
















เอกสารแนบ 1  
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2550 

ของ 
บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) 

ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2550 เวลา 10.00 นาฬิกา 
ณ หอง Auditorium ช้ัน 9 อาคารชินวัตร 3 

เลขที่ 1010 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
      

 
  การประชมุสามัญผูถือหุน ประจําป 2550 ในวันนี้มีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะเขารวม
ประชมุรวม 678 ราย นับจาํนวนหุนได 2,619,054,991 หุน จากจํานวนหุนทั้งหมด 2,955,463,798 หุน           
หรือคิดเปนอัตรารอยละ 86.62        
 

กอนดําเนินการประชุม เจาหนาที่บริษัทชี้แจงใหที่ประชมุรับทราบถึงวิธีการออกเสียง
ลงคะแนนดังตอไปน้ี 

 
- ในการออกเสยีงลงคะแนนในที่ประชุมนี้ ใหถือวาหนึ่งหุนมีหนึ่งเสียง  
 
- ในการนับคะแนนเสียง จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผูถือหุนที่ลงคะแนนเสียงไมเห็นดวย 

และงดออกเสียงในแตละวาระเทานั้น  (เจาหนาที่จะไปรับแบบฟอรมการออกเสียงไมเห็นดวยหรืองดออก
เสียงดังกลาว) โดยใหผูถือหุน หรือผูรับมอบฉันทะมีความเห็นเพียงอยางใดอยางหนึ่ง เวนแตเปนการออก
เสียงของ Custodian ที่ในหนังสือมอบฉันทะกําหนดใหแบงแยกคะแนนเสียงได หลังจากนั้นเจาหนาที่           
จะนําคะแนนเสียงไมเห็นดวยและงดออกเสียงดังกลาวนั้นหักออกจากจํานวนเสียงทั้งหมดที่เขารวม
ประชุม สวนที่เหลือจะถือวาเปนคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นดวยในวาระนั้นๆ  

 
ดร.ไพบูลย  ลิมปพยอม ประธานกรรมการ เปนประธานที่ประชุม 
 
ประธานไดขอใหนายสมประสงค  บุญยะชัย ประธานกรรมการบริหาร และเลขานุการ

คณะกรรมการเปนประธานผูดาํเนินการประชุมแทน 
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ประธานไดแนะนํากรรมการบริษัท ผูบริหาร ผูสอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายอิสระ
เพื่อตรวจสอบการลงคะแนนตามลําดับ ดังตอไปน้ี 

 
กรรมการ 
1. ดร.ไพบูลย  ลิมปพยอม   ประธานกรรมการ 
2. นายสมประสงค  บุญยะชัย  ประธานกรรมการบริหาร และเลขานุการคณะกรรมการ 
3. นายบุญคลี  ปล่ังศิริ   กรรมการ 
4. นายอวิรุทธ  วงศพุทธพิทักษ กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการกําหนดคาตอบแทน 
6. นางทัศนีย  มโนรถ   กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
6. นายสุรศักดิ์  วาจาสิทธิ ์   กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ   

กรรมการสรรหา 
7. นายวาสุกรี  กลาไพรี   กรรมการ 
 
กรรมการลาประชุม 
1. นางศิริเพ็ญ  สีตสุวรรณ   กรรมการ 
2. นายศุภเดช  พูนพิพฒัน   กรรมการ 
3. นายแอเลน ลิว ยง เคียง   กรรมการ 
4. นางสาวโกะ คาห เส็ค   กรรมการ 
 
ผูบริหาร 
1. นายพงษอมร  นิ่มพูลสวัสดิ ์  หัวหนาเจาหนาที่ผูบริหารดานการเงิน 
 
ผูสอบบัญช ี
1. นางสาววราภรณ  วรธิติกุล  ผูแทนจาก บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาส คูเปอรส 

เอบีเอเอส จาํกดั  
 

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ 
1. นางสาววิไลรัตน  ศรีสาครบริสุทธิ์  บริษัท ไวท แอนด เคส (ประเทศไทย) จํากัด 
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ประธานไดแถลงตอที่ประชุมวา การประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2550 ในวันนี้
เปนไปตามมติของคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 2/2550 วันที่ 23 กุมภาพันธ 2550                 
เพื่อพิจารณาเรื่องตางๆ ตามที่ระบุไวในหนังสือเชิญประชุม ฉบับลงวันที่ 26 มีนาคม 2550 โดยบริษัทได
ประกาศปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน  เพื่อกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนตั้งแตเวลา 12.00 นาฬิกา  ของวันที่ 4 เมษายน 2550 เปนตนไป จนกวาการประชุมครั้งนี้             
จะแลวเสร็จ 

 
บัดนี้  มี ผูถือหุนและผู รับมอบฉันทะเขารวมประชุมครบเปนองคประชุมตาม

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และขอบังคับของบริษัทขอ 33 แลว  
กลาวคือ  มีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะมาประชุมไมนอยกวา 25 คน หรือไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน 
ผูถือหุน โดยถือหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของหุนที่จําหนายไดทั้งหมด ประธานจึงขอใหที่
ประชุมเริ่มพิจารณาเรื่องตางๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปน้ี 

 
วาระที่ 1     เรื่องแจงเพื่อทราบ 

ประธานไดแถลงตอที่ประชุมวา โดยที่บริษัทพิจารณาเห็นวา แผนการสืบทอดตําแหนง
ผูบริหารระดับสูงมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง  ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการ                    
จึงเห็นชอบกับแนวทางที่ประธานกรรมการบริหาร ที่ไดเสนอใหกําหนดตําแหนงหัวหนาคณะเจาหนาที่
ผูบริหาร (Chief Executive Officer) โดยไดเสนอชื่อนายวิกรม    ศรีประทักษ   ใหดํารงตําแหนงดังกลาว  
โดยใหดูแลและรับผิดชอบในกิจการของบริษัท  รายงานตรงตอประธานกรรมการบริหาร การแตงตั้งนี้         
ใหมีผลตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2550 เปนตนไป 

 
ที่ประชุมรับทราบ 
 

วาระที่ 2     เรื่องรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2549  
วันที่ 8 สิงหาคม 2549 

  ประธานไดแถลงตอที่ประชุมวา วาระนี้เปนการพิจารณารับรองรายงานการประชุม
วิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2549  ซึ่งประชมุเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2549 สําเนารายงานการประชุมดังกลาว 
ไดจัดสงใหผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชมุแลว  จึงขอใหทีป่ระชมุพิจารณารับรอง 
 

ไมมีผูถือหุนเสนอขอแกไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2549 
เปนอยางอื่น  หรือซักถามในวาระนี้  ประธานจึงขอใหที่ประชุมลงมติ 
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มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชมุวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2549 ซึ่งประชมุ            
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2549 ตามที่เสนอ ดวยคะแนนเสียงดังนี ้

 
มติที่ลง 

 
จํานวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุน = 1 เสียง ) 

% ของจํานวนหุนที่มารวมประชุม 
และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดวย 2,613,554,491 99.79 

2. ไมเห็นดวย - 0.00 

3. งดออกเสียง 5,500,500 0.21 

รวม 2,619,054,991 100 

 
วาระที่ 3     เรื่องพิจารณารับรองผลการดําเนินงานประจําป 2549 
  ประธานไดรายงานตอที่ประชมุถึงผลการดําเนินงานประจําป 2549 ดังตอไปน้ี  
 
  ตลอดป 2549 ที่ผานมาไดเกิดเหตุการณสําคัญๆ ในประเทศไทย ที่มีผลตอแทบทุก
อุตสาหกรรม เชน ปญหาราคาน้ํามันแพง ความไมแนนอนทางการเมือง อัตราดอกเบี้ยพุงสูงขึ้น ซึ่งสงผล
ตอความเชื่อมั่นในการบริโภค ทําใหธุรกิจการใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ตองมีการปรับตัวกันอยาง
รวดเร็ว ในเชิงการแขงขันทางการตลาดก็ทวีความเขมขนยิ่งขึ้น  โดยบริษัทสามารถรักษาความเปนผูนํา
ตลาดและเปนที่ไววางใจของผูใชบริการทั้งในดานคุณภาพเครือขายและบริการ ทําใหมีจํานวนผูใชบริการ
ตั้งแตเดือนมกราคมถึงธันวาคม 2549 เพิ่มขึ้น 3.1 ลานเลขหมาย จากจํานวนเพิ่มขึ้นทั้งสิ้นของตลาด        
9.8 ลานเลขหมาย   โดย ณ ส้ินป 2549 มีผูใชบริการรวมทั้งส้ิน 19.5 ลานเลขหมาย แบงเปนบริการแบบ
ชําระคาบริการหลังการใช (เอไอเอส จีเอสเอ็ม และจีเอสเอ็ม 1800)   2.2 ลานเลขหมาย และบริการแบบ
ชําระคาบริการลวงหนา (เอไอเอส วัน-ทู-คอล! และเอไอเอส สวัสดี) 17.3 ลานเลขหมาย ทําใหในป 2549 
บริษัทสามารถทํารายไดรวม 91,428 ลานบาท และมีผลกําไรสุทธิจํานวน 16,256 ลานบาท โดยเปน
รายไดจากบริการเสริมรอยละ 16.5 เพิ่มขึ้นจากในปที่แลวคิดเปนรอยละ 12.8 ของรายไดจากการ
ใหบริการ  ทั้งนี้จากผลการดําเนินงานที่เติบโตอยางตอเนื่อง ทําใหบริษัทไดรับการจัดอันดับจากนิตยสาร 
Forbes ใหเปนบริษัทที่มีมูลคาตามราคาตลาดหลักทรัพยลําดับที่ 1338 ของโลก ประจําป 2549              
ซึ่งเปนบริษัทสื่อสารโทรคมนาคมของไทย  รายเดียวที่ติดอันดับ  1 ใน  2000 บริษัทระดับโลก                 
(Forbes Global 2000) ในครั้งนี้ 
 
  ในป 2549 บริษัทไดจัดสรรงบประมาณลงทุนในการพัฒนาดานเครือขายอีกกวา 
33,000 ลานบาท เพื่อเพิ่มความสามารถในการรองรับการใชงานที่เพิ่มสูงขึ้น และไดขยายการประกอบ
กิจการดานโทรคมนาคมเพิ่มเติม โดยบริษัท เอไอเอ็น โกลบอลคอม จํากัด (เดิมคือ บริษัท เอไอเอส 
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อินเตอรเนชั่นแนล เน็ทเวิรค จํากัด) ซึ่งเปนบริษัทยอยไดรับใบอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ หรือ กทช. ใหประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม บริการโทรศัพทระหวาง
ประเทศ (International Telephone Service / International Telephone Gateway) ซึ่งใชงบลงทุน             
ในขั้นตนเปนจํานวน 300 ลานบาท เพื่อเปนทางเลือกเพิ่มขึ้นใหกับผูใชบริการในการใชบริการโทรศัพท
ระหวางประเทศ และเปนชองทางในการสรางรายไดเพิ่มเติมใหแกบริษัท  
 
สรรคสรางบริการที่มีคุณภาพเพ่ือชีวิตที่ดีข้ึนของทุกคน 
  บริษัทมีความตั้งใจที่จะดําเนินธุรกิจอยางมืออาชีพ โดยตั้งมั่นอยูในหลักธรรมาภิบาล 
มีจริยธรรม คุณธรรม ปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับและหนาที่ที่ตองปฏิบัติ และดํารงตนเปนบริษัทที่
เปนแบบอยางที่ดีของสังคม หรือ Good Corporate Citizen ดวยความมุงหมายที่ตองการเจริญเติบโต
แบบมีรากฐานและมั่นคงในทุกดาน ดังนั้นบริษัทจึงมุงมั่นดําเนินการในทุกสวนงานอยูบนพื้นฐานของ
คุณภาพและเปนสิ่งที่ตรงกับความตองการของลูกคา โดยคุณภาพนั้นจะตองเปนรูปธรรมที่ผูใชบริการ
สามารถจับตองได คือ Network Quality และ Service Quality ที่มีพื้นฐานความตองการของลูกคาเปน
ศูนยกลาง  
 
  บริษัทจึงมุงมั่นสรางสรรค คิดคน และพัฒนาบริการใหมๆ บนระบบเครือขายที่มี
คุณภาพ สามารถเติมเต็มทุกความตองการของผูใชบริการไดอยูเสมอ เพื่อเปนทางเลือกที่หลากหลาย           
ในการใชบริการและสอดคลองกับการดําเนินชีวิตประจําวัน  ชวยใหลูกคามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และ
เพิ่มพูนประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจของกลุมลูกคาองคกรใหสูงขึ้น  ในขณะเดียวกัน บริษัทตองการ
ใหบริการที่ดีแกลูกคา เขาใจและตอบสนองความตองการของลูกคาไดทันทวงทีในเวลาที่เหมาะสม 
สามารถใหคําปรึกษาและแกไขปญหาใหแกลูกคาไดอยางรวดเร็วและตรงใจ เปนสิ่งที่ลูกคาพึงพอใจ 
พรอมๆ กับการสรางสัมพันธภาพที่ดีกับผูใชบริการดวยการใหบริการที่พิเศษ นําเสนอกิจกรรมหรือสิทธิ
พิเศษตางๆ สรางการยอมรับและเปนที่รูจักใหลูกคาสรางประสบการณทางบวกใหแกลูกคาในการรับ
บริการจากทุกจุดใหบริการของบริษัท โดยทุกสวนงานของบริษัทตองมีความรูความเขาใจและนําความ
ตองการของลูกคามาคิดวิเคราะห เพื่อพัฒนาบริการออกมาตอบสนองความตองการไดอยางตรงใจ และ
ติดตามความตองการของลูกคาอยางตอเนื่องเพื่อพัฒนาบริการใหลูกคาไดมีทางเลือกที่หลากหลาย             
เมื่อลูกคาไดรับประโยชนจากการใชบริการ ไดรับความคุมคา เกิดความผูกพัน เชื่อถือไววางใจในบริการ 
ลูกคาก็จะใชบริการของบริษัทฯ ตลอดไป บริษัทก็จะมีความเจริญกาวหนาและเติบโตอยางมีเสถียรภาพ 
ซึ่งพนักงานในองคกร คูคา หรือผูมีสวนไดสวนเสียจากกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท (Stakeholders) กลุม
ตางๆ ก็มีความเจริญเติบโตอยางเขมแข็งไปพรอมๆ กัน 
 
  นอกจากความตั้งใจดําเนินธุรกิจอยางมืออาชีพดวยการยึดมั่นในธรรมาภิบาล ซึ่งถือ
เปนหนาที่ที่ตองปฏิบัติของการเปน Good Corporate Citizen แลว บริษัทยังมีความตั้งใจที่จะดําเนิน
นโยบายการสรางสังคมไทยเพื่อการเติบโตอยางยั่งยืน เนื่องมาจากความสํานึกที่มีตอความรับผิดชอบ
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ของสังคม  จึงไดวางแนวคิดเรื่องการชวยเหลือสังคม เปนนโยบายหลักดาน Corporate Social 
Responsibility (CSR) ของบริษัทอีกดานหนึ่ง และนํามาเปนแนวทางในการบริหารจัดการภายใต
กิจกรรมตางๆ   ทั้งที่อาศัยปจจัยหลักของการดําเนินธุรกิจ เชน เครือขายและบริการทางธุรกิจของบริษัท
โดยมีโครงการสานรักสนับสนุนสถาบันครอบครัว การสนับสนุนคนดีใหเปนแบบอยางที่ดีของเยาวชน 
โครงการเพื่อสวนรวม กิจกรรมสาธารณกุศล สาธารณประโยชน กิจกรรมบรรเทาสาธารณภัย การดําเนิน
โครงการที่ชวยใหเกิดกิจกรรมในชุมชนเพื่อเกิดการยกระดับในชุมชน เปนตน 
 
  บริษัทมีความมุงหวังวา นโยบายการรับผิดชอบตอสังคมและกิจกรรมที่บริษัทได
ดําเนินการมาอยางตอเนื่องเพื่อตอบแทนสังคม จะสนับสนุนใหคนในสังคมมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
มีความเขมแข็ง และกอใหเกิดสังคมไทยที่มีคุณภาพที่ดีอยางยั่งยืน 
 
ทิศทางของธุรกิจสื่อสารไรสาย 
  ในป  2549 อุตสาหกรรมโทรศัพท เคลื่อนที่ โดยภาพรวมมีจํานวนผู ใชบริการ
โทรศัพทเคลื่อนที่ของทั้งอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นประมาณ 9.8 ลานคน จากป 2549 คิดเปนจํานวน
ผูใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ตอจํานวนประชากรอยูที่รอยละ 62 หรือประมาณ 40 ลานคน เนื่องจากมี
การแขงขันสูง โดยนอกจากการแขงขันพัฒนาคุณภาพเครือขายและบริการแลว ผูใหบริการรายเล็กยังให
ความสําคัญในการแขงขันดานราคาเปนหลัก และเมื่อผูใหบริการทุกรายมีแนวทางการตอบโตและการ
แขงขันดานราคา ก็เปนเหตุใหเกิดปญหาการใชงานดานเครือขายตามมา  โดยเฉพาะเมื่อมีการโทรขาม
เครือขาย  ซึ่งหลังจากนั้นผูใหบริการตางไดรวมมือกันเพื่อแกไขปญหาดวยการลงทุนเพิ่มการเชื่อมตอ
วงจรระหวางเครือขาย เพื่อใหผูใชบริการสามารถใชงานไดสะดวกมากขึ้น และเพื่อพรอมรองรับการใช
ระบบการคิดคาเชื่อมโยงโครงขาย หรือ Interconnection Charge (IC) ตามแนวทางของกทช. ซึ่งคาดวา
จะมีการเริ่มใชไดจริงในป 2550 รวมถึงการพิจารณาหลักเกณฑการใหใบอนุญาตธุรกิจ 3G ซึ่งมี           
แนวโนมที่ กทช. จะรอใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนแหงชาติ 
(กสช.) กอน   ซึ่งปจจุบันกระบวนการคัดเลือกยังลาชาอยู  ถึงแมวาผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ตางมี
ความพรอมแลวก็ตาม อยางไรก็ตามในป 2549 ซึ่งเปนปที่มีการเปล่ียนแปลงทางการเมือง  จึงอาจทําให
เกิดการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑที่สงผลกระทบตออุตสาหกรรมสื่อสารโทรคมนาคมดวย เชน การจัดเก็บ
ภาษีสรรพสามิตกิจการโทรคมนาคม  แนวคิดการปรับสวนแบงรายไดและอายุสัมปทาน  การจัดสรรคลื่น
ความถี่ที่เปนธรรม  ซึ่งประเด็นตางๆ เหลานี้นาจะมีความชัดเจนมากขึ้นในป 2550 และจะเปนสิ่งผลักดัน
ที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในการแขงขันของธุรกิจโทรศัพทเคลื่อนที่ตอไป 
 
  ในโอกาสนี้ บริษัทขอขอบพระคุณทานผูถือหุน ผูใชบริการ พันธมิตรทางธุรกิจที่มีสวน
สนับสนุนใหบริษัทเติบโตขึ้นอยางตอเนื่อง บริษัทมั่นใจวาการดําเนินธุรกิจอยางมืออาชีพโดยตั้งมั่นอยู   
ในหลักธรรมาภิบาลและการพัฒนาขีดความสามารถขององคกรอยางตอเนื่อง ควบคูไปกับการดําเนิน
นโยบายความรับผิดชอบตอสังคม จะทําใหคนในสังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และบริษัทตลอดจนผูมีสวน
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ไดสวนเสียจากกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท ประสบความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจภายใตสังคมท่ีมี
คุณภาพไดอยางยั่งยืนตลอดไป 
    
   รายละเอียดอื่นๆ ปรากฏตามรายงานประจําป (เอกสารแนบ 2) ที่ไดจัดสงใหแก                    
ผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมแลว 

 
ไมมีผูถือหุนใหความเห็นหรือซักถามในวาระนี้ ประธานจึงขอใหที่ประชุมลงมติ 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองผลการดําเนินงานประจําป 2549 ตามที่เสนอ ดวยคะแนนเสียง
ดังนี้ 

 
มติที่ลง 

 
จํานวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุน = 1 เสียง ) 

% ของจํานวนหุนที่มารวมประชุม 
และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดวย 2,610,677,791 99.68 

2. ไมเห็นดวย - 0.00 

3. งดออกเสียง 8,377,200 0.32 

รวม 2,619,054,991 100 

 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบดุล บัญชีกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ประจําป 2549 

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 
ประธานแถลงตอที่ประชมุวา วาระนี้เปนการพิจารณาอนมุตัิงบดุล  บัญชกีําไรขาดทุน 

และงบกระแสเงินสดของบริษัทประจําป 2549 ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 พรอมรายงานการ           
สอบทานของผูสอบบัญชีบริษทั ซึ่งไดผานการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
บริษัทไดมีมติอนุมัติแลว รายละเอียดปรากฏตามสําเนางบดุล บัญชีกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด 
พรอมรายงานการสอบทานของผูสอบบัญชบีริษัท ที่ไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมหนังสือนัดประชุมแลว  

 
มีผูถือหุนสอบถามดังตอไปน้ี 
 

ผูถือหุน  : การใชคาเชือ่มตอโครงขาย (Interconnection Charge) มผีลกระทบตอบริษัทอยางไร 
หรือไม 
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ประธาน  : แนวคิดเรื่องนี้ถูกตองและปฏิบตัิในประเทศที่พัฒนาแลว กลาวคือ เมื่อผูประกอบการ
รายที่ 1 ใชทรพัยากร คือ โครงขายของผูประกอบการรายที่ 2 ผูประกอบการรายที่ 2 
ควรไดรับประโยชน เพราะตองลงทุนในอุปกรณตางๆ เปนการเฉลี่ยรายไดกันไป   

 
ในขณะที่ผูประกอบการรายที ่ 1 เก็บคาใชบริการจากลูกคาของตนตามปกติ                   
ดวยเหตุนี้ จะทําใหการตัดราคานอยลง และทําใหการแขงขันมีเหตุผลมากยิ่งขึ้น และ
ตองดูที่คุณภาพตางๆ แทน 

 
 ในแงมุมการปฏิบัตินั้น อาจมขีอขดของบาง เนื่องจากความเห็นตางๆ ยังไมยุติ คงตอง

ใชเวลาสักระยะหนึ่งจึงจะลงตัว ในสวนผลกระทบที่มีตอบริษัทนั้น ในระยะสั้น บริษัทมี
ศักยภาพที่ดี คุณภาพโครงขายดี ทําใหผูใชบริการจากผูประกอบการรายอื่นโทร              
เขามามาก แตในระยะยาว ผูประกอบการทุกรายตองปรับตัวโดยเฉพาะการสงเสริม
การขายเพื่อใหเกิดภาวะสมดุล 

 
ผูถือหุน  : สภาพการณที่ บมจ.ไอทีวี จะเกิดที่บริษัทหรือไม 
 
ประธาน  : เมื่อมองเผินๆ อาจเห็นวาคลายกัน แตขอเท็จจริงตางกัน ประเด็นของบริษัทอยูที่            

การแกไขระยะเวลาตามสัญญาอนุญาตใหดําเนินกิจการบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ 
(ไมใชสัญญาสัมปทาน ตามที่เรียกขานกันทั่วไป)  ซึ่งมีประเด็นวา การแกไขระยะเวลา
เชนวานี้จะตองไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีกอนหรือไม ในขณะนี้อยูในระหวางการ
พิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  ซึ่งหากตีความวา ตองไดรับอนุมัติ
แลว ระยะเวลาของบริษัทแตเดิมจะสิ้นสุดในป 2553 (ถาขยายออกไปจะเปน 2558) 
ในขณะที่คูแขงรายหนึ่งสิ้นสุดไปตั้งแตป 2548 แลว และสําหรับคูแขงอีกรายหนึ่งตอง
ถือวาไมเกิดขึ้นเลย 

 
 อยางไรก็ตาม ขอที่ควรพิจารณาก็คือ ขณะนี้มีผูใชบริการและผูเกี่ยวของกับกิจการ

โทรศัพทเคลื่อนที่ประมาณ 30 -40 ลานคน  มีการระดมเงินลงทุนในกิจการน้ีเปน
จํานวนมาก  ผลกระทบนาจะเกิดขึ้นในวงกวางมาก 

 
 เมื่อไมมีผูถือหุนใหความเห็นหรือซักถามในวาระนี้แลว  ประธานจึงขอใหที่ประชุม       

ลงมติ 
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มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมตอินุมัติงบดุล บญัชีกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ประจําป 2549 
ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ตามที่เสนอ ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 

 
มติที่ลง 

 
จํานวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุน = 1 เสียง ) 

% ของจํานวนหุนที่มารวมประชุม 
และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดวย 2,610,677,791 99.68 

2. ไมเห็นดวย - 0.00 

3. งดออกเสียง 8,377,200 0.32 

รวม 2,619,054,991 100 

 
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชีบริษัท 
 ประจําป 2550 

ประธานแถลงตอที่ประชุมวา โดยกฎหมายและขอบังคับของบริษัท กําหนดใหที่ประชุม
ใหญผูถือหุน พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีบริษัท  และกําหนดคาสอบบัญชีประจําปในการประชุมสามัญ
ประจําปทุก ๆ ป   ซึ่งในการประชุมสามัญประจําป 2550  ครั้งนี้  คณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมแตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ            
วอเตอรเฮาส คูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด   ผูมีรายนามดังตอไปน้ีเปนผูสอบบัญชีของบริษัท 
 

1.  นายสุชาติ  เหลืองสุรสวัสดิ์    ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
     เลขทะเบียนที่   2807 

  2.   นางสาวแนงนอย เจริญทวีทรัพย  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
     เลขทะเบียนที่   3044 
3.  นางสุวรรณี  ภูริปญโญ    ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
      เลขทะเบียนที่   3371 
4. นายประสิทธิ์  เยื่องศรีกุล      ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
      เลขทะเบียนที่   4174 
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โดยใหผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งในสี่คนนี้เปนผูตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบ
การเงินของบริษัท ในกรณีที่ผูสอบบัญชีรับอนุญาตดังกลาวไมสามารถปฏิบัติงานได ใหบริษัท ไพรซ              
วอเตอรเฮาส  คูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด จัดหาผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพรซ วอเตอรเฮาส      
คูเปอรส แทนไดโดยกําหนดคาสอบบัญชีของบริษัท  ประจําป 2550 ในวงเงินจํานวนไมเกิน 6,850,000 
บาท   โดยแยกเปน 
 

งบการเงินบริษัท                  2,790,000  บาท 
คาตรวจสอบระหวางไตรมาสรวมบริษัทยอย     4,060,000  บาท 

  รวมคาสอบบัญชีที่ขออนุมัติในคราวนี้    6,850,000  บาท 
งบการเงินของบริษัทยอย(แตละบริษัทจายเอง) 3,428,000 บาท   
รวมคาสอบบัญชีทั้งสิ้น     10,278,000 บาท 

 
 ไมมีผูถือหุนใหความเห็นหรือซักถามในวาระนี้  ประธานจึงขอใหที่ประชุมลงมติ 
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมตอินุมัติแตงตั้งผูสอบบัญช ี และกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2550            

ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 
 

มติที่ลง 
 

จํานวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุน = 1 เสียง ) 

% ของจํานวนหุนที่มารวมประชุม 
และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดวย 2,590,029,291 98.89 

2. ไมเห็นดวย 22,232,700 0.85 

3. งดออกเสียง 6,793,000 0.26 

รวม 2,619,054,991 100 

 
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกําไรเปนเงินปนผลประจําป 2549 

ประธานแถลงตอที่ประชมุวา ตามที่ไดรายงานถึงผลประกอบการประจําป 2549 
ขางตน คณะกรรมการ และฝายจัดการเห็นสมควรจัดสรรกําไรเพื่อจายเงินปนผลประจําป 2549 ใหแก               
ผูถือหุนในอัตราหุนละ 6.30 บาท ซึง่บริษัทไดจายเงินปนผลระหวางกาลสําหรับผลประกอบการ                
ในครึ่งปแรกไปแลว ในอัตรา 3.00 บาทตอหุน   ซึ่งคณะกรรมการขอถือโอกาสรายงานการจายเงินปนผล
ระหวางกาลดังกลาวตอที่ประชุมผูถือหุนในการประชมุครั้งนี้ ตามที่กฎหมายกําหนด คงเหลือเงินปนผล
สําหรับผลประกอบการ   ในครึ่งปหลังที่ขออนุมัติจายอีกในอัตราหุนละ 3.30 บาท  โดยบริษัทไดปดสมุด
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ทะเบียนพักการโอนหุนเพื่อกําหนดสิทธิของผูถือหุน ในการรับเงินปนผล เมื่อเวลา 12.00 นาฬิกา               
ของวันที่ 4 เมษายน 2550 แลวและไดกําหนดวันจายเงินปนผลไวเปนวันที่ 10 พฤษภาคม 2550  
 

มีผูถือหุนสอบถามดังตอไปน้ี 
 

ผูถือหุน  : เมื่อประมาณปลายป 2549 เขาใจวาจะมีผูบริหารของบริษัท (ไมทราบชือ่)                        
ใหสัมภาษณในทํานองวา นาจะมีการจายเงินปนผลในอัตรา 6.30 บาทตอหุน 

 
นายบุญคลี ปลั่งศิริ  :  

ชี้แจงวา ไมทราบวาจะมีผูบริหารทานใดจะใหสัมภาษณในทํานองนั้นหรือไม  แตโดย
ปกติ การจายเงินปนผลจะพิจารณาจากสภาพคลองของบริษัทในขณะนั้นวาจะรองรับ
ไดหรือไม  และจะตองไมทําใหเกิดปญหาสภาพคลองในอนาคต 

 
ผูถือหุน  : เมื่อดูจากงบดลุ และกําไรสะสม (รายงานประจําปหนา 102, 103) การจายเงินปนผล

เปนอยางไร 
 
นายพงษอมร  นิ่มพูลสวัสดิ ์:  

ชี้แจงวา เมือ่ตรวจสอบแลว เห็นวา บริษัทมีสภาพคลองมากเพียงพอที่จะรองรับการ  
จายเงินปนผลได 

 
 เมื่อไมมีผูถือหุนใหความเห็นหรือซักถามในวาระนี้แลว  ประธานจึงขอใหที่ประชุม       

ลงมติ 
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมตอินุมัติจัดสรรกําไรเปนเงินปนผล ประจําป 2549 ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 
 

มติที่ลง 
 

จํานวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุน = 1 เสียง ) 

% ของจํานวนหุนที่มารวมประชุม 
และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดวย 2,612,086,991 99.73 

2. ไมเห็นดวย 1,468,000 0.06 

3. งดออกเสียง 5,500,000 0.21 

รวม 2,619,054,991 100 
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วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ 
ประธานแถลงตอที่ประชุมวา ตามกฎหมายและขอบังคับของบริษัท ในการประชุม

สามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนง 1 ใน  3 โดยกรรมการที่จะตองออกตามวาระนี้อาจ
ไดรับเลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมก็ได สําหรับในปนี้ มีกรรมการตองออกจากตําแหนงตามวาระ 4 ทาน
ดังตอไปน้ี 
 

1. นายสุรศักดิ์  วาจาสิทธิ์   กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการสรรหา 

2. นายศุภเดช  พูนพิพฒัน  กรรมการ 
3. นางสาวโกะ คาห เส็ค  กรรมการ 
4. นายแอเลน ลิว ยง เคียง  กรรมการ 

 
คณะกรรมการสรรหาไดพิจารณาคุณสมบัติ ประวัติการทํางานเปนรายบุคคลแลว และ

ไดใหความเห็นตอคณะกรรมการวา กรรมการทั้ง 4 ทาน เปนผูมีความรูความสามารถ และความ
เชี่ยวชาญกับธุรกิจของบริษัทเปนอยางดี สมควรใหเลือกกรรมการที่ออกจากวาระดังกลาวกลับเขาดํารง
ตําแหนงใหม   
 

รายละเอียดของกรรมการที่ตองออกตามวาระ ปรากฏตามเอกสารหมายเลข 3 แนบ
เอกสารเชิญประชุม 

 
  นายสุรศักดิ์  วาจาสิทธิ์ กรรมการที่ตองพนจากตําแหนงตามวาระ และอยูในที่ประชมุ
ขออนุญาตออกจากหองประชุม 
 

มีผูถือหุนสอบถามดังตอไปน้ี 
 

ผูถือหุน  : กรรมการราย นาย แอเลน ลิว ยง เคียง ไดทําประโยชนอยางไร มีการสนับสนุนการ
ทํางาน หรือคัดคานการทํางานอยางไรหรือไม 

 
ประธาน  : ชี้แจงวา นาย แอเลน ลิว ยง เคียง ไดทํางานกับบริษัทมานานประมาณ 3 ปแลว              

เคยดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดการอยูที่ Optus Mobile Australia และในปจจุบันเปน
หัวหนาคณะเจาหนาที่ผูบริหาร (Chief Executive Officer) ที่ SingTel Domestic 
ลักษณะการทํางานเปนการทํางานแบบองคคณะ โดยรวมใหความคิดเห็นและตัดสินใจ
ในกิจการตางๆ 
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ผูถือหุน  : การดํารงตําแหนงเชนนี้ เกี่ยวเนื่องกับการเปน นอมินี หรือไม จะสงผลกระทบตอบริษัท
หรือไม 

 
ประธาน  : SingTel Strategic Investments Pte. Ltd. แหงสิงคโปร (“SingTel”) ไดเขามาถอืหุน 

ในบริษัทในฐานะพันธมิตรทางยุทธศาสตร (Strategic Partner) ตั้งแตป 2541 – 2542 
ในอัตราประมาณรอยละ 20 มิไดมีการซอนเรนหรือปดบังตอสาธารณะไมวาในทางใด 
ไดมีสวนเสริมสรางความเขมแข็งทางดานตางๆ ใหกับบริษทัเปนอยางดี  กลาวคือ              
ในประการที่หนึ่ง มีความรู ความชาํนาญ ในธุรกจิโทรศัพทเคลื่อนที่ โดยไดลงทุนใน
ลักษณะเดียวกันในอีกหลายประเทศ ทําใหบริษัทไดเรียนรูประสบการณตางๆ ในระดับ
สากล  ประการที่สอง ทําใหฐานะทางการเงินของบริษัทดีขึ้น เนื่องจากบรษิัทไดรับสวน
ลํ้ามูลคาหุน (Premium) จาํนวนหนึ่ง และประการสุดทายทําใหบุคลากรของบริษัท               
มีโอกาสทํางานในวัฒนธรรมทีห่ลากหลาย (Multi – Culture) เนื่องจากความรู และ
วิทยาการตางๆ มิไดพัฒนาในประเทศไทยโดยสมบูรณ  นอกจากนี้ยังทําใหบุคลากร
ของบริษัทตื่นตัว รับรูความรูและวิทยาการตางๆ เหลานั้น   

 
เมื่อไมมีผูถือหุนใหความเห็น หรือซักถามในวาระนี้แลว  ประธานจึงขอใหลงมติเปน
รายบุคคลดังตอไปน้ี 

  
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมตใิหเลือกนายสุรศักดิ์  วาจาสิทธิ์ กรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ

กลับเขามาเปนกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอดวยคะแนนเสียงดังนี้ 
 

มติที่ลง 
 

จํานวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุน = 1 เสียง ) 

% ของจํานวนหุนที่มารวมประชุม 
และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดวย 2,615,345,091 99.86 

2. ไมเห็นดวย 2,724,900 0.10 

3. งดออกเสียง 985,000 0.04 

รวม 2,619,054,991 100 
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มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมตใิหเลือกนายศุภเดช  พูนพพิฒัน กรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ
กลับเขามาเปนกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอดวยคะแนนเสียงดังนี้ 

มติที่ลง 
 

จํานวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุน = 1 เสียง ) 

% ของจํานวนหุนที่มารวมประชุม 
และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดวย 2,617,376,891 99.94 

2. ไมเห็นดวย 693,100 0.02 

3. งดออกเสียง 985,000 0.04 

รวม 2,619,054,991 100 

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมตใิหเลือกนางสาวโกะ คาห เส็ค กรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระกลับ

เขามาเปนกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอดวยคะแนนเสียงดังนี้ 
มติที่ลง 

 
จํานวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุน = 1 เสียง ) 

% ของจํานวนหุนที่มารวมประชุม 
และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดวย 2,605,161,091 99.47 

2. ไมเห็นดวย 12,908,900 0.49 

3. งดออกเสียง 985,000 0.04 

รวม 2,619,054,991 100 

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมตใิหเลือกนายแอเลน ลิว ยง เคียง กรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ

กลับเขามาเปนกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอดวยคะแนนเสียงดังนี้ 
มติที่ลง 

 
จํานวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุน = 1 เสียง ) 

% ของจํานวนหุนที่มารวมประชุม 
และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดวย 2,617,375,391 99.93 

2. ไมเห็นดวย 694,600 0.03 

3. งดออกเสียง 985,000 0.04 

รวม 2,619,054,991 100 

 
 เสร็จการลงมติแลว  นายสุรศักดิ์  วาจาสิทธิ์ กลับเขาที่ประชมุ 
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วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2550 
ประธานแถลงตอที่ประชุมวา เร่ืองคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2550 นั้น โดยมติที่

ประชุมคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนไดกําหนดเปนนโยบายคาตอบแทนประจําป  ซึ่งคณะกรรมการ
ไดพิจารณาอนุมัติแลวเห็นสมควรกําหนดไวภายในวงเงินไมเกิน 12,000,000 บาท ซึ่งประกอบดวย
คาตอบแทนรายเดือน โบนัส และเบี้ยประชุมกรรมการ สําหรับกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และ
กรรมการภายนอก  ปรากฏรายละเอียดดังนี้ 

 
นโยบายคาตอบแทนกรรมการป 2550 

 
คาตอบแทนรปูตัวเงิน  

กรรมการ 
 รายเดือน เบี้ยประชุม โบนัส 

ประธานกรรมการ 
 

             
 

    
 

      

กรรมการอิสระ/
ภายนอก 

 

                           

กรรมการผูแทนตาม
สัญญาใหดําเนินการ 

 

    
         

    
      

    
      

กรรมการตัวแทน       
ผูถือหุน 

 

    
 

    
 

    
 

กรรมการที่เปนผูบริหาร 
 

    
 

    
 

    
 

 
 
หมายเหตุ : 1)  เบี้ยประชมุกรรมการ 25,000 บาท/คร้ัง 
  2)  ประธานกรรมการไดรับคาตอบแทนรายเดือน 100,000 บาท/เดือน 
  3)  คาตอบแทนรายเดือนประธานกรรมการตรวจสอบ 75,000 บาท    
       กรรมการอสิระ / ภายนอก อื่นๆ กรรมการผูแทนตามสัญญาใหดําเนินการ 

     50,000 บาท 
4)  กรรมการที่เปนผูบริหารไดรับเงินเดือนและโบนัสในฐานะผูบริหาร ไมนับรวม                       

ในคาตอบแทนกรรมการ 
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มีผูถือหุนสอบถามดังตอไปน้ี 
 

ผูถือหุน  : คาตอบแทนกรรมการรวมไปถงึการจัดสรรหุนแกกรรมการดวยหรือไม 
 
ประธาน  : ชี้แจงวา วงเงินคาตอบแทนไมรวมถึงการจัดสรรหุนแกกรรมการ ซึ่งเปนวิธีการตางหาก 
 

เมื่อไมมีผูถือหุนใหความเห็นหรือซักถามในวาระนี้แลว ประธานจึงขอใหลงมติ และแจง
ดวยวา ที่ประชมุผูถือหุนจะตองมีมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของ
จํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมตอินุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจาํป 2550 ตามที่เสนอ                

ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 
 

มติที่ลง 
 

จํานวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุน = 1 เสียง ) 

% ของจํานวนหุนที่มารวมประชุม 
และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดวย 2,609,487,491 99.63 

2. ไมเห็นดวย 1,789,500 0.07 

3. งดออกเสียง 7,778,000 0.30 

รวม 2,619,054,991 100 

 
 ซึ่งเปนคะแนนเสียงอนุมัติไมนอยกวาสองในสามของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน

ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติจัดหาแหลงเงินกูของบริษัท 

ประธานแถลงตอที่ประชุมวา คณะกรรมการเห็นสมควรอนุมัติแผนการที่จะจัดหาแหลง
เงินกูของบริษัทเพื่อใชในการลงทุนขยายระบบเครือขาย ชําระคืนหนี้หุนกูที่ครบกําหนดไถถอน และ               
ใชเปนเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท โดยพิจารณาใหบริษัททําการจัดหาแหลงเงินกูโดยการกูยืมเงิน และ/
หรือ การออกและเสนอขายตราสารหนี้ทั่วไป รวมกันในวงเงินไมเกิน 12,000 ลานบาท (หนึ่งหมื่น                
สองพันลานบาท) หรือเงินสกุลอื่นที่มีจํานวนเทียบเทา  โดยในการพิจารณาวาบริษัทจะทําการจัดหา
แหลงเงินกูในรูปแบบใดนั้น  คณะกรรมการอนุมัติการมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่
ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร  ("ผูรับมอบอํานาจ") เปน         
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ผูมีอํานาจในการตัดสินใจวาบริษัทจะทําการจัดหาแหลงเงินกูของบริษัทในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือ           
ทั้งสองรูปแบบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
(ก) อนุมัติวงเงินรวมของการจัดหาแหลงเงินกูทั้งในรูปแบบของการกูยืมเงิน และ/

หรือ การออกและการเสนอขายตราสารหนี้ ตามรายละเอียดที่กําหนดไวในขอ (ข) และ (ค) รวมกันแลว
จะตองไมเกิน 12,000 ลานบาท หรือเงินสกุลอื่นในวงเงินเทียบเทา 

 
(ข) อนุมัติใหบริษัทกูยืมเงินจากแหลงเงินทุนทั้งในประเทศ และ/หรือ ตางประเทศ

ในวงเงินไมเกิน 12,000 ลานบาท หรือเงินสกุลอื่นที่มีจํานวนเทียบเทา 
 
 โดยคณะกรรมการเห็นสมควรอนุมัติการกูยืมเงินในวงเงินไมเกิน 12,000 ลานบาท 

หรือเงินสกุลอื่นในวงเงินเทียบเทา จากแหลงเงินทุนทั้งในประเทศ และ/หรือ ตางประเทศ และมอบอํานาจ
ใหผูรับมอบอํานาจเปนผูมีอํานาจในการตัดสินใจในการกูยืมเงิน ตลอดจน ดําเนินการตางๆ ที่เกี่ยวกับ
การกูยืมเงิน อาทิเชน กําหนดวงเงิน ประเภท เงื่อนไข ระยะเวลา และรายละเอียดของการกูยืมเงิน
ตลอดจนเจรจาตอรอง จัดทํา ตกลง ลงนาม และสงมอบซึ่งสัญญาและเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวของกับการ
กูยืมเงิน และดําเนินการอื่นใดที่ผูรับมอบอํานาจพิจารณาเห็นวามีความจําเปนตองทําเพื่อใหการกูยืมเงิน
ดังกลาวสําเร็จลุลวงไปได  

 
 (ค) อนุมัติใหบริษัทออกและเสนอขายตราสารหนี้ทั่วไปทั้งระยะสั้นและ/หรือระยะ

ยาว ในวงเงินไมเกิน12,000 ลานบาท หรือเงินสกุลอื่นที่มีจํานวนเทียบเทา 
 
โดยคณะกรรมการเห็นสมควรอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ทั่วไปในวงเงิน

จํานวนไมเกิน 12,000 ลานบาท หรือเงินสกุลอื่นในวงเงินเทียบเทา เพื่อเสนอขายในประเทศ และ/หรือ 
ตางประเทศ ทั้งระยะสั้นและ/หรือระยะยาว ใหแก ผูลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผูลงทุนสถาบัน และ/หรือ                 
ผูลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ไมวาทั้งจํานวนหรือเพียงบางสวนตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยจะออกและเสนอขายเปนชุดเดียวหรือหลายชุดและจะออกและเสนอขาย             
ในคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได ทั้งนี้ คณะกรรมการไดอนุมัติใหบริษัทสามารถทําการจัดสรรตราสารหนี้
ที่เสนอขายใหแกผูบริหารของบริษัท และ/หรือ ผูถือตราสารหนี้เดิมของบริษัทกอนผูลงทุนทั่วไปโดย               
ไมจําเปนตองรอใหเหลือจากการจองซื้อของผูลงทุนทั่วไปทั้งหมดก็ได  

 
นอกจากนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรอนุมัติการมอบอํานาจใหผูรับมอบอํานาจเปนผูมี

อํานาจในการออกและเสนอขายตราสารหนี้ตลอดจนดําเนินการตางๆ ที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขาย
ตราสารหนี้ อาทิเชน  การกําหนดชนิด ประเภท รายละเอียดของตราสารหนี้ที่ออก ขอกําหนดวาดวยสิทธิ
และหนาที่ของผูออกหุนกูและผูถือหุนกู จํานวนตราสารหนี้ที่ออกในแตละคราว มูลคาที่ตราไว อัตรา
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ดอกเบี้ย การชําระดอกเบี้ย อายุของตราสารหนี้ ระยะเวลาในการไถถอน ระยะเวลาการจองซื้อ 
หลักประกันหรือการค้ําประกัน (ถามี) วิธีการเสนอขายและการจัดสรร โดยใหรวมถึง (แตไมจํากัดเฉพาะ) 
จํานวนและสัดสวนในการจัดสรร การแตงตั้งผูจัดจําหนายหรือผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนายตราสารหนี้ประเภทตางๆ  นายทะเบียนตราสารหนี้ และ /หรือ ผูแทนผูถือหุนกู (ถามี)                        
การดําเนินการนําตราสารหนี้ดังกลาวไปจดทะเบียนในตลาดรอง ตลอดจน เจรจาตอรอง จัดทํา ตกลง               
ลงนาม และสงมอบซึ่งสัญญาและเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวของกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ดังกลาว 
และ ดําเนินการอื่นใดที่ผูรับมอบอํานาจพิจารณาแลวเห็นวามีความจําเปนที่จะตองทําเพื่อใหการออก
และเสนอขายตราสารหนี้ประสบความสําเร็จลุลวงไปได  

 
(ง) อนุมัติการมอบอํานาจใหผูรับมอบอํานาจเปนผูมีอํานาจในการตัดสินใจและดําเนินการ

ตางๆ ที่เกี่ยวของในการทําธุรกรรมเพื่อปองกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นไดกับเงินกูที่ไดจากการจัดหา
ตามรูปแบบที่กําหนดไวในขอ (ข) และ (ค) จากความไมแนนอนของอัตราดอกเบี้ย และ/หรือ อัตรา
แลกเปลี่ยน ไมวาทั้งจํานวนหรือเพียงบางสวน 

 
มีผูถือหุนสอบถามดังตอไปน้ี 
 

ผูถือหุน  : การออกตราสารหนี้ที่ขออนุมัตินี้ มีอัตราดอกเบี้ย (Coupon) อยางไร ตองคนืภายในกี่ป 
 
ประธาน  : ชี้แจงวา การขออนุมัตใินคราวนี้เปนการขอวงเงินไวกอน ในขณะนี้จึงยังไมมี

รายละเอียดของอัตราดอกเบี้ย หรือลักษณะของตราสาร เนื่องจากตองพจิารณาจาก
สถานการณตางๆ 

 
ผูถือหุน  : บริษัทคาดการณวา จะตองใชเงินเทาใด และตองลงทุนอะไรบาง 
 
นายพงษอมร  นิ่มพูลสวัสดิ ์:  

บริษัทคาดการณวา อาจตองลงทุนในโครงขายและอุปกรณรวมกันไมเกิน 20,000            
ลานบาท จากการขออนุมัติการออกตราสารหนี้ในคราวนี้ในวงเงิน 12,000             
ลานบาทนั้น  คาดการณวา 7,000 ลานบาท จะใชในการคืนหนี้หุนกูเดิม   และสวนที่
เหลือจะใชใน  งบลงทุนตางๆ รวมถึงการจายเงินปนผล 

 
ผูถือหุน  : ที่วารวมถึงการจายเงินปนผลดวย หมายความวาอยางไร 
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ประธาน  : ชี้แจงเพิ่มเติมวา การพิจารณาการจายเงินปนผล ตองดูปจจัยหลายอยางประกอบกัน 
เชนสินทรัพย ผลประกอบการ สวนของผูถือหุน ซึ่งตรวจสอบไดจากงบดุล บัญชีกําไร
ขาดทุน  และงบกระแสเงินสด เฉพาะกระแสเงินสดนี้ จะตองพิจารณาจากวงรอบของ
การจายเงิน เปรียบเทียบใหเห็นภาพคือ การหาเงินเขาล้ินชักของบริษัท  เพราะฉะนั้น
ในบางครั้งก็อาจตองกูเงินบาง  ทั้งนี้ เพื่อใหเงินเขาล้ินชักนั่นเอง 

 
เมื่อไมมีผูถือหุนใหความเห็นหรือซักถามในวาระนี้แลว ประธานจึงขอใหลงมติ และแจง
ดวยวา ทีป่ระชุมผูถอืหุนจะตองมีมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของ
จํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมตอินุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ทั่วไปเสนอขายในประเทศ และ/

หรือตางประเทศ ตามที่เสนอ ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 
 

มติที่ลง 
 

จํานวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุน = 1 เสียง ) 

% ของจํานวนหุนที่มารวมประชุม 
และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดวย 2,609,948,391 99.65 

2. ไมเห็นดวย 645,900 0.02 

3. งดออกเสียง 8,460,700 0.33 

รวม 2,619,054,991 100 

 
ซึ่งเปนคะแนนเสียงอนุมัติไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

 
วาระที่ 10   พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญของบริษัทเพิ่มเติมเพื่อรับรองการใชสิทธิ

ตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท ใหแกกรรมการและ
พนักงาน (โครงการ ESOP) เนื่องจากเขาเง่ือนไขการปรับสิทธิตามที่กําหนดไว
ในหนังสือชี้ชวน 
ประธานแถลงตอที่ประชุมวา โดยที่บริษัทไดจายเงินปนผลประจําป 2549 เปนอัตรา

เกินกวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิ จึงเขาเงื่อนไขตามที่ระบุไวในหนังสือชี้ชวนเพื่อเสนอขายใบสําคัญแสดง
สิทธิตามโครงการ ESOP   ทําใหบริษัทตองทําการปรับราคา และอัตราการใชสิทธิของใบสําคัญแสดง
สิทธิเพื่อไมใหสิทธิของผูถือ ESOP ดอยไปกวาเดิม คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอผูถือหุนอนุมัติให
จัดสรรหุนสามัญเพิ่มเติมอีกจํานวน 1,245,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท จากจํานวนหุนสามัญที่
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ยังมิไดนํามาจัดสรรทั้งสิ้น 2,010,993,609 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท  โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติม
ตามแบบรายงานการจัดสรรหุนเพิ่มทุน  ปรากฏตามเอกสารแนบหมายเลข 5 แนบเอกสารเชิญประชุม 
 

มีผูถือหุนสอบถามดังตอไปน้ี 
 

ผูถือหุน  : ราคาการใชสิทธิขณะนี้เปนเทาใด 
 
ประธาน  : เจาหนาที่ไดตรวจสอบแลว แจงวาราคาใชสิทธิคือ 87.328 บาท 
 

เมื่อไมมีผูถือหุนใหความเห็นหรือซักถามในวาระนี้แลว ประธานจึงขอใหลงมติ และแจง
ดวยวา ทีป่ระชุมผูถอืหุนจะตองมีมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของ
จํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมตอินุมัติใหจัดสรรหุนสามัญเพิ่มเติมเพื่อรองรับการใชสิทธิตามโครงการ 

ESOP ตามที่เสนอ ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 
 

มติที่ลง 
 

จํานวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุน = 1 เสียง ) 

% ของจํานวนหุนที่มารวมประชุม 
และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดวย 2,609,653,191 99.64 

2. ไมเห็นดวย 3,900,800 0.15 

3. งดออกเสียง 5,501,000 0.21 

รวม 2,619,054,991 100 

 
ซึ่งเปนคะแนนเสียงอนุมัติไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียง 
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วาระที่ 11        พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี) 

มีผูถือหุนสอบถามดังตอไปน้ี 
 

ผูถือหุน  : หาก บจก.กุหลาบแกว ไดรับการพิจารณาวาเปนนอมินี ผลจะเปนอยางไร 
 
ประธาน  : ชี้แจงวา ผลจะเทากับวา บมจ. ชิน คอรปอเรชั่น ไมใชบริษัทไทย ผลตอไปอาจทําให

บริษัทไมสามารถรับใบอนุญาตตางๆ ในอนาคต แตในปจจุบันยังไมมีผลกระทบ 
เนื่องจากสัญญาอนุญาตใหดําเนินกิจการบริการโทรศพัทเคลื่อนที่ เปนสัญญาระหวาง 
บมจ.ทีโอที (กอนหนานี้คือ องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย) กับบริษัท โดยตอง
ปฏิบัติใหเปนไปตามขอกําหนดและเงื่อนไขตางๆ รวมถึงการจายเงินผลประโยชนตอบ
แทน (Revenue Sharing) ทั้งหมดนี้ ไมเกี่ยวของกับ บมจ. ชนิ คอรปอเรชั่น เลย 

 
ผูถือหุน  : ที่มีการกลาวถงึ โครงขายโทรคมนาคมแหงชาติ (Telecom Network Pool) เปนอยางไร 
 
ประธาน  : ชี้แจงวา กรรมการบางทานในบมจ.ทีโอที อาจทําใหความเขาใจในเรื่องนี้คลาดเคลื่อน 

มีการกลาวจากบุคคลในรัฐบาลวา เร่ืองนี้ไมใชมติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการ 
บมจ.ทีโอที แตเปนความเห็นสวนบุคคลเทานั้น  นอกจากนี้ มีขอพึงพจิารณาตอไปวา 
วิธีปฏบิัติจะทําอยางไร การบริหารงานจะทําอยางไร ซึ่งยงัไมมีความชัดเจนในเรื่องนี้ 
นักวิชาการอิสระหลายทานก็ไมเห็นดวยในเรื่องนี้ 

 
ผูถือหุน  : มีการเสนอใหปรับผลประโยชนตอบแทนตามสัญญาใหดําเนินกิจการบริการ

โทรศัพทเคลื่อนที่ใหอยูในอัตราเดียวกัน มีขอเท็จจริงอยางไร 
 
ประธาน  : ชี้แจงวา เร่ืองนี้เปนดําริของบุคคลบางคน แตก็ยังไมมีการดําเนินการอยางใด เนื่องจาก

คูสัญญาของสัญญาแตละฉบับแตกตางกัน ตางกรรมตางวาระและยังมีประเด็น
ถกเถียงวาจะมีขอดีขอเสียอยางไร  นอกจากนี้ การปรับผลประโยชนตอบแทนเชนวานี้                     
ควรพิจารณาจากอายุสัญญา คลื่นความถี่และเรื่องอื่นๆ คือควรนําเรื่องที่เกี่ยวของ             
ทุกเรื่องมาพิจารณาประกอบกันไปดวย 

 
 
 





เอกสารแนบ 2 

นโยบายการจายเงินปนผลและขอมูลการจายเงนิปนผล 
ของบริษทั แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) 

นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทฯ 

เนื่องจากบริษัทฯ มีหุนกูที่ยังไมครบกําหนดไถถอน ที่ประชุมผูถือหุนกูของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 
2548 และวันที่ 22 กันยายน 2548 มีมติอนุมัติใหบริษัทฯ แกไขขอกําหนดวาดวยสิทธิและหนาที่ของผูออกหุนกูได โดย
ระบุวา บริษัทฯ จะสามารถจายเงินปนผลในแตละปใหแกผูถือหุนของบริษัทฯ เปนจํานวนเกินกวารอยละ 40 ของผล
กําไรสุทธิในปนั้นๆ ได ภายใตเงื่อนไขคือ บริษัทฯ จะตองมีอันดับความนาเชื่อถือ (credit rating) ซึ่งไดรับจากสถาบัน
จัดอันดับความนาเชื่อถือที่สํานักงาน กลต. ใหความเห็นชอบในอันดับไมต่ํากวา AA และไดรับภายในระยะเวลาไมเกิน
กวา 45 วันกอนหนาวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติการจายเงินปนผลดังกลาว ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทฯ ผิดนัด
ชําระหนี้เงินตน หรือดอกเบี้ยหุนกูไมวางวดใดๆ บริษัทฯ จะไมสามารถจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนของบริษัทฯ ได 

อยางไรก็ตาม บริษัทฯ และบริษัทยอย มีนโยบายในการจายเงินปนผลไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไร
สุทธิหลังหักภาษีตามงบการเงินรวม หากไมมีเหตุจําเปนอื่นใดและการจายเงินปนผลนั้นตองไมมีผลกระทบตอการ
ดําเนินงานปกติของบริษัทฯ และบริษัทยอยอยางมีนัยสําคัญ และการจายเงินปนผลดังกลาวจะขึ้นอยูกับกระแสเงิน
สดและภาระการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ รวมถึงความจําเปนและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ทั้งนี้
การจายเงินปนผลดังกลาวจะตองไมเกินกําไรสะสมที่ปรากฏอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ 

ขอมูลการจายเงินปนผลที่ผานมา 
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด บริษัทฯ ตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารอง

ไมนอยกวารอยละหาของกําไรสุทธิประจําป หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมี
จํานวนไมนอยกวารอยละสิบของทุนจดทะเบียน ซึ่งบริษัทสํารองไวครบถวนแลว 

รายละเอียดการจายเงินปนผล ป 2550 (ปที่เสนอ) ป 2549 
1. กําไรสุทธิ (บาท) 16,290,466,659 16,256,015,494 
2. จํานวนหุน 
2.1 จํานวนหุนที่จายเงินปนผลระหวางกาล 
2.2 จํานวนหุนที่จายเงินปนผลประจําป 

 
2,957,155,719 หุน 
2,960,310,791 หุน* 

(ประมาณการ) 

 
2,952,548,589 หุน 
2,955,463,798 หุน 

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

6.30 
3.00 
3.30 

6.30 
3.00 
3.30 

4. รวมเปนเงินปนผลที่จายทั้งสิ้น (บาท) 18,640,492,767.30 
(ประมาณการ) 

18,610,676,300.40 

5. อัตราสวนการจายเงินปนผลตอกําไรสุทธิ (%) 114.32 114.45 
* จํานวนหุนท่ีจดทะเบียน ณ วันที่ 4 มีนาคม 2551 ทั้งนี้จะทราบจํานวนที่แทจริงจนกวาจะมีการปดสมุดทะเบียนเพื่อกําหนดสิทธิรับ
เงินปนผลในวันท่ี 21 เมษายน 2551 



เอกสารแนบ 3 

หนา 1 จาก 4 

ขอมูลเบื้องตนของกรรมการที่ครบกาํหนดตามวาระซึ่งไดรับการเสนอชื่อกลับเขาดํารงตําแหนงใหม 

ชื่อ – สกลุ ดร. ไพบูลย  ลิมปพยอม 
อายุ (ป) 66 
ตําแหนงในบรษิทั ประธานกรรมการ  
วันเริ่มตนตําแหนงกรรมการ 18 ธันวาคม 2541 
จํานวนปที่เปนกรรมการบริษัท 10 ป 4 เดือน 
จํานวนและสัดสวนการถือหุน   
ในบริษัท 

- ไมมี -  

คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาเอก วิศวกรรมไฟฟา Iowa State University สหรัฐอเมริกา 
การผานหลักสูตรการอบรม
กรรมการ 

- ไมมี - 

ประสบการณทํางาน 2541 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ  บมจ. แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส 

 2543 - 2548 กรรมการและกรรมการบริหาร  บมจ. ธนาคารทหารไทย 
 2542 - 2545 รองประธานกรรมการ บมจ. ชิน คอรปอเรช่ัน 
 2536 - 2541 กรรมการและกรรมการบริหาร กลุมบริษัท ชิน คอรปอเรช่ัน 
 2535 - 2536 ที่ปรึกษา องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย 
 2531 - 2535 ผูอํานวยการ องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย 

 กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน - ไมมี - 
 กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน - ไมมี - 

การดํารงตําแหนงเปน
กรรมการ/ผูบริหารในบริษทัอื่น 

 กิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทาง
ผลประโยชนตอบริษัท 

- ไมมี - 

ไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2541 
 การเขารวมประชุมคณะกรรมการ 10/10 ครั้ง 

สัดสวนการเขารวมประชุมใน
รอบป 2550 

 การเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2550 1/1 ครั้ง 
ประวัตกิารทําผิดกฎหมายใน
ระยะ 10 ปที่ผานมา 

- ไมมี -  

ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบรหิาร 

- ไมมี - 



เอกสารแนบ 3 

หนา 2 จาก 4 

ขอมูลเบื้องตนของกรรมการที่ครบกาํหนดตามวาระซึ่งไดรับการเสนอชื่อกลับเขาดํารงตําแหนงใหม 

ชื่อ – สกลุ นายวาสกุรี  กลาไพรี 
อายุ (ป) 60 
ตําแหนงในบรษิทั กรรมการ  
วันเริ่มตนตําแหนงกรรมการ 11 พฤศจิกายน 2548 
จํานวนปที่เปนกรรมการบริษัท 2 ป 5 เดือน 
จํานวนและสัดสวนการถือหุน   
ในบริษัท 

- ไมมี -  

คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
การผานหลักสูตรการอบรม
กรรมการ 

- ไมมี - 
 

ประสบการณทํางาน 2550 - ปจจุบัน รองกรรมการผูจัดการใหญ สายงานโครงการพิเศษ บมจ. ทีโอท ี
 2548 - ปจจุบัน กรรมการ บมจ. แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส 
   กรรมการ บจ. ไทย-อะมาดิอุส เซาทอีสตเอเชีย 
   กรรมการ บจ. เอ ซี ที โมบาย 
 2548 - 2550 รองกรรมการผูจัดการใหญ  สายงานขายและบริการลูกคาภูมิภาค บมจ. ทีโอที 
 2547 - 2548 รองกรรมการผูจัดการใหญ ดานสื่อสารไรสาย  บมจ. ทศท. คอรปอเรช่ัน 
 2546 - 2547 ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ ดานปฏิบัติการภาคกลาง  บมจ. ทศท. คอรปอเรช่ัน 
 2542 - 2546 ผูอํานวยการฝายโทรศัพทภาคกลาง  องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย 
 2540 - 2541 ผูชวยผูอํานวยการฝายโทรศัพทนครหลวงที่ 4 องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย 
 2536 - 2538 หัวหนาสวนอํานวยการวิสาหกิจ สํานักกิจกรรมวิสาหกิจ  องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย 
 2533 - 2535 รักษาการหัวหนาศูนยพาณิชย ฝายบริหารผูใชโทรศัพท  องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย 

 กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน - ไมมี - 

 กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน 3 แหง 
การดํารงตําแหนงเปน
กรรมการ/ผูบริหารในบริษทัอื่น 

 กิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทาง
ผลประโยชนตอบริษัท 

- กรรมการ บจ. เอ ซี ที โมบาย 
ผูประกอบกิจการโทรคมนาคมและการสื่อสาร 

- รองกรรมการผูจัดการใหญ สายงานโครงการพิเศษ 
บมจ. ทีโอที 
ผูใหบริการสื่อสารโทรคมนาคม 

ไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2548 
 การเขารวมประชุมคณะกรรมการ 8/10 ครั้ง 

สัดสวนการเขารวมประชุมใน
รอบป 2550 

 การเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2550 1/1 ครั้ง 
ประวัติการทําผิดกฎหมายใน
ระยะ 10 ปที่ผานมา 

- ไมมี -  

ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบรหิาร 

- ไมมี -  

 



เอกสารแนบ 3 

หนา 3 จาก 4 

ขอมูลเบื้องตนของกรรมการที่ครบกาํหนดตามวาระซึ่งไดรับการเสนอชื่อกลับเขาดํารงตําแหนงใหม 

ชื่อ – สกลุ นายวกิรม  ศรีประทักษ 
อายุ (ป) 56 
ตําแหนงในบรษิทั กรรมการ  กรรมการบริหาร หัวหนาคณะเจาหนาที่ผูบริหาร และ 

(รักษาการ) หัวหนาคณะผูบริหารดานเทคโนโลย ี
วันเริ่มตนตําแหนงกรรมการ 11 พฤษภาคม 2550 
จํานวนปที่เปนกรรมการบริษัท 1 ป 
จํานวนและสัดสวนการถือหุน   
ในบริษัท 

70,000 หุน คิดเปน 0.0024% ของหุนทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียง 

คณุวุฒิการศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
การผานหลักสูตรการอบรม
กรรมการ 

- ไมมี - 

ประสบการณทํางาน 2550 - ปจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร และหัวหนาคณะเจาหนาที่ผูบริหาร บมจ. แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส 
  กรรมการบริหาร บมจ. ชิน คอรปอเรช่ัน 
 2545 - ปจจุบัน หัวหนาคณะผูบริหารดานเทคโนโลยี  บมจ. แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส 
 2543 - 2550 กรรมการผูอํานวยการ บจ. ดิจิตอล โฟน 
 2541 - 2543 รองกรรมการผูอํานวยการอาวุโส สายงานวิศวกรรม  บมจ. แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส 
 2538 - 2541 รองกรรมการผูอํานวยการ บจ. ชินวัตรอินเตอรเนช่ันแนล 

 กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน กรรมการบริหาร บมจ. ชิน คอรปอเรช่ัน 
 กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน 10 แหง 

การดํารงตําแหนงเปน
กรรมการ/ผูบริหารในบริษทัอื่น 

 กิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทาง
ผลประโยชนตอบริษัท 

- ไมมี - 

ไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2550 
 การเขารวมประชุมคณะกรรมการ 5/5 ครั้ง 

สัดสวนการเขารวมประชุมใน
รอบป 2550 

 การเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2550 - 
ประวัติการทําผิดกฎหมายใน
ระยะ 10 ปที่ผานมา 

- ไมมี -  

ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบรหิาร 

- ไมมี -  



เอกสารแนบ 3 

หนา 4 จาก 4 

ขอมูลเบ้ืองตนของบุคคลซึ่งไดรับการเสนอชื่อใหดํารงตําแหนงกรรมการ 

ชื่อ – สกลุ นายฮวิเบิรท อ้ึง ชิง-วาห 
อายุ (ป) 59 
ประเภทกรรมการที่เสนอ
แตงตัง้ 

กรรมการ 

จํานวนและสัดสวนการถือหุน   
ในบริษัท 

- ไมมี - 

คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ Chinese University of Hong Kong 
การผานหลักสูตรการอบรม
กรรมการ 

- ไมมี - 

ประสบการณทํางาน ปจจุบัน กรรมการ , ConvenientPower Hong Kong 
 2543 – 2550 CEO, CSL 
 2542  - 2543 Managing Director, PCCW Mobile 
 2539 – 2542 CEO, Smartone Mobile Communications Ltd. 
 2539 – 2539 CEO, Mobile One Singapore 
 2536 – 2539 Managing Director, Hong Telecom Mobile 
 2527 – 2536 Business Unit Director, Hong Kong Telecom 
 2518 – 2526 Sales manager, NCR (Hong Kong) 

 กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน - ไมมี - 
 กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน - ไมมี - 

การดํารงตําแหนงเปน
กรรมการ/ผูบริหารในบริษทัอื่น 

 กิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทาง
ผลประโยชนตอบริษัท 

- ไมมี - 

ประวัติการทําผิดกฎหมายใน
ระยะ 10 ปที่ผานมา 

-  ไมมี -  

ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบรหิาร 

- ไมมี -  

 



เอกสารแนบ 4 
 

ขอมูลพิจารณาโครงการออกและเสนอขายตราสารหนี ้
 
 คณะกรรมการเห็นสมควรอนุมัติโครงการออกและเสนอขายตราสารหนี้ (ซึ่งรวมถึง (แตไม

จํากัดเฉพาะ) หุนกู หุนกูระยะสั้น และตั๋วเงิน เปนตน) เพื่อใชเปนแหลงเงินทุนในการลงทุน ชําระคืนหนี้ที่ครบ
กําหนด และใชเปนเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
วงเงิน ไมเกิน 14,000 ลานบาทหรือเงินสกุลอื่นที่มีจํานวนเทียบเทา โดยการออกและเสนอขายตราสารหนี้

ตามโครงการที่ระบุไวดังกลาวขางตนเมื่อรวมกับจํานวนเงินกูจากแหลงเงินกูประเภทอื่นๆ (ถามี) ใน
แตละปแลว จะตองไมเกินวงเงินสําหรับการจัดหาแหลงเงินกูของบริษัทที่กําหนดโดยคณะกรรมการ
บริษัทในแตละปนั้นๆ 

การเสนอขาย เสนอขายในประเทศ และ/หรือ ตางประเทศใหแกผูลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผูลงทุนสถาบัน และ/หรือ 
ผูลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ไมวาทั้งจํานวนหรือเพียงบางสวนตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยจะออกและเสนอขายเปนชุดเดียวหรือหลายชุดและจะออกและเสนอขาย
ในคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได   

Revolving Basis บริษัทสามารถออกและเสนอขายตราสารหนี้ใหมเพิ่มเติมอีกไดในจํานวนเงินตามตราสารหนี้ที่มีการ
ไถถอนหรือซื้อคืนมา 

การมอบอํานาจ มอบอํานาจใหคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือ
คณะกรรมการบริหาร ("ผูรับมอบอํานาจ") เปนผูมีอํานาจในการตัดสินใจและดําเนินการอื่นใด 
(รวมถึงแตไมจํากัดเฉพาะ การกําหนด ชนิด ประเภท รายละเอียดของตราสารหนี้ การแตงตั้งผูจัด
จําหนายหรือผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตราสารหนี้ นายทะเบียน และ/
หรือ ผูแทนผูถือตราสารหนี้ (ถามี) การดําเนินการนําตราสารหนี้ไปจดทะเบียนในตลาดรอง การ
เจรจาตอรอง จัดทํา ตกลง ลงนาม และสงมอบซึ่งสัญญาและเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวของ) ที่ผูรับมอบ
อํานาจพิจารณาเห็นวามีความจําเปนตองทําเพื่อใหการออกและเสนอขายตราสารหนี้ดังกลาว
สําเร็จลุลวงไปได รวมถึงการเขาทําธุรกรรมเพื่อปองกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดจากความไมแนนอน
ของอัตราดอกเบี้ย และ/หรือ อัตราแลกเปลี่ยน ไมวาทั้งจํานวนหรือเพียงบางสวน 

การอนุมัติโดยที่
ประชุมผูถือหุน
ของบริษัท 

พิจารณาอนุมัติใหนําวาระดังกลาวเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทเพื่อทําการอนุมัติตอไป 
ตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีการแกไข
เปล่ียนแปลง)  ใหการออกและเสนอขายตราสารหนี้ในประเภทหุนกูนั้นจะตองไดรับอนุมัติจากที่
ประชุมผูถือหุนของบริษัท  

 



 

แบบรายงานการจัดสรรหุนเพิ่มทุน 

บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) 

วันที่ 19 กุมภาพันธ 2551 

ขาพเจาบริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 2/2551 
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ 2551 เกี่ยวกับการจัดสรรหุนเพิ่มทุนดังนี้ 

1. การเพิ่มทุน 

 ที่ประชุมคณะกรรมการไดมีมติใหจัดสรรหุนสามัญที่ยังมิไดนําออกจําหนายของบริษัทฯ จํานวนรวม 
1,300,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท รวมมูลคา 1,300,000 บาท เพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่
จะจัดสรรใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ (โครงการ ESOP) อันเปนผลการปรับสิทธิตามเงื่อนไขที่ระบุไวใน
หนังสือชี้ชวน 

2. การจัดสรรหุนเพิ่มทุน 

ที่ประชุมคณะกรรมการไดมีมติใหจัดสรรหุนสามัญที่ยังมิไดออกจําหนายของบริษัทฯ จํานวน 
1,300,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท รวมมูลคา 1,300,000 บาท เพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่
จะจัดสรรใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ (โครงการ ESOP) เพื่อนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาและ
อนุมัติ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

2.1 รายละเอียดการจัดสรร 

จัดสรรใหแก จํานวนหุน 
(หุน) 

อัตราการใชสิทธิ 
(เดิม:ใหม) 

ราคาใชสิทธิ 
ตอหุน(บาท) 

วัน เวลา จองซื้อ 
และชําระเงินคาหุน 

หมายเหตุ 

ผูถือหุนเดิม - - - - - 
ประชาชน - - - - - 
บุคคลใด ๆ (ระบุ)  - - - - - 
เพื่อรองรับการใชสิทธิของ ESOP 
เปนผลจากการปรับสิทธิตาม
เงื่อนไขในหนังสือชี้ขวนจํานวน
ทั้งส้ิน 1,300,000 หุน 1,300,000 - - - - 

2.2 การดําเนินการของบริษัทฯ  กรณีที่มีเศษของหุน 

-ไมมี- 

 2.3 จํานวนหุนคงเหลือที่ยังมิไดจัดสรร จํานวน 2,009,693,609 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท 
รวมมูลคา 2,009,693,609 บาท 

เอกสารแนบ 5 



 

3. กําหนดวันประชุมผูถือหุนเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุนเพิ่มทุน 

 กําหนดวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2551 ในวันที่ 10 เมษายน 2551 เวลา 10.00 น.                      
ณ หอง Auditorium ชั้น 9 อาคารชินวัตรทาวเวอร 3 เลขที่ 1010 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยกําหนด
วันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนของบริษัทฯ เพื่อสิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุน ตั้งแตวันที่ 20 มีนาคม 2551 เวลา 
12.00 น. จนกวาการประชุมผูถือหุนดังกลาวจะแลวเสร็จ 

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน / จัดสรรหุนเพิ่มทุน ตอหนวยราชการที่เกี่ยวของ และเงื่อนไข การขอ
อนุญาต (ถามี)  

บริษัทฯ จะขอจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแลวตอกระทรวงพาณิชย เมื่อมีการใชสิทธิแปลงสภาพเปนหุน
สามัญ และขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยใหรับหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาวเปนหลักทรัพยจดทะเบียน
และเขาทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยตอไป 

5. วัตถุประสงคของการเพิ่มทุน และการใชเงินทุนในสวนที่เพ่ิม 

 บริษัทฯ จะไดรับเงินทุนหลังจากการใชสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ ซึ่งเงินทุนที่บริษัทฯ ไดรับนี้จะนําไปใช
เปนเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ ตอไป 

6. ประโยชนที่บริษัทฯ จะพึงไดรับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุนเพิ่มทุน 

 เพื่อจัดสรรจํานวนหุนสามัญไวรองรับการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิตามโครงการ ESOP ของ
บริษัทที่ออกทกุโครงการอยางเพียงพอ เนื่องจาก บริษัทไดระบุเงื่อนไขการปรับสิทธิไวในหนังสือช้ีชวนเพื่อรักษาสิทธิของผู
ถือ ESOP ไมใหดอยไปกวาเดิม 

7. ประโยชนที่ผูถือหุนจะพึงไดรับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุนเพิ่มทุน 

เพื่อเปนแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ นอกจากนี้
เพื่อใหบุคคลดังกลาวมีความตั้งใจในการทํางาน เพื่อสรางประโยชนสูงสุดใหแกบริษัทฯ อีกทั้งเพื่อเปนการสรางแรงจูงใจ
ใหกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ทํางานกับบริษัทฯ ตอไปในระยะยาว ซึ่งจะสงผลใหบริษัทฯ มีผลการดําเนินงานที่ดี
ในอนาคต 

สิทธิของหุนสามัญที่ออกตามการใชสิทธิของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้ จะมีสิทธิและ
สภาพเหมือนหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ไดออกไปกอนหนานี้แลว และมีสิทธิในการรับเงินปนผลนับตั้งแตวันที่ปรากฏ
รายชื่อในสมุดทะเบียนผูถือหุนที่ยื่นขอเพิ่มทุนตอกระทรวงพาณิชย 

 





เอกสารแนบ 7 

หนา 1 จาก 4 

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

นโยบายกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ  และสอดคลองกับหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งเขมงวดกวา
หลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กลาวคือ 

 
1. ถือหุนไมเกินรอยละ 0.5 ของทุนชําระแลวของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทรวม บริษัทที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ใหนับรวมหุนที่ถือโดยผู

ที่เกี่ยวของดวย 
2. เปนกรรมการที่ไมมีสวนรวมในการบริหารงานในบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทรวม บริษัทที่เกี่ยวของ หรือผูถือหุนรายใหญของ

บริษัทฯ และเปนกรรมการที่ไมเปนลูกจาง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจําจากบริษัทฯ บริษัทในเครือ       
บริษัทรวม บริษัทที่เกี่ยวของ หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ 

3. เปนกรรมการที่ไมมีผลประโยชนหรือสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออม ทั้งในดานการเงินและ การบริหารงานของบริษัทฯ 
บริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ และเปนกรรมการที่ไมมีผลประโยชนหรือสวนไดเสียในลักษณะ
ขางตนมากอนในระยะเวลา 1 ป กอนไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการตรวจสอบ เวนแตคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาอยาง
รอบคอบแลวเห็นวา การเคยมีผลประโยชนหรือสวนไดสวนเสียนั้น จะไมมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่และการใหความเห็น
ที่เปนอิสระ 

4. เปนกรรมการที่ไมใชเปนผูที่เกี่ยวของ หรือญาติสนิทของผูบริหาร หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ 
5. เปนกรรมการที่ไมไดรับการแตงตั้งขึ้นเปนตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชนของกรรมการบริษัทผูถือหุนรายใหญ หรือ ผูถือหุนซึ่ง

เปนผูเกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ 
6. สามารถปฏิบัติหนาที่ แสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

โดยไมอยูภายใตการควบคุมของผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ รวมทั้งผูที่เกี่ยวของหรือญาติสนิทของบุคคล
ดังกลาว 



เอกสารแนบ 7 

หนา 2 จาก 4 

รายละเอียดกรรมการอิสระ 

บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จาํกดั (มหาชน) 

ชื่อ – สกลุ นายอวิรทุธ  วงศพุทธพิทกัษ 
อายุ (ป) 60 
ที่อยู 414 อาคารชินวัตรทาวเวอร 1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน  

เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
ตําแหนงในปจจบัุน กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ  

และกรรมการกําหนดคาตอบแทน 
คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนิวยอรค สหรัฐอเมริกา 
การผานหลักสูตรการอบรม
กรรมการ 

บทบาทคณะกรรมการในการกําหนดนโยบายคาตอบแทน 
หลักสูตร DCP : Director Certification Program รุน 8/2544 

ประสบการณทํางาน 2550 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. หินออน 
 2549 - ปจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการ  บมจ.แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส 
   ผูทรงคุณวุฒิ คณะอนุกรรมการจัดการลงทุน  กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
   ที่ปรึกษา บมจ.ปูนซิเมนตไทย 
 2546 - ปจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร บมจ. ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ 
   กรรมการ และกรรมการบริหาร บจ. ทุนลดาวัลย 
   กรรมการ บจ. วังสินทรพัย 
 2544 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ บจ.ไอทีวัน 
 2538 - ปจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บมจ. เทเวศประกันภัย 
 2546 - 2548 ผูจัดการใหญ บมจ.ซิเมนตไทยพร็อพเพอรต้ี (2001) 
 2538 - 2546 ผูชวยผูจัดการใหญ & Chief of Financial Officer,  บมจ.ปูนซิเมนตไทย 
 2533 - 2538 President, บริษัท ไทสเซอรา อิงค (อเมริกา) 
 2523 - 2533 กรรมการผูจัดการ บจ.เซรามิคอุตสาหกรรมไทย 
 2520 - 2523 ผูจัดการฝายการเงิน บจ.สยามคราฟทอุตสาหกรรม 
 2512 - 2520 เจาหนาที่บัญชีและการเงิน บมจ.ปูนซิเมนตไทย 
ประวัติการทําผิดกฎหมายใน
ระยะ 10 ปที่ผานมา 

- ไมมี -  

ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบรหิาร 

- ไมมี -  

การมีสวนไดเสียในวาระ - ไมมี - 



เอกสารแนบ 7 

หนา 3 จาก 4 

รายละเอียดกรรมการอิสระ 

บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จาํกดั (มหาชน) 

ชื่อ – สกลุ นางทศันีย  มโนรถ 
อายุ (ป) 63 
ที่อยู 414 อาคารชินวัตรทาวเวอร 1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน  

เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
ตําแหนงในบรษิทั กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี  พาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
การผานหลักสูตรการอบรม
กรรมการ 

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

ประสบการณทํางาน 2549 - ปจจุบัน กรรมการและกรรมการตรวจสอบ  บมจ. แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส 
 2545 - 2548 รองกรรมการผูจัดการใหญ ดานการเงินและบัญชี บมจ. ทศท. คอรปอเรช่ัน 
 2544 - 2548 กรรมการ บมจ. แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส 
 2543 - 2545 รองผูอํานวยการ องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย 
 2542 - 2543 ผูชวยผูอํานวยการ องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย 
 2539 - 2542 ผูอํานวยการฝายการเงินและงบประมาณ องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย 
ประวัติการทําผิดกฎหมายใน
ระยะ 10 ปที่ผานมา 

- ไมมี -  

ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบรหิาร 

- ไมมี -  

การมีสวนไดเสียในวาระ - ไมมี - 



เอกสารแนบ 7 

หนา 4 จาก 4 

รายละเอียดกรรมการอิสระ 

บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จาํกดั (มหาชน) 

ชื่อ – สกลุ นายสุรศกัด์ิ  วาจาสทิธิ ์
อายุ (ป) 55 
ที่อยู 414 อาคารชินวัตรทาวเวอร 1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน  

เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
ตําแหนงในบรษิทั กรรมการ  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
คุณวุฒิการศึกษา เนติบัณฑิต สํานักลินคอลน อินน ประเทศอังกฤษ 
การผานหลักสูตรการอบรม
กรรมการ 

หลักสูตร DAP : Director Accreditation Program รุน 29/2547 

ประสบการณทํางาน 2549 - ปจจุบัน กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ. แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส 
 2548 - ปจจุบัน ผูบริหาร บจ. ฮันตัน แอนด วิลเลี่ยมส (ไทยแลนด) 
 2540 - ปจจุบัน กรรมการ บจ. ไทยทาโลว แอนด ออยล 
 2547 - 2549 กรรมการและกรรมการอิสระ บมจ. ชิน คอรปอเรช่ัน 
 2547 - 2548 กรรมการ บจ. คูแดร บราเธอรส 
 2524 - 2531 ผูพิพากษาศาล จังหวัดบุรีรัมย เพชรบูรณ และกรุงเทพมหานคร 
ประวัติการทําผิดกฎหมายใน
ระยะ 10 ปที่ผานมา 

- ไมมี -  

ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบรหิาร 

- ไมมี -  

การมีสวนไดเสียในวาระ - ไมมี - 
 



เอกสารแนบ 8 
ขอบังคับบรษิทัในสวนทีเ่กี่ยวของกับการประชุมผูถือหุน 

 
1. การปดสมุดทะเบียน 

ขอ 15. บริษัทอาจปดงดรับลงทะเบียนการโอนหุนในระหวาง 21 วัน กอนวันประชุมผูถือหุนแตละครั้งก็ได 
โดยประกาศใหผูถือหุนทราบลวงหนา ณ สํานักงานใหญและสํานักงานสาขาของบริษัททุกแหงไมนอยกวา 14 วัน 
กอนวันปดงดรับลงทะเบียนการโอนหุน 
 
2. วิธีการเลือกตั้งกรรมการ 

ขอ 17. ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการตามหลกัเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้ 
(1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่ถือ 
(2) ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงทีม่ีอยูทั้งหมดตาม (1) เลอืกตั้งบคุคลคนเดียวหรือหลาย

คนเปนกรรมการก็ได ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเปนกรรมการจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพยีงใด
ไมได 

(3) บุคคลซ่ึงไดรับคะแนนเสียงสูงสดุตามลําดับลงมา  เปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทา
จํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น  ในกรณีที่บุคคลซึง่ไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามี
คะแนนเสียงเทากัน  เกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น  ใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงชี้
ขาด 

 
3. การเรียกการประชุม 

ขอ 30. คณะกรรมการตองจัดใหมกีารประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําปภายใน 4 เดือนนับแต
วันสิ้นสดุรอบปบัญชีของบริษัท 

การประชุมผูถือหุนคราวอื่นนอกจากที่กลาวแลวใหเรียกวาการประชุมวิสามัญ 
คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมือ่ใดก็ได สุดแตจะเห็นสมควรหรือเมื่อผูถือหุน

รวมกันนับจํานวนหุนไดไมนอยกวา 1 ใน 5 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด หรือผูถือหุนไมนอยกวา 25 คน ซึ่งมี
หุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 10 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด ไดเขาชื่อกันทําหนังสือขอให
คณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญ แตตองระบุเหตุผลและวัตถุประสงคในการที่ขอใหเรียก
ประชุมไวใหชัดเจนในหนังสือดังกลาวดวย ในกรณีนี้คณะกรรมการจะตองจัดการประชุมภายใน 1 เดือนนับแตวันที่
ไดรับหนังสือจากผูถือหุน 

 
ขอ 31. ในการเรียกประชุมผูถือหุน ใหคณะกรรมการจัดทําเปนหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา 

ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอตอที่ประชุมพรอมดวยรายละเอียดตามสมควร และจัดสงใหผูถอืหุน



และนายทะเบียนทราบไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุม และโฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพกอนวัน
ประชุมไมนอยกวา 3 วัน 

 
4. องคประชุม 

ขอ 32. ในการประชุมผูถือหุน ตองมีผูถอืหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถอืหุน (ถาม)ี มาประชุมไมนอยกวา 
25 คน หรือไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถือหุนทั้งหมดและตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของหุนที่
จําหนายไดทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม 

ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมผูถือหุนครั้งใด เมื่อลวงเวลานัดไปแลวถึงหนึ่งช่ัวโมงจํานวนผูถือหุนซึ่งมาเขา
รวมประชุมไมครบองคประชุมตามที่กําหนดไว  หากวาการประชุมผูถือหุนนั้น ไดเรียกนัดเพราะผูถือหุนรองขอ การ
ประชุมเปนอันระงับไป ถาการประชุมผูถือหุนนั้น มิใชเปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุนรองขอใหนัดประชุมใหม  
และใหสงหนังสือนัดประชุมไปยงัผูถือหุนไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไมบังคบัวา
จะตองครบองคประชุม 

5.  การมอบฉันทะ 
ขอ 33. ในการประชุมผูถือหุน ผูถือหุนอาจมอบฉันทะใหบุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแลวเขาประชุมและออก

เสียงแทนตนในการประชุมก็ได หนังสือมอบฉันทะจะตองลงวันที่และลายมือชื่อของผูถือหุนที่มอบฉันทะ และเปนไป
ตามแบบที่นายทะเบียนกําหนด 

หนังสือมอบฉันทะนี้จะตองมอบใหแกประธานกรรมการหรือผูทีป่ระธานกรรมการกําหนด ณ สถานที่ประชุม
กอนผูรับมอบฉนัทะเขาประชุม 

6. คะแนนเสยีง 
ขอ 34. มติของที่ประชุมผูถือหุนนั้น ใหประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้ 
(1) ในกรณีปกติ ใหถือเสยีงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ถามคีะแนนเสียง

เทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสยีงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสยีงเปนเสียงช้ีขาด 
(2) ในกรณีดังตอไปนี้  ใหถอืคะแนนเสียงไมนอยกวา  3  ใน  4  ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน  ซึ่ง

มาประชุมและมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนน 
ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น 
ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท 
ค. การทํา แกไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเชากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคญั 

การมอบหมายใหบุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบับุคคลอ่ืนโดยมี
วัตถุประสงคจะแบงกําไรขาดทุนกัน 

ง.  การแกไขเพิ่มเตมิหนังสือบริคณหสนธิ หรือ ขอบังคับบริษัท 
จ. การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุนกู 
ฉ. การควบหรือเลกิบริษัท  



เอกสารแนบ 9 

คําช้ีแจง เรื่อง เอกสารและหลักฐานแสดงความเปนผูถือหุนหรอืผูแทนของผูถือหุน 
ที่มีสิทธิเขารวมประชุมเพือ่ลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถือหุน 

 
เนื่องดวยบริษัท ไดจัดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2551 ในวันที่ 10 เมษายน 2551 เวลา 10.00 น. ณ 
หอง Auditorium อาคารชินวัตรทาวเวอร 3 ชั้น 9 เลขที่ 1010 ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงจตุจักร เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร โดยบริษัท จะดําเนินการลงทะเบียนดวยระบบ Barcode ดงันั้น เพื่อใหการประชุมผูถือหุนของ
บริษัทเปนไปดวยความโปรงใส ชอบธรรม และเปนประโยชนตอผูถือหุน บริษัทจึงเห็นควรกําหนดใหมีการตรวจสอบ
เอกสาร และหลักฐานแสดงความเปนผูถือหุนหรือผูแทนของผูถือหุนที่มีสทิธิเขารวมประชุมเพื่อใหผูถือหุนยึดถือ
ปฏิบัตติอไป บริษัทจึงขอช้ีแจงใหผูถือหุนทราบ ดังนี ้
 
1. หนังสือมอบฉนัทะ 
เนื่องดวยกรมพฒันาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย ไดมีประกาศ เรื่อง กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) 
พ.ศ. 2550 ดังนั้น บริษัทจึงไดจัดเตรยีมหนังสอืมอบฉันทะใหแกผูถือหุนเพื่อใหผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมได
ดวยตนเองสามารถมอบฉันทะใหบุคคลอ่ืนเขาประชุมแทน หรือมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัท เปนผูออก
เสียงลงคะแนนแทน ดังนี้ 

1.1 บริษัท ไดแนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเปนแบบที่กําหนดรายการตางๆ ที่ตองการ มอบฉันทะไวชัดเจน
และตายตัว ใหแกผูถือหุนมาพรอมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ 

1.2 ในกรณีที่ผูถือหุนมีความประสงคที่จะใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ซ่ึงเปนแบบหนังสือมอบฉนัทะทั่วไปท่ี
งายไมซับซอน หรือ หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ที่กําหนดไวเฉพาะ กรณีที่ผูถอืหุนเปนผูลงทุนตางประเทศ 
และแตงตั้งใหคัสโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดแูลหุน ผูถือหุนสามารถ 
Download แบบหนังสือมอบฉนัทะ 2 แบบดังกลาวไดจาก www.investorrelations.ais.co.th และโปรดนํา
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่แนบมาพรอมหนงัสือเชิญประชุมฉบับนี้ ซ่ึงม ี Barcode ปรากฏอยูมาในวัน
ประชุม ผูถือหุนดวย 

ทั้งนี้ ผูถือหุนสามารถเลือกใชหนังสือมอบฉันทะไดเฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข แบบหนึ่งแบบใดเทานั้น เวนแต           
ผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน 
สามารถใชหนังสือมอบฉันทะไดทั้งแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบใดแบบหนึ่งก็ได 
 
2. เอกสารที่ผูเขารวมประชุมตองแสดงกอนเขารวมประชุม 
บุคคลธรรมดา 

1. กรณีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเอง ใหแสดงเอกสารที่สวนราชการออกใหที่ยังไมหมดอาย ุ เชน บัตร
ประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัวขาราชการ หรือใบขับขี่ และหากมีการเปลี่ยนช่ือ-นามสกุลใหยื่น
หลักฐานประกอบดวย ทั้งนี้ โปรดนําหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่แนบมาพรอมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ 
ซึ่งม ีBarcode ปรากฏอยูมาในวันประชุมผูถือหุนดวย 



 

2. กรณีมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุม 
- หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งซ่ึงได กรอกขอความถูกตองครบถวน และลงลายมือช่ือผูมอบฉันทะ 

และผูรับมอบฉันทะ 
- สําเนาเอกสารที่สวนราชการออกใหของผูมอบฉนัทะ และผูมอบฉันทะไดลงชื่อรับรองสําเนาถกูตอง 
- สําเนาเอกสารที่สวนราชการออกใหของผูรับมอบฉันทะ และผูรับมอบฉันทะไดลงชื่อรับรองสําเนา

ถูกตอง ทั้งนี้ ผูรับมอบฉันทะโปรดแสดงเอกสารที่สวนราชการออกให ณ จุดลงทะเบียน 
ในกรณีที ่ ผูถือหุนมีความประสงคใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. โปรดนําหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. ที่แนบ
มาพรอมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ซึ่งม ีBarcode ปรากฏอยูมาในวันประชุมผูถือหุนดวย 

นิติบุคคล 
1. กรณีผูแทนของผูถือหุน (กรรมการ) เขารวมประชุมดวยตนเอง 

- หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งซ่ึงไดกรอกขอความถูกตองครบถวน และลงลายมือช่ือผูมอบฉันทะ 
และผูรับมอบฉันทะ 

- สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุน ซ่ึงรับรองสําเนาถกูตองโดยผูแทนนิติบุคคล 
(กรรมการ) และมีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนนิติบุคคลซึ่งเปนผูเขารวมประชุมมีอํานาจกระทําการ
แทนนิตบุิคคลซ่ึงเปนผูถือหุน 

- สําเนาเอกสารที่สวนราชการออกใหซึ่งรับรองสําเนาแลวของผูแทนนิติบุคคล ทั้งนี้ ผูแทนนิติบุคคล
โปรดแสดงเอกสารที่สวนราชการออกให ณ จุดลงทะเบียนในกรณีที่ผูถือหุนมีความประสงคใชหนังสือ
มอบฉันทะแบบ ก. โปรดนําหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่แนบมาพรอมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ซึ่งม ี
Barcode ปรากฏอยูมาในวันประชุมผูถือหุนดวย 

2. กรณีผูถือหุนมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุม 
- หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งซ่ึงไดกรอกขอความถูกตองครบถวนและลงลายมือชื่อของผูแทนนิติ

บุคคล (กรรมการ) ซึ่งเปนผูมอบฉันทะ และผูรับมอบฉันทะ 
- สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุนซึ่งรับรองสําเนาถกูตองโดยผูแทนนิติบุคคล 

(กรรมการ) และมีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉนัทะมีอํานาจ
กระทําการแทนนิติบุคคลซึ่งเปนผูถือหุน 

- สําเนาเอกสารที่สวนราชการออกใหของผูแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเปนผูมอบฉันทะและลงชื่อ
รับรองสําเนาถูกตอง 

- สําเนาเอกสารที่สวนราชการออกใหของผูรับมอบฉันทะ และผูรับมอบฉันทะไดลงชื่อรับรองสําเนา
ถูกตอง ทั้งนี้ ผูรับมอบฉนัทะโปรดแสดงเอกสารที่สวนราชการออกใหของผูรับมอบฉันทะ ณ             
จุดลงทะเบียนในกรณีที่ผูถือหุนมีความประสงคใชหนังสือมอบฉนัทะแบบ ก. โปรดนําหนังสือมอบ
ฉันทะแบบ ข. ที่แนบมาพรอมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี ้ ซึ่งม ี Barcode ปรากฏอยูมาในวันประชุม     
ผูถือหุนดวย 



 

3. กรณีผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศ และแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝาก
และดูแลหุน 
3.1 ใหเตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเชนเดียวกับกรณีนิติบุคคล ขอ 1 หรือ 2 
3.2 ในกรณีที่ผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศมอบให Custodian เปนผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 

ตองสงหลักฐานดังตอไปนี้เพิ่มเติม 
- หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศให Custodian เปนผูดําเนินการลงนาม

ในหนังสือมอบฉนัทะแทน 
- หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจ Custodian ใน

กรณีที่ผูถือหุนมีความประสงคใชหนังสือมอบฉนัทะแบบ ก. หรือ แบบ ค. โปรดนําหนังสือมอบ
ฉันทะแบบ ข. ที่แนบมาพรอมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ซึ่งม ี Barcode ปรากฏอยูมาในวัน
ประชุมผูถือหุนดวย ทั้งนี้ เอกสารทีม่ิไดมีตนฉบับเปนภาษาอังกฤษจะตองจัดทําคําแปลภาษา
อังกฤษแนบมาพรอมดวย และใหผูถือหุนหรือผูแทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถกูตองของคําแปล 

 
3. การลงทะเบียนเขารวมประชุม 
บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเขารวมประชุมผูถือหุนกอนเริ่มการประชุมไมนอยกวา 2 ชั่วโมง หรือ ตั้งแตเวลา      
8.00 น. เปนตนไป ของวันพฤหัสบดีที ่10 เมษายน 2551 ณ สถานที่ประชุม ตามแผนที่สถานที่จัดการประชุมผูถือหุน
ที่แนบมาพรอมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี ้
 
4.  หลักเกณฑการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุน 
วาระทั่วไป 

1. การออกเสียงลงคะแนนแตละวาระใหนับหนึ่งเสียงตอหนึ่งหุน ซึ่งผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะตองออกเสยีง
ลงคะแนนเพียงอยางใดอยางหนึ่ง คือ เห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสยีง ไมสามารถแบงการออกเสยีง
ลงคะแนนเปนบางสวน 

2. ในกรณีมอบฉันทะ 
2.1 ผูรับมอบฉันทะจะตองออกเสยีงลงคะแนนตามทีผู่มอบฉันทะระบุไวในหนังสือมอบฉันทะเทานั้น การ

ลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะวาระใดไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะใหถอืวาการ
ลงคะแนนเสียงนั้นไมถูกตอง และไมถือเปนการลงคะแนนเสียงของผูถือหุน 

2.2 หากผูมอบฉันทะไมไดระบุความประสงคในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวในหนังสือมอบฉนัทะ
หรือระบุไวไมชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากทีร่ะบุใน
หนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณทีี่มีการเปลีย่นแปลงหรือเพิ่มเตมิขอเท็จจริงประการใด ผูรับมอบฉันทะ
มีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนไดตามที่เห็นสมควร 

 
 



 

วาระเลือกตั้งกรรมการ 
สําหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการตามขอบังคับของบริษัท ขอ 17 กําหนดใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการตาม
หลักเกณฑและวิธีการ ดังตอไปนี้ 

1. ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่ถือ 
2. ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะแตละคนจะใชคะแนนเสียงทีม่ีอยูทั้งหมดตามขอ 1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือ

หลายคนเปนกรรมการก็ได ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเปนกรรมการจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใด
มากนอยเพยีงใดไมได 

3. บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสดุตามลําดับลงมา เปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการ
ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีทีบุ่คคลซ่ึงไดรับการเลือกตั้งในลําดับถดัลงมามคีะแนนเสียง
เทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงช้ีขาด 

 
5. วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม 
ประธานที่ประชุมหรือเจาหนาที่จะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนเสียงใหที่ประชุมทราบ ซึ่งเปนการใชวิธีการนับ
คะแนนเสียงแบบ 1 หุน ตอ 1 เสียง โดยมีแนวทางดังนี ้

1. ประธานที่ประชุมจะเปนผูเสนอใหผูถือหุนพิจารณาลงคะแนนเสียงในแตละวาระ โดยจะมกีารสอบถาม
ความเห็นจากทีป่ระชุมวาผูถือหุนทานใด เห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสยีง โดยใหผูถือหุนหรือ           
ผูรับมอบฉันทะมีความเห็นเพียงอยางใดอยางหนึ่ง (เวนแตเปนการออกเสียงของ Custodian ที่ในหนังสือ
มอบฉันทะกําหนดใหแบงแยกคะแนนเสียงได) 

2. เจาหนาที่จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผูถือหุนที่ประสงคลงคะแนนเสียงไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงในแตละ
วาระ ที่ไดทําเครื่องหมายไวในบัตรยืนยันการลงคะแนนที่บริษัทไดแจกใหเมื่อลงทะเบียนเขารวมประชุมโดย
จะนําคะแนนเสียงไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงดังกลาว ไปหักออกจากจํานวนเสยีงทั้งหมดที่เขารวม
ประชุมสวนที่เหลือจะถือวาเปนคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นดวยในวาระนั้นๆ 

 
6. การนับคะแนนเสียงและแจงการนับคะแนน 
เจาหนาที่จะนับคะแนนเสียงแตละวาระดวยระบบ Barcode จากบัตรยืนยันการลงคะแนนที่ผูถือหุนหรือผูรับมอบ
ฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสยีงไดทําเครื่องหมายไว และจะแจงผลการนับคะแนนใหที่ประชุมทราบทุกวาระ
กอนเสร็จสิ้นการประชุม 
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ขั้นตอนการเขารวมประชมุสามัญผูถือหุน ประจาํป 2551 
บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากดั (มหาชน) 

วันที่ 10 เมษายน 2551 
 

ผูถือหุน 
บมจ. แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส 

ผูไดรับมอบฉันทะ 

โตะลงทะเบียน 
มาดวยตนเอง 
(เริ่ม 8.00 น.) 

โตะลงทะเบียนผูรับมอบฉันทะ 
(เริ่ม 8.00 น.) 

ตรวจหนังสือมอบฉันทะ 

แสดงบัตรประจําตัว 
แสดงหนังสือมอบฉันทะพรอมบัตร
ประจําตัวผูมอบและผูรับมอบฉันทะ 

ลงนามในใบลงทะเบียน 

รับบัตรลงคะแนน 

เขาหองประชุม 

ประธานเปดประชุม 
(เวลา 10.00 น.) 

ประธานเสนอวาระการประชุม
ตามลําดับ 

กรณีที่มีผูตองการคัดคานหรืองดออกเสียงใน
วาระใดๆ ใหยกมือและกรอกบัตรลงคะแนน 

(สําหรับผูคัดคานหรืองดออกเสียง) 

เจาหนาที่เก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผูคัดคาน
หรืองดออกเสียง และสรุปผลลงคะแนน 

ประธานกลาวสรุปผลคะแนนตอที่ประชุม 

มาดวยตนเอง 

* กรุณาสงบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนตอเจาหนาที่บริษัทเมื่อเสร็จส้ินการประชุม 
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แผนที่ตั้ง อาคารชินวัตรทาวเวอร 3 
 
          ผูมาติดตอสามารถเขาได 2 ทาง 

1. ถนนวิภาวดีรังสิต กอนถึงฐานเศรษฐกิจ 
2. ซอยพหลโยธิน  21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หอง Auditorium ชั้น 9 อาคารชินวัตรทาวเวอร 3  
เลขที่ 1010 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ รถเมลที่ผานถนนวิภาวดีรังสิต ไดแก สาย 3, 29, 52, ปอ.10, ปอ.29 
โทรศัพท 02-949-2000 รถเมลที่ผานถนนพหลโยธิน ไดแก สาย 27, 39, 59, ปอ.39 
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