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รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2553 
ของ 

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

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

      
 

  การประชมุสามัญผูถือหุน ประจําป 2553 ในวันนี้มีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะเขารวม

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

หรือคิดเปนอัตรารอยละ 83.08     

 

กอนดําเนินการประชุม เจาหนาที่บริษัทชี้แจงใหที่ประชุมรับทราบถงึวิธีการออกเสยีง

ลงคะแนนดังตอไปน้ี 

 

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมนี ้ใหถอืวาหนึ่งหุนมีหนึ่งเสียง  

 

2. ในการนับคะแนนเสียง จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผูถือหุนที่ลงคะแนนเสียงไมเห็นดวย 

และงดออกเสียงในแตละวาระเทานั้น  (เจาหนาที่จะไปรับบัตรลงคะแนนออกเสียงไมเห็นดวยหรืองดออก

เสียงดังกลาว) โดยใหผูถือหุน หรือผูรับมอบฉันทะมีความเห็นเพียงอยางใดอยางหนึ่ง (เวนแตเปนการออก

เสียงของ Custodian ที่ในหนังสือมอบฉันทะกําหนดใหแบงแยกคะแนนเสียงได) หลังจากนั้นเจาหนาที่จะนํา

คะแนนเสียงไมเห็นดวยและงดออกเสียงดังกลาวนั้นหักออกจากจํานวนเสียงทั้งหมดที่เขารวมประชุม สวนที่

เหลือจะถือวาเปนคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นดวยในวาระนั้นๆ  

 

3. สําหรับในวาระที่ 6 เร่ืองขออนุมัติแตงตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการที่พนจากตําแหนง

ตามวาระ บริษัทจะใชวิธีลงคะแนนเสียง โดยขอใหผูถือหุนทุกทานที่เขารวมประชุมใชบัตรลงคะแนน ซึ่งระบุ

ชื่อผูถือหุน ชื่อผูรับมอบฉันทะ จํานวนหุน / จํานวนเสียง ไมวาจะเห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง               

ก็ตาม โดยขอใหลงคะแนน 3 คราว สําหรับกรรมการแตละทาน   

 

ดร.ไพบูลย  ลิมปพยอม ประธานกรรมการ เปนประธานที่ประชุม 
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ประธานไดขอใหนายสมประสงค บุญยะชยั รองประธานกรรมการ เปนประธาน

ผูดําเนินการประชุมแทน 

 

ประธานไดแนะนํากรรมการบริษัท ผูบริหาร ผูสอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายอิสระเพือ่

ตรวจสอบการลงคะแนนตามลําดับ ดังตอไปนี้ 

 
กรรมการ 
1. ดร.ไพบูลย  ลิมปพยอม   ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 

2. นายสมประสงค  บุญยะชัย  รองประธานกรรมการ 

3. นายอวิรุทธ  วงศพุทธพิทักษ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และ 

กรรมการกําหนดคาตอบแทน 

4. นางทัศนยี  มโนรถ   กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

5. นายสุรศักดิ์  วาจาสิทธิ ์ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และ 

 กรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ 

6. นายศุภเดช  พูนพิพฒัน  กรรมการ 

7. นายโยว เอ็ง ชุน   กรรมการ 

8. นายวิกรม  ศรีประทักษ   กรรมการ   และรองประธานกรรมการบริหาร           

 
กรรมการลาประชุม 
1. นายแอเลน ลิว ยง เคียง   กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 

2. นายอึ้ง ชิง วาห    กรรมการ 

3. นายอานนท ทับเที่ยง   กรรมการ 

 
ผูบริหาร 
1. นายวิเชียร เมฆตระการ   หัวหนาคณะเจาหนาที่ผูบริหาร 

2. นายพงษอมร  นิ่มพูลสวัสดิ ์  หัวหนาคณะผูบริหารดานการเงิน 

 
ผูสอบบัญช ี
นายวินิจ  ศิลามงคล   ผูสอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอม็จ ีภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด  

ผูสอบบัญชีประจําป 2553 

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

ตามมติของคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคร้ังที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ 2553 เพื่อพิจารณา

เร่ืองตางๆ ตามที่ระบุไวในหนังสือเชิญประชุม โดยบริษัทไดกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุม

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

225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 โดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันที่ 18 

มีนาคม 2553  

 

บัดนี้  มี ผู ถื อหุ นและผู รับมอบฉันทะเข าร วมประชุมครบเปนองคประชุมตาม

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และขอบังคับของบริษัทขอ 32 แลว กลาวคือ  

มีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะมาประชุมไมนอยกวา 25 คน หรือไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถือหุน โดย

ถือหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของหุนที่จําหนายไดทั้งหมด ประธานจึงขอใหที่ประชุมเร่ิมพิจารณา

เร่ืองตางๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปน้ี 

 
วาระที่ 1 เรื่องแจงเพื่อทราบ 

 

1) ประธานแจงวาในวันนี้มีเร่ืองที่จะแถลงตอผูถือหุนคือ เร่ืองคําพิพากษาของศาลฎีกา

แผนกคดีอาญาผูดํารงตําแหนงทางการเมืองที่พิพากษาอดีตนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2553 

ในคําพิพากษานั้นไดกลาวถึงบริษัทในบางกรณี ซึ่งในวันนี้บริษัทจะชี้แจงเรื่องดังกลาว แตตองขออนุญาต           

ผูถือหุนไปชี้แจงในวาระที่ 10 ซึ่งเปนวาระอื่นๆ ซึ่งในวันนี้บริษัทไดเชิญนายวีระวงค จิตตมิตรภาพ ที่ปรึกษา

กฎหมายจากบริษัท วีระวงค, ชินวัฒน และเพียงพนอ จํากัด มาใหความเห็นเชิงกฎหมายดวย 

 

2) ประธานแจงวา สําหรับการประชุมสามัญผูถือหุนป 2553 นี้ เพื่อใหเปนไปตามนโยบาย 

การกํากับดูแลกิจการท่ีดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผูถือหุน  บริษัทไดประกาศตอตลาดหลักทรัพย           

แหงประเทศไทย และในเว็บไซตของบริษัท ในชวงเดือนพฤศจิกายน 2552 – มกราคม 2553 เปดโอกาสให           

ผูถือหุนเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุน และเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเขารับการคัดเลือก

เปนกรรมการบริษัท เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเปนการลวงหนา แตไมมีผูถือหุนทานใดเสนอวาระ

การประชุมหรือเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อรับการคัดเลือกแตอยางใด 

 
วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552 ซึ่งประชุมเมื่อ 

วันที่ 8 เมษายน 2552 
 

  ประธานไดแถลงตอที่ประชุมวา วาระนี้เปนการพิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญั

ประจําป 2552  ซึ่งประชมุเมือ่วันที่ 8 เมษายน 2552 สําเนารายงานการประชมุดังกลาวไดจัดสงใหผูถือหุน

พรอมหนังสือเชิญประชุมแลว  จึงขอใหที่ประชุมพจิารณารับรอง 
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ไมมี ผู ถือหุน เสนอขอแก ไขเพิ่ม เติมรายงานการประชุมสามัญประจําป  2552                 

เปนอยางอื่น หรือซักถามในวาระนี้ ประธานจึงขอใหที่ประชุมลงมติซึ่งในวาระนี้ตองมีมติรับรองดวยเสียง

ขางมาก 
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชมุสามญัประจําป 2552 ซึ่งประชมุ 

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2552  ตามท่ีเสนอดวยคะแนนเสียงดังนี้ 

 

มติที่ลง 
 

จํานวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุน = 1 เสียง ) 

% ของจํานวนหุนที่มารวมประชุม 
และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดวย 2,529,378,400 99.85 

2. ไมเห็นดวย 0 0.00 

3. งดออกเสียง 3,739,902 0.15 

รวม 2,533,118,302 100.00 

 
วาระที่ 3 เรื่องรับทราบผลการดําเนินงานประจําป 2552 
 
  ประธานไดขอใหนายวิกรม  ศรีประทักษ กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร เปน

ผูรายงานสรุปผลการดําเนินงาน ประจําป 2552 ดังตอไปน้ี 

 

 เอไอเอสเปนผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่รายใหญที่สุดของไทย มีสวนแบงการตลาดเชิงรายไดจากการ

ใหบริการในป 2552 ประมาณรอยละ 52 

 โครงขายครอบคลุมมากกวารอยละ 97 ของพื้นที่ที่มีประชากรอยูอาศัย 

 ณ ส้ินป 2552 เอไอเอสมีผูใชบริการเทากับ 28.8 ลานราย คิดเปนอัตราเติบโตรอยละ 5.5 หรือเปน

จํานวนลูกคาเพิ่มขึ้นประมาณ 1.5 ลานรายจาก ณ ส้ินป 2551 

 บริษัทมีรายไดจากการใหบริการไมรวมคาเชื่อมตอโครงขาย (Interconnection charge – IC) ในป 

2552 ลดลงรอยละ 2 จากสภาวะเศรษฐกิจ ในจํานวนนี้รายไดจากการใหบริการเสียง โรมมิ่ง

ตางประเทศ และโทรทางไกลตางประเทศลดลง ในขณะที่รายไดจากการใหบริการขอมูลยังเติบโตไดดี

จากเน็ทซิม แอรการด และ BlackBerry  

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

margin เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 45 ในป 2552 จาก รอยละ 42 ในป 2551 ซึ่งเปนผลจากการควบคุม

คาใชจายอยางมีประสิทธิภาพ  
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 คาใชจายในการดําเนินงานไมรวมคาเสื่อมลดลงรอยละ  6 เนื่องจากสัดสวนการเติมเงิน                         

ผานโทรศัพทเคลื่อนที่ (Refill on Mobile) เพิ่มขึ้น โดยปจจุบันสัดสวนการเติมเงินผานมือ                     

ผานโทรศัพทเคลื่อนที่เทากับรอยละ 65 ของการเติมเงินทั้งหมด 

 กระแสเงินสดหลังหักเงินลงทุนเพิ่มขึ้นรอยละ 28 เปน 30,998 ลานบาท จากการควบคุมคาใชจายที่มี

ประสิทธิภาพและการบริหารเงินลงทุนอยางเหมาะสม 

 ในป 2552 บริษัทมีเงินลงทุนในโครงขายจํานวน 9,915 ลานบาท  

 
รายไดจากการใหบริการขอมูลเติบโตอยางตอเนื่องจากการใชโมบายอินเทอรเนต็ 
 ในป 2552 สัดสวนรายไดจากบริการขอมูลตอรายไดจากการใหบริการไมรวมคาเชื่อมตอโครงขาย 

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

 เครือขายสังคมผานมือถือ (social networking) ซึ่งกําลังไดรับความนิยมมากขึ้น ชวยเพิ่มสัดสวนของ

ผูใชบริการขอมูลตอจํานวนประชากร 

 สมารทโฟน ไดรับความนิยมมากขึ้น และมีผูใชบริการ BlackBerry กวา 100,000 ราย ซึ่งตอกย้ํา

ความสําเร็จในการขยายบริการไปยังตลาดผูใชรายบุคคลเพิ่มเติมจากกลุมลูกคาองคกร 

 คอนเทนต มีความหลากหลายและ portal ที่ออกแบบมาใหตอบสนองตอความตองการใชงาน 

 

บริษัทไดริเริ่มนวัตกรรมใหมๆ (Innovation) หลายรายการ เชน 

 สถานีฐานพลังงานธรรมชาติเพื่อรักษาสิ่งแวดลอมลดปญหาโลกรอน ไดแก สถานีฐานพลังงานลม 

สถานีฐานพลังงานแสงอาทิตย สถานีฐานพลังงานไบโอดีเซล และชุมสายพลังงานต่ํา โดยปจจุบัน

บริษัทมีสถานีฐานพลังงานธรรมชาติแลวมากกวา 11 สถานี  

 บริการ GSM e-Service บริการออนไลนใหลูกคาสามารถจัดการทุกเรื่องบนเครือขายอินเทอรเน็ต 

 เอไอเอส Call Center 1185: บริษัทเปนผูใหบริการรายแรกในประเทศไทยที่นําเทคโนโลยีอัจฉริยะ 

(Speech Recognition) มาผสานกับงาน Call Center ใหลูกคาสามารถสั่งบริการดวยเสียง 

 บริการ เอไอเอส Call Center สายตรงบันเทิง * 888  

 บริการ International Voice SMS บริการสงขอความเสียงฝากไวที่เบอรปลายทางในตางประเทศดวย

คาบริการครั้งละ 9 บาท อัตราเดียวทั่วโลก 

 
ความรับผิดชอบขององคกรตอสังคม (Corporate Social Responsibility) 

ภารกิจสําคัญอีกดานหนึ่งของบริษัท คือการมีสวนรวมในการพัฒนาความเปนอยูที่ดีขึ้น

ของสังคมไทย ดวยการรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสีย สังคม และสิ่งแวดลอม ตัวอยางกิจกรรมความ

รับผิดชอบขององคกรตอสังคม ไดแก   
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 โครงการ คนเกง หัวใจแกรง ผลิตสารคดีชิวิตออกอากาศผานสถานีโทรทัศนภายใตรายการ สานรัก           

คนเกงหัวใจแกรง เพื่อสนับสนุนเยาวชนที่ดี มีความกตัญู และใฝการศึกษาใหเปนแบบอยางที่ดี

สังคม พรอมใหการสนับสนุนการศึกษาแกเด็กและเยาวชนจนจบการศึกษา กวา 9 ป ที่ผานมา                   

มีเยาวชนในโครงการกวา 400 คน และจบการศึกษาระดับปริญญาตรีแลว 39 คน 

 เอไอเอส สรางอาชีพ Call Center แกคนพิการ ตลอด 3 ปที่ผานมา เอไอเอสสรางโอกาสทางอาชีพ

ใหแกผูพิการทางสายตาและทางการไดยินโดยรับเปนพนักงาน Call Center  

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

ความเดือดรอนแกประชาชนกวา 800,000 ครัวเรือนทั่วประเทศ  

 การปลูกจิตสํานึกใหพนักงานชวยเหลือสังคม: พนักงานกวา 8,000 คน รวมทําประโยชนแกสังคมผาน

กิจกรรมตางๆ เชน ปลูกปา คาอาสาพัฒนาโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร ชวนพี่สอนหนังสือเพื่อนอง              

มอบแสงสวาง มอบทานทางปญญา  

 
รางวัลแหงความภูมิใจในป 2552 
 FinanceAsia – คัดเลือกให เอไอเอส เปนบริษัทดีเดนอันดับ 1 ของไทยในดานการบริหารจัดการ 

ความสัมพันธตอนักลงทุน และนโยบายที่ยึดมั่นตอนักลงทุนในการจายเงินปนผล อีกทั้งเปนบริษัทที่มี

ความรับผิดชอบตอสังคมเปนอันดับ 2 และยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลดีเดนเปนอันดับ 5 

 วารสารการเงินธนาคาร - จัดอันดับให เอไอเอส เปนบริษัทยอดเยี่ยมแหงป 2552 เปนอันดับ 2 และ

เปนอันดับ 1 สําหรับบริษัทในหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

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

บริษัทของไทย จากการจัดอันดับ 200 บริษัทดีเดนของเอเชีย 

 เอไอเอส ไดรับโลชูเกียรติเอกชนดานการสงเสริมอาชีพคนพิการในงานมหกรรมวันคนพิการสากล

ประจําป 2552 ซึ่งจัดโดย คณะกรรมการสงเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม หอการคาไทย และสภาธุรกิจ

ตลาดทุนไทย 
 
มีผูถือหุนสอบถาม ดังตอไปนี้ 

นายโชค บุญจิตประดับสิน:  

ผูถือหุน:    นักทองเที่ยวที่ลดลงมีผลกระทบตอรายได Roaming มากนอยเพียงใด 

 

รองประธานกรรมการบริหาร: มีผลกระบางแตไมมาก สําหรับรายละเอียดขอใหหัวหนาคณะผูบริหาร

ดานการเงินเปนผูตอบ  

 

หัวหนาคณะผูบริหารดานการเงิน: รายไดคา Roaming ลดลงรอยละ 23 ในป 2552 เทียบกับป 2551 เปน

จํานวนเงินประมาณ 900 ลานบาท 
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นายฤทธิชัย อยูเจริญพร: 

ผูถือหุน 1) บริษัทมีนโยบายขยายตลาดการใหบริการดานขอมูลอยางไร 

เนื่องจากตลาดการใหบริการทางดานเสียงเริ่มเขาจุดอิ่มตัว 

 2) จากขาวตามหนาหนังสือพิมพที่วา บริษัทอาจเขาขายเปนบริษัท           

ตางดาวนั้น ทําใหบริษัทมีความเสี่ยงในการไมไดรับใบอนุญาต 3G 

หรือไม  

 

ประธาน:   ขอใหหัวหนาคณะเจาหนาที่ผูบริหารเปนผูตอบครับ  

 

หัวหนาคณะเจาหนาที่ผูบริหาร: 1) ขอเรียนใหทราบวารายไดของการใหบริการเสียงของบริษัทยังไมอยู

ในสภาวะถดถอย แตในอนาคตอาจเติบโตไมมากนัก ในสวนของรายได

จากการใหบริการดานขอมูลน้ันยังเติบโตไดอีกมาก ซึ่งบริษัทไดออก

โปรโมชั่นสงเสริมการขายตางๆ ใหผูใชบริการใชงานผานโทรศัพท 

BlackBerry หรือ Smartphone ผาน GPRS ทําใหรายไดการใชงาน 

Mobile Internet ในปที่ผานมาเพิ่มขึ้นมากกวารอยละ 30   

 2) บริษัทมีสถานภาพเปนไทย ดังนั้น ในปจจุบันบริษัทมีสิทธิ และมี

คณุสมบัติครบถวนในการขอรับใบอนุญาต 3G ทุกประการ 

 

ผูถือหุน: 1) อยากทราบสวนแบงการตลาดในระยะ 3 ปที่ผานมา และบริษัท          

เสียสวนแบงการตลาดไปมากนอยเพียงใด 

    2) อยากทราบความเสี่ยงในอนาคตอีก 3 ปขางหนาเปนอยางไร  

 

หัวหนาคณะเจาหนาที่ผูบริหาร: หากพิจารณาสวนแบงการตลาดเชิงผูใชบริการในระยะ 3 ปที่ผานมา 

บริษัทมีอัตราสวนลดลง อยางไรก็ตาม การนับจํานวนผูใชบริการของ

ผูประกอบการแตละรายนั้น มีวิธีนับแตกตางกันโดยไมมีหนวยงาน

กลางกํากับหลักเกณฑ  ดังนั้นอาจถือไดวาตัวเลขผู ใชบริการที่

ผูประกอบการแตละรายประกาศนั้นเปนตัวเลขกลาวอาง บริษัทจึง

ขอใหผูถือหุนพิจารณารายไดจากการใหบริการ เนื่องจากสามารถ

สะทอนใหเห็นถึงสภาวะที่แทจริงของบริษัท โดยในป 2552 บริษัทยังคง

รักษาอันดับ 1 ในการเปนผูนําตลาดโทรศัพทเคลื่อนที่ในประเทศไทย 

ดวยสวนแบงการตลาดเชิงรายไดที่รอยละ 52   
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ประธาน: ขอตอบคําถามที่ 2 ดังนี้ บริษัทใหความสําคัญเรื่องการบริหารความ

เส่ียง และจัดใหมีและรักษาไวซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ 

บริษัทไดจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้น โดยมีประธาน

กรรมการบริหารเปนประธาน ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ดังกลาวไดมีการประเมินความเสี่ยง และดําเนินการมอบหมายให

ผูบริหารรับผิดชอบจัดการแกไขความเสี่ยงดังกลาวเปนเรื่องๆ และมีการ

ติดตามผลอยางสม่ําเสมอ โดยใหรายงานใหคณะกรรมการบริหาร

ทราบอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหมั่นใจวาบริษัทไดครอบคลุมความเสี่ยง

ทุกๆ ดาน หรือท่ีเรียกวา Beyond unreasonable doubt  

 

ไมมีผูถือหุนใหความเห็นหรือซักถามในวาระนี้  ประธานแจงวาเนื่องจากเปนวาระรายงาน

เพื่อทราบ จึงไมมีการลงมติ 
 
วาระที่ 4 เรื่องอนุมัติงบดุล บัญชีกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ประจําป 2552 สิ้นสุด 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 
 

ประธานไดขอใหนายวิกรม  ศรีประทักษ กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร เปน

ผูรายงานสรุปงบดุล  บัญชีกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดของบริษัท ประจําป 2552 ส้ินสุด                   

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ดังตอไปน้ี 
 

นายวิกรม  ศรีประทักษ แถลงตอท่ีประชุมวา วาระนี้เปนการพิจารณาอนุมัติงบดุล                

บัญชีกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดของบริษัท ประจาํป 2552 ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552    

พรอมรายงานการสอบทานของผูสอบบัญชบีริษัท ซึ่งไดผานการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและ

คณะกรรมการบริษัทไดเห็นชอบแลว รายละเอียดปรากฏตามสําเนางบดุล บัญชีกําไรขาดทุน และงบกระแส

เงินสด พรอมรายงานการสอบทานของผูสอบบัญชีบริษัท ที่ไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมหนังสือนัดประชุม

แลว  

 

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

สินทรัพยหมุนเวียน 33,571 26,896 

ที่ดิน อาคาร อุปกรณ และสินทรัพยภายใตสัญญาอนุญาต 

ใหดําเนินการ 

69,715 81,189 

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

หนี้สินรวม 53,215 54,646 

สวนของผูถือหุน  71,811 73,436 

หนี้สินรวมและสวนของผูถือหุน 125,026 128,081 

*รวมสัญญาแลกเปลี่ยน Swap  

  

  

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

รายไดรวม  102,452 110,792 (7.5) 

ตนทุนรวม (66,316) (72,039) (7.9) 

กําไรขั้นตน 36,136 38,753 (6.8) 

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

กําไรจากการดําเนินงาน 26,002 27,699 (6.1) 

รายไดอื่น 687 2,564 (73.2) 

ภาษีเงินได (7,419) (8,381) (11.5) 

กําไรสุทธิ  17,055 16,409 3.9 

 
งบกระแสเงินสด (หนวย : ลานบาท)  2552 2551 

เงินสดสุทธิไดมาจากกจิกรรมดําเนินงาน 40,913 36,803 

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (12,592) (12,335) 

เงินสดสุทธิกูยืมจากสถาบันการเงิน 1,363 3,891 

จายเงินปนผล (18,709) (18,681) 

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจดัหาเงินอื่นๆ (1,714) (1,419) 

เงินสด และรายการเทียบเทาเงินสด สทุธิ 9,261 8,259 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ตนป 15,009 6,822 

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราตางประเทศ

คงเหลือส้ินป 

(9) (72) 

เงินสด และรายการเทียบเทาเงินสด สิน้ป 24,261 15,009 
 
มีผูถือหุนสอบถาม ดังตอไปนี้ 

ผูถือหุน: ดูเหมือนผูถือหุนจนลง และอยากถามวาโบนัสที่จายใหพนักงานในปที่

แลวคิดเปนจํานวนประมาณเทาใด 
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ประธาน: กอนที่จะใหหัวหนาคณะผูบริหารดานการเงินอธิบายรายละเอียดเรื่อง

โบนัส ผมขออธิบายถึงเหตุผลที่ทําใหสวนของผูถือหุนลดลง เนื่องจาก 

ในปที่ผานมาบริษัทจายเงินปนผลคืนใหผูถือหุนมากครับ  

 

หัวหนาคณะผูบริหารดานการเงิน: ขอชี้แจงวาในป 2552 คาใชจายตางๆ ลดลง ในสวนของคาใชจาย

พนักงานลดลงรอยละ 6 เทียบกับป 2551 ซึ่งเปนภาพสะทอนวาบริษัท

ไดควบคุมคาใชจายทุกๆ ดาน รวมถึงคาใชจายพนักงาน และโบนัส            

ที่ผูถือหุนถามดวยครับ  

 

ผูถือหุน: ขอทราบสัดสวนโบนัสวาเปนเทาไร เนื่องจากการแบงผลประโยชนใดๆ

นั้น แบงเปนใหกับผูถือหุน พนกังาน และลูกคา  

 

ประธาน: ไมทราบวาหัวหนาคณะเจาหนาที่ผูบริหารดานการเงินมีตัวเลขหรือไม

วาจํานวนเงินที่จายเปนโบนัสพนักงานคิดเปนอัตรารอยละเทาใดของ

เงินปนผลจายใหผูถือหุน  

 

หัวหนาคณะผูบริหารดานการเงิน: โบนัสของพนักงานในป 2551 มจีํานวนประมาณ 1,000 ลานบาท 

เทียบกับโบนัสพนักงานในป 2552 ที่ลดลงเหลือประมาณ 688 ลาน

บาท หากเทียบกับเงินปนผลประมาณ 18,500 ลานบาท เงินโบนัส

พนักงานจะคิดเปนอัตรารอยละ 3.7 ของเงินปนผล 

 

ตอจากนั้น ไมมีผูถือหุนใหความเห็นหรือซักถามในวาระนี้ ประธานขอใหที่ประชุมลงมตซิึ่งในวาระนี้ตองมีมติ

อนุมัติดวยเสียงขางมาก 
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมตอินุมัติงบดุล บญัชีกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ประจาํป 2552 ส้ินสุด 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ตามที่เสนอ ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 

 

มติที่ลง 
 

จํานวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุน = 1 เสียง ) 

% ของจํานวนหุนที่มารวมประชุม 
และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดวย 2,527,329,200 99.71 

2. ไมเห็นดวย 0 0.00 

3. งดออกเสียง 7,224,602 0.29 

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

ประธานไดขอใหนายวิกรม  ศรีประทักษ กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร เปน

ผูรายงานสรุปจัดสรรกําไรเปนเงินปนผลประจําป 2552 และเงินปนผลเพิ่มเติมดังตอไปน้ี 

นายวิกรม  ศรีประทักษ แถลงตอท่ีประชุมวา ในป 2552  

 บริษัทมีกําไรสุทธิ 17,055 ลานบาท 

 บริษัทมีเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน เปนจํานวน 40,913 ลานบาท 

 บริษัทมีกําไรสะสม ณ ส้ินป 2552 เทากับ 46,146 ลานบาท (หลังหักเงินปนผล

ระหวางกาลในอัตรา 3.00 บาท/หุน) 

 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ ส้ินป 2552 เทากับ 24,261              

ลานบาท 

 

โดยบริษัทกําหนดปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนเพื่อกําหนดสิทธิของผูถือหุนในการรับ

เงินปนผลในวันที่ 20 เมษายน 2553 และกําหนดวันจายเงินปนผลในวันที่ 30 เมษายน 2553 

 

บริษัทจึงเห็นสมควรจัดสรรกําไรเปนเงินปนผลในอัตราหุนละ 6.30 บาท ซึ่งบริษัทได

จายเงินปนผลไปแลวในอัตราหุนละ 3.00 บาท ในการจายเงินปนผลระหวางกาล เมื่อวันที่ 10 กันยายน 

2552 คงเหลือเงินปนผลสําหรับผลประกอบการในครึ่งปหลังของป 2552 อีกในอัตราหุนละ 3.30 บาท  

 

นอกจากนี้ บริษัทขอเสนอจายเงินปนผลเพิ่มเติมในอัตราหุนละ 5.00 บาท เนื่องจากบริษัท

มีสภาพคลองสวนเกินและคาดการณวายังไมมีการลงทุนขนาดใหญในอนาคตอันใกล และเพื่อใหเปนไป

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 เงินปนผลดังกลาว ตองไดรับการอนุมัติจากผูถือหุนใน

ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป  

 

มีผูถือหุนสอบถาม ดังตอไปนี้ 

นายอนุพจน ธนาพรศิริกุล อาสาพิทักษสิทธิ สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย 

ผูรับมอบฉันทะ: การจายเงินปนผลในอัตราสูงจะสงผลตอการเตรียมความพรอมสําหรับ

การประมูลใบอนุญาต 3G หรือไม และขอใหอธิบายวาบริษัทคาดวา

รายไดในอนาคตจะเติบโตไดอีกเทาไรหากมีบริการ 3G  
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ประธาน:  กอนที่บริษัทจะอนุมัติการจายเงินปนผลครั้งนี้ ฝายจัดการไดมีการศึกษา

อยางรอบคอบและมีการประเมินสถานการณโดยละเอียดกอนที่จะเสนอ

คณะกรรมการเพื่อขอความเห็นชอบ โดยคณะกรรมการบริษัทได

กล่ันกรองและพิจารณาทางเลือกทุกๆ ทางแลว พบวาทางเลือกนี้เปน

ทางเลือกที่ปฏิบัติไดและไมกอใหเกิดผลเสียในระยะตอไป ดังนั้น บริษัท

ขอยืนยันวาบริษัทมีความพรอมสําหรับการประมูลใบอนุญาต 3G               

อยูเสมอ แตเนื่องจากปจจัยตางๆ เปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา จึงไม

สามารถนําตัวเลขรายไดในอนาคตมายืนยันในวันนี้ได  

 

นายฤทธิชัย อยูเจริญพร 

ผูถือหุน: หากบริษัทตองประมูลใบอนุญาต 3G มแีผนจะหาเงินอยางไร 

 

ประธาน: หากผูถือหุนพิจารณาในงบดุล จะเห็นวาบริษัทมีอัตราสวนหนี้สินตอสวน

ของผูถือหุนที่เขมแข็งมาก จึงสามารถระดมเงินทุนไดไมยาก  

  

ผูถือหุน: หลังจากจายเงินปนผลแลว  อัตราสวนหนี้ สินตอสวนของผูถือหุน                 

จะเปลี่ยนแปลงเปนอยางไร 

 

หัวหนาคณะผูบริหารดานการเงิน: อัตราสวนหนี้สินสุทธิตอสวนของผูถือหุน จะเทากับ 0.49  

 

ผูถือหุน: ในการที่บริษัทมีเงินสดในมือมากนั้น อยากทราบวาบริษัทมีวิธีบริหาร

อยางไร 

 

หัวหนาคณะผูบริหารดานการเงิน: คณะเจาหนาที่ดานการเงิน (Treasury) เปนผูบริหารดูแลการลงทุน

บริหารเงิน ภายใตกรอบที่คณะกรรมการไดพิจารณาอนุมัติไววา                 

ฝายจัดการสามารถลงทุนไดเพียงใด 
 
ตอจากนั้นไมมีผูถือหุนใหความเห็นหรือซักถามในวาระนี้อีก ประธานขอใหที่ประชุมลงมติซึ่งตองอนุมัติดวย

เสียงขางมาก 
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมตอินุมัติจัดสรรกําไรเปนเงินปนผล ประจาํป 2552 และเงินปนผลเพิ่มเติม  

ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 
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มติที่ลง 
 

จํานวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุน = 1 เสียง ) 

% ของจํานวนหุนที่มารวมประชุม 
และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดวย 2,531,754,400 99.75 

2. ไมเห็นดวย 7,100 0.00 

3. งดออกเสียง 6,314,102 0.25 

รวม 2,538,075,602 100.00 

 
วาระที่ 6 อนุมัติแตงตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ  
 

ประธานไดแถลงตอที่ประชุมวา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และ

ขอบังคับของบริษัทขอ 18 ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนง 1 ใน  3 โดย

กรรมการที่จะตองออกตามวาระนี้อาจไดรับเลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมก็ได สําหรับในป 2553 นี้                   

มีกรรมการตองออกจากตําแหนงตามวาระ 3 ทานดังตอไปน้ี 

1. นายสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์   กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ                               

และกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ 

 2. นายศุภเดช พูนพิพัฒน กรรมการ 

 3. นายโยว เอ็ง ชุน   กรรมการ 

 คณะกรรมการซึ่งไมรวมกรรมการผูมีสวนไดเสียไดพิจารณาตามมติที่ประชมุ

คณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการที่มีความเห็นวา คณะกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระเปน 

ผูมีคุณสมบัติครบถวนตามพระราชบัญญัตบิริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 เปนบุคคลผูทรงคุณวุฒิ                    

มีความรูความสามารถ รวมถึงมปีระสบการณในธุรกิจที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของบริษัท และ

เห็นสมควรใหเสนอผูถือหุนเลือกกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระกลบัเขาดํารงตําแหนงอีกวาระหนึ่ง 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดสวนการถือหุนในบริษัท วฒุิการศึกษา ประสบการณการ

ทํางาน และประวัติการเขาประชมุคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอย ปรากฏตามเอกสาร         

ที่แนบสงผูถือหุนแลว 
 
ไมมีผูถือหุนซักถามหรือใหความเห็นในวาระนี้ ประธานขอใหที่ประชุมลงมติซึ่งตองอนุมัติดวยเสียงขางมาก 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมตใิหเลือกนายสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์  กรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระกลับ

เขามาเปนกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอดวยคะแนนเสียงดังนี้ 
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มติที่ลง 
 

จํานวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุน = 1 เสียง ) 

% ของจํานวนหุนที่มารวมประชุม 
และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดวย 2,526,151,023 99.53 

2. ไมเห็นดวย 11,908,777 0.47 

3. งดออกเสียง 125,802 0.00 

รวม 2,538,185,602 100.00 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมตใิหเลือกนายศุภเดช พูนพิพัฒน กรรมการทีพ่นจากตําแหนงตามวาระกลบั

เขามาเปนกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอดวยคะแนนเสียงดังนี้ 

 

มติที่ลง 
 

จํานวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุน = 1 เสียง ) 

% ของจํานวนหุนที่มารวมประชุม 
และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดวย 2,282,475,823 89.93 

2. ไมเห็นดวย 230,870,877 9.10 

3. งดออกเสียง 24,838,902 0.98 

รวม 2,538,185,602 100.00 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมตใิหเลือกนายโยว เอ็ง ชุน กรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระกลับเขามา

เปนกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอดวยคะแนนเสียงดังนี้ 

 

มติที่ลง 
 

จํานวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุน = 1 เสียง ) 

% ของจํานวนหุนที่มารวมประชุม 
และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดวย 2,523,490,223 99.42 

2. ไมเห็นดวย 14,550,077 0.57 

3. งดออกเสียง 145,302 0.01 

รวม 2,538,185,602 100.00 

 
วาระที่ 7 อนุมัตินโยบายและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2553 

 ประธานไดขอใหนายวิกรม  ศรีประทักษ กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร เปน

ผูรายงานตอที่ประชุม 
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นายวิกรม  ศรีประทักษ แถลงตอที่ประชุมวา โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการกําหนด

คาตอบแทน ไดพิจารณาคาตอบแทนกรรมการโดยกลั่นกรองอยางละเอียดถึงความเหมาะสมประการตางๆ 

และเปรียบเทียบอางอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ และ

การเติบโตทางผลกําไรของบริษัทแลว เห็นสมควรกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2553 ภายใน

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

คาตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และคาตอบแทนกรรมการรายป ซึ่งเทากับวงเงินที่เสนอในป 2552  
 

นโยบายคาตอบแทนกรรมการป 2553 
 

คาตอบแทนรปูตัวเงิน (บาท) ป 2553  
กรรมการ 

 รายเดือน เบี้ยประชุม คาตอบแทน
กรรมการรายป 

คณะกรรมการ    

- ประธานกรรมการ 200,000 x  

- กรรมการ 50,000 25,000  

คณะกรรมการตรวจสอบ    

- ประธาน 25,000 25,000  

- กรรมการ x 25,000  

คณะกรรมการสรรหาและกาํกับ
ดูแลกิจการ 

   

- ประธาน 10,000 25,000  

- กรรมการ x 25,000  

คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน    

- ประธาน 10,000 25,000  

- กรรมการ x 25,000  

คณะกรรมการบริหาร    

- ประธาน 10,000 25,000  

- กรรมการ x 25,000  

 

หมายเหตุ : 1) กรรมการที่ เปนผูบริหาร / พนักงานของบริษัท หรือผูถือหุน ไมมีสิทธิได รับ

คาตอบแทนในฐานะกรรมการ หรือกรรมการชุดยอย 

 2) ประธานกรรมการไมไดรับคาตอบแทนรายเดือน หรือเบี้ยประชุม หากเปนประธาน

ในคณะกรรมการชุดยอย 
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มีผูถือหุนสอบถาม ดังตอไปนี้ 

คุณวิภา สุวณิชย 

ผูถือหุน : ขอใหอธิบายการคิดอัตราคาตอบแทนกรรมการวาคิดอยางไร มีการคิด

จากอัตราสวนของกําไรหรือไม อยางไร   

 

ประธาน  : การกําหนดคาตอบแทนไดพิจารณาจากสถิติของบริษัทจดทะเบียน 

เทียบกับบริษัทที่มีขนาดใกลเคียงเปรียบเทียบเฉลี่ยกัน 10 บริษัท                

ดูความรับ ผิดชอบของกรรมการ  และเมื่ อดูจากภาพรวมแล ว 

คาตอบแทนกรรมการของบริษัทจะอยูระดับกลางของคาเฉลี่ยนั้น ซึ่ง

คณะกรรมการไดพิจารณาแลวเห็นวามีความยุติธรรม แมวาจะมิได

กําหนดเปนอัตราสวนของกําไรก็ตาม  
 

เมื่อไมมีผูถือหุนใหความเห็นหรือซักถามในวาระนี้แลว ประธานจึงขอใหลงมติ และแจง

ดวยวา  ที่ประชุมผูถือหุนจะตองมีมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนเสียงทั้งหมด

ของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมตอินุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2553 ตามที่เสนอ                

ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 

 

มติที่ลง 
 

จํานวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุน = 1 เสียง ) 

% ของจํานวนหุนที่มารวมประชุม 
และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดวย 2,513,702,173 99.04 

2. ไมเห็นดวย 20,695,927 0.82 

3. งดออกเสียง 3,787,502 0.15 

รวม 2,538,185,602 100.00 

 
 ซึ่งเปนคะแนนเสียงอนุมัติไมนอยกวาสองในสามของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่          

มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 
วาระที่ 8 อนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชีบริษัท ประจําป 2553 
 

 ประธานไดขอใหนายวิกรม  ศรีประทักษ กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร เปน

ผูรายงานตอที่ประชุม 
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นายวิกรม  ศรีประทักษ แถลงตอท่ีประชุมวา โดยกฎหมายและขอบังคับของบริษัท  

กําหนดใหที่ประชุมสามัญประจําป พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีบริษัท  และกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 

ในการประชุมสามัญประจําปทุก ๆ ป   ซึ่งในการประชุมสามัญประจําป 2553 ครั้งนี้ คณะกรรมการ

ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมแตงตั้งผูสอบบัญชีจาก

บริษัท เคพี เอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ผูมีรายนามดังตอไปน้ีเปนผูสอบบัญชีของบริษัท 

 
1.  นายสุพจน  สิงหเสนห    ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

     เลขทะเบียนที่   2826 

  2.   นายวินิจ  ศิลามงคล    ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

     เลขทะเบียนที่   3378 

3. นางสาวสมบูรณ  ศุภศิริภิญโญ   ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

      เลขทะเบียนที่   3731 

4. นายเจริญ  ผูสัมฤทธิ์เลิศ      ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

      เลขทะเบียนที่   4068 

 

โดยใหผูสอบบญัชีรับอนุญาตคนใดคนหนึ่งเปนผูทําการตรวจสอบแสดงความเห็นตองบ

การเงินของบริษัทและบริษัทยอย และในกรณีที่ผูสอบบัญชีรับอนุญาตดังกลาวขางตนไมสามารถ

ปฏิบัติงานได ใหบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จาํกัด จัดหาผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษทั    

เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบัญชี จํากัด ทําหนาที่แทนได โดยกําหนดคาสอบบญัชีและคาสอบทานรายไตรมาส

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

จะจายตามจริง และรับทราบคาสอบบัญชแีละคาสอบทานรายไตรมาสของบรษิัทยอยในวงเงินประมาณ 

5,625,000 บาท  

 

ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบัญชี จาํกัด และผูสอบบัญชีตามรายชือ่ท่ีเสนอมานี ้

ไมมีความสัมพนัธ หรือสวนไดเสียกับบริษัท/บริษัทยอย/ผูบริหาร/ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เกี่ยวของของ

บุคคลดังกลาวแตอยางใด โดยไดทํารายงานการถือครองหลักทรัพยตอบริษัทไวแลว 

 
ประธานขอใหที่ประชุมลงมติซึ่งตองอนุมัติดวยเสียงขางมาก 

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมตอินุมัติแตงตั้งผูสอบบัญช ี และกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2553            

ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 
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มติที่ลง 
 

จํานวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุน = 1 เสียง ) 

% ของจํานวนหุนที่มารวมประชุม 
และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดวย 2,534,346,200 99.85 

2. ไมเห็นดวย 118,000 0.00 

3. งดออกเสียง 3,721,402 0.15 

รวม 2,538,185,602 100.00 

 
วาระที่ 9   อนุมัติการจัดสรรหุนสามัญของบริษัทเพิ่มเติมเพื่อรับรองการใชสิทธิที่จะซื้อหุน

สามัญของบริษัทใหแกกรรมการและพนักงาน (โครงการ ESOP) เนื่องจาก             
เขาเง่ือนไขการปรับสิทธิตามที่กําหนดไวในหนังสือชี้ชวน 

 
 ประธานไดขอใหนายวิกรม  ศรีประทักษ กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร          

เปนผูรายงานตอที่ประชุม 
 

นายวิกรม  ศรีประทักษ แถลงตอที่ประชุมวา โดยที่บริษัทไดจายเงินปนผลประจําป 2552 

เปนอัตราที่เกินกวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิ จึงเขาเงื่อนไขตามที่ระบุไวในหนังสือชี้ชวนเพื่อเสนอขาย

ใบสําคัญแสดงสิทธิตามโครงการ ESOP ขอ 2.6 (จ) ใหบริษัทตองทําการปรับราคาและอัตราการใชสิทธิของ

ใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อไมใหสิทธิของผูถือ ESOP ดอยไปกวาเดิม จึงตองขอจัดสรรหุนสามัญเพิ่มเติม              

เพื่อรองรับการใชสิทธิ ESOP ไวอยางเพียงพอ จึงเห็นสมควรเสนอผูถือหุนอนุมัติใหจัดสรรหุนสามัญเพิ่มเติม

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

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

ซื้อหุนสามัญของบริษัทใหแกกรรมการและพนักงาน (โครงการ ESOP)     เนื่องจากเขาเงื่อนไขการปรับสิทธิ

ตามที่ระบุไวในหนังสือชี้ชวนเพื่อเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิตามโครงการ ESOP ปรากฏตามเอกสาร 

เชิญประชุม  

 

มีผูถือหุนสอบถาม ดังตอไปนี้ 

 

ผูถือหุน:    ESOP มีจํานวนเทาไรคิดเปนอัตราสวนของจํานวนหุนทั้งหมด 
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หัวหนาคณะผูบริหารดานการเงิน: สําหรับจํานวนหุนสามัญ ESOP ที่ขอจัดสรรเพิ่มเติมในครั้งนี้คิดเปน

อัตราสวนรอยละ 0.07 ของจํานวนหุนสามัญทั้งหมดของบริษัท หาก

รวมจํานวน ESOP ที่เหลืออยูในปจจบุันเทากับรอยละ 0.58 ของ

จํานวนหุนสามญัทั้งหมดของบริษัท โดยขอเรียนเพิ่มเติมวา ESOP 

Grant 4 จํานวนประมาณ 10.5 ลานหุน จะหมดอายุในเดือน

พฤษภาคม ป 2553 และ ESOP Grant 5 จาํนวนประมาณ 6.7 ลานหุน 

จะหมดอายใุนเดือน พฤษภาคม ป 2554  

 

ไมมีผูถือหุนใหความเห็นหรือซักถามในวาระนี้เพิ่มเติมอีก ประธานจึงขอใหลงมติ และ         

แจงดวยวา     ที่ประชุมผูถือหุนจะตองมมีติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียง

ทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียง 
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมตอินุมัติใหจัดสรรหุนสามัญเพิ่มเติมเพื่อรองรับการใชสิทธิตามโครงการ ESOP 

ตามที่เสนอ ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 

 

มติที่ลง 
 

จํานวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุน = 1 เสียง ) 

% ของจํานวนหุนที่มารวมประชุม 
และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดวย 2,413,941,714 95.10 

2. ไมเห็นดวย 120,467,974 4.75 

3. งดออกเสียง 3,805,902 0.15 

รวม 2,538,215,590 100.00 

 
ซึ่งเปนคะแนนเสียงอนุมัติไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มา

ประชมุและมีสิทธิออกเสียง 
 
วาระที่ 10        เรื่องอื่นๆ (ถามี) 
 

ประธานไดชี้แจงสรุปเร่ืองคําพิพากษาของศาลแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทาง

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

คําพิพากษาดังกลาวไดมิไดมีผลบังคับกับบริษัทเนื่องจากไมไดเปนประเด็นแหงคดี และบริษัทไมไดเปน

คูความในคดี การที่บริษัทไดถูกกลาวอางในคําพิพากษาในสามกรณีคือ เร่ืองภาษีสรรพสามิต การลด

อัตราสวนแบงรายไดจากการใหบริการลูกคาระบบเติมเงิน และกรณีอนุญาตใหใชเครือขายรวม (Roaming) 

นั้น คําพิพากษาของศาลฎีกามิไดมีคําวินิจฉัยถึงผลหรือความสมบูรณหรือไมสมบูรณของกฎหมาย หรือมติ
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คณะรัฐมนตรีที่ออกมาหรือไดดําเนินการไปแลว โดยผลของคําพิพากษานั้นจํากัดอยูแตเฉพาะในประเด็น

ที่วาทรัพย สินบางสวนของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองนั้นเปนทรัพย สินที่ ไดมาโดยไมสมควร                        

สืบเนื่องมาจากการปฏิบัติหนาที่หรือใชอํานาจในตําแหนงหนาที่เทานั้น ในคําพิพากษาฯ ไดกลาวถึง               

บริษัท 3 กรณี บริษัทขอชี้แจงดังนี้  

 
1) ภาษีสรรพสามิต 

สําหรับเร่ืองนี้ บริษัทไดไดนําสงภาษีสรรพสามิตใหกรมสรรพสามิตโดยไดหักบางสวนออก

จากสวนแบงรายได ซึ่งการปฏิบัติดังกลาวบริษัทปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 2546 

ที่กําหนดใหผูประกอบการโทรศัพทเคลื่อนที่นําสงภาษีสรรพสามิตและใหนําภาษีสรรพสามิตไปหักออกจาก

สวนแบงรายได ดังนั้น การปฏิบัติดังกลาวเปนการกระทําที่ชอบดวยกฎหมายและบริษัทไดปฏิบัติตามมติ

คณะรัฐมนตรีครบถวน และเปนการปฏิบัติที่เหมือนกันทั้งอุตสาหกรรม นอกจากนี้ บริษัทมีภาระเทาเดิมตาม

อัตรารอยละที่กําหนดไวในสัญญา และจํานวนเงินที่จายใหหนวยงานของรัฐทั้งสองคือ บมจ. ทีโอที (ทีโอที) 

และกรมสรรพสามิต มีจํานวนเทาเดิม และประเทศไดเงินเทาเดิม มิไดนอยลงแตประการใด  

 
2) การปรับลดอตัราสวนแบงรายไดจากการใหบริการลูกคาระบบเติมเงิน 

เนื่องจาก ทีโอที เห็นวามีการแขงขันที่รุนแรงในอุตสาหกรรมโทรศัพทเคลื่อนที่ และทีโอที

ไดปรับลดอัตราคาเชื่อมโยงโครงขาย (Access Charge) ใหบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด 

(ดีแทค) ไปกอนหนานี้ จึงเห็นสมควรปรับลดอัตราสวนแบงรายไดจากการใหบริการลูกคาระบบเติมเงิน 

เพื่อใหบริษัทสามารถทําการตลาดและแขงขันไดตามสมควร แตมขีอกาํหนดวาสวนแบงรายไดที่ลดใหนั้น 

บริษัทตองไปนาํไปเปนสวนลดใหแกผูใชบริการตอไป ซึง่สัญญาดังกลาวเปนสัญญาระหวางกันของบริษัท

กับทีโอที ผลที่ตามมาคือทําใหคาใชบริการของผูใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที่มีอัตราที่ถูกลง บริษัทมีรายได

จากการใหบริการเพิ่มขึ้น และนําไปจายเปนสวนแบงรายไดใหทีโอทีในจํานวนที่สูงขึ้นเปนอันมาก  และเมื่อมี

ผูใชบริการเพิ่มขึ้น บริษัทตองขยายโครงขายเพื่อใหรองรบัผูใชบริการเหลานั้นเพิ่มขึ้น ซึ่งตอมาโครงขาย

เหลานั้นเปนสมบัติของทีโอทีตามสัญญารวมการงานฯ ดังนั้น จะเห็นวาในเรื่องนี้ทีโอทีเปนผูไดรับ

ผลประโยชน กลาวคือจํานวนผลประโยชนตอบแทนรายปทีสู่งขึ้น และโครงขายที่ใหญขึ้น  

 
3) กรณีอนุญาตใหใชเครือขายรวม (Roaming)  

ในกรณีนี้ขอใหทําความเขาใจคําวา Roaming คําวา Roaming นั้น ไมไดแปลวาการใหเชา

โครงขายอยางที่ปรากฏในหนาหนังสือพิมพแตอยางใด Roaming คือเทคโนโลยีชนิดหนึ่งที่เอื้ออํานวยให

ผูใชบริการของผูประกอบการรายที่ 1 สามารถใชเครือขายรวมกับโครงขายของผูประกอบการรายที่ 2 ได 

เปรียบเสมือนมผูีประกอบการ 2 รายใหบริการตอผูใชบริการรายเดียว ดังนั้น รายไดที่เกิดขึ้นจึงเปนรายได

ของผูประกอบการทั้ง 2 ราย ในความเปนจรงิที่เกิดขึ้น ผูประกอบการทุกราย โดยเฉพาะบริษัทตางตองการ

สรางโครงขายใหครอบคลุมผูใชบริการไดอยางเพียงพอเพื่อสรางรายได แตการสรางโครงขายนั้นเปนงาน

ทางดานวิศวกรรม ซึ่งงานทางวิศวกรรมดังกลาวตองใชสถิติ และพฤติกรรมของผูบริโภคในการคํานวณ  และ
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ตองไมลืมวาการคํานวณทางวิศวกรรมนั้นเปนการคํานวณในภาพรวม หมายความวา ในทางปฏิบัติบางครั้ง

จะมีลักษณะของการใชงานนอยในบางพื้นที่ และการใชงานมากในบางพืน้ที่ หรือบางเวลาที่แตกตางกันไป 

เชน เวลาที่รถติด เวลาที่ฝนตก เปนตน ขณะที่มีการใชงานหนาแนน ผูใชบริการอาจใชงานไมได หากมี

บริการ Roaming ผูใชบริการจะสามารถใชบริการกับผูใหบริการรายอื่นได ซึ่งจะเปนการโอกาสสรางรายได

ใหผูประกอบการอีกทางหนึ่งดวย ในสวนของรายไดนั้น รายไดจะตองแบงกันระหวางผูประกอบการทั้ง 2 

ราย การแบงรายไดจะตองจายใหผูประกอบการรายที่ 1 กอน สวนที่เหลือจึงจะเปนรายไดของผูประกอบการ

รายที่ 2หลังจากนั้นจึงนํามาคํานวณสวนแบงรายไดตอไป ลักษณะการคํานวณนี้เปนหลักการสากลที่ใชกัน

เปนมาตรฐานในหลายๆ ประเทศทั่วโลก ดังนั้น คาบริการที่ใหผูประกอบการอีกรายจึงไมใชคาเชา แตเปน

การแบงรายไดกัน ซึ่งทีโอทีเขาใจในหลักการนี้เปนอยางดี ซึ่งเปนไปตามหลักการที่วาหากไมมี Roaming            

ทีโอทีจะไมมีรายไดเพิ่ม ในทางกลับกันหากมี Roaming ทีโอทีจะมีโอกาสไดรับรายไดเพิ่มขึ้น จึงไดอนุมัตใิห

มีการแกไขสัญญาในเวลาตอมา บริษัทจึงขอเรียนวาบริษัทไดปฏิบัติตามสญัญา ไมเคยทําผิดกฎหมายหรือ  

ผิดสัญญาแตประการใด   

 

มีผูถือหุนสอบถาม ดังตอไปนี้ 

ผูถือหุน: อยากทราบวาบริษัทไดประเมินความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น                

ในปจจุบันและในอนาคตอันใกลเปนเทาใด  

 

ประธาน: ขออนุญาตทําความเขาใจกับผูถือหุนวาหากมีกรณีเรียกรองประการใด

กับบริษัท คูกรณีมิอาจมารวบรัดกับบริษัทไดทันที ณ เวลานี้ ส่ิงที่

เปดเผยเปนตัวเลขไดมีเพียงกรณีเดียวคือ กรณีภาษีสรรพสามิต                  

ซึ่งขณะนี้อยูในขั้นตอนอนุญาโตตุลาการ โดย ทีโอที ไดคํานวณสวนที่

บริษัทไดนําบางสวนของสวนแบงรายไดไปจายเปนภาษีสรรพสามิต

ตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งขอเรียนวาการปฏิบัติดังกลาวเปนการปฏิบัติ

เชนเดียวกันทั้งอุตสาหกรรม ในสวนของจํานวนเงินนั้น ทีโอที เรียกรอง

เงินเปนจํานวนประมาณ 31,000 ลานบาท  

 

นายวีระวงค จิตตมิตรภาพ 

ที่ปรึกษากฎหมาย: ขออธิบายวาในหลักการทางกฎหมายวาในการที่บุคคลใดตองรับผิดใน

ความเสียหายนั้นมี 2 หลักเกณฑ คือ 1) ทําผิดกฎหมายและทําให

บุคคลอื่นเสียหาย   และ  2)  ทําผิดสัญญาและทําใหบุคคลอื่นเสียหาย  

ในกรณีของบริษัท บุคคลที่จะเรียกรองความเสียหายตองพิสูจนวา

บริษัทไดทําผิดกฎหมายหรือผิดสัญญาประการใด และพิสูจนวาความ

เสียหายคิดเปนจํานวนเทาใด ซึ่งตองไมใชความเสียหายที่คาดเดาดวย  

 



 

 

22 

หากพิจารณาในคําพิพากษาฯ จะพบวาคําพิพากษาฯ ดังกลาวมี

ประเด็นอยูเพียงแคอดีตนายกรัฐมนตรีรํ่ารวยผิดปกติ โดยการร่ํารวย

ผิดปกตินั้นเปนผลจากการใชอํานาจโดยมิชอบ เพราะฉะนั้น ประเด็นที่

กลาวอางถึงบริษัทไมวาจะเปนกรณีภาษีสรรพสามิต หรือการแกไข

สัญญาฯ จะเนนอยูเพียงวาเปนการเอื้อประโยชน ไมมีขอความใดๆ วา

ผลของการเอื้อประโยชนทําใหกฎหมายไมมีอยูหรืออยางใด หรือผลของ

การแกไขสัญญาฯ ทําใหเกิดความเสียหายประการใด ดังนั้น โดยสรุป

หมายความวา ทั้งหมดที่ผานมาตองปฏิบัติตามสัญญาฯ รวมท้ังการ

แกไขสัญญาฯ ที่ผูกพันคูสัญญามาโดยตลอด ถาปรากฏวาจะมีความ

เสียหายเกิดขึ้น คูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งตองพิสูจนวาใครเสียหาย 

เทาไร ซึ่งขณะนี้บริษัทเห็นวาไมสมควรที่จะวิเคราะหใหขอสรุป และ

ตามสัญญาระหวางบริษัทกับทีโอที หากมีการผิดสัญญาฯ คูกรณีจะไป

แกปญหาโดยใหคณะอนุญาโตตุลาการชี้ขาด หากคูสัญญาฝายใด          

ฝ ายหนึ่ ง ไม เห็ นด วยกับคํ าชี้ ข าดของคณะอนุญาโตตุลาการ 

กระบวนการขั้นตอมาคือคูกรณีฝายใดฝายหนึ่งสามารถไปฟองศาลได 

คือศาลชั้นตน และศาลฎีกา  
 
นายวรพจน บุญศิริ 

ผูถือหุน:    อยากใหประเมินระยะเวลาวาผลของคดีจะทราบประมาณเมื่อใด 

 

นายวีระวงค จิตตมิตรภาพ 

ที่ปรึกษากฎหมาย: ในกรณีภาษีสรรพสามิตซึ่ ง ในขณะนี้ เปนขอพิพาทและอยู ใน

กระบวนการอนุญาโตตุลาการ คาดวาจะทราบผลประมาณปลายป 

2553 ถึงตนป 2554 ดังที่เรียนใหทราบวาหากคูกรณีไมเห็นดวยกับ                

คําชี้ขาดสามารถไปฟองศาลได ซึ่งจะใชเวลาอีกประมาณ 5 ป ซึ่ง

ระยะเวลานี้ประเมนิจากประสบการณในคดีทั่วๆ ไป  

 

ผูถือหุน: ณ ส้ินเดือน มีนาคม 2553 บริษัทยังชําระภาษีสรรพสามิตอยูหรือไม 

 

ประธาน: ไมไดชําระแลว เนื่องจากรัฐบาลในสมัยนายก สุรยุทธ จุลานนท ไดปรับ

ลดอัตราภาษีสรรพสามิตลงเหลือรอยละศูนย และมิใหผูประกอบการ

นําไปหักออกจากสวนแบงรายได  

 






