
  

 รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 
บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จ ากัด (มหาชน) 

วันที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 นาฬกิา 
ณ โรงแรม เซน็ทารา แกรนด์ เซน็ทรัล พลาซา ลาดพร้าว 

ห้องวภิาวดีบอลรูม  ชัน้ล็อบบี ้ 
เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 

      

การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ในวนันีม้ีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชมุรวม 
3,493 ราย นับจ านวนหุ้นท่ีถือรวมกันได้ทัง้สิน้ 2,554,707,070 หุ้น จากจ านวนหุ้นทัง้หมด 2,973,095,330 หุ้ น 
หรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 85.93 ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัท 

ในล าดบัแรก คณุจิระเดชย์ สวุรรณไพรัตน์ ผู้จดัการแผนกรักษาความปลอดภยั โรงแรม เซ็นทารา 
แกรนด์ เซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว อธิบายมาตรการรักษาความปลอดภยั รวมถึงขัน้ตอนและวิธีการต่างๆ ใน
กรณีท่ีมีเหตฉุุกเฉินเกิดขึน้ 

ก่อนด าเนินการประชุม เจ้าหน้าท่ีบริษัทชีแ้จงให้ท่ีประชุมรับทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน
ดงัตอ่ไปนี ้

เจ้าหน้าที่บริษัทอธิบายวิธีการออกเสียงลงคะแนน 
1. ให้ถือวา่ 1 หุ้น เท่ากบั 1 เสียง 
2. ผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในวาระใด โปรดท าเคร่ืองหมายกากบาท

ลงในบัตรลงคะแนนในช่องท่ีเป็นความเห็นของท่านเพียงช่องเดียว เท่านัน้ มิฉะนัน้จะถือว่าบัตรลงคะแนน
ดงักลา่วเป็นบตัรเสีย โดยผู้ ถือหุ้นจะต้องลงลายมือช่ือก ากบัในบตัรลงคะแนนดงักลา่วด้วย  
ทัง้นี ้ให้ยกเว้นการออกเสียงของคสัโตเดียน (ผู้มีวิชาชีพดแูลและเก็บรักษาหลกัทรัพย์) ท่ีในหนงัสือมอบฉันทะ
ก าหนดให้แบ่งแยกคะแนนเสียงได้ 

3. บริษัทจะขอเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผู้ ท่ีไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงดงักล่าว ไปหักออกจากจ านวนเสียง
ทัง้หมดท่ีมาเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยถือว่าคะแนนเสียงท่ีเหลือจากการหักออก
ดงักลา่วเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นด้วยกบัวาระนัน้ๆ  

4. หากวาระใดไมม่ีผู้ออกเสียงไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสียง ประธานจะถือวา่ท่ีประชมุมีมติเอกฉนัท์ในวาระนัน้ๆ 
5. ในกรณีปกติ มติของท่ีประชุมให้ถือจากคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกหนึง่เสียงเป็นเสียงชีข้าด 
6. ส าหรับวาระท่ี 5 พิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระนัน้   

6.1 ขอให้ผู้ ถือหุ้นลงมติแตง่ตัง้เป็นรายบคุคลตามรายช่ือในบตัรลงคะแนน   
6.2  ขอให้ผู้ ถือหุ้ นทุกท่านส่งบัตรลงคะแนนในวาระนีค้ืนให้แก่เจ้าหน้าท่ี ไม่ว่าจะออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

หรืองดออกเสียงก็ตาม 
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7. ส าหรับวาระท่ี 6 พิจารณาอนุมตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2561 นัน้ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วย
คะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

8. ส าหรับวาระท่ี 7 พิจารณาอนุมตัิแก้ไขข้อ 30 ของข้อบังคบับริษัทนัน้ ต้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกวา่สามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียง  

คณุกานต์ ตระกลูฮนุ ประธานกรรมการ เป็นประธานท่ีประชมุ 

คุณชวิน ชัยวชัราภรณ์ เลขานุการบริษัท ได้แนะน ากรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และท่ี
ปรึกษากฎหมายอิสระเพ่ือตรวจสอบการลงคะแนนตามล าดบั ดงัตอ่ไปนี ้

กรรมการ 
1. คณุกานต์ ตระกลูฮนุ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการพัฒนาความ

เป็นผู้น าและก าหนดคา่ตอบแทน  
2. คณุสมประสงค์ บญุยะชยั กรรมการ รองประธานกรรมการบริษัท และกรรมการพัฒนาความเป็นผู้ น า

และก าหนดคา่ตอบแทน  
3. คณุฮยุ เวง็ ชอง กรรมการ กรรมการผู้อ านวยการและหวัหน้าคณะผู้บริหารด้านปฏิบตัิการ 
4. คณุจีน โล เง๊ียบ จง กรรมการ และกรรมการสรรหาและก ากบัดแูลกิจการ 
5. คณุสตีเฟน  มิลเลอร์ กรรมการ 
6. คณุแอเลน ลิว ยง เคียง  กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร  และกรรมการพฒันาความเป็นผู้น าและ

ก าหนดคา่ตอบแทน 
7. คณุสมชยั เลิศสทุธิวงค์   กรรมการ กรรมการการพัฒนาสู่ความยั่งยืน กรรมการบริหาร และประธาน

เจ้าหน้าท่ีบริหาร 
8. คณุไกรฤทธ์ิ อชุกุานนท์ชยั   กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและก ากับดูแล

กิจการ  
9.  คณุสรุศกัด์ิ  วาจาสิทธ์ิ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและก ากับ

ดแูลกิจการ 
10.  คณุประสณัห์ เชือ้พานิช กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการการพฒันาสู่ความ

ยัง่ยืน 

ทัง้นี ้มีกรรมการเข้าร่วมประชมุจ านวน 10 ท่าน จากจ านวนกรรมการทัง้หมด 11 ท่าน คิดเป็นสดัสว่นกรรมการท่ี
เข้าร่วมประชมุร้อยละ 91  

ผู้บริหาร 
1. คณุสนิุธยา  ชินวตัร หวัหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน 
2. คณุวีรวฒัน์ เกียรติพงษ์ถาวร หวัหน้าคณะผู้บริหารด้านธุรกิจสมัพนัธ์องค์กร 
3. คณุกานติมา  เลอเลิศยตุิธรรม หวัหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบคุคล 
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ผู้สอบบัญชี 
ดร. ศภุมิตร เตชะมนตรีกลุ ผู้สอบบญัชีจาก บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั  

ผู้ลงนามในงบแสดงฐานะการเงิน และบญัชีก าไรขาดทนุ ประจ าปี 2560 

ที่ปรึกษากฎหมายอสิระเพื่อตรวจสอบการประชุมและการลงคะแนน 
คณุสวิตา ปีตาวรรณ บริษัท ฮนัตนั แอนด์ วิลเลี่ยม จ ากดั 

ประธานฯ ได้แถลงต่อท่ีประชุมว่า การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ในวนันีเ้ป็นไปตามมติ
ของคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครัง้ท่ี 2/2561 เมื่อวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2561 เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ 
ตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือเชิญประชมุ บริษัทได้ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 
2561 (Record Date) ในวนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 2561  

บัดนี ้มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 32 แล้ว กล่าวคือ มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ
มาประชมุไม่น้อยกวา่ 25 คน หรือไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนผู้ ถือหุ้น โดยถือหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกวา่ 1 ใน 
3 ของหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชมุเร่ิมพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม 
ทัง้นี ้ก่อนท่ีจะเร่ิมพิจารณาในวาระท่ี 1 นัน้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นทราบว่า ส าหรับวาระท่ี 5 
พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ประธานฯ เป็นหนึ่งในกรรมการท่ีต้องพ้น
จากต าแหน่งตามวาระดงักล่าว จึงขออนุญาตให้คุณสมประสงค์ บุญยะชยั รองประธานกรรมการบริษัท ปฏิบัติ
หน้าท่ีเป็นประธานท่ีประชมุในวาระดงักลา่ว 

วาระที่ 1 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการด าเนินงานในปี 2560 
ประธานฯ ได้ขอให้ คณุสมชยั เลิศสทุธิวงค์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร เป็นผู้ รายงาน

สรุปผลการด าเนินงาน ในปี 2560 ดงัตอ่ไปนี ้
คุณสมชัย เลิศสุทธิวงค์ รายงานสรุปผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2560 ท่ีผ่านมา โดยมี

สาระส าคญั ดงัตอ่ไปนี ้
ภาพรวมธุรกิจของเอไอเอส 
เอไอเอสเป็นผู้ให้บริการดิจิทลัไลฟ์ (Digital Life Service Provider) ท่ีประกอบธุรกิจใน 3 ด้านหลกั 

กล่าวคือ 1) ธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนท่ีซึ่งเป็นธุรกิจหลักมาแต่เดิม เอไอเอสยังคงเป็นผู้ น าและมีส่วนแบ่งทาง
การตลาดประมาณร้อยละ 48 โดยให้บริการ 4G/3G/2G ครอบคลมุทัง้ประเทศ ทัง้นี ้บริษัทให้ความส าคญัในการ
ควบคมุต้นทนุเพ่ือสร้างผลก าไรในระยะยาว 2) ธุรกิจอินเตอร์เน็ตความเร็วสงู (fixed broadband) ซึง่ธุรกิจนีเ้ป็น 
ธุรกิจท่ีจะสร้างรายได้ใหม่ท่ีส าคัญ ปัจจุบันมีส่วนแบ่งทางการตลาดประมาณร้อยละ 6.4 บริษัทมีเป้าหมาย
ภายในปี 2020 ท่ีจะเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ในตลาด โดยการท าตลาดด้วยเทคโนโลยีสายใยแก้วน าแสงและ
ใช้สายใยแก้วน าแสงหลกัร่วมกบัธุรกิจโทรศพัท์เคลื่อนท่ีซึง่ท าให้มีต้นทุนท่ีได้เปรียบคูแ่ข่ง 3) ธุรกิจดิจิทลัเซอร์วิส 
(digital service) เป็นการวางรากฐานเพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับการสร้างรายได้ใหม่ๆ ในอนาคต โดยเน้นการท า
ตลาดใน 4 ด้าน คือ สาระความบันเทิง (Video), การใช้จ่ายผ่านโทรศพัท์เคลื่อนท่ี (Mobile payment), การเก็บ
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ข้อมูลและประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ท่ีจดัการโดยบุคคลท่ีสาม (Cloud Computing) และการเช่ือมต่อเคร่ือง
อ านวยความสะดวกท่ีมีอปุรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ฝ่ังอยู่ เมื่อเช่ือมต่อกันจะเป็นการเพ่ิมประโยชน์และคุณค่า
ของการใช้งาน (IoT) 

ภาพรวมผลการด าเนินงานในปี 2560 
ในปีท่ีผ่านมา เอไอเอสมีรายได้เติบโตมาจากทัง้ธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนท่ีและธุรกิจอินเตอร์เน็ต

ความเร็วสูง สดัส่วนรายได้ของธุรกิจอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ิมขึน้จากร้อยละ 1 เป็นร้อยละ 2.4 ในส่วนของ
ธุรกิจโทรศพัท์เคลื่อนท่ีเติบโตร้อยละ 3.1 จากลกูค้าท่ีใช้งาน 4G และลูกค้ากลุ่มรายเดือนท่ีเพ่ิมขึน้ ทัง้นี ้ธุรกิจ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสงู เติบโตร้อยละ 264 จากส่วนแบ่งทางการตลาดของไอเอเอสไฟเบอร์ท่ีเพ่ิมขึน้เป็นร้อยละ 
6.4 ในปี 2560 

การแข่งขันในปีท่ีผ่านมายังคงอยู่ในระดับสูง  แต่ภาพรวมดีขึน้กว่าปี 2559 โดยเอไอเอสได้ให้
ความส าคญักบัการควบคมุคา่ใช้จ่าย ท าให้ต้นทุนการให้บริการและค่าใช้จ่ายการท าการตลาด/การบริหาร ลดลง
ร้อยละ 16 โดยเน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพโครงข่ายด้วยเทคโนโลยีและกระบวนการท างานใหมท่ี่เป็นดิจิทลัมากขึน้ 
รวมทัง้ในภาพรวมมีการใช้งบการตลาดในการสนบัสนนุคา่เคร่ืองโทรศพัท์เคลื่อนท่ีลดน้อยลงเมื่อเทียบกบัปีก่อน 

โดยในปีท่ีผ่านมาเอไอเอสใช้งบลงทุนทัง้สิน้ 41,000 ล้านบาท เพ่ือขยายและพัฒนาความจุของ
โครงข่าย 4G พร้อมเปิดตวัโครงข่าย 4G ท่ีแสดงศักยภาพของโครงข่ายเอไอเอสซึ่งสามารถให้สปีดสูงสุดถึง 1 
Gbps ในขณะท่ียงัคงขยายพืน้ท่ีบริการของไอเอเอสไฟเบอร์ไปยงั 50 เมืองใหญ่ทัว่ประเทศ 

ทัง้นี ้จ านวนผู้ ใช้งาน 4G เพ่ิมขึน้เป็นร้อยละ 46 และจ านวนผู้ ใช้สมาร์ทโฟนเพ่ิมขึน้เป็นร้อยละ 73 
ของฐานลูกค้า รวมถึงการใช้งานอินเตอร์เน็ตเฉลี่ยเพ่ิมขึน้เป็น 6.7 กิกะไบต์/เดือน ส่วนใหญ่มาจากการดูวิดีโอ
สตรีมม่ิงและการลงทนุในโครงข่ายอย่างตอ่เน่ือง ซึง่เป็นปัจจยัส าคญัท่ีช่วยสร้างรายได้ให้แก่บริษัท 

โดยในปีท่ีผ่านมา แนวโน้มการเติบโตอยู่ในกลุ่มลูกค้าระบบรายเดือน ในขณะท่ีทัง้อตุสาหกรรมมี
การย้ายฐานลกูค้าจากระบบเติมเงินไปสู่ระบบรายเดือน เน่ืองจากลกูค้าต้องการใช้งานอินเตอร์เน็ตอย่างตอ่เน่ือง 
และมีการท าแคมเปญส าหรับกลุ่มลกูค้าระบบรายเดือน ซึง่เป็นลกูค้าท่ีมีคณุภาพ โดยเอไอเอสมีลกูค้ารายเดือน
เพ่ิมขึน้ถงึร้อยละ 15 ซึง่ลกูค้าระบบรายเดือนมียอดคา่ใช้จ่ายสงูกวา่ลกูค้าระบบเติมเงิน 

ทัง้นี ้จากการขยายโครงข่าย 4G ทัว่ประเทศท าให้ปีท่ีแล้วเอไอเอสได้รับการตอบรับท่ีดีจากลกูค้าทัง้
ด้านภาพลกัษณ์และด้านคณุภาพของสินค้าและบริการ โดยจากการท าการทดสอบคณุภาพโครงข่ายปรากฎวา่ได้
การรับรองจาก OOKLA ซึ่งเป็นสถาบันประเมินคุณภาพของโครงข่ายระดบัโลก ผลสรุปเหล่านี แ้สดงให้เห็นถึง
ความเป็นผู้น าในด้านโครงข่ายของเอไอเอส 

ภาพรวมของคลื่นความถ่ีในมือของเอไอเอสยังคงเพียงพอในอีก 2-3 ปีข้างหน้า แต่อย่างไรก็ตาม 
บริษัทจ าเป็นท่ีจะต้องพิจารณาคลื่นความถ่ีใหม่ๆ ให้เหมาะสมกบัการเติบโตในระยะยาว โดยปัจจุบนั เอไอเอสมี
คลื่นความถ่ีจ านวน 55MHz ทัง้จากการได้รับใบอนญุาตและการร่วมเป็นพนัธมิตรกบัทีโอที ซึง่โครงข่ายของเอไอ
เอสมีขีดความสามารถในการให้บริการทัง้ระบบ 4G/3G/2G ทั่วประเทศ รวมถึงมีการติดตัง้อุปกรณ์เพ่ือเตรียม
รองรับการใช้งาน 5G ในอนาคต เช่น การเพ่ิมปริมาณการรับส่งข้อมลูของโครงข่ายโทรคมนาคม โดยใช้ตวัรับส่ง
สญัญาณจ านวนมากกวา่เทคโนโลยีเดิม (massive MIMO)  
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ภาพรวมธุรกิจอินเตอร์เน็ตความเร็วสงู 
ในปีท่ีผ่านมาเอไอเอสไฟเบอร์เน้นการหาลกูค้าคณุภาพ ท าให้ตลอดทัง้ปี เอไอเอสมีรายได้เฉลี่ยต่อ

ลกูค้าหนึง่ราย (ARPU) ท่ีเพ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ือง จาก 510 บาทในปี 2559 มาเป็น 635 บาทในปี 2560 รวมทัง้การ
ขยายฐานลกูค้าของเอไอเอสไฟเบอร์ในตลาดท่ีมีภาพรวมดีขึน้ อย่างไรก็ดี จ านวนลกูค้าใหมท่ี่เพ่ิมขึน้ในคร่ึงปีหลงั
มีสดัส่วนลดลง เน่ืองจากมีการคดัคณุภาพของลกูค้ามากขึน้ แต่การเน้นลกูค้าคณุภาพจะท าให้ผลตอบแทนของ
การลงทนุดีกวา่ในระยะยาว รวมถงึช่วยในการประหยดัคา่ใช้จ่ายและการลงทนุ 

ปัจจบุนัเอไอเอสไฟเบอร์ให้บริการใน 50 เมืองหลกั ครอบคลมุประมาณ 6 ล้านครัวเรือน ทัง้นี ้บริษัท
ได้ใช้เงินลงทุนประมาณ 5,000 ล้านบาทในปีท่ีแล้ว ซึ่งจะเห็นว่าบริษัทใช้เงินลงทุนน้อยกว่าเมื่อเทียบกับธุรกิจ
โทรศพัท์เคลื่อนท่ี เน่ืองจากใช้โครงข่ายสายใยแก้วน าแสงร่วมกนั ทัง้นี ้ในช่วงปลายปีท่ีผ่านมาตอ่เน่ืองถงึปีนี ้เอไอ
เอสไฟเบอร์จะเน้นการท าตลาดกลุ่มลกูค้าครอบครัวมากขึน้ โดยกลุ่มนีเ้ป็นกลุ่มลกูค้าท่ีมีคณุภาพสงู ซึง่ปัจจุบัน
ร้อยละ 80 ของลูกค้าไฟเบอร์มีการใช้งานซิมของเอไอเอสด้วย ซึ่งเอไอเอสต้องการขยายฐานลูกค้ากลุ่ มนีแ้ละ
รายการส่งเสริมการขายใหม่ๆ ท่ีจะจูงใจให้ลูกค้าใช้บริการกับเอไอเอสนานขึน้ เช่น รายการส่งเสริมการขาย 
Family Extra รวมทั ง้การผสมผสานบ ริการท่ีหลากหลายทั ง้การ ให้บ ริการอิน เตอร์เน็ ตความเร็วสูง 
โทรศพัท์เคลื่อนท่ีระบบรายเดือน และเนือ้หาสาระความบนัเทิงท่ีเอไอเอสสามารถน าเสนอแตกตา่งจากคูแ่ข่ง  

ภาพรวมธุรกิจดิจิทลัเซอร์วิสในปี 2560/2561 
เนือ้หาสาระความบันเทิง (Video Content) สามารถสร้างความแตกต่างในตลาดโดยรวม เอไอเอ

สให้บริการเนือ้หาทัง้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศบนโทรศัพท์เคลื่อนท่ีผ่าน AIS PLAY และอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสงูผ่าน AIS PLAYBOX และปีนีจ้ะมีการน าเสนอเนือ้หาสาระความบนัเทิงท่ีผลิตภายในประเทศมากขึน้  

ในส่วนของการช าระเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนท่ี (mobile payment) เอไอเอสได้เข้าไปร่วมทุนกับ
บริษัท Rabbit Line Pay โดยมีวตัถุประสงค์หลกัเพ่ือให้บริการ e-service/e-payment ส าหรับคนไทยทุกคน โดย
เน้นการใช้ประโยชน์จากความแข็งแกร่งทางธุรกิจท่ีต่างกันของผู้ น าทางธุรกิจหลากหลายประเภท ได้แก่  AIS, 
LINE, และ Rabbit ซึง่ในปัจจุบนัมีฐานลูกค้ารวมกนัจ านวนมาก อีกทัง้ ยงัมีช่องทางการเติม/จ่ายเงินท่ีครบครัน
ด้วยกระเป๋าเงินของ Rabbit Line Pay  

ด้านการให้บริการแก่ลูกค้าองค์กร เอไอเอสได้เข้าซือ้กิจการของบริษัท ซีเอส ล็อคซอินโฟ จ ากัด 
(มหาชน) (CSL) โดยวางแผนท่ีจะเพ่ิมผลิตภัณฑ์เพ่ือให้บริการลูกค้าองค์กรท่ีก าลังขยายตัว ได้แก่ บริการให้
ค าปรึกษาในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (solutions), การให้บริการด้านข้อมูลลูกค้าองค์กร (Enterprise Data 
Service), ศนูย์ข้อมลู (data center) และบริการเก็บข้อมลูและประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ท่ีจดัการโดยบุคคลท่ี
สาม (Cloud Computing) มากขึน้ และตัง้เป้าเพ่ิมสดัสว่นรายได้จากร้อยละ 9 เป็นร้อยละ 25 ของรายได้ทัง้หมด
ในปี 2563 

ในด้านเทคโนโลยี NB-IoT เอไอเอสได้สร้างระบบนิเวศท่ีรวมหลายๆ องค์กร/หน่วยงานเข้าไว้ด้วยกนั 
โดยสร้างบริการใหม่ๆ ท่ีตอบโจทย์กับการใช้ชีวิตของลูกค้ามากขึน้ โดยล่าสุดได้ตัง้ โครงการ AIS IoT Alliance 
Program ขึน้มาเพ่ือเป็นช่องทางการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ ตัวอย่างบริการท่ีเปิดตัวไป เช่น Mobike/Smart 
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parking โดยเอไอเอสมีโครงสร้างพืน้ฐานท่ีแข็งแรงและมีเทคโนโลยี NB-IoT ท่ีสามารถเช่ือมต่ออุปกรณ์จ านวน
มากโดยใช้ความถ่ีเพียงเลก็น้อย 

 
การด าเนินธุรกิจอย่างยัง่ยืน 
ในด้านการด าเนินธุรกิจอย่างยัง่ยืน (sustainability) เป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะสง่เสริมวิสยัทศัน์ของเอไอ

เอสที่จะเป็นผู้น าสร้างสรรค์ตลาดการสื่อสารโทรคมนาคมในประเทศไทยให้เติบโตอย่างยัง่ยืน และบริษัทมุง่หมาย
ท่ีจะเป็นผู้ ให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีได้รับการยอมรับสูงสุด โดยเน้น 5 แกนหลกั ในการพัฒนา ได้แก่ ชุมชน 
ลกูค้า คูค้่า พนกังาน และสิ่งแวดล้อม  

 ด้านชุมชน เน่ืองจากเอไอเอสมีการติดตัง้เสาสัญญาณในหลากหลายพืน้ท่ีชุมชน เราเห็นถึง
โอกาสในการช่วยเหลือและพัฒนาให้คนในชุมชมมีความเป็นอยู่ท่ีดีขึน้ จึงเน้นการใช้ความ
เช่ียวชาญของบริษัทมาช่วยพัฒนาชุมชน ในปีท่ีผ่านมามีโครงการส าคัญๆ ได้แก่ โครงการ
พฒันาแอปพลิเคชัน่ฟาร์มสขุเพ่ือสง่เสริมให้เกษตรกรเข้าถงึข้อมลูที่จ าเป็นและเข้าถงึตลาดผ่าน
ทางออนไลน์แอปพลิเคชั่น เพ่ือเป็นการเปิดช่องทางการตลาดใหม่ๆ ให้กับสินค้าชุมชนและ
ผู้บริโภคซึ่งจะช่วยเพ่ิมรายได้แก่ผู้ประกอบการ ด้านสาธารณสุข บริษัทมีแอปพลิเคชั่น อสม. 
ออนไลน์ เพ่ือให้หน่วยบริการสุขภาพได้มีช่องทางในการรับข่าวสารอย่างทันท่วงที อีกทัง้ ยัง
ช่วยในการสื่อสารกับสมาชิกในกลุ่ม และช่วยให้การรักษาพยาบาลเบือ้งต้นเป็นไปได้อย่าง
รวดเร็วมากย่ิงขึน้ ปัจจุบันมีอาสาสมัครชุมชนและเจ้าหน้าท่ีท่ีใช้งานแอปพลิเคชั่นนี ้กว่า 
15,000 คน ใน 77 จงัหวดัทัว่ประเทศ  

 ด้านลกูค้า พฤติกรรมและความคาดหวงัของลกูค้าเปลี่ยนแปลงไปมาก ท าให้การให้บริการของ
บริษัทต้องปรับเปลี่ยน ในปีท่ีผ่านมามีเร่ืองท่ีส าคญัๆ ได้แก่ การสร้างประสบการณ์ดิจิทลัให้แก่
ลกูค้า โดยการอ านวยความสะดวกผ่านช่องทางดิจิทัลเพ่ือช่วยลดระยะเวลาการให้บริการ ซึ่ง
ลูกค้าเองก็รู้สึกถึงความสะดวกรวดเร็ว และได้รับข้อมูลท่ีชัดเจนมากขึน้  และการให้ความ
คุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลของลกูค้าท่ีเราพยายามพฒันาระบบการท างานให้เข้มแข็งมากย่ิงขึน้ 
และระบบดงักลา่วยงัได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภยัของข้อมลู ISO 27001  

 ด้านคู่ค้า เอไอเอสเช่ือในการเสริมสร้างความร่วมมือ หรือท่ีเราเรียกว่าระบบนิเวศโทรคมนาคม 
ท่ีเปิดทางให้เอไอเอสสามารถเติบโตไปพร้อมกับคู่ค้าของเรา โดยในปีท่ีผ่านมา เอไอเอสได้
พัฒนาเทคโนโลยีร่วมกับคู่ค้าอย่างต่อเน่ืองเพ่ือรองรับแนวโน้มการใช้งานในยุคดิจิทัล เช่น 
เทคโนโลยี NB-IoT ท่ี smart parking กับทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและบริการจักรยาน
อจัฉริยะ (mobike) รวมถงึการพฒันาเคร่ืองมือดิจิทลั (Digital Tools) เพ่ือสง่เสริมศกัยภาพของ
พาร์ทเนอร์ เช่น แอปพลิเคชั่นเอไอเอสมายพาร์ทเนอร์ เพ่ือเป็นช่องทางในการท าธุรกรรม 
รวมถงึรับข้อมลูข่าวสารจากเอไอเอสได้อย่างทนัท่วงที 

 ด้านพนักงาน เอไอเอสให้ความส าคญักับการส่งเสริมสขุภาพและสขุภาวะ (well being) ของ
พนกังาน โดยในปีท่ีผ่านมามีกิจกรรมส าคญัๆ ได้แก่ กิจกรรมส่งเสริมสขุภาพโดยมีพนกังานเข้า
ร่วมกว่า 7,000 คน บริษัทสามารถลดค่ารักษาพยาบาลได้กว่า 6.3 ล้านบาท เทียบกับเมื่อปี 
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2559 การพฒันาขีดความสามารถของพนกังานให้มีทกัษะและความรู้เท่าทนัยคุดิจิทลั โดยการ
สร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ให้กบัพนกังานเช่น Learndi และ Readi  

 ด้านสิ่งแวดล้อม เอไอเอสได้สง่เสริมการใช้ช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์ซึง่ช่วยลดการใช้กระดาษ เช่น 
E-bill ท่ีมีผู้ ใช้บริการเพ่ิมขึน้กว่าร้อยละ 33 จากปีก่อนหน้า เป็น 5.5 ล้านราย และบริการ        
e-Service ท่ีมีลกูค้าเพ่ิมขึน้ถึงร้อยละ 78 หรือ 2.5 ล้านราย ในปีท่ีผ่านมา เอไอเอสได้ก าหนด
เป้าหมายท่ีจะลด carbon footprints ลงร้อยละ 10 ภายในปี 2563 

สถานการณ์เก่ียวกบั กสทช. และการประมลูคลื่นความถ่ี 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติอยู่ระหว่างพิจารณาคดัเลือกคณะกรรมการ กสทช. ชุดใหม่จ านวน 7 คน 

โดยหากไม่มีการเปลี่ยนแปลง คาดว่าคณะกรรมการ กสทช. ชุดใหม่จะเข้าด ารงต าแหน่งเร็วๆ นี ้ซึ่ง กสทช. ชุด
ใหมจ่ะก าหนดแผนการใช้งานคลื่นความถ่ีและก าหนดหลกัเกณฑ์ รวมถึงวนัประมลูคลื่นความถ่ี ทัง้นี ้คลื่นความถ่ี
ท่ีคาดว่าจะน ามาประมลูคือคลื่นความถ่ี1800MHz ส่วนเง่ือนไขและข้อก าหนดต่างๆ ยงัต้องรอ กสทช.พิจารณา
หลงัจากท่ีได้ประชาพิจารณ์ไปแล้ว สว่นคลื่นความถ่ี 850MHz ยงัมีความไมแ่น่นอนวา่จะน าออกมาประมลูหรือไม ่
เน่ืองจากมีความกงัวลเร่ืองสญัญาณท่ีอาจรบกวนระบบสื่อสารของรถไฟ  

การคาดการณ์ส าหรับปี 2561 
 รายได้การให้บริการคาดว่าจะเติบโตร้อยละ 7-8 ส่วนหนึ่งมาจากการรวมรายได้ของ CSL และมา

จากการเติบโตของเอไอเอสเอง โดยคาดว่าการใช้งานดาต้าจะเพ่ิมสงูขึน้ รวมทัง้บริษัทได้ตัง้เป้าท่ีจะขยายฐาน
ลกูค้าไฟเบอร์เป็น 800,000 ราย ในส่วนของอตัรา  EBITDA margin อยู่ในกรอบร้อยละ 45-47 ซึ่งดีขึน้จากปีท่ี
แล้วท่ีร้อยละ 44.7 โดยมาจากรายได้ท่ีคาดว่าจะเติบโตร้อยละ 7-8 รวมทัง้การบริหารต้นทุนอย่างต่อเน่ือง งบ
ลงทนุอยู่ในกรอบ 35,000-38,000 ล้านบาท โดยท่ีบริษัทจะใช้ขยายความจขุอง 4G และการลงทุนในวงจรสื่อสาร
ระยะสุดท้ายระหว่างบ้าน/สถานประกอบการของลูกค้ากับโครงข่าย ( last mile) ส าหรับลูกค้าอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูงต่อไป ทัง้นี ้เอไอเอสยังคงนโยบายเงินปันผลไม่ต ่ากว่าร้อยละ 70 ของก าไรสุทธิ เพ่ือรักษาความ
ยืดหยุ่นและความแข็งแกร่งทางการเงิน เพ่ือรองรับการด าเนินงานตา่งๆ ในอนาคต 

ผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังต่อไปนี ้

ผู้ถือหุ้น การที่เอไอเอสเข้าไปลงทนุในบริษัท ซีเอส ลอ็คซอินโฟ จ ากดั (มหาชน) นัน้ถือวา่ดี
มาก ส่วนการเข้าไปลงทุนกบับริษัท Rabbit Line Pay นัน้ บริษัทคาดว่าจะได้รับ
ผลตอบแทนอย่างไร 

คุณสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ธุรกิจด้านการช าระเงินทางโทรศัพท์เคลื่อนท่ี (Mobile Payment) นัน้ มีความ

เป็นไปได้ท่ีจะได้รับความนิยมในอนาคต ส่วนเง่ือนไขและเง่ือนเวลาท่ีจะเกิดขึน้

นัน้ขัน้อยู่กบัสามปัจจยัหลกั ได้แก่ 1. บริษัทโทรคมนาคม (Telecom operator) ท่ี

แข็งแกร่ง 2. โซเชียลมีเดีย เช่น Facebook , Youtube และ Line เป็นต้น และ 3. 

ธนาคารพาณิชย์ ซึ่งถ้าสามปัจจัยนีม้ารวมตัวกัน การท าธุรกิจช าระเงินผ่าน

โทรศัพท์เคลื่อนท่ีก็จะมีความแข็งแกร่งมากขึน้  ทัง้นี ้เอไอเอสได้ด าเนินธุรกิจ 
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ช าระเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนท่ีมาเป็นระยะเวลาสิบกว่าปีแล้วและเป็นหนึ่งใน 

ช าระเงินผ่านโทรศพัท์เคลื่อนท่ีท่ีประสบความส าเร็จสามารถสร้างผลก าไร 

คุณสมพร ประทุม ให้ข้อเสนอแนะวา่บริษัทควรคิดคา่โทรศพัท์เป็นวินาทีตามเวลาท่ีใช้งานจริง 

คุณพรทพิย์ หวังหรัิญโชติ ให้ค าแนะน าว่า ในกรณีท่ีเกิดเหตุขัดข้องจากการให้บริการอินเตอร์เน็ต (Fixed 

Broadband) นัน้ บริษัทควรประชาสมัพันธ์ให้ลูกค้าทราบโดยวิธีแจ้งเตือนด้วย

ระบบตอบรับอัติโนมัติ (Interactive Voice Response: IVR) เพ่ือลดผลกระทบ

ตอ่ลกูค้าและพนกังานของเอไอเอส รวมถึงวิธีการทวงถามยอดค้างช าระคา่บริการ 

ซึง่บริษัทควรก าหนดวิธีการทวงถามท่ีเหมาะสม 

คุณนคร แสงอนิทร์ การประมูลคลื่นความถ่ีจะเกิดขึน้หรือไม่ และบริษัทมีความจ าเป็นอย่างไรท่ี

จะต้องเข้าร่วมการประมลูคลื่นท่ีก าลงัจะจัดขึน้ เพราะนักลงทุนมีความกังวลใน

เร่ืองค่าธรรมเนียมใบอนุญาตท่ีบริษัทจะต้องช าระ การผ่อนผันการจ่าย

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจากทางรัฐบาลมีความเป็นไปได้หรือไม่ ทัง้นี ้ในการ

ประมูลคลื่นความถ่ีครัง้ถัดไป ทางผู้ ถือหุ้ นอยากเสนอให้บริษัทค านึงถึงความ

จ าเป็นของการใช้คลื่นความถ่ีก่อนการเข้าประมลู ในสว่นของค่าบริการเสริมจาก

การใช้งานโทรศพัท์เคลื่อนท่ีนัน้ บางครัง้ยงัเกิดข้อผิดพลาดและผู้ ใช้งานเองก็ไม่

รู้ตวัวา่ได้ใช้บริการเสริมไปเม่ือใด 

คุณพทิกัษ์ เพชราชัย เทคโนโลยี IoT ใช้คลื่นความถ่ีใดและคลื่นความถ่ีท่ีเหมาะสมควรเป็นคลื่นความถ่ี

ใด บริษัทมีคลื่นความถ่ีส าหรับ IoT นีห้รือไม่ หรือต้องรอการประมลู ตามท่ีบริษัท

บอกว่า บริษัทมีคลื่นความถ่ีอยู่ 55MHz และจะสามารถใช้งานได้อีก 2-3 ปี และ

บริษัทสมควรจะเข้าร่วมประมูลและเสนอราคาท่ีเท่าไร หากมีการจัดการประมูล

คลื่นความถ่ีในอนาคต บริษัทจะพิจารณาเข้าร่วมการประมลูคลื่นความถ่ีหรือไม ่

ในส่วนของการช าระเงินทางโทรศพัท์เคลื่อนท่ี (Mobile Payment) หากธนาคาร

ลดคา่ธรรมในการช าระเงินแล้ว บริษัทจะยงัคงด าเนินธุรกิจนีห้รือไม่ 

คุณสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ในส่วนของการประมูลคลื่นความถ่ี บริษัทให้ความส าคัญกับคลื่นความถ่ี 

เน่ืองจากเป็นปัจจัยส าคัญในการประกอบธุรกิจของบริษัท  ถ้าบริษัทไม่มีคลื่น

ความถ่ี บริษัทก็ไม่สามารถประกอบธุรกิจได้  ดงันัน้ เมื่อมีการจัดประมูลครัง้ใด 

บริษัทจะท าการศกึษาข้อมลูในเชิงลกึก่อนการเข้าร่วมประมลูทกุครัง้ เพ่ือให้แน่ใจ

วา่การลงทนุในคลื่นความถ่ีนัน้มีความคุ้มคา่และเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท

มากท่ีสุด นอกจากนี ้จากการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งานดาต้าในปัจจุบัน ได้
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ข้อสรุปว่ามีอตัราการใช้งานท่ีเพ่ิมสูงขึน้อย่างต่อเน่ือง  ดงันัน้ ความต้องการใช้

คลื่นความถ่ีในอีก 2-3 ปีข้างหน้าอาจจะไม่เหมือนในยุคปัจจุบนัและมีแนวโน้มท่ี

บริษัทต้องใช้คลื่นความถ่ีมากขึน้เพ่ือรองรับการใช้งานดงักล่าว  ในส่วนของการ

ประมูลคลื่นความถ่ี 850MHz และ 1800MHz นัน้  บริษัทยังตอบไม่ได้ว่าจะเข้า

ประมูลหรือไม่เน่ืองจากไม่รู้ว่าราคาตัง้ต้นของการประมูลเป็นตัวเลขเท่าใด  

นอกจากนี ้ในด้านการแข่งขนันัน้ หากบริษัทมีคลื่นอยู่ในมือมากขึน้ บริษัทก็จะมี

โอกาสที่จะแข่งขนักบัคูแ่ข่งได้มากย่ิงขึน้ 

ในกรณีท่ีมีธนาคารพาณิชย์หลายแห่งยกเลิกค่าธรรมเนียมนัน้ ทางบริษัทกลับ

มองว่าเป็นโอกาสท่ีผู้ ใช้งานจะใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนท่ีในการท าธุรกรรมมาก

ย่ิงขึน้ และมีรายได้อื่นๆ ท่ีธุรกิจช าระเงินผ่านโทรศพัท์เคลื่อนท่ีสามารถจดัเก็บได้

อีก ในส่วนของอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงท่ีเป็นปัญหานัน้ บริษัทต้องขออภัยใน

ความไม่สะดวก และแจ้งผู้ ถือหุ้ นว่าในบางกรณีการวางสายใยแก้วน าแสงใน

อาคารสูงยังประสบกับปัญหาเน่ืองจากไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของอาคารให้

เดินสาย ทัง้นี ้ได้แจ้งให้ผู้บริหารท่ีเก่ียวข้องรับเร่ืองเอาไว้เพ่ือน าไปหาทางแก้ไข

ตอ่ไป ในสว่นของ IoT นัน้ เอไอเอสใช้เครือข่าย NB-IoT บนคลื่นความถ่ี 900MHz 

เพ่ือให้บริการแก่ลกูค้า  

คุณเกรียงศักดิ์ วานิชย์นที ในทางเทคนิคนัน้ การให้บริการ IoT  กับโครงข่ายสื่อสารของโทรศพัท์เคลื่อนท่ี 

(Narrow band Internet of Things:NB-IoT) ใช้ช่องสัญญาณท่ีแคบมากๆ และ

เหตุท่ีบริษัทใช้คลื่น 900MHz มาท า NB-IoT นัน้ก็เพราะว่าถ้าน าคลื่นท่ีไม่มี

ใบอนุญาตมาใช้กับเครือข่าย NB-IoT คลื่นจะรบกวนกัน ท าให้ใช้งานได้ไม่ดีนัก 

การท่ีบริษัทน าคลื่นความถ่ี 900MHz มาใช้งานนัน้เป็นเพราะว่าคลื่นความถ่ี

ดงักล่าวมีขีดความสามารถในการสื่อสารระยะไกล แต่ปัจจุบันเร่ิมมีแนวคิดท่ีจะ

น าคลื่นความถ่ี 1800MHz มาใช้กับเครือข่าย NB-IoT เช่นกัน ทัง้นี ้อุปกรณ์ท่ีมี

ขายอยู่ในปัจจุบันนัน้รองรับเครือข่าย NB-IoT อยู่แล้วและมีปริมาณความจุของ

โครงข่ายท่ีมากมายมหาศาล ดงันัน้ การใช้งานอปุกรณ์ IoT บนเครือข่าย NB-IoT 

ก็ขึน้อยู่กับว่าผู้ ใช้งานเปิดแอพพลิเคชั่นเมื่อใดเท่านัน้เอง ในส่วนของ 5G นัน้ 

มาตรฐานในปัจจบุนัจะมีความถ่ีอยู่ท่ี 3.5GHz  

คุณวีระวัฒน์ จริะทรัพย์
อนันต์ 

ในอนาคตหากบริษัทมีการใช้เงินลงทุนท่ีเพ่ิมมากขึน้ จะส่งผลต่อการจ่ายปันผล

ในอตัราท่ีลดลงหรือไม ่
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คุณสมชัย เลิศสุทธิวงค์ บริษัทให้ความส าคัญกับผู้ มีส่วนได้เสียในทุกภาคส่วน การท่ีบริษัทมีนโยบาย

จ่ายเงินปันผลท่ีไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 นัน้ เพ่ือเตรียมการช าระค่าธรรมเนียม

ใบอนุญาตคลื่นความถ่ีตามสญัญาในอนาคต ซึ่งฝ่ายบริหารมีความจ าเป็นต้อง

บริหารกระแสเงินสด (Cash Flow) เพ่ือให้มีประสิทธิภาพสงูสดุ   

คุณสมพร ประทุม ได้ช่ืมชมการมีส่วนร่วมกับสังคมโดยยกตวัอย่าง แอปพลิเคชั่น อสม. ของ เอไอ

เอส ท่ีมีประโยชน์ตอ่ชมุชน 

คุณดูก้า กุมาร เอไอเอสได้รับการยอมรับในแวดวงตลาดทุนและเป็นบริษัทท่ีได้รับการยอมรับว่า

เป็นบริษัทท่ีได้รับการยอมรับและช่ืนชมสูงสุด (Most Admirable Company) ซึ่ง

นกัลงทนุยกย่องให้เป็นบริษัทท่ีน่าลงทนุในอนัดบัต้นๆ ของ SET  นอกจากนี ้เงินท่ี

บริษัทลงทุนไปจะกลับมามีประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทเอง ผู้ ถือหุ้ นและ

เศรษฐกิจของประเทศไทย  ทัง้นี ้คณะผู้บริหารของเอไอเอสยังได้รับการช่ืนชม

จากผู้ ถือหุ้นจากทัว่โลก  

นอกจากนี ้บริษัทควรให้ส่วนลดแก่ผู้ ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีเพ่ือจูงใจให้

ผู้ ใช้บริการได้ใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (Fixed Broadband) ด้วย  ใน

ส่วนของอตัราส่วนทางการเงินนัน้ บริษัทยังมีศกัยภาพทางธุรกิจแต่บริษัทก็ยงัมี

ช่องทางในการพฒันาธุรกิจให้มีศกัยภาพและก าไรที่สงูขึน้ได้ 

ผู้ถือหุ้น  ให้ค าแนะน าในเร่ืองการให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีของบริษัทท่ีสญัญาณไม่ค่อย

ดี และสัญญาณอินเตอร์เน็ตท่ีไม่ค่อยเสถียร อยากจะให้บริษัทปรับปรุงให้ดีขึน้ 

เพ่ือจะได้ขยายฐานลกูค้าให้เพ่ิมมากย่ิงขึน้ 

คุณวีระวัฒน์ จริะทรัพย์
อนันต์ 

ตามท่ีบริษัทได้ยกเลิกโครงการแจกเคร่ืองโทรศทัพ์เคลื่อนท่ีนัน้ และเปลี่ยนมาเป็น

โครงการลดค่าเคร่ืองพร้อมกบัการซือ้แพจเกจรายเดือนนัน้ ถือว่ายงัเป็นโครงการ

แจกเคร่ืองอยู่หรือไม ่

คุณสมชัย เลิศสุทธิวงค์ บริษัทได้ยกเลิกโครงการสนบัสนุนค่าเคร่ืองโทรศพัท์เคลื่อนท่ีในบางประเภท แต่

บริษัทจ าเป็นต้องใช้วิธีการสนบัสนนุค่าเคร่ืองโทรศพัท์ทางอ้อมในบางกลุ่มลกูค้า 

อาทิ การให้ส่วนลดค่าเคร่ืองเพ่ือจูงใจให้ผู้ ใช้บริการย้ายมาใช้เครือข่ายของเอไอ

เอส  

คุณพรทพิย์ หวังหรัิญโชติ อยากทราบวา่เม่ือใดเทคโนโลยี 5G จะถกูน ามาใช้งาน 

คุณสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ในปัจจุบัน เทคโนโลยี 5G ยงัไม่ได้ข้อสรุปว่าจะน ามาใช้อย่างไร  แต่ก็มีแนวโน้ม

วา่จะมีการน า 5G มาใช้ภายในปี 2563  
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ประธานฯ แจ้งวา่เน่ืองจากเป็นวาระรายงานเพ่ือทราบ จงึไมม่ีการลงมติ 

 
วาระที่ 2 พจิารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุน ประจ าปี 2560 

ประธานฯ ได้ขอให้ คุณสุนิธยา ชินวัตร หัวหน้าคณะผู้ บริหารด้านการเงิน เป็นผู้ รายงานสรุป        
งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดของบริษัท ประจ าปี 2560 สิน้สดุ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2560 ดงัตอ่ไปนี ้

คุณสุนิธยา ชินวัตร แถลงต่อท่ีประชุมว่าวาระนีเ้ป็นการพิจารณาอนุมัติ งบแสดงฐานะการเงิน      
งบก าไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดของบริษัท ประจ าปี 2560 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 พร้อมรายงานการ
สอบทานของผู้สอบบัญชีบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้
เห็นชอบแล้ว รายละเอียดปรากฏตามส าเนางบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด พร้อมทัง้
รายงานการสอบทานของผู้สอบบญัชีบริษัทท่ีได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุแล้ว  

งบก าไรขาดทุน (หน่วย: ล้านบาท) ปี 2559 ปี 2560 เปลี่ยนแปลง (%) 
รายได้รวม  152,150 157,722 3.7 
ต้นทุนรวม (82,992) (92,259) 11.2 
ก าไรขัน้ต้น 69,158 65,463 -5.3 
คา่ใช้จ่ายในการขาย และการบริหาร  (29,776) (25,078) -15.8 
ก าไรจากการด าเนินงาน 39,382 40,385 2.5 
ต้นทนุทางการเงิน (4,326) (5,302) 25.2 
คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ (5,175) (5,843) 12.9 
ก าไรสุทธิส าหรับปีรวม 30,690 30,078 -2.0 
หกัสว่นท่ีเป็นของสว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ านาจควบคมุ (23) (1) -97.4 

ก าไรสุทธิส าหรับปีในส่วนของผู้ถอืหุ้นของบริษัท 30,667 30,077 -1.9 
 

บริษัทมีรายได้จากการให้บริการและให้เช่าอปุกรณ์อยู่ท่ี 132,947 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 3.7 จาก

ปีก่อนโดยเป็นผลจากการใช้งานดาต้าท่ีเพ่ิมขึน้ถึงร้อยละ  19 และ รายได้จากธุรกิจอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงท่ี

เติบโตขึน้ร้อยละ 264 ซึง่มาจากฐานลกูค้าอินเตอร์เน็ตความเร็วสงูท่ีเพ่ิมขึน้เป็นจ านวนทัง้สิน้ 219,700 ราย จงึท า

ให้สิน้ปี 2560 บริษัทมีลกูค้าสทุธิจ านวน 521,200 ราย  

บริษัทมีรายได้จากการขายอยู่ท่ี 24,775 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 3.6 จากปีก่อน โดยในปีท่ีผ่านมา

เอไอเอสยงัคงท าโครงการสง่เสริมการขายโทรศพัท์เคลื่อนท่ีเพ่ือให้คนมาใช้บริการ 4G มากย่ิงขึน้ แตม่ีการควบคมุ

คา่ใช้จ่ายมากขึน้โดยมุง่เน้นไปยงักลุม่ลกูค้าท่ีมีคณุภาพเป็นหลกั ท าให้มีอตัราขาดทนุจากการขายเคร่ืองโทรศพัท์

อยู่ท่ีร้อยละ 3.5 ซึง่ดีขึน้เม่ือเทียบกบัปี 2559 

ในส่วนของต้นทนุในการให้บริการและให้เช่าอปุกรณ์อยู่ท่ี 66,604 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 15 จาก

ปีก่อน เน่ืองจากค่าเสื่อมราคาโครงข่ายเพ่ือรองรับการใช้งาน 4G ท่ีเพ่ิมสงูขึน้ และการลงทุนเพ่ือขยายฐานลกูค้า
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อินเตอร์เน็ตความเร็วสงู และการเพ่ิมขึน้ของค่าตดัจ าหน่ายของใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ี ต้นทุนโครงข่ายจาก

การเป็นพันธมิตรกับ TOT ทัง้ในส่วนคลื่นความถ่ี 2100MHz และอุปกรณ์อื่นๆ ท าให้บริษัทมีก าไรขัน้ต้นอยู่ท่ี  

65,463 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5.3  

ในส่วนของต้นทุนในการจดัจ าหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหารอยู่ท่ี  25,078 ล้านบาท ลดลงร้อย

ละ 16 เมื่อเทียบกบัปีก่อน โดยสาเหตหุลกัมาจากค่าใช้จ่ายทางการตลาดท่ีลดลงร้อยละ 38 โดยมีอตัราส่วนต่อ

รายได้รวมอยู่ ท่ี ร้อยละ 6.3 ลดลงจากร้อยละ 11 ในปี 2559 เน่ืองจากการท าโครงการส่งเสริมการขาย

โทรศพัท์เคลื่อนท่ีท่ีลดลงโดยมุง่เน้นไปยงักลุม่ลกูค้ารายเดือนเป็นหลกั 

ทัง้นี ้บริษัทมีต้นทุนทางการเงิน เพ่ิมขึน้ร้อยละ 25 เมื่อเทียบกับปีก่อน เน่ืองจากดอกเบีย้จากการ

กู้ ยืมเงินเพ่ือช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีและจากเงินกู้ ยืมเพ่ือวตัถุประสงค์อื่นท่ีเพ่ิมขึน้ โดย

ต้นทุนทางการเงินเฉลี่ยอยู่ท่ี ร้อยละ 3.1 ต่อปี จึงท าให้ก าไรสุทธิประจ าปี 2560 อยู่ท่ี 30,077 ล้านบาท ลดลง

เล็กน้อยหรือร้อยละ1.9 เม่ือเทียบกบัปี 2559  และอตัราก าไรต่อหุ้นอยู่ท่ี 10.12 บาท ลดลงจาก 10.31 บาท เมื่อ

เทียบกบัปีก่อน สรุปโดยรวมในปีท่ีผ่านมาบริษัทมีรายได้เติบโต และมีการลงทนุตอ่เน่ือง ในขณะท่ีบริษัทสามารถ

บริหารคา่ใช้จ่ายบางสว่นให้ลดลงได้ จงึมีผลก าไรท่ีใกล้เคียงกบัผลก าไรของปี 2559 

งบแสดงฐานะการเงนิ (หน่วย: ล้านบาท) ปี 2559 ปี 2560 เปลี่ยนแปลง (%) 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 14,189 13,293 -6.3 
สนิทรัพย์หมนุเวียนอื่น 18,077 21,548 19.2 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 32,266 34,841 8.0 
ที่ดิน อาคาร อปุกรณ์ และโครงขา่ย 118,271 132,579 12.1 
ใบอนญุาตให้ใช้คลืน่ความถ่ีโทรคมนาคม 115,378 107,524 -6.8 
สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น 9,755 9,123 -6.5 
รวมสินทรัพย์ 275,670 284,067 3.0 
เงินกู้ยืมที่ถงึก าหนดช าระภายใน 1 ปี 11,685 9,576 -18.0 
เจ้าหนีก้ารค้า 17,737 14,686 -17.2 
หนีส้นิหมนุเวียนอื่น 29,889 31,350 4.9 
รวมหนีส้ินหมุนเวียน 69,328 69,601 0.4 
เงินกู้ยืมระยะยาว  87,273 100,102 14.7 
หนีส้นิไมห่มนุเวียนอื่น 76,361 63,937 -16.3 
รวมหนีส้ิน 232,962 233,640 0.3 
รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น  42,708 50,427 18.1 

 

ณ  สิน้ปี 2560 บริษัทมีสินทรัพย์รวมอยู่ท่ี 284,067 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 3 เม่ือเทียบกบัปีก่อน 

ส่วนหนึ่งมาจากสินทรัพย์หมุนเวียนท่ีเพ่ิมขึน้ร้อยละ 8 ซึง่มาจากจ านวนลกูหนีก้ารค้าท่ีเพ่ิมขึน้ตามการขยายตวั
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ของลูกค้าระบบรายเดือน  และมีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพ่ิมขึน้ ร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับปีก่อนจากการขยายการ

ลงทนุในโครงข่ายเพ่ือรองรับการให้บริการ 4G และอินเทอร์เน็ตความเร็วสงู  

บริษัทมีหนีส้ินรวมอยู่ท่ี 233,640 ล้านบาท คงท่ีจากปี 2559 ประกอบไปด้วยหนีส้ินหมุนเวียน

จ านวน 69,601 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินกู้ ยืมระยะสัน้และหนีส้ินระยาวท่ีครบก าหนดช าระภายในปี 2561 คิดเป็น

จ านวน 9,576 ล้านบาท ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีโทรคมนาคมค้างจ่ายท่ีครบก าหนดช าระภายในปี 2561 

จ านวน 13,989 ล้านบาท และมีเจ้าหนีก้ารค้าเพ่ือลงทุนโครงข่ายอยู่ท่ี 14,686 ล้านบาท และบริษัทมีหนีส้ินไม่

หมุนเวียนจ านวน 164,039 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยเงินกู้ ยืมระยะยาว 100,102 ล้านบาท และค่าธรรมเนียม

ใบอนญุาตให้ใช้คลื่นความถ่ี 900MHZ งวดสดุท้ายจ านวนประมาณ 60,000 ล้านบาท 

ในสิน้ปี 2560 บริษัทมีส่วนของผู้ ถือหุ้นทัง้สิน้ 50,427 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 18% เมื่อเทียบกบัปีก่อน 

โดยมาจากก าไรสะสมท่ีเพ่ิมขึน้ ทัง้นี ้สว่นหนึง่ยงัรอการจ่ายเงินปันผลประจ าปีให้แก่ผู้ ถือหุ้นในเดือนเมษายนนี ้

งบกระแสเงนิสด (หน่วย : ล้านบาท) ปี 2559 ปี 2560 
เงินสดได้มาจากการด าเนินงานกอ่นการเปลีย่นแปลงในสนิทรัพย์และ
หนีส้นิด าเนินงาน 

63,757 73,792 

การเปลีย่นแปลงในสนิทรัพย์และหนีส้นิด าเนินงาน 7,812 (2,701) 
จ่ายภาษีเงินได้ (9,902) (5,533) 
เงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 61,635 65,529 
งบลงทนุ (47,554) (41,108) 
จ่ายช าระใบอนญุาตให้ใช้คลืน่ความถ่ีโทรคมนาคม (8,069) (10,246) 
อื่นๆ 521 245 
เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (55,102) (51,109) 
การเพิม่ขึน้ของเงินกู้และช าระคืนเงินกู้สทุธิ 34,155 11,417 
จ่ายเงินปันผล (36,509) (23,190) 
อื่นๆ (2,817) (3,217) 
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงนิ (5,171) (14,990) 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ ต้นปี 9,865 11,226 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ ปลายปี 11,226 10,650 

 

บริษัทมีกระแสเงินสดได้มาสุทธิจากการด าเนินงานหลงัหักภาษีคิดเป็นจ านวน 65,529 ล้านบาท 

เพ่ิมขึน้จากปีก่อนหน้า ร้อยละ 6.3 ซึง่เติบโตสงูขึน้ เม่ือเทียบกบัปีก่อนหน้า 

กระแสเงินสดท่ีใช้ไปจากการลงทนุ คิดเป็นจ านวน 51,109 ล้านบาท ซึง่ยงัคงใช้ไปกบัการลงทุนใน

การพัฒนาโครงข่ายทัง้สิน้ 41,106 ล้านบาท แต่ลดลงจาก 47,554 ล้านบาทในปีก่อน และได้มีการจ่ายค่า

ใบอนญุาตคลื่นความถ่ี 1800MHz งวดท่ี 2 คิดเป็นจ านวน 10,246 ล้านบาท 
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กระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน บริษัทมีการกู้ ยืมหนีส้ินสุทธิเพ่ิมขึน้  11,417 ล้านบาท เพ่ือ

สนบัสนุนการขยายธุรกิจและได้จ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการช่วงคร่ึงปีหลงั 2559 และผลประกอบการ

ช่วงคร่ึงปีแรกของปี 2560 รวมเป็นจ านวน 23,190 ล้านบาท  จงึท าให้มีกระแสเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหา

เงินรวมทัง้สิน้ 14,990 ล้านบาท 

ณ สิน้ปี 2560 บริษัทมีเงินสดคงเหลือทัง้สิน้อยู่ท่ี 10,650 ล้านบาท  

อัตราส่วนการท าก าไร 2559 2560 

อตัราก าไรขัน้ต้น 45% 41% 
อตัราก าไรสทุธิ 20% 19% 
ผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น 67% 65% 

อัตราส่วนสภาพคล่อง   
อตัราสว่นเงินทนุหมนุเวียน 0.46x 0.50x 

ความสามารถในการช าระหนี ้   
อตัราหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น 2.30x 2.18x 
อตัราความสามารถในการจ่ายดอกเบีย้ 14x 13x 
อตัราหนีส้นิสทุธิตอ่ก าไรก่อนหกัดอกเบีย้และภาษี 1.38x 1.37x 

 

บริษัทมีอตัราก าไรขัน้ต้น อยู่ท่ีร้อยละ 41 ลดลงจากปี  2559 เน่ืองจากการเพ่ิมขึน้ของคา่เสื่อมราคา

และค่าตดัจ าหน่ายจากการลงทนุในโครงข่ายและใบอนุญาตคลื่นความถ่ีโทรคมนาคม ในสว่นของอตัรา EBITDA 

margin เพ่ิมขึน้เป็นร้อยละ 45 เม่ือเทียบกบัร้อยละ 40 จากปีก่อน ทัง้นี ้เป็นผลมาจากการด าเนินงานท่ีดีขึน้ทัง้ใน

สว่นของรายได้และการบริหารต้นทนุ 

บริษัทมีอตัราก าไรสุทธิอยู่ท่ีร้อยละ 19 ซึ่งคงท่ีเม่ือเทียบกับปีก่อน ในส่วนของอตัราผลตอบแทนผู้

ถือหุ้น และผลตอบแทนตอ่สินทรัพย์ ลดลงเลก็น้อย อยู่ท่ีร้อยละ 65 และร้อยละ 10 ซึง่เป็นผลมาจากการลงทนุใน

ใบอนญุาตและโครงข่ายท่ีเพ่ิมขึน้ในช่วงท่ีผ่านมา 

อตัราส่วนสภาพคลอ่ง ทัง้อตัราส่วนทนุหมนุเวียนและอตัราสว่นเงินทุนหมนุเวียนเร็วถือว่าดีขึน้จาก

ปีก่อน อตัราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นลดลงอยู่ท่ี 2.18 เท่าจาก 2.30 เท่า และเงินกู้สทุธิตอ่ก าไร EBITDA อยู่

ท่ี 1.37 เท่า ถือได้ว่าบริษัทยังคงรักษาระดบัความสามารถในการช าระหนีส้ินได้ดี ในส่วนของภาระหนีย้งัอยู่ใน

เกณฑ์ต ่าเมื่อเทียบกับผู้ ให้บริการรายอื่นๆ ทัง้ในและต่างประเทศ และงบการเงินโดยรวมยงัคงมีความแข็งแกร่ง 

เงินกู้ ร้อยละ94 เป็นเงินกู้ ระยะยาว ท าให้ไม่ได้มีภาระในการช าระเงินก้อนใหญ่ในระยะสัน้ ขณะท่ีอตัราดอกเบีย้

เฉลี่ยท่ีบริษัทจ่ายส าหรับปีท่ีแล้วอยู่ท่ี ร้อยละ 3.1 ต่อปี ในส่วนของการจัดอนัดบัเครดิต (credit rating)  S&P ให้

บริษัทอยู่ท่ี  BBB+ และ  FITCH ให้บริษัทอยู่ท่ี AA+  ซึง่ยงัอยู่ในระดบั investment grade  
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ผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังต่อไปนี ้

คุณนคร แสงอนิทร์ ได้สอบถามถึงสาเหตท่ีุท าให้ อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (ROE) และผลตอบแทน
ต่อสินทรัพย์ (ROA) ในปี 2560 ลดลงจากปี 2559  และอตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วน
ของผู้ ถือถือหุ้นในปี 2560 ถึงแม้จะลดลงจากปี 2559 เมื่อเทียบกับอุตสาหกรรม
เดียวกนัถือวา่เป็นอตัราท่ีอยู่ในระดบัสงูไปหรือไม่  

คุณสุนิธยา ชนิวัตร เน่ืองจากบริษัทฯ ได้ลงทุนในโครงข่าย ท าให้ต้องตัดราคาค่าเสื่อมในแต่ละปี
คอ่นข้างสงูตามอายขุองโครงข่ายนัน้ๆ และเน่ืองจากบริษัทสามารถท าก าไรได้เท่า
เดิม แต่ในสว่นของสินทรัพย์เพ่ิมมากขึน้กวา่ปี 2559 จงึท าให้อตัราผลตอบแทนผู้
ถือหุ้ น (ROE) และผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) ในปี 2560 ลดลง จากปี 
2559 ส าหรับอัตราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้ นของบริษัทเมื่อเทียบกับ
อตุสาหกรรมโทรคมนาคมยงัถือวา่อยู่ในระดบัท่ีต ่า  

คุณวิภา เสาวนิตย์ เหตุใดบริษัทจึงมีระยะเวลาของการเก็บหนีเ้ฉลี่ยเพ่ิมขึน้ แต่ในขณะเดียวกัน
ระยะเวลาช าระหนีล้ดลง  

คุณสุนิธยา ชนิวัตร ส าหรับสาเหตุท่ีบริษัทมีระยะเวลาเฉลี่ยในการจัดเก็บหนีเ้พ่ิมขึน้เน่ืองจากในปี 
2560 ลูกค้าของบริษัทฯ ได้โอนย้ายจากระบบเติมเงินไปอยู่ระบบรายเดือน
ค่อนข้างสงูขึน้เม่ือเทียบจากปี 2559 จึงเป็นปัจจยัหนึ่งท่ีท าให้ระยะเวลาของการ
เก็บหนีเ้ฉลี่ยเพ่ิมขึน้จากปีก่อน ส าหรับระยะเวลาช าระหนีท่ี้ลดลงนัน้ สาเหตหุลกั
มาจากการที่บริษัทฯ ได้ช าระหนีใ้ห้กบัคู่ค้าในช่วงสิน้ปี 2560 และอาจมีผลท าให้
ระยะเวลาการช าระหนีล้ดลง 

คุณดูก้า กุมาร ให้ค าแนะน าเก่ียวกบัประเดน็สว่นเกินของมลูคา่หุ้น (Share Premium) ซึง่สง่ผลดี

ตอ่งบดลุบญัชีของบริษัทโดยเฉพาะในกรณีท่ี SET Index อยู่ในช่วงขาขึน้และเปิด

โอกาสให้บริษัทสามารถลดอตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น (debt-to-equity 

ratio) ของบริษัทได้ นอกจากนี ้บริษัทควรเข้าร่วมกับงานโรดโชว์มากย่ิงขึน้และ

ควรน าเสนอข้อมลูและปัจจยับวกตา่งๆ ท่ีเป็นผลดีตอ่การตดัสินใจของนกัลงทนุ  

ตอ่จากนัน้ ไม่มีผู้ ถือหุ้นให้ความเห็นหรือสอบถามเพ่ิมเติมในวาระนีอ้ีก ประธานฯ จงึขอให้ท่ีประชุม 
ลงมติซึง่ต้องอนมุตัิด้วยเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ และออกเสียงลงคะแนน 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน ประจ าปี 2560 สิน้สุดวันท่ี 31 
ธนัวาคม 2560 ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

มตทิี่ลง 
 

จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง ) 

% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
และออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,558,529,039 99.9969 
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2. ไม่เหน็ด้วย 77,900 0.0030 
3. งดออกเสียง 808,600 ไมน่บัเป็นฐานเสียง 
4. บัตรเสีย 33,000 ไมน่บัเป็นฐานเสียง 

 
วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัตจัิดสรรก าไรสุทธิ ประจ าปี 2560 เป็นเงนิปันผล 

ประธานฯ ได้ขอให้ คณุสมชยั เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร เป็นผู้ รายงานสรุปการจดัสรร
ก าไรเป็นเงินปันผล ประจ าปี 2560 ดงัตอ่ไปนี ้

คณุสมชยั เลิศสทุธิวงค์ แถลงต่อท่ีประชุมว่าบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 70  
ของก าไรสทุธิตามงบการเงินรวม โดยพิจารณาการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นปีละ 2 ครัง้ คือ ครัง้แรกเป็นเงินปัน
ผลระหว่างกาลและครัง้หลงัเป็นเงินปันผลประจ าปี ซึ่งการจ่ายปันผลจะขึน้อยู่กับกระแสเงินสด และแผนการ
ลงทุน รวมถึงความจ าเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตของบริษัทและบริษัทย่อย ทัง้นีก้ารจ่ายเงินปันผล
ดังกล่าว จะต้องไม่เกินก าไรสะสมท่ีปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะของบริษัท และ/หรือ มีผลกระทบอย่างมี
นยัส าคญัตอ่การด าเนินงานปกติของบริษัท และบริษัทย่อย 

ในปี  2560 บ ริษัทมีก าไรสุท ธิส่วนท่ี เป็นของผู้ ถือหุ้ นของบริษัท จ านวน 30,077 ล้านบาท 
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมอนุมตัิจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2560 ทัง้สิน้จ านวน 21,049.40 ล้าน
บาท หรือเท่ากับ 7.08 บาทต่อหุ้ น บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจ านวน 3.51 บาทต่อหุ้ น เมื่อวันท่ี 25 
สิงหาคม 2560 

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้จัดสรรก าไรสทุธิเป็นเงินปันผล โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลท่ีเหลือ
อีกในอตัราหุ้นละ 3.57 บาท ในการนี ้บริษัทจะก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นเพ่ือสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) 
ในวนัท่ี 9 เมษายน 2561 และก าหนดวนัจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 26 เมษายน 2561 โดยจะขึน้เคร่ืองหมาย XD ใน
วนัท่ี 5 เมษายน 2561 เป็นวนัแรก 

ไม่มีผู้ ถือหุ้นให้ความเห็นหรือสอบถามเพ่ิมเติมในวาระนี ้ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมลงมติซึง่ต้อง
อนมุตัิด้วยเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิจดัสรรก าไรสทุธิ ประจ าปี 2560 เป็นเงินปันผล จ านวน 7.08 บาทตอ่หุ้นด้วย
คะแนนเสียงดงันี ้

มตทิี่ลง 
 

จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง ) 

% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
และออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,559,399,839 100 
2. ไม่เหน็ด้วย 0 0 
3. งดออกเสียง 16,000 ไมน่บัเป็นฐานเสียง 
4. บัตรเสีย 33,000 ไมน่บัเป็นฐานเสียง 
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วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีบริษัท ประจ าปี 2561 
ประธานฯ ได้ขอให้ คณุไกรฤทธ์ิ อชุกุานนท์ชยั ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานตอ่ท่ีประชมุ 
คุณไกรฤทธ์ิ อุชุกานนท์ชัย แถลงต่อท่ีประชุมว่า โดยกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทนัน้ 

ก าหนดให้ท่ีประชุมสามญัประจ าปี พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีบริษัทและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี ในการ
ประชมุทกุๆ ปี    

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเป็นอิสระของผู้สอบบญัชี  ทกัษะ
ความรู้ความสามารถของทีมงาน ประสบการณ์ในการตรวจสอบ และบริการอื่นอนัเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจท่ีจะ
ได้รับ และความเหมาะสมของค่าสอบบญัชี จึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดีลอยท์ 
ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2561 โดยมีรายช่ือ ดงันี ้

1. ดร. ศภุมิตร เตชะมนตรีกลุ                 ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียนท่ี 3356 
2. นายเพ่ิมศกัด์ิ วงศ์พชัรปกรณ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียนท่ี 3427 
3. นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียนท่ี 4301  
โดยก าหนดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบ

การเงินของบริษัท และก าหนดคา่สอบบญัชีท่ีเสนอส าหรับปี 2561 จ านวน 1,714,000 บาท เพ่ิมขึน้จากปี 2560 เป็น
เงิน 74,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit Fee)  ท่ีบริษัทจะจ่ายตามจริง ทัง้นี ้บริษัท ดีลอยท์ ทู้ ช โธมทัส ุ
ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด ได้รับเลือกให้เป็นส านักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทด้วย โดยมีค่าสอบบัญชี
ประจ าปี ของบริษัทย่อยจ านวน 7,137,000 บาท ซึง่ไมร่วมคา่บริการอื่น (Non-audit fee) 

ไม่มีผู้ ถือหุ้นให้ความเห็นหรือสอบถามเพ่ิมเติมในวาระนี ้ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมลงมติซึง่ต้อง
อนมุตัิด้วยเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่สอบบญัชี ประจ าปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

มตทิี่ลง 
 

จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง ) 

% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
และออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,557,108,649 99.9156 
2. ไม่เหน็ด้วย 2,157,691 0.0843 
3. งดออกเสียง 149,800 ไมน่บัเป็นฐานเสียง 
4. บัตรเสีย 33,000 ไมน่บัเป็นฐานเสียง 

 
วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ ประจ าปี 2561 

คณุสมประสงค์ บญุยะชยั แถลงตอ่ท่ีประชมุวา่ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 
และข้อบังคบัของบริษัทข้อ 18 ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง  1 ใน 3 โดย
กรรมการท่ีจะต้องออกตามวาระนีอ้าจได้รับเลือกเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่ได้ ส าหรับในปี 2561 นี ้มีกรรมการต้อง
ออกจากต าแหน่งตามวาระ 4 ท่าน ดงัตอ่ไปนี ้
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1. คณุกานต์ ตระกลูฮนุ  ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ 
2. คณุเฆราร์โด ซี. อบลาซา จเูนียร์ กรรมการอิสระ 
3. คณุแอเลน ลิว ยง เคียง กรรมการ  
4. คณุฮยุ เวง็ ชอง กรรมการ 

ส าหรับการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ
ท่ีดีเก่ียวกบัการดแูลสิทธิของผู้ ถือหุ้น บริษัทได้ประกาศต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และในเว็บไซต์ของ
บริษัทในช่วงเดือนตลุาคม - ธนัวาคม 2560 ให้สิทธิแก่ผู้ ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 
และเสนอช่ือบุคคลท่ีเหมาะสมเพ่ือเข้ารับการคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัทให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็น
การลว่งหน้า แตไ่มม่ีผู้ ถือหุ้นท่านใดเสนอรายช่ือกรรมการเพ่ือรับการคดัเลือกแตอ่ย่างใด 

คณะกรรมการ ซึง่ไมร่วมกรรมการผู้มีสว่นได้เสีย ได้พิจารณาตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการสรรหา
และก ากับดูแลกิจการท่ีได้พิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ในด้านต่างๆ และ
ความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทัง้ผลการปฏิบตัิงานในต าแหน่งหน้าท่ีกรรมการ และกรรมการชุดย่อย
เป็นรายบุคคลแล้ว เห็นควรให้คณะกรรมการเสนอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นแต่งตัง้กรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตาม
ก าหนดวาระทัง้ 4 ท่าน กลบัเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึง่ 

รายละเอียดเก่ียวกบัอายุ สดัส่วนการถือหุ้นในบริษัท วฒิุการศกึษา ประสบการณ์การท างาน และ
ประวตัิการเข้าประชมุคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุย่อย ปรากฏตามเอกสารท่ีแนบสง่ผู้ ถือหุ้นแล้ว 

กรรมการที่ได้รับการเสนอช่ือให้ด ารงต าแหน่งกรรมการทัง้ 4 ท่าน เป็นผู้ ท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วนตาม
พรบ.บริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ีเก่ียวข้อง 

จากนัน้ ไม่มีผู้ ถือหุ้ นสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระนี ้คุณสมประสงค์ บุญยะชัยจึงขอให้ท่ี
ประชมุลงมติซึง่ต้องอนมุตัิด้วยเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมมีมติให้เลือก คุณกานต์ ตระกูลฮุน กรรมการอิสระท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระกลบัเข้า
มาเป็นกรรมการอิสระอีกวาระหนึง่ ตามท่ีเสนอด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

มตทิี่ลง 
 

จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง ) 

% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
และออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,547,515,529 99.6004 
2. ไม่เหน็ด้วย 10,218,238 0.3995 
3. งดออกเสียง 1,676,200 ไมน่บัเป็นฐานเสียง 
4. บัตรเสีย 39,173 ไมน่บัเป็นฐานเสียง 

 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมมีมติให้เลือก คุณเฆราร์โด ซี อบลาซา จูเนียร์ กรรมการอิสระท่ีพ้นจากต าแหน่งตาม
วาระกลบัเข้ามาเป็นกรรมการอิสระอีกวาระหนึง่ ตามท่ีเสนอด้วยคะแนนเสียงดงันี ้
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มตทิี่ลง 
 

จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง ) 

% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
และออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,546,968,743 99.5385 
2. ไม่เหน็ด้วย 11,806,738 0.4614 
3. งดออกเสียง 638,481 ไมน่บัเป็นฐานเสียง 
4. บัตรเสีย 35,178 ไมน่บัเป็นฐานเสียง 

 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมติให้เลือก คุณแอเลน ลิว ยง เคียง กรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระกลบัเข้ามา
เป็นกรรมการอีกวาระหนึง่ ตามท่ีเสนอด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

มตทิี่ลง 
 

จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง ) 

% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
และออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,344,722,143 91.6130 
2. ไม่เหน็ด้วย 214,654,119 8.3869 
3. งดออกเสียง 37,700 ไมน่บัเป็นฐานเสียง 
4. บัตรเสีย 35,178 ไมน่บัเป็นฐานเสียง 

 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมติให้เลือก คุณฮุย เว็ง ชอง กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระกลบัเข้ามาเป็น
กรรมการอีกวาระหนึง่ ตามท่ีเสนอด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

มตทิี่ลง 
 

จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง ) 

% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
และออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,544,301,848 99.4110 
2. ไม่เหน็ด้วย 15,074,414 0.5889 
3. งดออกเสียง 37,700 ไมน่บัเป็นฐานเสียง 
4. บัตรเสีย 35,178 ไมน่บัเป็นฐานเสียง 

 

วาระที่ 6 พจิารณาอนุมัตกิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2561 
ประธานฯ ได้แถลงต่อท่ีประชุมวา่โดยมติท่ีประชมุคณะกรรมการพฒันาความเป็นผู้น าและก าหนด

ค่าตอบแทน ได้พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัท หน้าท่ีความ
รับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับท่ีเหมาะสม
เทียบเคียงได้กบัตลาดและอตุสาหกรรมเดียวกนั รวมทัง้เพียงพอท่ีจะจูงใจและรักษากรรมการท่ีมีคุณภาพไว้กับ
บริษัท จึงเห็นสมควรก าหนดวงเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท
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ประจ าปี 2561 ภายในวงเงินไม่เกิน 36 ล้านบาท (สามสิบหกล้านบาท) ซึ่งประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือน 
เบีย้ประชมุ เบีย้เลีย้ง และโบนสั โดยเท่ากบัวงเงินคา่ตอบแทนของปี 2560  

ทัง้นี ้นโยบายและอัตราการจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบของค่าตอบแทนรายเดือน เบีย้ประชุม
กรรมการและโบนสัอื่นเป็นหลกัเกณฑ์เดิมตามท่ีได้รับอนมุตัิจากท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 

นโยบายค่าตอบแทนกรรมการปี 2561 

 
กรรมการ 

ค่าตอบแทนรูปตัวเงิน (บาท) ปี 25611) 
รายเดือน เบีย้ประชุม โบนัส 

คณะกรรมการ 
- ประธานกรรมการ2) 300,000   
- กรรมการ3) 75,000 25,000  
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหาร 

- ประธาน 25,000 25,000  

- กรรมการ  25,000  
คณะกรรมการชุดย่อยอ่ืนๆ 

- ประธาน 10,000 25,000  
- กรรมการ  25,000  

หมายเหตุ : 1) กรรมการบริษัทจะได้รับเบีย้เลีย้งในกรณีท่ีต้องเดินทางไปปฏิบตัิงานให้บริษัทในอตัราเดียวกนั
กบัประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและเป็นไปตามระเบียบของบริษัท 

 2) ประธานกรรมการไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน หรือค่าเบีย้ประชมุในฐานะกรรมการชดุย่อย 
ในกรณีท่ีได้รับการแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการชดุย่อย 

 3) กรรมการท่ีเป็นผู้ บริหาร / พนักงานของบริษัท ของบริษัทย่อย หรือของผู้ ถือหุ้ น รายใหญ่  
ไมม่ีสิทธิได้รับคา่ตอบแทนในฐานะกรรมการหรือกรรมการชดุย่อย 

ผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังต่อไปนี ้

คุณดูก้า กุมาร ได้เสนอแนะวา่หากดจูากรายช่ือบริษัทท่ีอยู่ใน Fortune 500 แล้ว หากบริษัทมีผล

ประกอบการท่ีดี กรรมการจะได้รับโบนัสในอตัราร้อยละ 0.5 ด้วย  ส่วนหนึ่งเพ่ือ

เป็นแรงจูงใจให้กรรมการได้ท างานและเสริมศกัยภาพธุรกิจเพ่ือสร้างมูลค่าและ

ก าไรให้แก่กิจการ  นอกจากนี ้ได้แนะน าให้บริษัทท าประกนัด้าน cyber risk เพ่ือ

ป้องกนัความเสี่ยงจากการถกูโจมตีทางไซเบอร์ และเสนอให้จดัท า E-newsletters 

เพ่ือให้ผู้สนใจได้รับข่าวสาร 

 ไม่มีผู้ ถือหุ้นให้ความเห็นหรือสอบถามในวาระนี ้ ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมลงมติซึง่ต้องอนุมตัิ
ด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ  

มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2561 ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้
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มตทิี่ลง 
 

จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง ) 

% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
และออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,544,735,871 99.8172 
2. ไม่เหน็ด้วย 4,460,196 0.1742 
3. งดออกเสียง 216,900 0.0084 
4. บัตรเสีย 36,173 ไมน่บัเป็นฐานเสียง 

 

ซึง่เป็นคะแนนเสียงอนมุตัิไมน้่อยกวา่สองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ  

วาระที่ 7 พจิารณาอนุมัตแิก้ไขข้อ 30 ของข้อบังคับบริษัท 
ประธานฯ ขอให้คณุสรุศกัด์ิ วาจาสิทธ์ิ ประธานกรรมการสรรหาและก ากบัดแูลกิจการเป็นผู้รายงาน

ในวาระนี ้ 
คุณสุรศักด์ิ วาจาสิทธ์ิ ได้แถลงต่อท่ีประชุมว่า ตามท่ีหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มี

ค าสัง่ท่ี 21/2560 เร่ือง การแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายเพ่ืออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ให้แก้ไขมาตรา
100 ของพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 นัน้ ในการนี ้คณะกรรมการสรรหาและก ากบัดแูลกิจการ
และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นควรให้แก้ไขข้อ 30 ของข้อบงัคบับริษัท เพ่ือให้สอดคล้องกบัการแก้ไข
บทบญัญัติของกฎหมายในมาตราดงักลา่ว จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิแก้ไขข้อ 30 
ของข้อบงัคบับริษัท ทัง้นี ้รายละเอียดการแก้ไขข้อบงัคบัดงักล่าว ปรากฎตามเอกสารแนบ 4 ท่ีได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้น
พร้อมหนงัสือนดัประชมุแล้ว 

จากนัน้ ไม่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระนี ้ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมลงมติซึง่ต้อง
อนมุตัิด้วยเสียงสามในสี่ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิแก้ไขข้อ 30 ของข้อบงัคบับริษัทตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

มตทิี่ลง 
 

จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง ) 

% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
และออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,558,232,867 99.9537 
2. ไม่เหน็ด้วย 11,000 0.0004 
3. งดออกเสียง 1,172,000 0.0457 
4. บัตรเสีย 33,273 ไมน่บัเป็นฐานเสียง 

 
ซึง่เป็นคะแนนเสียงอนมุตัิไมน้่อยกวา่สามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและ

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 8 พจิารณาเร่ืองอื่นๆ  
ประธานฯ แจ้งว่าวาระนีก้ าหนดขึน้เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้ นซักถาม และ/หรือ  ให้ความเห็นต่างๆ ต่อ

คณะกรรมการ (ถ้ามี) และ/หรือ ให้คณะกรรมการชีแ้จง ตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้น และหากไม่มีการเสนอเร่ือง
อื่นๆ เพ่ือพิจารณาตามหลกัเกณฑ์ของกฎหมายแล้ว จะไมม่ีการลงมติใดๆ ในวาระนี ้ 

ประธานฯ แจ้งด้วยว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรคสอง ผู้ ถือ
หุ้นซึง่นบัหุ้นรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดจะขอให้ท่ีประชมุพิจารณาเร่ือง
อื่นๆ นอกจากท่ีก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้  ดังนัน้  หากมีผู้ ถือหุ้ นใดประสงค์จะเสนอเร่ืองอื่นๆ 
นอกเหนือจากวาระการประชุม ผู้ ถือหุ้นเหล่านัน้จะต้องแสดงว่ามีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 991,031,777 หุ้น จาก
จ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด 2,973,095,300 หุ้น จงึจะสามารถเสนอให้บรรจวุาระเพ่ือพิจารณาในท่ีประชุมนีไ้ด้ 

ไม่มีผู้ ถือหุ้ นซึ่งนับหุ้ นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด 
เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาเร่ืองอื่น นอกจากท่ีก าหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุ 

นอกจากนี ้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นส่งข้อซกัถามล่วงหน้า ส าหรับการประชุมครัง้นี ้ก่อนการ
ประชมุมีผู้ ถือหุ้นสง่ค าถามลว่งหน้า ซึง่บริษัทได้ด าเนินการชีแ้จงไปแล้ว สว่นค าถามของผู้ ถือหุ้นในห้องประชมุมีดงันี ้

ผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังต่อไปนี ้

คุณสุพัฒศร วัฒนากร การท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกสแตนดาสคิวอาร์โค้ต ซึง่ลูกค้าของธนาคาร

พาณิชย์จะสามารถสแกนและช าระค่าบริการได้ ในส่วนของ Rabbit Line Pay นัน้ 

ยงัไมส่ามารถสแกนได้ ในอนาคต Rabbit Line Pay จะถกูพฒันาให้สามารถรองรับ

การใช้งานสแตนดาสคิวอาร์โค้ตดงักลา่วได้หรือไม ่ 

ในส่วนของ NB-IoT นัน้ อุปกรณ์ IoT ในบ้านจะใช้ WiFi ในบ้าน  หากในอนาคต

หากอุปกรณ์ใหม่ๆ ใช้แต่สญัญาณ WiFi แล้วบริษัทจะสามารถหารายได้จากทาง

ไหน 

คุณสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ในอนาคต Rabbit Line Pay จะสามารถพฒันาการใช้งานใหม่ๆ  ในแอพพลิเคชัน่

เพ่ือให้ใช้งานกับสแตนดาสคิวอาร์โค้ตได้อย่างแน่นอน  ตรงนีผู้้ ถือหุ้ นสามารถ

วางใจได้  ในส่วนของ IoT นัน้ ในระยะแรก รูปแบบการสร้างรายได้จะเร่ิมจาก

ลกัษณะแบบ M2M (Machine to Machine) ส่วนท่ีอยู่นอกครัวเรือน อาทิ มิเตอร์

น า้ประปา ซึ่งอุปกรณ์เหล่านีจ้ะใช้การรับส่งข้อมูลค่อนข้างน้อย  ทัง้นี ้การน า

มิเตอร์แบบ IoT มาใช้จะช่วยลดค่าใช้จ่ายได้อย่างมากเน่ืองจากการประปาไม่

ต้องส่งคนมาจดมิเตอร์น า้ตามบ้านต่างๆ เพียงแค่ใส่ซิมการ์ดลงไปในมิเตอร์น า้

แบบ IoT เพ่ือให้ส่งข้อมูลมายังศูนย์กลางรวบรวมค่าน า้ประปาท่ีใช้ไปและเรียก
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เก็บค่าน า้ประปากบัลกูค้าต่อไป ซึง่บริษัทอาจจะมีรายได้จากตรงนีจ้ านวนไมม่าก

นกัต่อซิมการ์ด  ในระยะถดัไป รูปแบบการสร้างรายได้จะเร่ิมเข้าสูอ่ปุกรณ์ภายใน

บ้าน โดยบริษัทซมัซุงเองก็ได้ประกาศว่าจะติดตัง้เซน็เซอร์ในเคร่ืองใช้ไฟฟ้าต่างๆ 

ของตนเพ่ือให้สื่อสารได้ในอนาคต  ดงันัน้ รูปแบบการสร้างรายได้จึงยงัเป็นเร่ือง

ในอนาคตท่ีบริษัทคาดหมายว่าการให้บริการและการสร้างรายได้สามารถพฒันา

ตอ่ไป ขึน้อยู่กบัการใช้งาน IoT ท่ีเกิดขึน้จริง (use case) ในอนาคต 
 

คุณดูก้า กุมาร ในส่วนของผู้ สอบบัญชีนัน้ เห็นว่าปัจจุบัน 10 ประเทศในกลุ่มอาเซียนได้มีการ

ยอมรับและขึน้ทะเบียน ASEAN Chartered Professional Accountant (ASEAN 

CPA) เพ่ือเปิดทางให้ผู้สอบบัญชีท่ีมี CPA สามารถปฏิบัติงานใน 10 ประเทศใน 

ASEAN ได้โดยไมม่ีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม  ดงันัน้ จงึอยากให้บริษัทพิจารณาประเด็นนี ้

โดยเฉพาะในกรณีท่ีบริษัทมีการลงทนุท าธุรกิจใน ASEAN ในสว่นของธรรมาภิบาล

นัน้  เห็นว่าส่วนตัวจะลงทุนในหุ้ นของบริษัทท่ีมีความโปร่งใสสูง และแนะน าให้

บริษัทเปิดเผยรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นประจ าปีบนเว็บไซด์ของบริษัท กลต. และ 

ตลท. นอกจากนี ้ในส่วนของการเพิกถอนหลักทรัพย์ของ CS Loxinfo ออกจาก

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยนัน้ อยากให้คณะกรรมการและผู้บริหารพิจารณา

ประเดน็นีใ้ห้รอบคอบ 
 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นสอบถามเพ่ิมเติม ประธานฯ จงึกลา่วขอบคณุผู้ เข้าร่วมประชุมและประกาศปิดประชมุ 

เลิกประชมุเวลา  17.15 นาฬิกา 

อนึ่ง หลงัจากเร่ิมการประชุม ได้มีผู้ ถือหุ้ นทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม ทัง้นี ้
มีจ านวนผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะท่ีเข้าร่วมประชุม ณ เวลาท่ีปิดการประชุมรวมทัง้สิน้ 3,801 ราย นบัจ านวน
หุ้นท่ีถือรวมกนัได้ทัง้สิน้ 2,559,449,340 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 86.09 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายแล้วทัง้หมดของบริษัท 

   
 
 
  ลงช่ือ      ประธานท่ีประชมุ 

                (คณุกานต์ ตระกลูฮนุ) 
 
    

ลงช่ือ      เลขานกุารบริษัท 
                (คณุชวิน ชยัวชัราภรณ์)     

 


