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7. ส าหรับวาระท่ี 10 พิจารณาอนมุตัิการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัให้แก่พนกังาน
ของบริษัทและบริษัทย่อย ส าหรับปี 2560 จ านวนไมเ่กิน 1,410,500 หน่วยนัน้ 
7.1 ต้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุม 

และมีสิทธิออกเสียง และต้องไมม่ีผู้ ถือหุ้น ซึง่ถือหุ้นรวมกนัเกินกว่าร้อยละสิบของจ านวนเสียงทัง้หมดของ
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุออกเสียงคดัค้านการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธินี ้

7.2 ผู้ ถือหุ้ นท่ีเป็นกรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยท่ีมีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในวาระนี ้

8. ส าหรับวาระท่ี 12 พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิให้แก่พนกังานของบริษัทและบริษัทย่อยท่ีมี
สิทธิจะได้รับจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิเกินกวา่ร้อยละ 5 ของโครงการ นัน้ 
8.1 ต้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึง่มา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ ถือหุ้นซึง่ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ  5 ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุออกเสียงคดัค้านการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธินี ้

8.2 ผู้ ถือหุ้ นซึ่งเป็นพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยท่ีมีส่วนได้เสียตามรายช่ือจะไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนอนมุตัิการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิให้แก่ตนเอง 

คณุกานต์ ตระกลูฮนุ ประธานกรรมการ เป็นประธานท่ีประชมุ 

คุณชวิน ชัยวชัราภรณ์ เลขานุการบริษัท ได้แนะน ากรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และท่ี
ปรึกษากฎหมายอิสระเพ่ือตรวจสอบการลงคะแนนตามล าดบั ดงัตอ่ไปนี ้

กรรมการ 
1. คณุกานต์ ตระกลูฮนุ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการพัฒนาความเป็นผู้น า

และก าหนดคา่ตอบแทน และประธานกรรมการพฒันาสูค่วามยัง่ยืน 
2. คณุสมประสงค์ บญุยะชยั กรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการพฒันาความเป็นผู้น าและก าหนด

คา่ตอบแทน และกรรมการสรรหาและก ากบัดแูลกิจการ 
3. คณุจีน โล เง๊ียบ จง กรรมการ และกรรมการสรรหาและก ากบัดแูลกิจการ 
4. คณุฟิลิป เชียง ชอง แทน กรรมการ และกรรมการบริหาร 
5. คณุสตีเฟน  มิลเลอร์ กรรมการ  
6. คณุสมชยั เลิศสทุธิวงค์   กรรมการ กรรมการการพฒันาสู่ความยั่งยืน กรรมการบริหาร และประธาน

เจ้าหน้าท่ีบริหาร 
7. คณุไกรฤทธ์ิ อชุกุานนท์ชยั   กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและก ากบัดแูล

กิจการ  
8. คณุสรุศกัด์ิ  วาจาสิทธ์ิ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและก ากับ

ดแูลกิจการ  
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ผู้บริหาร 
1. คณุฮยุ เวง็ ชอง กรรมการผู้อ านวยการและหวัหน้าคณะผู้บริหารด้านปฏิบตัิการ 
2. คณุสนิุธยา  ชินวตัร หวัหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน 
3. คณุกานติมา  เลอเลิศยตุิธรรม หวัหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบคุคล 

ผู้สอบบัญชี 
ดร. ศภุมิตร เตชะมนตรีกลุ ผู้สอบบญัชีจาก บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั  

ผู้ลงนามในงบแสดงฐานะการเงิน และบญัชีก าไรขาดทนุ ประจ าปี 2560 

ที่ปรึกษากฎหมายอสิระเพื่อตรวจสอบการประชุมและการลงคะแนน 
คณุวงศฤต กระจ่างสินธ์ิ บริษัท ฮนัตนั แอนด์ วิลเลี่ยม จ ากดั 

ประธานฯ ได้แถลงตอ่ท่ีประชมุวา่ การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ในวนันีเ้ป็นไปตามมติ
ของคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครัง้ท่ี 1/2560 เมื่อวนัท่ี 3 กุมภาพันธ์ 2560 เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ 
ตามท่ีระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยบริษัทได้ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้ นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้ น 
ประจ าปี 2560 (Record Date) ในวันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2560 และรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของ
พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนในวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2560 

บดันี ้มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 32 แล้ว กลา่วคือ มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะ
มาประชมุไมน้่อยกวา่ 25 คน หรือไมน้่อยกวา่กึง่หนึง่ของจ านวนผู้ ถือหุ้น โดยถือหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 
3 ของหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมเร่ิมพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม
ดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1 เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 

ประธานแจ้งตอ่ท่ีประชมุว่าไม่มีประเด็นใดแจ้งเพ่ือทราบให้ท่ีประชุมรับทราบ ทัง้นี ้การรายงานผล
การด าเนินงานในปีท่ีผ่านมาจะรายงานโดยประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารในวาระท่ี 3 

ประธานฯ แจ้งวา่เน่ืองจากเป็นวาระรายงานเพ่ือทราบ จงึไมม่ีการลงมติ 

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 
29 มีนาคม 2559 

ประธานฯ ได้ขอให้ คณุชวิน ชยัวชัราภรณ์ เลขานกุารบริษัท เป็นผู้รายงานในวาระนี ้ 
คุณชวิน ชัยวชัราภรณ์ ได้แถลงต่อท่ีประชุมว่าวาระนีเ้ป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุม

สามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 ซึง่ประชุมเมื่อวนัท่ี 29 มีนาคม 2559 ส าเนารายงานการประชุมดงักล่าวได้จดัส่งให้ 
ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุมแล้ว จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรอง อย่างไรก็ดี นบัแต่การประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้
ถัดไป คณะกรรมการของดการน าเสนอรายงานการประชุมผู้ ถือหุ้ น เพ่ือให้ ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณารับรอง 
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เน่ืองจากบริษัทได้ด าเนินการจดัเตรียมรายงานฯ และเผยแพร่ตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
ครบถ้วนสมบรูณ์ตามกรอบระยะเวลาท่ีก าหนดแล้ว โดยการด าเนินการดงักลา่ว จะเป็นการประหยดัเวลา สง่ผลให้
ผู้ ถือหุ้นได้มีเวลาสอบถาม กรรมการและฝ่ายบริหารในวาระตา่งๆ ได้มากย่ิงขึน้ 

ผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังต่อไปนี ้
ผู้ถือหุ้น สอบถามวา่ เหตใุด เอไอเอส ทบทวนกลบัเข้าร่วมประมลูคลื่น 900MHz รอบท่ีสอง 

ทัง้ๆ ท่ีราคาประมลูเร่ิมต้นมิได้แตกตา่งจากราคาท่ี เอไอเอส ปฏิเสธไม่สู้ราคาต่อใน
รอบแรก 

คุณสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ได้อธิบายวา่ ก่อนการประมลู เอไอเอส ได้ว่าจ้างท่ีปรึกษาอิสระท่ีมีความเช่ียวชาญ
ด้านการประเมินราคาคลื่นความถ่ีมาศึกษาและให้ค าแนะน า รวมถึงจ ากัดเพดาน
ราคาประมูลคลื่นความถ่ีท่ีเหมาะสมส าหรับธุรกิจของบริษัท เมื่อการประมูลรอบ
แรกไมม่ีท่าทีจะจบลงโดยราคาประมลูในรอบแรกสงูเกินกว่าท่ีคาดว่าจะท าก าไรได้
แล้ว บริษัทจึงตดัสินใจไม่ประมลูต่อ ภายหลงัเมื่อมีการประมลูครัง้ท่ีสองและราคา
เร่ิมต้นต ่ากว่าราคาสุดท้ายท่ี เอไอเอส ได้สู้ราคาไว้ในการประมลูรอบแรกเล็กน้อย 
บริษัทจึงได้กลับเข้าไปประมูลคลื่น 900MHz รอบท่ีสอง บริษัทขอยืนยันว่าใน
ท้ายท่ีสดุการเข้าประมลูและได้สิทธิใช้คลื่น 900MHz ในราคาท่ีต ่ากวา่ราคาสดุท้าย
ท่ีบริษัทเสนอในการประมูลรอบแรก ถือว่ายังคุ้มค่าเพราะสามารถบริการลูกค้า
อย่างตอ่เน่ืองและรักษาฐานลกูค้าเอาไว้ได้ แม้วา่จะได้ท่ีราคาสงูก็ตาม 

ผู้ถือหุ้น ได้ให้ความเห็นวา่หากบริษัทจะไมเ่สนอรายงานฯ เพ่ือให้ท่ีประชมุรับรอง บริษัทควร
พิจารณาส่งส าเนารายงานฯ ให้ผู้ ถือหุ้ นโดยตรง และขอขอบคุณทางผู้บริหารท่ี
ชีแ้จงการเข้าประมลูคลื่น 900MHz ครัง้ท่ีสอง 

คุณชวิน ชัยวัชราภรณ์ ได้ชีแ้จงว่า โดยหลกัเกณฑ์ทางกฎหมาย บริษัทจดทะเบียนต้องน าส่งรายงานการ
ประชมุผู้ ถือหุ้นให้แก่กระทรวงพาณิชย์และตลาดหลกัทรัพย์ภายใน 14 วนัหลงัจาก
วนัประชมุ ซึง่ท่ีผ่านมาบริษัทได้ด าเนินการอย่างถกูต้องครบถ้วนสมบูรณ์ตามกรอบ
ระยะเวลามาโดยตลอด ส่วนประเด็นท่ีผู้ ถือหุ้ นแสดงความเห็นว่าบริษัทควรส่ง
รายงานการประชุมให้ผู้ ถือหุ้นโดยตรงด้วยนัน้ ทางเลขานุการบริษัทขอปรึกษากับ
คณะกรรมการในเร่ืองนี ้เพ่ือหามาตรการท่ีเหมาะสมตอ่ไป 

คุณวิชา โชคพงษ์พันธ์ ได้ให้ความเห็นว่า ผู้ ถือหุ้ นควรได้รับเงินปันผลท่ีเต็มอัตรา 100% ตามนโยบาย
บริษัท แต่หลังจากบริษัทได้รับคลื่นจากการประมูล ทางบริษัทกลับเปลี่ยนแปลง
นโยบายการจ่ายเงินปันผล ผู้ ถือหุ้นจ านวนหนึง่เร่ิมไม่มัน่ใจ ในการลงทุนในหุ้นของ
บริษัท 

คุณกานต์ ตระกูลฮุน ได้ชีแ้จงว่า อีกสักครู่จะมีวาระเก่ียวกับการจ่ายเงินปันผล ผู้ บริหารจะให้ความ
กระจ่างเก่ียวกบัท่ีมาท่ีไปของการลดอตัราการจ่ายเงินปันผล 

ผู้ถือหุ้น สอบถามวา่ เหตใุดผู้บริหารถงึไมร่อให้ กสทช. น าคลื่นออกมาประมลูด้วยราคาท่ีต ่ากวา่นี ้
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คุณสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ได้อธิบายว่า การประมูลคลื่นความถ่ีนัน้มีความไม่แน่นอนตลอดเวลา นอกจากนี ้
กสทช. ได้ประกาศวา่ในการประมลูครัง้ตอ่ๆ ไป ทาง กสทช. จะใช้ราคาปิดจากครัง้
ก่อนหน้าเป็นราคาเร่ิมต้น ดงันัน้ เมื่อราคาประมูลเร่ิมต้นในการประมูลครัง้ถัดไป  
ไมต่ ่าลงอย่างแน่นอน  ทางบริษัทจงึตดัสินใจเข้าร่วมการประมลูคลื่นครัง้ท่ีสอง และ
ได้คลื่นมาในท่ีสดุ 

ไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอขอแก้ไขเพ่ิมเติมรายงานการประชุมสามญั ประจ าปี 2559 เป็นอย่างอื่น ประธานฯ 
จึงขอให้ท่ีประชุมลงมติ ซึ่งในวาระนีต้้องมีมติรับรองด้วยเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญ ประจ าปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 29 มีนาคม 
2559 ตามท่ีเสนอด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

มตทิี่ลง 
 

จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง ) 

% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
และออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,397,333,977 100 
2. ไม่เหน็ด้วย 0 0 
3. งดออกเสียง 97,200 ไมน่บัเป็นเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 3 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการด าเนินงานในปี 2559 

ประธานฯ ได้ขอให้ คณุสมชัย เลิศสทุธิวงค์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร เป็นผู้ รายงาน
สรุปผลการด าเนินงาน ในปี 2559 ดงัตอ่ไปนี ้

คณุสมชยั เลิศสุทธิวงค์ รายงานว่าในวาระนีซ้ึง่เก่ียวข้องกบัผลการด าเนินงานในปีท่ี 2559 ขอเร่ิม
จากการเรียนให้ผู้ ถือหุ้นทราบถงึวิสยัทศัน์ของเอไอเอส ซึง่บริษัทได้เปิดเผยอยู่ในรายงานประจ าปีในหน้าท่ี 7 โดย
บริษัทมุง่มัน่ท่ีจะก้าวไปเป็น “ผู้ให้บริการด้านดิจิทลัไลฟ์” เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนไปใน
ปัจจุบันรวมถึงเตรียมพร้อมส าหรับยุคอนาคต รวมถึงเสริมสร้างศกัยภาพในการแข่งขัน และมุ่งเน้นใน 3 ส่วน
ธุรกิจ บริษัทได้ขยายบริการจากเดิมท่ีให้บริการด้านมือถือเพียงอย่างเดียว ไปสู่บริการอินเทอร์เน็ตบ้านความเร็ว
สงู และบริการดิจิทลั  

ในด้านธุรกิจมือถือ บริษัทมีเป้าหมายเพ่ือตอ่ยอดความเป็นผู้น าในตลาดโมบายดาต้า ซึง่เรายงัคงมี
ภารกิจในการพฒันาโครงข่าย 4G ให้แข็งแกร่งย่ิงขึน้และส่งเสริมให้มือถือ 4G มีการใช้งานอย่างแพร่หลายอนัจะ
ช่วยให้ลกูค้าทกุกลุม่ ได้มีประสบการณ์ใช้งานความเร็วแบบ 4G อย่างเตม็ประสิทธิภาพ  

ในส่วนธุรกิจอินเทอร์เน็ตบ้านความเร็วสูงนัน้ นบัเป็นแหล่งรายได้ใหม่ของเอไอเอส ซึง่ปีนีเ้ป็นปีท่ี
สามของการเปิดให้บริการ “เอไอเอส ไฟเบอร์” เราตัง้เป้าหมายท่ีจะเป็นหนึ่งในผู้ ให้บริการรายใหญ่ในตลาด
ภายในสามปีจากนี ้ซึง่กลยทุธ์ของปีนีจ้ะเน้นการสร้างผลตอบแทนจากการลงทนุ โดยเลือกขยายพืน้ท่ีให้บริการใน
พืน้ท่ีท่ีมีความต้องการใช้งานสงู และขยายฐานลกูค้าในพืน้ท่ีให้บริการเดิมให้มากขึน้ 
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ในสว่นของธุรกิจดิจิทลัคอนเทนต์ เป็นการวางรากฐานเพ่ือก้าวเข้าสูย่คุดิจิทลั มุง่สร้างประสบการณ์
ใช้งานท่ีแตกต่างให้แก่ลูกค้าด้วยการน าเสนอคอนเทนต์ท่ีหลากหลาย ตรงต่อความต้องการ ซึ่งเราเช่ือใน 
ecosystem ท่ีจะเติบโตไปพร้อมๆ กบัหุ้นส่วนทางธุรกิจหรือผู้ผลิตคอนเทนต์ชัน้น า และยงัเป็นการวางรากฐาน
เพ่ือสร้างโอกาสในการหารายได้ใหม่ในอนาคต ซึ่งการลงทุนในธุรกิจเหล่านี ้รวมถึงการดูแลลูกค้า การพัฒนา
บคุคลากร รวมถงึการร่วมมือกบัหุ้นสว่นทางธุรกิจจะเป็นรากฐานในการเติบโตของบริษัทในระยะยาวและส่งมอบ
ผลตอบแทนแก่ผู้ ถือหุ้น 

โดยท่ีเราได้ประมลูคลื่นความถ่ีทัง้ 1800MHz และ 900MHz รวมถึงการร่วมเป็นพนัธมิตรกบัทีโอที
ให้บริการบนคลื่น 2100MHz ซึง่การได้มาซึ่งคลื่นความถ่ีเหล่านีท้ าให้เราสามารถเปิดให้บริการเทคโนโลยีใหม่
อย่าง 4G โดยเราได้สร้างโครงข่าย 4G จากศนูย์จนครอบคลมุทัว่ไทยภายในปีเดียว รวมทัง้รักษาฐานลูกค้า 3G 
และ 2G ได้เป็นผลส าเร็จ ท าให้เรายงัคงรักษาความเป็นผู้น าเอาไว้ได้ 

ส าหรับธุรกิจอินเทอร์เน็ตบ้านผ่านสายไฟเบอร์ ถือได้ว่าเราเป็นผู้ ให้บริการรายใหม่ท่ีน าเอา
เทคโนโลยีไฟเบอร์ออปติกหรือใยแก้วน าแสงซึ่งถือว่าเป็นเทคโนโลยีผ่านสายท่ีเร็วท่ีสุดมาเปิดให้บริการอย่ าง
กว้างขวางเป็นรายแรก เราได้ขยายพืน้ท่ีให้บริการเอไอเอส ไฟเบอร์ครอบคลมุกว่า 5 ล้านครัวเรือน ใน 28 จงัหวดั 
เป็นการขยายรากฐานการเติบโตของธุรกิจใหมนี่อ้ย่างเตม็รูปแบบ 

แม้จะมีการแข่งขันท่ีรุนแรงในปีท่ีผ่านมา แต่เอไอเอสยังคงรักษาศักยภาพในการแข่งขันและ
สามารถสร้างผลก าไรได้ดี ในเชิงรายได้ของเอไอเอสได้ปรับตวัดีขึน้ในคร่ึงหลงัของปี 2559 จากท่ีเรามุ่งมัน่ขยาย
โครงข่าย 4G และท าแคมแปญมือถือเพ่ือตอบรับกบัการใช้งานดาต้าท่ีเพ่ิมมากขึน้ นอกจากนีร้ายได้ท่ีเติบโตยงั
มาจากบริการ เอไอเอส ไฟเบอร์ ท่ีเราได้ขยายโครงข่ายออกไปในหลายจังหวดัและมีการรับรู้จากลกูค้ามากขึน้ว่า
เรามีบริการใหม่นี ้โดยท่ีเราได้ส่วนแบ่งลกูค้าใหม่ในตลาดถึงเกือบ 40% ในไตรมาส 4 ท่ีผ่านมา ซึง่โดยรวมแล้ว 
เอไอเอสยังมีก าไรในระดับดี โดยในปีท่ีผ่านมามีก าไรก่อนหักดอกเบีย้ ภาษี และค่าเสื่อม หรือ EBITDA ท่ี
ประมาณ 61,000 ล้านบาท และก าไรสทุธิประมาณ 30,000 ล้านบาท 

ในด้านธุรกิจมือถือผมจะขอเล่ารายละเอียดเพ่ิมเติม ปัจจุบนัเอไอเอสมีโครงข่ายให้บริการทัง้ 2G 
3G และ 4G ท่ีมีคณุภาพและครอบคลมุประชากรกว่า 98% ทัว่ประเทศ ในปีนีท้างทีมวิศวกรก็มีภารกิจในการ
เสริมความจโุครงข่าย 4G ให้แข็งแกร่งย่ิงขึน้ ขณะท่ีทีมการตลาดก็ต้องพยายามให้ลกูค้าเข้าถึงมือถือท่ีรองรับ 4G 
ได้มากขึน้ 

การเพ่ิมประสิทธิภาพโครงข่ายจะมาพร้อมกบัเทคโนโลยีใหม่ โดยน าทัง้คลื่นความถ่ีเดิม และคลื่น
ความถ่ีใหมท่ัง้ 1800MHz, 900MHz และ 2100MHz รวม 55MHz เพ่ือท า LTE-Advanced ผ่านเทคนิคท่ีเรียกว่า 
‘Carrier Aggregation’ คือการน าคลื่นหลากหลายคลื่นมารวมกนัให้ได้ความเร็วสงูขึน้ โดยเฉพาะในตวัเมืองท่ีมี
ความต้องการใช้งานดาต้าสูงๆ ซึ่งจะช่วยให้ประสบการณ์การใช้งานของลูกค้าย่ิงดีขึน้ เพราะฉะนัน้ปีนีก้าร
ให้บริการ 4G จะเป็นเป้าหมายหลกัของเราในการสร้างความเป็นผู้น าด้านโมบายดาต้า และผลจากการสร้าง
โครงข่ายโดยเน้นคณุภาพก็เห็นได้จาก การท่ีเราได้รับรางวลั “โครงข่ายท่ีเร็วท่ีสุดในประเทศไทย (The fastest 
network in Thailand) จาก OOKLA ผู้สร้างแอพท่ีหลายๆ ท่านอาจเคยใช้เพ่ือทดลอง speed test กนั และอีก
หนึง่รางวลัจาก Qualcomm ส าหรับโครงข่ายท่ีมีประสิทธิภาพสงูสดุในประเทศไทย 
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ถดัมา ผมขอเล่าถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของลกูค้าท่ีมุ่งไปสู่ยุคโมบายดาต้ามากขึน้  ราคามือ
ถือ 4G ได้ปรับลงมา กว่าคร่ึง จากประมาณเคร่ืองละ 4,000 บาท เมื่อสองปีก่อน เหลือเพียงคร่ึงเดียวหรือเคร่ือง
ละ 2,000 บาท ในปีท่ีแล้ว พฤติกรรมการใช้งานของลูกค้าก็หันมาดวีูดีโอบนมือถือมากขึน้ เฟสบุคเองก็มีฟีเจอร์
ใหม่ๆ เช่น เฟสบุคไลฟ์ ท่ีให้ผู้ ใช้งานสามารถถ่ายทอดสดได้ไม่ว่าจะอยู่ทีไหน สดัส่วนของรายได้ท่ีมาจากโมบาย
ดาต้านัน้ยังคงเพ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ืองและสงูกว่ารายได้จากบริการเสียงตัง้แต่ไตรมาส 2 ของปี พ.ศ. 2559 ความ
นิยมใช้งานของมือถือ 4G ก็สงูขึน้จากต้นปี พ.ศ. 2559 คิดเป็น 16% ของลกูค้าทัง้หมด เพ่ิมเป็น 29% ณ สิน้ปี
พ.ศ. 2559 

อย่างท่ีทุกท่านทราบกนัดี ท่ีเอไอเอส เราให้ความส าคญักบัการบริการลกูค้ามาอย่างต่อเน่ือง การ
บริการเป็นปัจจัยหลกัท่ีเราได้รับการยอมรับมากมายในด้านมาตรฐานการบริการท่ีเป็นเลิศ  ทัง้เร่ืองของ Call 
Center, ศนูย์บริการ และสิทธิพิเศษตา่งๆ ซึง่เราเองก็เห็นการใช้ประโยชน์จากการน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยมากขึน้ 
เพ่ือพฒันาประสิทธิภาพของการบริการและบริหารจดัการต้นทนุได้เหมาะสม 

ผมขอยกตวัอย่างเช่นการใช้ AI (Artificial Intelligence) หรือ Ask Aunjai ซึง่เป็นระบบอจัฉริยะ
ถามตอบกับลูกค้าผ่านทางออนไลน์ส าหรับค าถามเบือ้งต้น ซึ่งช่วยเพ่ิมความรวดเร็วในบริการและช่วยให้
พนกังานคอลเซน็เตอร์สามารถให้บริการด้านอื่นๆท่ีช่วยเพ่ิมมลูคา่ให้กบัธุรกิจมากขึน้ 

ถัดมาเป็นด้านธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เรามองว่าตลาดนีย้ังสามารถเติบโตได้อีกมาก 
เน่ืองจากตลาดยงัเลก็และน่าจะขยายตวัได้อีกเยอะ โดยท่ีมีเพียงแค ่30% ของครัวเรือนทัง้หมดในประเทศไทยท่ีมี
การใช้งานเน็ตบ้าน อินเตอร์เน็ตบ้านส่วนใหญ่ใช้เทคโนโลยีสายทองแดง หรือ ADSL แต่ไฟเบอร์ของเราเป็น
เทคโนโลยีใหม่ท่ีสามารถให้สปีดได้สูงกว่าและมีความเสถียรในการเช่ือมต่อดีกว่า ลูกค้าหลายๆท่านอาจเจอ
ปัญหาอินเทอร์เน็ตช้า ซึง่สว่นนีเ้กิดจากสายทองแดงท่ีเร่ิมเสื่อมและสกึหรอ ซึง่การให้บริการอินเตอร์เน็ตบ้านของ
เรานัน้ ได้ใช้ประโยชน์จากโครงข่ายไฟเบอร์ท่ีเรามีอยู่ทั่วประเทศ ท่ีเราใช้ส าหรับบริการธุรกิจมือถือท าให้เรามี
ความได้เปรียบด้านโครงสร้างต้นทนุเทียบกบัผู้ให้บริการแตเ่พียงเน็ตบ้านอย่างเดียว 

ในปีท่ีผ่านมาซึ่งเป็นปีท่ีสองท่ีเปิดให้บริการ เรียกได้ว่าเราขยายธุรกิจให้ใหญ่มากขึน้ โดยเราได้
ขยายโครงข่ายให้ครอบคลมุกว่า 5 ล้านครัวเรือน ใน 28 จงัหวดั และได้น าเสนอแพ็คเกจท่ีมีราคาใกล้เคียงกบัผู้
ให้บริการ ADSL โดยจูงใจลกูค้าด้วยเทคโนโลยีท่ีทนัสมยักว่าในราคาเท่ากนั ในปีท่ีผ่านมาเรามีผู้ ใช้บริการกว่า 
300,000 ราย และในไตรมาส 4 ปีท่ีแล้วเรามีลกูค้าท่ีเพ่ิมขึน้ประมาณ 35,000 ราย ต่อเดือน ซึ่งเทียบเท่ากับ       
ผู้ ให้บริการรายอื่นท่ีให้บริการมานาน ซึง่เป็นสญัญาณท่ีดีกบัเป้าหมายท่ีจะก้าวมาเป็นผู้ให้บริการหลกัในตลาดนี ้ 

นอกจากนี ้เราได้น าเสนอคอนเทนต์ควบคู่ไปกบับริการผ่านกล่อง AIS PLAYBOX เพ่ือสร้างความ
แตกตา่งของบริการ  ในด้านดิจิทลัคอนเทนต์ เรามุง่เน้นบริการหลกัๆ 5 แกนด้วยกนั ได้แก่ วิดีโอ เกม โมบายมนัน่ี 
คลาวด์ และ M2M  

ผมจะขอกลา่วถงึบริการวีดีโอคอนเทนต์ เรามองเห็นโอกาสในตลาดดิจิทลัคอนเทนต์ ซึง่เป็นตลาดท่ี
ซ้อนทบักบัเพย์ทีวีซึง่รวมสองตลาดแล้วมีผู้ ใช้บริการประมาณ 14 ล้านราย กลยทุธ์ของเราในตลาดคอนเทนต์นีค้ือ
การจบัมือกบัหุ้นสว่นทางธุรกิจ โดยไมจ่ าเป็นต้องลงทุนเยอะ แต่จะสร้างแพลตฟอร์มท่ีสามารถน าคอนเทนต์จาก
หุ้นสว่นทางธุรกิจไปถงึมือลกูค้าได้ทัว่ถงึ โดยเรามีทัง้แฟลตฟอร์มท่ีลกูค้าดผู่านมือถือ เอไอเอสเพลย์ และดท่ีูบ้าน
ผ่านเพลย์บอกซ์ ในปีท่ีผ่านมาเราได้น าเสนอคอนเทนต์ท่ีหลากหลาย เช่น ถ่ายทอดสดคอนเสิร์ต รายการเรียลริตี ้
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และถ่ายทอดสด โอลิมปิก พาราลิมปิก ซึ่งได้รับความสนใจจากลกูค้าอย่างมาก ส าหรับปีนีเ้ราจะน า exclusive 
contents มาน าเสนอมากขึน้ อย่างท่ีเพ่ิงประกาศไปคือ HBO FOX Netflix และ NBA และจะยงัเพ่ิมคอนเทนต์
ใหม่ๆ ท่ีน่าสนใจอีกระหว่างปี เป้าหมายหลักในด้านนี ้คือ เรามองว่าคอนเทนต์จะมีความส าคัญในการสร้าง
ประสบการณ์ท่ีแตกต่าง สร้างความผูกพนัต่อเอไอเอส และแบรนด์ ธุรกิจทัง้สามแกนนี ้ส่งเสริมให้เอไอเอสเป็นผู้
ให้บริการดิจิทัลไฟล์แบบครบวงจร โดยใช้มือถือเมื่ออยู่นอกบ้าน และเมื่อถึงบ้านเปลี่ยนมาเป็น AIS Fiber ท่ีให้ 
สปีดแรงกวา่ส าหรับดวีูดีโอคอนเทนต์ผ่านทีวีท่ีมีความละเอียดสงู เป็นต้น  

นอกจากลูกค้ากลุ่มผู้บริโภคแล้ว เรายังเสนอบริการส าหรับกลุ่มลูกค้าธุรกิจ ในด้านของบริการ 
Cloud ตัง้แต่บริการดาต้าเซ็นเตอร์ ท่ีมีระบบรักษาความปลอดภยัขัน้สงูสดุ บริการส ารองข้อมูลบนคลาวด์ การ
ให้บริการด้าน IT Solution ซึง่บริการด้าน Cloud นีจ้ะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานให้กบักลุ่มลกูค้าองค์กร 
ช่วยลดต้นทุนค่าอุปกรณ์และการบริหารจัดการด้าน IT รวมถึงเพ่ิมความคล่องตวั ให้กับการท างาน สามารถ
ติดต่อกันได้แบบรวดเร็ว เมื่อต้นปี เอไอเอสได้จับมือกับไมโครซอฟท์เพ่ือน าบริการ Cloud ระดับโลกมาเปิด
ให้บริการในประเทศไทย โดยมีการตัง้ Edge node ในไทยส่งตรงไปยงัศนูย์ของไมโครซอฟท่ีฮ่องกงและสิงคโปร์ 
ท าให้ลกูค้าใช้ Microsoft Office 365 ผ่าน Cloud ได้ในความเร็วท่ีสงูกวา่ 

นอกจากการสร้างโครงข่าย 4G แล้ว เราเร่ิมมีการพฒันาและเตรียมความพร้อมสู่เทคโนโลยี 5G ใน
อนาคต ในงานเอไอเอสวิชัน่เมื่อต้นปีท่ีผ่านมา เอไอเอสได้เปิดตวัโครงข่าย  Narrowband IoT หรือ NB-IoT เพ่ือ
เตรียมพร้อมรองรับบริการ IOT เรามีความหวังและตัง้ใจเป็นอย่างย่ิงว่าจะเป็นผู้ น าในการส่งเสริมการพัฒนา
ประเทศไทย ซึง่เราได้ร่วมมือกบัหุ้นส่วนทางธุรกิจทดลองพฒันาบริการในหลายภาคส่วน เช่น เกษตร การศกึษา 
และสขุภาพ นอกจากนีเ้รายงัได้มีการทดลอง smart parking และ smart metering ในเบือ้งต้น โดยโครงข่าย 
NB-IoT ของเราจะเป็นเสมือนสนามในการทดลองแอพพลิเคชัน่ บริการหรือ ผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ ส าหรับหุ้นส่วนทาง
ธุรกิจ ผู้ประกอบการท้องถ่ิน ไปถึงกลุ่มสตาร์ทอพั เพ่ือรวบรวมคนรุ่นใหม่ แนวคิดใหม่ สร้างสิ่งท่ีตอบโจทย์ให้กบั
ลกูค้าท่ีก้าวสูย่คุ IOT  

เราจะเห็นได้วา่ธุรกิจโทรคมนาคมยงัต้องพฒันาไปสูย่คุ 5G และทรัพยากรท่ีส าคญัส าหรับธุรกิจเรา
คือคลื่นความถ่ีซึง่มีความส าคญัในการพัฒนาโครงข่ายโทรคมนาคมให้กบัประเทศ คลื่นความถ่ีท่ีใช้งานส าหรับ
โทรคมนาคมในไทยและประเทศแถบภมูิภาค จะเห็นวา่ประเทศไทยมีคลื่นความถ่ีท่ีเปิดให้ใช้งานน้อยกว่าประเทศ
อื่นๆ มาก การมีคลื่นความถ่ีท่ีเพียงพอจะช่วยขยายขีดความสามารถของการให้บริการโทรคมนาคมเพ่ือสนบัสนุน
และรองรับการเติบโตทัง้ภาครัฐและเอกชน 

ในช่วง 1-2 ปีนีป้ระเทศไทยจะมีความถ่ีท่ีภาครัฐสามารถพิจารณาเปิดให้ประมลูหรือใช้งานได้รวม
กว่า 230MHz และแน่นอน ตามหน้าข่าวท่ีทุกท่านเห็น กสทช. พูดถึงการจดัสรรคลื่นความถ่ีเพ่ิมเติมในอนาคต 
เช่น 1800MHz, 850MHz ท่ีก าลงัจะหมดสมัปทานในปี 2561 รวมไปถึง 2600MHz  ท่ีอยู่กับอสมท. และ 
2300MHz ท่ีอยู่กบัทีโอที ดงันัน้ไมต้่องมีความเป็นกงัวลในแง่ของทรัพยากรในด้านนี ้ส าหรับเอไอเอสเองปัจจบุนัมี
คลื่นความถ่ีรวม 55MHz และเราคาดว่ายังคงเพียงพอต่อการใช้งานไปได้ในอีกระยะ 3-4 ปีข้างหน้า อย่างไรก็
ตามเราต้องพิจารณาถึงการเติบโตและคลื่นความถ่ีท่ีเพียงพอในระยะยาว เมื่อมีการประมูลคลื่นใหม่ เราจะ
พิจารณาอย่างถ่ีถ้วนทัง้ในด้านการเติบโตของการใช้งาน ราคาและเง่ือนไข ให้เหมาะสมกบัการลงทนุในระยะยาว 
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ในเร่ืองด้านการคาดการณ์การเติบโตส าหรับปี 2560 ซึง่รายละเอียดแสดงในรายงานประจ าปีหวัข้อ 
“ค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร” ในหน้า 258 ฉบับภาษาไทย และหน้า 229 ฉบบัภาษาองักฤษ
บริษัทคาดวา่รายได้จะเติบโตประมาณ 4-5% ซึง่มาจากองค์ประกอบหลกัๆ  2 สว่น คือ 

1. ด้านธุรกิจบริการมือถือนัน้ เรามีโครงข่าย 4G ท่ีมีความแข็งแกร่งมากขึน้ ประกอบกบัท่ีเรายงัคง
จะสง่เสริมให้ลกูค้าหนัมาใช้มือถือ 4G ด้วยการจดัแคมแปญต่างๆ โดยจบักลุ่มลกูค้าท่ีมีโอกาส
ใช้งานดาต้าสงูอย่างเช่นลกูค้ารายเดือน 

2. สว่นธุรกิจ เอไอเอส ไฟเบอร์ เรามีความพร้อมเตม็ท่ีในการแข่งขนัรองรับความต้องการของลกูค้า
ท่ีต้องการเทคโนโลยีใหม ่

ในการสร้างผลก าไร เราคาดวา่อตัราก าไร EBITDA margin จะปรับตวัดีขึน้เป็น 42-44% โดยหลกัๆ 
คือ เกิดจากการเติบโตของรายได้ท่ีดีขึน้ และคา่ใช้จ่ายทางการตลาดท่ีคาดว่าน่าจะลดลง เน่ืองจากเรามีโครงข่าย 
4G ท่ีแข็งแรงพร้อมในการแข่งขนักวา่ปีก่อน ดงันัน้ ส าหรับปีนีเ้ราจะเน้นแคมแปญเพ่ือเชิญชวนให้ลกูค้าหนัมาใช้
มือถือ 4G เพ่ือส่งเสริมการใช้งานดาต้า และส่วนส าคญัคือเราจะแข่งขนัด้วยคณุภาพของโครงข่ายและการสร้าง
ประสบการณ์ท่ีแตกต่างให้กับลกูค้า ด้วยดิจิทัลคอนเทนต์ เช่น ดูวีดีโอ แบบเอ็กคลูซีฟจาก HBO แถมยังจะมี 
Netflix NBA และยงัจะมีคอนเทนต์ใหม่ๆ เพ่ิมขึน้อีกระหวง่ปี 

ในส่วนของงบลงทุนในปีนี ้ตัง้ไว้ท่ี 40,000 – 45,000 ล้านบาท เป็นส่วนของธุรกิจอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสงู 5,000 ล้านบาท และท่ีเหลือเป็นของธุรกิจมือถือ ซึง่แนวโน้มของเม็ดเงินลงทุน ปีนีล้ดลงจากปีก่อน
เล็กน้อย เน่ืองจาก 4G ของเราครอบคลุมทัว่ประเทศแล้ว ซึ่งในปีนีเ้ราจะเน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพและความจุ
โครงข่าย 

ในส่วนเร่ืองนโยบายการจ่ายเงินปันผล เราได้พิจารณาถึงการเติบโตในระยะยาว โดยค านึงถึ งการ
ลงทนุเพ่ือเสริมรากฐานท่ีแข็งแรงให้ธุรกิจ รวมถงึโอกาสในการประมลูคลื่นท่ีเราจะต้องพิจารณา โดยบริษัทเห็นว่า
มีความสมเหตุสมผลจึงได้ปรับนโยบายเป็นการจ่ายอย่างน้อย 70% ของก าไรสุทธิ ซึ่งการตัดสินใจจาก
คณะกรรมการบริษัทในครัง้นีไ้ด้พิจารณาปัจจยัตา่งๆ ระหวา่งโครงสร้างต้นทุนท่ีต้องบริหารให้มีประสทธิภาพ กบั
อีกด้านหนึง่คือการลงทุนเพ่ืออนาคต เพ่ือให้รักษาความสามารถในการแข่งขนัต่อไป ทัง้นีเ้ราได้รายงานนโยบาย
การจ่ายเงินปันผลในรายงานประจ าปีในหน้า 8 ทัง้ฉบบัภาษาไทย และฉบบัภาษาองักฤษ 

ด้วยภาพทัง้หมดนี ้ผมอยากสรุปสัน้ๆ วา่ เราท าธุรกิจโดยค านงึถึงการเติบโตของบริษัทในระยะยาว 
และผลตอบแทนทัง้กับผู้ ถือหุ้น พนกังาน คู่ค้า และท่ีส าคญัคือการส่งเสริมพฒันาประเทศไทยให้สอดคล้องกับ
นโยบายประเทศไทย 4.0 ทัง้ในแง่การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิตอลทัง้ด้านไฟเบอร์ออฟติกและเทคโนโลยีไร้สาย
เพ่ือให้การเข้าถงึโครงข่ายความเร็วสงูเกิดขึน้ได้ในทกุพืน้ท่ีไมว่า่จะห่างไกลแค่ไหน ช่วยให้ผู้บริโภคมีโอกาสในเชิง
เศรษฐกิจและสงัคมท่ีดีขึน้ และช่วยให้ธุรกิจอตุสาหกรรมต่างๆ ในประเทศขยายตวัผ่านเทคโนโลยีใหม่ๆ พฒันา
ขีดความสามารถในการแข่งขนัและเติบโตได้อย่างแข็งแรงยัง่ยืน 

สุดท้ายนี ้ผมขอกล่าวถึงการก ากับดูแลกิจการ บริษัทมีความมุ่งมัน่ท่ีจะยกระดับการก ากับดูแล
กิจการและการต่อต้านการคอร์รัปชั่น โดยมีคณะกรรมการจริยธรรมธุรกิจ ซึ่งผมท าหน้าท่ีเป็นประธาน
คณะกรรมการชุดนีด้้วยตัวเอง ด าเนินการรณรงค์ให้พนักงานตระหนักถึงสิ่งท่ีควรและไม่ควรตามประมวล
จริยธรรมธุรกิจและนโยบายการให้และรับสินบนและการคอร์รัปชัน่  ในปี 2559 ท่ีผ่านมา คณะกรรมการจริยธรรม



 10 

ธุรกิจได้พิจารณาแก้ไขประมวลจริยธรรมธุรกิจ และแก้ไขและนโยบายการให้และรับสินบนและการคอร์รัปชั่น 
รวมถึงออกประกาศ ให้กรรมการ และพนกังานงดรับของขวญัในทุกกรณี เพ่ือส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหารและ
พนกังานปฎิบตัิงานโดยปราศจากประเด็นความขดัแย้งทางผลประโยชน์ อีกทัง้ตอกย า้เจตนารมณ์เป็นแนวร่วม
ของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต เพ่ือสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่โปร่งใส 

รายละเอียดอ่ืนๆ ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 รายงานประจ าปี ในหวัข้อค าอธิบายและบทวิเคราะห์
ของฝ่ายบริหารและหวัข้อการก ากับดูแลกิจการท่ีได้จัดส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุมแล้ว ขอบคุณ
ครับ 

ผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังต่อไปนี ้
คุณวิชา โชคพงษ์พันธ์ ได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่าทางบริษัทไม่ควรลดอตัราการจ่ายเงินปันผล ซึ่งทางผู้ ถือหุ้น

หวงัเป็นอย่างย่ิงว่าการท่ีคณุกานต์เข้ามารับต าแหน่งประธานกรรมการนัน้ บริษัท
จะพัฒนาให้ดีย่ิงๆ ขึน้ไป และยังได้แสดงความยินดีท่ีได้เห็นคุณกานต์มารับ
ต าแหน่งประธานกรรมการ และสอบถามเพ่ิมเติมว่าโทรศัพท์ 2G ยังใช้ได้
เหมือนเดิมใช่หรือไม ่ นอกจากนี ้ได้แสดงความเห็นว่าทางบริษัทนัน้ได้แสดงจุดยืน
ท่ีชดัเจนมากว่าจะไม่แจกของช าร่วยในการประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้และก็คาดการณ์
วา่นโยบายนีจ้ะน ามาใช้กบักรรมการบริษัทด้วย 

คุณสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ได้อธิบายว่า โทรศพัท์  2G ยังใช้งานได้ และขอบคุณผู้ ถือหุ้นท่ีแสดงความเห็น  

ทัง้นี ้ในฐานะท่ีเป็นประธานคณะกรรมการจริยธรรมของบริษัท นโยบายดงักล่าว

ก าหนดให้ทุกคนในบริษัทจะต้องไม่รับสิ่งของจากบุคคลภายนอกไม่ว่าจะเป็นช่วง

เทศกาลหรือไมก่็ตาม 

คุณสุพจน์ พงษ์จริาการ สอบถามเก่ียวกับคลื่นความถ่ีท่ีทางบริษัทประมูลมาได้ก่อนหน้านี ้ (850MHz, 
2100MHz, 1800MHz และ 900MHz) ซึง่มีราคารวมกนัประมาณ 130,000 ล้าน
บาท ทัง้นี ้ทางบริษัทได้ช าระค่าคลื่นความถ่ีไปแล้วบางส่วน แต่ในส่วนของการ
ช าระค่าคลื่น 900MHz นัน้ ในงวดแรกจะช าระประมาณ 6,000 ล้านบาท แต่ในปี 
2562 จะมีการช าระ 60,000 ล้านบาท ซึง่เป็นจ านวนท่ีมาก บริษัทมีแนวทางบริหาร
จดัการอย่างไรบ้าง 

คุณสมชัย เลิศสุทธิวงค์  ได้อธิบายว่า บริษัทมีการวางแผนธุรกิจในระยะยาว 5 ปี และได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัท ซึ่งบริษัทมีเครดิตทางการเงินและการบริหารจัดการก าไร
สะสมท่ีดี นอกจากนี ้บริษัทได้มีการเตรียมเงินหกหมื่นล้านเอาไว้ และนีค้ือเหตผุล
วา่ท าไมบริษัทถงึมีนโยบายแบ่งเบาภาระโดยการวางนโยบายการจ่ายเงินปันผลใน
อตัราไมต่ ่ากวา่ 70% 

คุณสุพจน์ พงษ์จริาการ ได้สอบถามเพ่ิมเติมว่าในขณะนีบ้ริษัทมีคลื่นทัง้หมดประมาณ 55MHz บริษัท
จะต้องใช้คลื่นเท่าไหร่ถงึจะเพียงพอ และบริษัทจะต้องใช้เงินลงทุนเท่าไหร่และจะมี
ผลกระทบตอ่ผลประกอบการหรือไม่ 
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คุณสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ได้อธิบายว่าทางบริษัทได้มีการวางแผนและคาดการณ์รายได้ท่ีทางบริษัทจะได้รับ
ในอนาคตเพ่ือน าข้อมลูมาใช้ประเมินค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัคลื่นความถ่ี ดงันัน้ ขอให้ผู้
ถือหุ้นมัน่ใจเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท 

ประธานฯ แจ้งวา่เน่ืองจากเป็นวาระรายงานเพ่ือทราบ จงึไมม่ีการลงมติ 

วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุน ประจ าปี 2559 

ประธานฯ ได้ขอให้ คุณสุนิธยา ชินวัตร หัวหน้าคณะผู้ บริหารด้านการเงิน เป็นผู้ รายงานสรุป        
งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดของบริษัท ประจ าปี 2559 สิน้สดุ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2559 ดงัตอ่ไปนี ้

คุณสุนิธยา ชินวัตร แถลงต่อท่ีประชุมว่าวาระนีเ้ป็นการพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน      
งบก าไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดของบริษัท ประจ าปี 2559 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 พร้อมรายงานการ
สอบทานของผู้สอบบัญชีบริษัท ซึง่ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้
เห็นชอบแล้ว รายละเอียดปรากฏตามส าเนางบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด พร้อมทัง้
รายงานการสอบทานของผู้สอบบญัชีบริษัทท่ีได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุแล้ว  

งบก าไรขาดทุน (หน่วย: ล้านบาท) ปี 2558 ปี 2559 เปลี่ยนแปลง (%) 
รายได้รวม  155,276 152,150 -2 
ต้นทุนรวม (84,819) (82,992) -2.2 
ก าไรขัน้ต้น 70,457 69,158 -1.8 
คา่ใช้จ่ายในการขาย และบริหาร  (20,091) (29,776) 48 
ก าไรจากการด าเนินงาน 50,366 39,382 -22 
ต้นทนุทางการเงิน (1,960) (4,326) 116 
คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ (9,999) (5,175) -48 
ก าไรสุทธิส าหรับปีรวม 39,155 30,690 -22 
หกัสว่นท่ีเป็นของสว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ านาจควบคมุ (3) (23) -110 

ก าไรสุทธิส าหรับปีในส่วนของผู้ถอืหุ้นของบริษัท 39,152 30,667 -22 
 

เร่ิมจากงบก าไรขาดทนุ จะเห็นวา่รายได้รวมอยู่ท่ี 152,150 ล้านบาท หรือลดลง 2% เมื่อเทียบกบัปี
ก่อนหน้า แบ่งเป็นรายได้จากการให้บริการท่ีเพ่ิมขึน้ 0.6% ซึ่งเป็นผลมาจากการใช้งานดาต้าของลูกค้าท่ีเพ่ิม
สูงขึน้ ส่วนรายได้จากการขายอยู่ท่ี 23,924 ล้านบาท หรือลดลง 14% เน่ืองจากแคมเปญลดราคาและแจก
โทรศพัท์มือถือ 

ด้านต้นทนุการให้บริการอยู่ท่ี 58,070 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้ 16% หลกัๆ มาจากการสร้างโครงข่าย 
3G และ  4G รวมถึงข้อตกลงกับทีโอทีในการใช้คลื่นความถ่ี 2100MHz รวมไปถึงค่าเสื่อมราคาและค่าตัด
จ าหน่ายท่ีสูงขึน้ตามเม็ดเงินท่ีลงทุนไปเช่นกนั ทัง้นี ้ต้นทุนรวมทัง้หมดของปี 2559 อยู่ท่ี 82,992 ล้านบาท หรือ
ลดลง 2.2%  
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รายได้รวมหกัลบต้นทนุดงักลา่ว ท าให้บริษัทมีก าไรขัน้ต้นอยู่ท่ี 69,158 ล้านบาท หรือลดลง 1.8% 
คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารเพ่ิมสงูขึน้ 48% มาอยู่ท่ี 29,776 ล้านบาท เน่ืองจากมีค่าใช้จ่ายทาง

การตลาดเพ่ิมขึน้จากการท าแคมเปญมือถือตา่งๆ เพ่ือรักษาฐานของลกูค้า ด้านต้นทุนทางการเงินอยู่ท่ี 4,236 ล้าน
บาท หรือเพ่ิมขึน้ 116% จากการกู้ เงินเพ่ือสร้างโครงข่าย 4G และคา่ใบอนญุาตคลื่นความถ่ี 

และสุดท้าย ก าไรสุทธิ อยู่ท่ี 30,690 ล้านบาท หรือลดลง 22% หรือคิดเป็นก าไรต่อหุ้ นท่ี 10.31  
บาทตอ่หุ้น จากปีท่ีแล้วท่ี 13.17 บาทตอ่หุ้น 

งบแสดงฐานะการเงนิ ณ 31 ธันวาคม  
(หน่วย: ล้านบาท) 

ปี 2558 ปี 2559 เปลี่ยนแปลง 
(%) 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 14,312 14,189 -0.9 
สนิทรัพย์หมนุเวียนอื่น 23,695 17,710 -25 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 38,007 31,899 -16 
ที่ดิน อาคาร อปุกรณ์ และโครงขา่ย 84,291 118,271 40 
ใบอนญุาตให้ใช้คลืน่ความถ่ีโทรคมนาคม 51,791 115,378 123 
สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น 7,673 10,121 32 
รวมสินทรัพย์ 181,761 275,670 52 
เงินกู้ยืมที่ถงึก าหนดช าระภายใน 1 ปี 12,856 11,685 -9.1 
เจ้าหนีก้ารค้า 14,358 17,737 24 
หนีส้นิหมนุเวียนอื่น 30,319 39,906 32 
รวมหนีส้ินหมุนเวียน 57,533 69,328 21 
เงินกู้ยืมระยะยาว  52,577 87,273 66 
หนีส้นิไมห่มนุเวียนอื่น 23,158 76,361 230 
รวมหนีส้ิน 133,268 232,962 75 
รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น  48,493 42,708 -12 

 

งบแสดงฐานะทางการเงินหรืองบดุล สินทรัพย์รวมเพ่ิมขึน้ประมาณ 52% เน่ืองจากการลงทุนใน
โครงข่าย 4G ท่ีเพ่ิมขึน้ รวมไปถงึการได้ใบอนญุาต 900MHz และ1800MHz มาจากการประมลู  

หนีส้ินรวมเพ่ิมขึน้มาประมาณ 75% โดยเป็นเร่ืองของเงินกู้ เป็นหลัก เพ่ือใช้ในการจ่ายค่า
ใบอนญุาตฯ และการขยายโครงข่าย  

งบกระแสเงนิสด (หน่วย : ล้านบาท) ปี 2558 ปี 2559 
เงินสดได้มาจากการด าเนินงานกอ่นการเปลีย่นแปลงในสนิทรัพย์และ
หนีส้นิด าเนินงาน 

73,209 63,544 

การเปลีย่นแปลงในสนิทรัพย์และหนีส้นิด าเนินงาน (3,285) 7,993 
จ่ายภาษีเงินได้ (8,295) (9,902) 
เงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 61,629 61,635 
งบลงทนุ (32,562) (47,554) 
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งบกระแสเงนิสด (หน่วย : ล้านบาท) ปี 2558 ปี 2559 
จ่ายช าระใบอนญุาตให้ใช้คลืน่ความถ่ีโทรคมนาคม (24,160) (8,069) 
อื่นๆ 1,966 521 
เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (54,756) (55,102) 
การเพิม่ขึน้ของเงินกู้และช าระคืนเงินกู้สทุธิ 27,608 34,155 
จ่ายเงินปันผล (37,042) (36,509) 
อื่นๆ (1,833) (2,817) 
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงนิ (11,267) (5,171) 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ต้นปี 14,258 9,865 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ ปลายปี 9,865 11,226 

 

งบกระแสเงินสด จะเห็นวา่บริษัทสร้างกระแสเงินสดจากการด าเนินงานประมาณ 61,635 ล้านบาท 
ซึง่รักษาความแข็งแกร่งของกระแสเงินสดใกล้เคียงกบัปีท่ีผ่านมา ในสว่นของกระแสเงินสดจากการลงทุนมีการใช้
เงินไปกบัการพฒันาโครงข่ายให้ครอบคลมุพืน้ท่ี 98%  ประมาณ 47,554 ล้านบาท  

ด้านเงินสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงานอยู่ท่ี 55,102 ล้านบาท ซึ่งในระหว่างปีมีการกู้ ยืมสุทธิ
ประมาณ 34,155 กวา่ล้านบาท และบริษัทมีการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ ถือหุ้น 36,509 ล้านบาท 

สทุธิแล้วบริษัทเหลือเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิน้ปี ประมาณ 11,226 ล้านบาท 

อัตราส่วนการท าก าไร 2558 2559 

อตัราก าไรขัน้ต้น 45% 45% 
อตัราก าไรสทุธิ 25% 20% 
ผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น 82% 67% 

อัตราส่วนสภาพคล่อง   
อตัราสว่นเงินทนุหมนุเวียน 0.66x 0.46x 

ความสามารถในการช าระหนี ้   
อตัราหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น 1.32x 2.30x 
อตัราความสามารถในการจ่ายดอกเบีย้ 30x 14x 
อตัราหนีส้นิสทุธิตอ่ก าไรก่อนหกัดอกเบีย้และภาษี 0.70x 1.38x 

 

สดุท้ายส าหรับผลการด าเนินงานด้านการเงิน อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญัต่างๆ เช่น อตัราก าไร
สทุธิอยู่ท่ี 20% ในด้านสภาพคลอ่ง อตัราสว่นหมนุเวียน หรือ current ratio ลดลงมาเลก็น้อยอยู่ท่ี 0.46 เท่า  

ในขณะท่ีด้านความสามารถในการช าระหนี ้บริษัทยงัคงรักษาภาระหนีส้ินตรงนีไ้ด้อย่างดี แม้ว่าใน
ด้านอตัราสว่นทางการเงินอาจจะดหูย่อนลงกวา่เดิมนิดหน่อย เพราะเงินกู้ ท่ีเพ่ิมขึน้ โดยอตัราส่วนหนีส้ินต่อทุนอยู่
ท่ี 2.30 เท่า และอตัราสว่นหนีส้ินสทุธิตอ่ EBITDA อยู่ท่ี 1.38 เท่า ซึง่ถือวา่ภาระหนีย้งัต ่ามากเทียบกบัผู้ให้บริการ
รายอื่นๆ ทัง้ในและต่างประเทศ และงบการเงินโดยรวมยงัคงแข็งแกร่ง โดยเงินกู้  91% เป็นเงินกู้ ระยะยาว ท าให้
ไม่ได้มีภาระในการช าระเงินก้อนใหญ่ในระยะสัน้ แต่เป็นการทยอยช าระคืนตามรอบท่ีเราบริหารจัดการเอาไว้ 
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ในขณะท่ีอตัราดอกเบีย้เฉลี่ยท่ีบริษัทจ่ายส าหรับปีท่ีแล้วอยู่ท่ี 3.4% และอนัดบัเครดิตหรือ credit rating จากทัง้ 
S&P และ FITCH ก็ยงัคงอยู่ในระดบั high investment grade 

มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังต่อไปนี ้
ผู้ถือหุ้น สอบถามข้อมูลเก่ียวกับการประมูลคลื่นว่าถ้าราคาประมูลจบลงท่ี 75,600 ล้าน

บาท แสดงวา่ตอ่ไปราคาประมลูคลื่นความถ่ีอื่นๆ จะอยู่ท่ีราคานีห้รือไม่ ในส่วนของ 
fixed broadband นัน้ บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการลงทุนไม่มากนัก EBITDA และ 
EBIT ของบริษัทจะคิดเป็นอตัราสว่นเท่าไหร่ และท่านคิดวา่บริษัทจะมีจ านวนลกูค้า
ใช้บริการก่ีรายในช่วง 2-3 ปีข้างหน้า ในส่วนของ Digital Contents นัน้ จะแปล
ออกมาเป็นรายได้ประมาณเท่าไหร่ คลื่นความถ่ี 55MHz นัน้ การใช้งานมีอตัราการ
เติบโตเท่าไหร่เม่ือเทียบเท่ากบัจ านวนคลื่นท่ีบริษัทต้องมี 

คุณสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ได้อธิบายว่าทาง กสทช.จะใช้วิธี Benchmark เวลาน าคลื่นออกมาประมูล 
ยกตวัอย่างเช่น คลื่น 1800MHz ประมูลท่ีราคาประมาณ 39,000 ล้านบาท เมื่อ 
กสทช. จะน าคลื่นออกมาประมลูอีกรอบ ราคาประมลูก็จะเร่ิมท่ี 39,000 ล้านบาท 
เป็นต้น แต่ในส่วนของคลื่นความถ่ี 2300MHz และ 2600MHz นัน้ ยงัไม่มีราคาท่ี
แน่นอน ดังนัน้ กสทช. ก็ใช้วิธีค านวนราคาตัง้ต้น ITU ในส่วนของ fixed 
broadband นัน้ ทางบริษัทได้จัดท าแผนการด าเนินงานระยะยาว รวมถึงมีการ
เผยแพร่ประมาณการต่างๆ (Investor Guidance) เป็นช่วงๆ ต่อสาธารณะแล้วนัน้ 
ในสว่นของ digital contents นัน้ จะเป็นแหล่งรายได้ใหม่ของบริษัท หากแต่ ธุรกิจ
นีเ้ป็นธุรกิจท่ีคาดการณ์ได้ยาก บางครัง้อาจจะส าเร็จและเติบโตขึน้หลายเท่าตัว 
หรืออาจจะล้มเหลว ซึ่งโดยธรรมชาติของธุรกิจประเภทนีค้าดการณ์ได้ยาก ทัง้นี ้
ทัง้นัน้ ธุรกิจ digital contents ขึน้อยู่กบัผู้ ใช้บริการเป็นหลกั  ดงันีจ้ึงเป็นเหตผุล
หลกัวา่เหตใุด บริษัทจงึไมผ่ลิต digital contents เอง แตก่ลบัไปร่วมงานกบัหุ้นส่วน
ธุรกิจท่ีผลิต digital contents แล้วแบ่งส่วนแบ่งรายได้กันแทน  การท าธุรกิจใน
ลักษณะนีท้ าให้บริษัทมีความเสี่ยงน้อย เป็นการลงทุนต ่า อย่างไรก็ดี แผนการ
ด าเนินธุรกิจระยะยาวของบริษัทนัน้ มิได้รวมรายได้ส่วนนีเ้ข้าไปด้วยเน่ืองจากต้อง
รวบรวมข้อมูลเพ่ือน ามาวิเคราะห์อย่างละเอียดอีกครัง้ หลังจากด าเนินธุรกิจ
ประเภทนีแ้ล้วระยะหนึง่ 
ในส่วนของการประมลูคลื่นความถ่ีนัน้ บริษัทมีความสนใจเข้าประมลูคลื่นความถ่ี 
แต่ทางบริษัทก็มีปัจจยัหลกัท่ีต้องค านึง อาทิเช่น ความต้องการการใช้คลื่นความถ่ี
ของบริษัท  ทางบริษัทมองวา่ 55MHz เพียงพอท่ีจะรองรับความต้องการการใช้งาน 
และพฤติกรรมการของผู้ ใช้งานเพราะในกรณีท่ีมี App ใหม่ท่ีใช้ data มากๆ เมื่อมี
ผู้ ใช้งานมาก ความต้องการใช้งานก็ต้องมีมากตามไปด้วยเช่นกนั ในส่วนของราคา
ก็มีสว่นส าคญั เพราะถ้ามีคลื่นความถ่ีท่ีกสทช. น าออกมาประมลูในราคาถูก บริษัท
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ก็สนใจเช่นกัน  นอกจากนี ้สภาพการแข่งขันก็เป็นอีกปัจจัย เพราะบริษัทต้อง
ปกป้องส่วนแบ่งการตลาดของตนเช่นกัน  ทัง้นี ท้ัง้นัน้ บริษัทเรามีการว่าจ้างท่ี
ปรึกษามาให้ค าแนะน าเก่ียวกับคลื่นความถ่ี และจะมีกรรมการบริษัทร่วมกัน
ตดัสินใจทกุครัง้ 

คุณวีรชัย เกียรตวิิมล สอบถามเก่ียวกับการใช้บริการ เพราะท่ีบ้านไม่สามารถใช้บริการอินเตอร์เน็ตบ้าน
ของ AIS ได้ ซึ่งพยายามจะติดตัง้มา 2 ปีแล้ว ซึ่งทางผู้ ถือหุ้นสงสยัว่าเป็นเพราะ
อะไร และอยากสอบถามว่ารายได้จากธุรกิจ fixed broadband นัน้คิดเป็นสดัส่วน
เท่าไหร่ ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นมองว่าจ านวนผู้ ใช้บริการเพียง 300,000 รายนัน้ ถือว่าน้อย
มากเม่ือเทียบกบัคูแ่ข่ง  

คุณสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ได้อธิบายว่า ทางบริษัทมีความตัง้ใจท่ีจะขยายธุรกิจให้รวดเร็วมากกว่านี ้แต่ด้วย
ข้อจ ากดัในหลายๆ ด้าน อาทิเช่น ธุรกิจนีเ้ป็นธุรกิจใหม่และไม่เหมือนธุรกิจโมบาย 
ความช านาญจะแตกตา่งกนัออกไป ซึง่ทางเราจะเน้นคณุภาพมากกว่าปริมาณ  อีก
ประเดน็หนึง่ก็คือ บริษัทก าลงัสร้างทีมงานท่ีเข้ามาติดตัง้อินเตอร์เน็ต ซึง่มีเครือข่าย
ติดตัง้อยู่ใน 27 จังหวัดทั่วประเทศแล้วในขณะนี ้ แต่ถ้าขยายฐานการติดตัง้เร็ว
เกินไป ก็อาจจะเผชิญกบัปัญหาด้านคณุภาพได้ ดงันัน้ ธุรกิจ fixed broadband จงึ
จ าเป็นจะต้องค่อยๆ เป็น ค่อยๆ ไป  อย่างไรก็ดี  ความต้องการในตลาดนัน้มีมาก  
บวกกบัคู่แข่งใช้เทคโนโลยีท่ีต ่ากว่า ท าให้ fixed broadband ของบริษัทได้เปรียบ
ในด้านเทคโนโลยีท่ีล า้สมยักว่า จากระยะเวลาหนึ่งปีกว่าๆ ท่ีผ่านมา Run Rate 
ของบริษัทอยู่ท่ี 30,000 ครัวเรือนต่อเดือน ซึง่บริษัทต้องใช้เวลาในด้านการพัฒนา
ขีดความสามารถอีกระยะหนึง่ แตท่ี่ผ่านมาถือวา่ด าเนินการได้ผลเป็นท่ีน่าพอใจ คง
เทียบคูแ่ข่งรายท่ี 1 และ 2 ได้ยากเน่ืองจากระยะเวลาการเข้ามาท าธุรกิจนีแ้ตกต่าง
กนัมาก ทัง้นีโ้ดยรวมแล้ว fixed broadband จะเป็นแหล่งรายได้ใหม่ท่ีเข้ามาเสริม
ธุรกิจโมบายของบริษัทและเราพยายามจะท าธุรกิจใหมข่องเราให้ดีท่ีสดุ 

ผู้ถือหุ้น สอบถามวา่ปัจจบุนับตัรเติมเงินของ AIS มิได้มีวางขายใน 7-Eleven อีกแล้ว ตรงนี ้
จะมีผลกระทบตอ่ก าไรหรือไม ่อย่างไร   

คุณสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ได้อธิบายว่า ทางบริษัทได้บริหารช่องทางการขายบัตรเติมเงินในหลากหลาย
ช่องทาง ซึง่ 7-Eleven ถือว่าเป็นช่องทางการขายช่องหนึ่งท่ีมีความโดดเด่นในเร่ือง
การเปิดให้บริการ 24 ชม.ต่อวัน  แต่ในช่วงปลายปีท่ีแล้วได้มีการต่อรอง 
Commission Base ท่ีก าหนดราคาสูงขึน้และส่งผลกระทบต่อการบริหารช่อง
ทางการขายของบริษัท ซึง่บริษัทไม่สามารถรับข้อเสนอของ 7-Eleven ได้ อย่างไรก็
ดี ทางบริษัทยงัคงเดินหน้าตอ่รองกบั 7-Eleven ตอ่ไป  ทัง้นี ้ยอดเติมเงินของบริษัท
ไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหานีเ้น่ืองจากบริษัทก็มีช่องทางอื่นๆ ท่ีเปิดให้ลูกค้า
สามารถเติมเงินได้ ซึง่บริษัทมีช่องทางประมาณ 500,000 แห่งทัว่ประเทศ และมี 
ROM agent และตู้บญุเติมอีกนบัแสนแห่งทัว่ประเทศ 
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ผู้ถือหุ้น สอบถามวา่คูแ่ข่งเปิดให้ย้ายคา่ยท่ี 7-Eleven ได้เลย และเสนอ package ดีๆ ให้อีก
ด้วยตรงนีจ้ะกระทบกบับริษัทหรือไม ่ 

คุณสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ได้อธิบายว่าการย้ายค่ายลักษณะนีม้ีมานานแล้ว แต่การแข่งขันทางธุรกิจ
ด าเนินการในหลายมิติ ไม่ได้จ ากัดอยู่เพียงการส่งเสริมการขายด้านราคาเท่านัน้ 
ทัง้นี ้เอไอเอสได้พยายามพฒันาและแข่งขนัในด้านอื่น เช่นการพฒันาโครงข่ายให้มี
ประสิทธิภาพ การสร้างความแตกตา่งในการให้บริการ ทัง้นี ้คู่แข่งแต่ละรายจะมีกล
ยทุธ์ท่ีแตกตา่งกนัออกไป  

ตอ่จากนัน้ ไมม่ีผู้ ถือหุ้นให้ความเห็นหรือสอบถามเพ่ิมเติมในวาระนีอ้ีก ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุม 
ลงมติซึง่ต้องอนมุตัิด้วยเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ และออกเสียงลงคะแนน 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน ประจ าปี 2559 สิน้สุดวันท่ี 31 
ธนัวาคม 2559 ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

มตทิี่ลง 
 

จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง ) 

% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
และออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,397,252,005 100 
2. ไม่เหน็ด้วย 300 0.0000 
3. งดออกเสียง 814,501 ไมน่บัเป็นฐานเสียง 

 
วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัตจัิดสรรก าไรสุทธิ ประจ าปี 2559 เป็นเงนิปันผล 

ประธานฯ ได้ขอให้ คณุสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร เป็นผู้ รายงานสรุปการจดัสรร
ก าไรเป็นเงินปันผล ประจ าปี 2559 ดงัตอ่ไปนี ้

คณุสมชัย เลิศสทุธิวงค์ แถลงต่อท่ีประชุมว่านโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทจะขึน้อยู่กบักระแส
เงินสดและแผนการลงทนุ รวมถงึความจ าเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตของบริษัทและบริษัทย่อย ทัง้นี ้
การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะต้องไม่เกินก าไรสะสมท่ีปรากฎอยู่ในงบการเงินเฉพาะของบริษัท และ/หรือ มี
ผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัตอ่การด าเนินงานปกติของบริษัท  

ในปี 2559 บริษัทมีก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้ นของบริษัท จ านวน 30,666 ล้านบาท 
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมอนุมตัิจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2559 ทัง้สิน้จ านวน 29,968.40 ล้าน
บาท หรือเท่ากบั 10.08 บาทต่อหุ้น บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจ านวน 5.79 บาทต่อหุ้น เมื่อวนัท่ี 1 
กนัยายน 2559 

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้จดัสรรก าไรสทุธิเป็นเงินปันผล โดยจ่ายอีกในอตัราหุ้นละ 4.29 บาท  
โดยบริษัทก าหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพ่ือก าหนดสิทธิของผู้ ถือหุ้ นในการรับเงินปันผลในวันท่ี 11 
เมษายน 2560 และก าหนดวนัจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 26 เมษายน 2560 โดยจะขึน้เคร่ืองหมาย XD ในวนัท่ี 5 
เมษายน 2560 เป็นวนัแรก 
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ผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังต่อไปนี ้
ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามวา่ การบริหารจดัการเงินเพ่ือส ารองจ่ายค่าใบอนุญาตฯ นัน้สามารถหา

เงินจากแหลง่อ่ืนก็ได้ใช่หรือไม ่อาทิเช่น จากสถาบนัการเงิน การออกหุ้นกู้  เป็นต้น 
คุณสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ได้อธิบายว่า ทางบริษัทต้องส ารองเงินส่วนนีเ้พ่ือใช้จ่าย ซึง่การกู้ ยืมเงินนัน้อาจจะ

ส่งผลกระทบต่อ credit rating ของบริษัท ซึง่บริษัทมีความจ าเป็นจะต้องจ่ายเงิน
ปันผลไมน้่อยกวา่ 70% ในปีถดัๆ ไป เพ่ือไมก่่อให้เกิดภาระทางการเงินสงูเกินไปต่อ
บริษัท แต่ในอนาคตถ้าบริษัทไม่มีภาระเพ่ิมขึน้ทางบริษัทก็อาจจะจ่ายเงินปันผลท่ี
สงูขึน้ก็ได้ ขึน้อยู่กับปัจจัยทางการเงินและสภาพธุรกิจโดยรวม  ดงันัน้ เพ่ือความ
โปร่งใส ทางบริษัทจึงจ าเป็นจะต้องประกาศให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้า และทาง
เราก็ได้วิเคราะห์ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลของบรรดาบริษัทท่ีอยู่ในอุตสาหกรรม
เดียวกนัด้วยเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรม ซึง่อตัราการจ่ายเงินปันผลของบรรดาบริษัท
ท่ีอยู่ในอตุสาหกรรมเดียวกนักบับริษัทเราเฉลี่ยแล้วอยู่ท่ี 50% ทัง้นีท้ัง้นัน้ นโยบาย
อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และนโยบายเหล่านี ก้็ต้องผ่านมติคณะ
กรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัท 

คุณกานต์ ตระกูลฮุน ได้อธิบายเพ่ิมเติมว่าตนเองเห็นใจผู้ ถือหุ้น และได้พิจารณาเร่ืองนีห้ลายต่อหลาย
ครัง้ แต่อย่างไรก็ดี เร่ืองนีเ้ป็นเร่ืองของการลงทุน ถือว่าเป็นโอกาสทางธุรกิจของ
บริษัท ซึง่ เอไอเอส เองไมไ่ด้มีโอกาสมากมายนกัก่อนหน้านี ้ ท่ีผ่านมา ฝ่ายจดัการ
มีฝีมือและสามารถบริหารจัดการได้ถึงแม้จะเผชิญกับข้อจ ากัดนานับประการ 
อย่างไรก็ดี อัตราการจ่ายเงินปันผลในอนาคตจะไม่ต ่ากว่า 70% แต่ในปีนีท้าง
บริษัทจะยงัคงจ่ายเงินปันผลในอตัรา 100% ดงัท่ีเคยกลา่วไว้ก่อนหน้านี ้

ไม่มีผู้ ถือหุ้นให้ความเห็นหรือสอบถามเพ่ิมเติมในวาระนี ้ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมลงมติซึง่ต้อง
อนมุตัิด้วยเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิจดัสรรก าไรสทุธิ ประจ าปี 2559 เป็นเงินปันผล จ านวน 10.08 บาทตอ่หุ้นด้วย
คะแนนเสียงดงันี ้

มตทิี่ลง 
 

จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง ) 

% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
และออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,397,937,204 99.9999 
2. ไม่เหน็ด้วย 2,900   0.0001 
3. งดออกเสียง 50,901 ไมน่บัเป็นฐานเสียง 
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วาระที่ 6 อนุมัตแิต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีบริษัท ประจ าปี 2560 

ประธานฯได้ขอให้ คณุไกรฤทธ์ิ อชุกุานนท์ชยั ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานตอ่ท่ีประชมุ 
คณุไกรฤทธ์ิ อชุกุานนท์ชยั แถลงตอ่ท่ีประชุมว่า โดยกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัท ก าหนดให้ท่ี

ประชมุสามญัประจ าปี พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีบริษัทและก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี ในการประชมุทกุๆ ปี    
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเป็นอิสระของผู้สอบบญัชี  ทกัษะ

ความรู้ความสามารถของทีมงาน ประสบการณ์ในการตรวจสอบ และบริการอื่นอนัเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจท่ีจะ
ได้รับ และความเหมาะสมของค่าสอบบญัชี จึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจาก บริษัท ดีลอยท์ 
ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2560 โดยมีรายช่ือ ดงันี ้

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

การเงินของบริษัท และก าหนดค่าสอบบญัชีท่ีเสนอส าหรับปี 2560 จ านวน 1,640,000 บาท ซึง่ไม่รวมค่าบริการอื่น 
(Non-audit Fee)  ท่ีบริษัทจะจ่ายตามจริง ทัง้นี ้บริษัท ดีลอยท์ ทู้ ช โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั ได้รับเลือกให้
เป็นส านักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทด้วย โดยมีค่าสอบบัญชีประจ าปี ของบริษัทย่อยจ านวน 
6,830,000 บาท ซึง่ไมร่วมคา่บริการอื่น (Non-audit fee) 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมตัิแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2560 ด้วยคะแนนเสียง
ดงันี ้

มตทิี่ลง 
 

จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง ) 

% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
และออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,396,612,547 99.9571 
2. ไม่เหน็ด้วย 1,029,252   0.0429 
3. งดออกเสียง 348,026 ไมน่บัเป็นฐานเสียง 

 
วาระที่ 7 พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ ประจ าปี 2560 

ประธานฯ ได้ขอให้ คุณสุรศักด์ิ วาจาสิทธ์ิ ประธานกรรมการสรรหาและก ากับดูแลกิจการ เป็น
ผู้รายงานตอ่ท่ีประชมุ 

คุณสุรศักด์ิ วาจาสิทธ์ิ แถลงต่อท่ีประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 
และข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 18 ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง  1 ใน 3 โดย
กรรมการท่ีจะต้องออกตามวาระนีอ้าจได้รับเลือกเข้ามาด ารงต าแหน่งใหมไ่ด้ ส าหรับในปี 2560 นี ้มีกรรมการต้อง
ออกจากต าแหน่งตามวาระ 4 ท่าน ดงัตอ่ไปนี ้
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1. คณุสมประสงค์  บญุยะชยั  รองประธานกรรมการ 
2. คณุทศันีย์  มโนรถ กรรมการอิสระ 
3. คณุไกรฤทธ์ิ  อชุกุานนท์ชยั กรรมการอิสระ  
4. คณุสมชยั  เลิศสทุธิวงค์ กรรมการ 

อนึ่ง คณุทัศนีย์  มโนรถ กรรมการอิสระ ซึง่เป็นกรรมการท่ีต้องออกจากต าแหน่งตามวาระในการ
ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ประจ าปี 2560 ได้แสดงความประสงค์ท่ีจะไม่รับการพิจารณาเลือกตัง้กลับเข้าเป็น
กรรมการของบริษัทอีกวาระหนึง่ 

ส าหรับการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ
ท่ีดีเก่ียวกับการดแูลสิทธิของผู้ ถือหุ้น บริษัทได้ประกาศต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และในเว็บไซต์ของ
บริษัทในช่วงเดือนตลุาคม - ธนัวาคม 2559 ให้สิทธิแก่ผู้ ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 
และเสนอช่ือบุคคลท่ีเหมาะสมเพ่ือเข้ารับการคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัท  เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
เป็นการลว่งหน้า แตไ่มม่ีผู้ ถือหุ้นท่านใดเสนอรายช่ือกรรมการเพ่ือรับการคดัเลือกแตอ่ย่างใด 

คณะกรรมการ ซึง่ไมร่วมกรรมการผู้มีสว่นได้เสีย ได้พิจารณาตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการสรรหา
และก ากับดูแลกิจการท่ีได้พิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ในด้านต่างๆ และ
ความเป็นผู้มีคณุธรรมและจริยธรรม รวมทัง้ผลการปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าท่ีกรรมการ และกรรมการชุดย่อย
เป็นรายบุคคลแล้ว เห็นควรให้คณะกรรมการเสนอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นแต่งตัง้กรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตาม
ก าหนดวาระทัง้ 3 ท่าน กลบัเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึง่ 

รายละเอียดเก่ียวกบัอายุ สดัส่วนการถือหุ้นในบริษัท วฒิุการศกึษา ประสบการณ์การท างาน และ
ประวตัิการเข้าประชมุคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุย่อย ปรากฏตามเอกสารท่ีแนบสง่ผู้ ถือหุ้นแล้ว 

กรรมการท่ีได้รับการเสนอช่ือให้ด ารงต าแหน่งกรรมการทัง้ 3 ท่าน เป็นผู้ ท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วนตาม
พรบ.บริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ีเก่ียวข้อง 

จากนัน้ ไม่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระนี ้ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมลงมติซึง่ต้อง
อนมุตัิด้วยเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมมีมติให้เลือก คุณสมประสงค์ บุญยะชัย กรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระกลบัเข้า
มาเป็นกรรมการอีกวาระหนึง่ ตามท่ีเสนอด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

มตทิี่ลง 
 

จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง ) 

% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
และออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,376,865,311 99.1229 
2. ไม่เหน็ด้วย 21,032,360   0.8771 
3. งดออกเสียง 93,334 ไมน่บัเป็นฐานเสียง 

 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมติให้เลือก คุณไกรฤทธ์ิ อุชุกานนท์ชัย กรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระกลบัเข้า
มาเป็นกรรมการอิสระอีกวาระหนึง่ ตามท่ีเสนอด้วยคะแนนเสียงดงันี ้
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มตทิี่ลง 
 

จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง ) 

% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
และออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,397,871,471 99.9991 
2. ไม่เหน็ด้วย 20,400   0.0009 
3. งดออกเสียง 99,134 ไมน่บัเป็นฐานเสียง 

 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมติให้เลือก คุณสมชัย เลิศสุทธิวงค์ กรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระกลบัเข้ามา
เป็นกรรมการอีกวาระหนึง่ ตามท่ีเสนอด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

มตทิี่ลง 
 

จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง ) 

% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
และออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,395,750,813 99.9510 
2. ไม่เหน็ด้วย 1,173,933   0.0490 
3. งดออกเสียง 1,064,659 ไมน่บัเป็นฐานเสียง 

 

วาระที่ 8 พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้กรรมการใหม่ 

ประธานฯ ได้ขอให้ คุณสุรศักด์ิ วาจาสิทธ์ิ ประธานกรรมการสรรหาและก ากับดูแลกิจการ เป็น
ผู้รายงานตอ่ท่ีประชมุ 

คุณสุรศักด์ิ วาจาสิทธ์ิ แถลงต่อท่ีประชุมว่าเน่ืองจากคุณทัศนีย์  มโนรถ กรรมการอิสระ ซึ่งเป็น
กรรมการท่ีต้องออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ได้แสดงความประสงค์ท่ี
จะไมรั่บการพิจารณาเลือกตัง้กลบัเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึง่ 

คณะกรรมการสรรหาและก ากบัดแูลกิจการได้พิจารณาสรรหากรรมการจากทกัษะท่ีจ าเป็นท่ียงัขาด
อยู่ และพิจารณาความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท เพ่ือให้องค์ประกอบของคณะกรรมการ
บริษัทเป็นไปอย่างเหมาะสมและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ท่ี
ประชมุผู้ ถือหุ้นแตง่ตัง้ คณุประสณัห์ เชือ้พานิช เป็นกรรมการอิสระ แทนคณุทศันีย์ มโนรถ เน่ืองจากมีคณุสมบตัิ
ครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนท่ี
เก่ียวข้อง และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินงานของบริษัท สามารถท่ี
จะช่วยพฒันาบริษัทได้ 

คณะกรรมการได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก ากับ
ดแูลกิจการ เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้ คุณประสณัห์ เชือ้พานิช เป็นกรรมการ
อิสระของบริษัท 

ทัง้นี ้รายละเอียดเก่ียวกบัอาย ุสดัสว่นการถือหุ้นในบริษัท วฒิุการศกึษา และประสบการณ์ท างาน
ของคณุประสณัห์ เชือ้พานิช ปรากฏตามเอกสารแนบ 5 ท่ีได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้น พร้อมหนงัสือนดัประชมุแล้ว 
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จากนัน้ ไม่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระนี ้ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมลงมติซึง่ต้อง
อนมุตัิด้วยเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน  

มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมติให้เลือก คุณประสัณห์ เชือ้พานิช เป็นกรรมการอิสระ ตามท่ีเสนอด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

มตทิี่ลง 
 

จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง ) 

% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
และออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,392,998,249 99.7989 
2. ไม่เหน็ด้วย 4,823,054 0.2011 
3. งดออกเสียง 169,702 ไมน่บัเป็นฐานเสียง 

 

วาระที่ 9 พจิารณาอนุมัตกิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2560 

ประธานฯ ได้แถลงตอ่ท่ีประชมุวา่โดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการพฒันาความเป็นผู้น าและก าหนด
ค่าตอบแทน ได้พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัท หน้าท่ีความ
รับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับท่ี เหมาะสม
เทียบเคียงได้กบัตลาดและอตุสาหกรรมเดียวกนั รวมทัง้เพียงพอท่ีจะจูงใจและรักษากรรมการท่ีมีคุณภาพไว้กับ
บริษัท จึงเห็นสมควรก าหนดวงเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท
ประจ าปี 2560 ภายในวงเงินไม่เกิน 36 ล้านบาท (สามสิบหกล้านบาท) ซึง่ประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือน 
เบีย้ประชมุ เบีย้เลีย้ง และโบนสั โดยเท่ากบัวงเงินคา่ตอบแทนของปี 2559  

ทัง้นี ้นโยบายและอัตราการจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบของค่าตอบแทนรายเดือน เบีย้ประชุม
กรรมการและโบนสัอื่นเป็นหลกัเกณฑ์เดิมตามท่ีได้รับอนมุตัิจากท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 

นโยบายค่าตอบแทนกรรมการปี 2560 

 
กรรมการ 

ค่าตอบแทนรูปตัวเงนิ (บาท) ปี 25601) 
รายเดือน เบีย้ประชุม โบนัส 

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

- ประธาน 25,000 25,000  
- กรรมการ  25,000  
คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ 

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

หมายเหตุ : 1) กรรมการบริษัทจะได้รับเบีย้เลีย้งในกรณีท่ีต้องเดินทางไปปฏิบตัิงานให้บริษัทในอตัราเดียวกนั
กบัประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและเป็นไปตามระเบียบของบริษัท 
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 2) ประธานกรรมการไมไ่ด้รับคา่ตอบแทนรายเดือน หรือค่าเบีย้ประชุมในฐานะกรรมการชุดย่อย 
ในกรณีท่ีได้รับการแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการชดุย่อย 

 3) กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร / พนักงานของบริษัท ของบริษัทย่อย หรือของผู้ ถือหุ้ น รายใหญ่  
ไมม่ีสิทธิได้รับคา่ตอบแทนในฐานะกรรมการหรือกรรมการชดุย่อย 

 ไม่มีผู้ ถือหุ้นให้ความเห็นหรือสอบถามในวาระนี ้ ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมลงมติซึ่งต้องอนุมตัิ
ด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ  

มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2560 ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

มตทิี่ลง 
 

จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง ) 

% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
และออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,392,921,970 99.7889 
2. ไม่เหน็ด้วย 4,972,108   0.2073 
3. งดออกเสียง 91,427   0.0038 

 

ซึง่เป็นคะแนนเสียงอนมุตัิไมน้่อยกวา่สองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ  

วาระที่ 10 พจิารณาอนุมัตกิารออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามัญให้แก่พนักงาน
ของบริษัทและบริษัทย่อย ส าหรับปี 2560 จ านวนไม่เกนิ 1,410,500 หน่วย 

ประธานฯ แจ้งว่าเน่ืองจากวาระท่ี 10 และวาระท่ี 11 เป็นเร่ืองต่อเน่ืองกัน จึงขออนุญาตด าเนินการ
ประชุมในวาระ 10 และวาระ 11 ต่อเน่ืองกนัจนจบ และขอให้ท่านผู้ ถือหุ้นซกัถามหลงัจากจบวาระท่ี 11 แล้ว หลงัจาก
นัน้จะขอให้ท่านผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเป็นรายวาระตอ่ไป 

ประธานฯ รายงานว่าการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิจะซือ้หุ้นสามญัให้แก่พนกังานใน
ระดับผู้ บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย ท่ีเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นอนุมัตินี ้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ จ่าย
ค่าตอบแทนระยะยาว โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการรักษาทรัพยากรบุคคลท่ีทรงคุณค่าของบริษัท และตอบแทน
ความมุ่งมั่นทุ่มเทในการท างานท่ีช่วยสร้างความเจริญเติบโตให้กับกลุ่มบริษัท โดย โครงการนี เ้ป็นการให้
ผลประโยชน์ตอบแทนซึ่งมุ่งผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างบริษัท ผู้ ถือหุ้น และพนกังาน และส าหรับในปี 2560 นี ้
ถือเป็นปีท่ี 5 หลงัจากท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นได้อนุมตัิการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั
ให้แก่พนกังานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยครัง้แรกในปี 2556  

ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะออกและเสนอขายในครัง้นี ้มีจ านวน 1,410,500 หน่วย โดยใบส าคญัแสดง
สิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุ้นสามญัได้ 1 หุ้น ในราคาใช้สิทธิท่ีจะซือ้หุ้น 160.434 บาทต่อหุ้น โดยมีรายละเอียดโดย
สรุปดงันี ้
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ประเภทของหลกัทรัพย์ท่ีเสนอขาย : ใบส าคัญแสดงสิ ท ธิ ท่ี จะซื อ้ หุ้ น สามัญของบ ริ ษัท  
    แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จากดั (มหาชน) 

ชนิดของหลกัทรัพย์ท่ีเสนอขาย  : ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัทชนิด  
    ระบช่ืุอผู้ ถือและโอนเปลี่ยนมือไมไ่ด้ 

อายใุบส าคญัแสดงสิทธิ  : ไมเ่กิน 5 ปีนบัจากวนัท่ีออกและเสนอขาย 

จ านวนท่ีเสนอขาย  : ไมเ่กิน 1,410,500 หน่วย 

ราคาเสนอขายตอ่หน่วย  : หน่วยละ 0 บาท (ศนูย์บาท) 

อตัราการใช้สิทธิ      :  ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซือ้หุ้นสามญัได้ 1 หุ้น 
เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามท่ีก าหนดใน
ข้อก าหนดสิทธิและเง่ือนไขของใบส าคญัแสดงสิทธิ 

ราคาการใช้สิทธิท่ีจะซือ้หุ้น      : ราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุ้นของบริษัทท่ีท าการซือ้
ขายในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยในช่วงระยะเวลา 
7 วนัท าการติดตอ่กนัก่อนวนัท่ีคณะกรรมการมีมติให้เสนอ
วาระต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือขออนุมตัิให้บริษัทเสนอขาย
หุ้นรองรับ หรือคิดเป็นราคา 160.434 บาทต่อหุ้น (เว้นแต่
กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามก าหนดในข้อก าหนด
สิทธิและเง่ือนไขของใบสาคญัแสดงสิทธิ) 

  โดยราคาใช้สิทธิดงักล่าวเป็นราคาท่ีไม่ต ่ากว่าร้อยละเก้าสิบ
ของราคาตลาดตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที่ สจ. 39/2551 เร่ืองการ
ค านวณราคาเสนอขายหลกัทรัพย์และการก าหนดราคา
ตลาดเพื่อการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต ่าลงวนัท่ี 
24 ธันวาคม 2551 

จ านวนหุ้นท่ีออกเพ่ือรองรับ      : จ านวนไม่เกิน 1,410,500 หุ้ น (มูลค่าท่ีตราไว้หุ้ นละ 1 
บาท) คิดเป็นร้อยละ 0.05 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมด  

คณะกรรมการพฒันาความเป็นผู้น าและก าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาโครงการออกและเสนอ
ขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัในครัง้นีแ้ละเห็นชอบให้น าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท ซึง่ได้พิจารณา
แล้ว เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 อนุมตัิการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ี
จะซือ้หุ้นสามญัให้แก่พนกังานในระดบัผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยจ านวน ไม่เกิน 1,410,500 หน่วย โดยมี
หลกัเกณฑ์ เง่ือนไขและวิธีการของการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิปรากฏตามเอกสารแนบ 6(ก) ท่ีได้
จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุแล้ว 

นอกจากนีค้ณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 พิจารณามอบ
อ านาจให้คณะกรรมการหรือบุคคลท่ีคณะกรรมการมอบหมายมีอ านาจในการพิจารณาก าหนดรายละเอียดอื่นๆ 
ท่ีเก่ียวข้องกับการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธินี ้ตลอดจนมีอ านาจในการจัดท าเอกสารและสญัญา
ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิในครัง้นีเ้พ่ือให้สอดคล้องตามวตัถุประสงค์ของการออกและ
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เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิดงักลา่วข้างต้น รวมทัง้ด าเนินการใดๆ ตามท่ีจ าเป็นและเก่ียวเน่ืองกบัการออกและ
เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิดงักลา่ว รวมทัง้การพิจารณาก าหนดเง่ือนไขและหลกัเกณฑ์อื่นท่ีเก่ียวข้อง 

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตัิการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ์ที่จะซือ้หุ้น
สามญัให้แก่พนกังานในระดบัผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย จ านวนไม่เกิน 1,410,500  หน่วย รวมถึงการ
มอบอ านาจให้คณะกรรมการ หรือบคุคลท่ีคณะกรรมการมอบหมายมีอ านาจในการพิจารณาก าหนดรายละเอียด
อื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธินี ้ตลอดจนมีอ านาจในการจดัท าเอกสารและสญัญา
ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิในครัง้นี ้ ซึง่วาระนีต้้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กวา่สามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ ถือหุ้นซึง่ถือหุ้น
รวมกนัเกินกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมออกเสียงคดัค้านการออกและเสนอ
ขายใบส าคญัแสดงสิทธินี ้ 

โดยในวาระท่ี 10 นี ้มีผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยท่ีมีส่วนได้เสียถือหุ้นรวมกนั
จ านวน 418,526 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด ในกรณีท่ีบุคคลดงักล่าวมา
ประชมุในฐานะผู้ ถือหุ้น ผู้บริหารเหลา่นัน้จะไมม่ีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี  ้

มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัให้แก่พนกังานของ
บริษัทและบริษัทย่อย ส าหรับปี 2560 จ านวนไม่เกิน 1,410,500 หน่วย และการมอบอ านาจให้
คณะกรรมการ (วาระท่ี 10) ตามท่ีเสนอด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้

มตทิี่ลง 
 

จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง ) 

% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,340,150,193 97.5892 
2. ไม่เหน็ด้วย 57,629,503   2.4033 
3. งดออกเสียง 181,009   0.0075 

 

ซึ่งเป็นคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน และ ไม่มีผู้ ถือหุ้ นรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมา
ประชมุออกเสียงคดัค้านการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธินี ้

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญจ านวนไม่เกิน 1,410,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 
บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญให้แก่พนักงานของ
บริษัทและบริษัทย่อย  

ประธานฯ รายงานว่าตามท่ีขอเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นได้พิจารณาให้บริษัทออกและเสนอขาย
ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ นสามัญ ให้แก่พนักงานในระดับผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยจ านวนไม่เกิน 
1,410,500 หน่วย ตามวาระท่ี 10 ข้างต้นนัน้ บริษัทจะต้องจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญั
แสดงสิทธิดงักลา่วจากหุ้นสามญัท่ียงัไมไ่ด้น าออกจ าหน่าย   
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ดงันัน้ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้น าหุ้ นสามัญจ านวนไม่เกิน 1,410,500 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้ 
หุ้นละ 1 บาท จากจ านวนหุ้นสามัญทัง้หมดซึ่งยังคงเหลืออยู่ท่ีบริษัทยังไม่ได้มีการออกจ าหน่ายจ านวน 
2,024,364,470 หุ้ น เพ่ือรองรับการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ นสามัญให้แก่พนักงานในระดับ
ผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยในครัง้นี ้โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 6(ข) 

นอกจากนี ้คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 พิจารณามอบ
อ านาจให้คณะกรรมการ หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการมอบหมายมีอ านาจในการก าหนดรายละเอียดอื่นๆ  
ท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้ด าเนินการต่างๆ อนัจ าเป็นและสมควรในการจดัสรรหุ้นดงักล่าว ตลอดจนการน าหุ้นสามญัเพ่ิม
ทนุดงักลา่วเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยตอ่ไป 

จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้ นสามัญจ านวนไม่เกิน 1,410,500 หุ้ น มูลค่า 
ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากจ านวนหุ้นสามญัทัง้หมดซึ่งยังคงเหลืออยู่ท่ีบริษัทยังไม่ได้มีการออกจ าหน่ายเพ่ือ
รองรับการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัให้แก่พนกังานในระดบัผู้บริหารของบริษัทและบริษัท
ย่อย รวมถึงการมอบอ านาจให้คณะกรรมการ หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการมอบหมายมีอ านาจในการก าหนด
รายละเอียดอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้ด าเนินการต่างๆ อนัจ าเป็นและสมควรในการจดัสรรหุ้นดงักล่าว ตลอดจนการ
น าหุ้นสามญัเพ่ิมทนุดงักลา่วเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป 
ซึง่วาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังต่อไปนี ้
ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าเมื่อมีการออกใบส าคญัแสดงสิทธิฯ หุ้ นสามัญท่ีได้จากการใช้สิทธิ

ดงักล่าวต้องน าไปจดทะเบียนตลาดหลกัทรัพย์หรือไม่ และใบส าคญัแสดงสิทธิฯ  
จะต้องน าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เพ่ือท่ีจะท าการซือ้ขาย warrant 
ดงักลา่วหรือไม ่

คุณสมประสงค์ บุญยะชัย โครงการ PSP ดงักล่าวเป็นโครงการเพ่ือให้พนกังานท่ีเป็นผู้บริหารมีความผูกพนั
ต่อบริษัท การขออนุมตัิในวาระท่ี 10 และ 11 เป็นการปฏิบตัิตามกฎหมาย เมื่อ
บริษัทได้ออกใบส าคญัแสดงสิทธิฯ แล้ว บริษัทต้องจัดสรรหุ้นสามญัเพ่ือรองรับ
การใช้สิทธิดงักลา่ว ทัง้นี ้ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ และหุ้นสามญัท่ีจดัสรรเพ่ือรองรับ
การใช้สิทธิฯ จะไมน่ าไปจ าหน่ายในตลาดหลกัทรัพย์ 

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทมีหลักเกณฑ์ในการก าหนดจ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิฯ 
ก าหนดราคาการใช้สิทธิฯ และจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีจะให้แก่ผู้บริหารแต่
ละรายอย่างไร 

คุณกานตมิา เลอเลิศยุตธิรรม ได้อธิบายว่า บริษัทมีหลกัเกณฑ์ในการก าหนดจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิฯ โดย
การพิจารณารายได้และผลประเมินการปฎิบัติงานของผู้บริหารแต่ละราย มา
ค านวณเป็นจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะได้รับ ทัง้นี ้จ านวนใบส าคัญแสดง
สิทธิฯ ท่ีได้รับจะผูกพันกับราคาหุ้นในตลาดฯ เพ่ือให้ผู้บริหารมุ่งมั่นท่ีจะท าให้
ราคาหุ้นของบริษัทสงูขึน้  
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ไม่มีผู้ ถือหุ้นให้ความเห็นหรือสอบถามเพ่ิมเติมในวาระนี ้ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมลงมติ  

มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญั จ านวนไมเ่กิน 1,410,500  หุ้น มลูค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 1 
บาท เพ่ือรองรับการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัให้แก่พนกังานของบริษัทและ
บริษัทย่อย และการมอบอ านาจให้คณะกรรมการตามท่ีเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น
ท่ีมาประชมุและออกเสียงละคะแนน ดงันี ้

มตทิี่ลง 
 

จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง ) 

% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
และออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,340,288,193 97.6001 
2. ไม่เหน็ด้วย 57,544,810  2.3999 
3. งดออกเสียง 158,302 ไมน่บัเป็นเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 12 พจิารณาอนุมัติการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิให้แก่พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยที่มี

สิทธิจะได้รับจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิเกนิกว่าร้อยละ 5 ของโครงการ 

ประธานฯ รายงานวา่การจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิให้แก่พนกังานในระดบัผู้บริหารของบริษัท และ
บริษัทย่อยในครัง้นี ้มีผู้ ท่ีได้รับการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิเกินกวา่ร้อยละ 5 ของโครงการจ านวน 1 ท่าน ซึง่เป็น
ผู้มีความช านาญในการบริหารงานและประสบการณ์ในการท างานอย่างกว้างขวาง มีความรู้ความสามารถ และ
ความรับผิดชอบในระดบัสงู มีความซื่อสตัย์สุจริต มีความจงรักภกัดีต่อองค์กร และมีผลการปฏิบตัิงานท่ีดีเย่ียม
ประจักษ์ชัด สามารถผลกัดนัการท างานของบริษัทและบริษัทย่อยให้เกิดผลส าเร็จอย่างแข็งแกร่งมาโดยตลอด 
การพิจารณาจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิครัง้นีจ้งึเป็นไปเพ่ือการสร้างประโยชน์สงูสดุและและการเติบโตท่ียัง่ยืนใน
ระยะยาวให้องค์กรตอ่ไป 

รายช่ือพนกังานในระดบัผู้บริหารของบริษัท และบริษัท และจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีแต่ละท่าน
จดัสรร มากกวา่ร้อยละ 5 ของโครงการ มีดงันี ้

 พนักงาน จ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร คดิเป็นร้อยละของโครงการ 

1. คณุสมชยั  เลิศสทุธิวงค์ ไมเ่กิน 93,200 หน่วย ไมเ่กินร้อยละ 6.61 
 

คณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้ น าและก าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาเห็นควรจัดสรร
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ให้แก่บคุคลดงักลา่ว นอกจากนีค้ณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา
และมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้น าและก าหนดค่าตอบแทน เห็นสมควร
เสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิให้แก่พนกังานของ
บริษัทและบริษัทย่อยท่ีมีสิทธิจะได้รับการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิเกินกวา่ร้อยละ 5 ของโครงการ ทัง้นีร้ายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารแนบ 6(ค)  
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ประธานฯ จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมตัิการจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั
ให้แก่พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยท่ีมีสิทธิจะได้รับการจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ  5 ของ
โครงการ ซึง่วาระนีต้้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่
มาประชมุและมีสิทธิออกเสียง และต้องไมม่ีผู้ ถือหุ้นซึง่ถือหุ้นรวมกนัเกินกว่าร้อยละห้าของจ านวนเสียงทัง้หมดของ
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุออกเสียงคดัค้านในวาระนี ้ 

ต่อจากนัน้  ไม่มีผู้ ถือหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถามในวาระนี ้ ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมลงมติ
จดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัให้แก่ คุณสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ซึ่งด ารงต าแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร รักษาการหวัหน้าคณะผู้บริหารด้านกลยทุธ์ และกรรมการบริษัทย่อย ได้รับการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ
ไมเ่กิน 93,200 หน่วย หรือคิดเป็นไมเ่กินร้อยละ 6.61 ของโครงการ 

โดยท่ี คณุสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ถือหุ้นในบริษัทจ านวน 80,126 หุ้น มีส่วนได้เสียในวาระนีจ้ึงไม่มี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังต่อไปนี ้
ผู้ถือหุ้น สอบถามวา่จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 93,200 หน่วย ท่ีคณุสมชยัได้รับนัน้ เป็น

จ านวนเดียวกนักบัในวาระท่ี 10 หรือไม่ เหตใุดจึงก าหนดจ านวนใบส าคญัแสดง
สิทธิฯ ท่ีคุณสมชัยได้รับเป็น 93,200 หน่วย ไม่มากหรือน้อยกว่านี ้และ
ก าหนดเวลาในการใช้สิทธิมีระยะเวลาเท่าใด 
 

คุณสมประสงค์ บุญยะชัย ได้อธิบายว่า จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 93,200 หน่วย ท่ีคุณสมชัยได้รับนัน้ 
อยู่ในจ านวน 1,410,500 หน่วย ในวาระท่ี 10 เหตผุลท่ีจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ
ให้คณุสมชยั จ านวน 93,200 หน่วย เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทก าหนด โดย
การพิจารณารายได้และผลประเมินการปฎิบตัิงานของผู้บริหารแต่ละราย ซึง่คณุ
สมชยัได้รับการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิฯ เกินกว่าร้อยละ 5 จึงต้องขออนุมตัิ
จากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นรายบคุคล 

คุณกานตมิา เลอเลิศยุตธิรรม ได้อธิบายว่า ก าหนดเวลาในการใช้สิทธิคือ ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 และปีท่ี 5 นบัจากวนัท่ี
ได้รับการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิฯ  

ไม่มีผู้ ถือหุ้นให้ความเห็นหรือสอบถามในวาระนี ้ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมลงมติ  

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิท ธิ ท่ีจะซื อ้หุ้ นสามัญให้แก่  คุณ สมชัย   
เลิศสทุธิวงค์ ซึง่ด ารงต าแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร รักษาการหวัหน้าคณะผู้บริหารด้านกลยุทธ์ 
และกรรมการบริษัทย่อย ได้รับการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิไม่เกิน 93,200 หน่วย หรือคิดเป็นไม่
เกินร้อยละ 6.61 ของโครงการ ตามท่ีเสนอด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้
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มตทิี่ลง 
 

จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง ) 

% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,322,583,515 96.8556 
2. ไม่เหน็ด้วย 75,301,688   3.1402 
3. งดออกเสียง 101,102   0.0042 

 

ซึง่เป็นคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุม และมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน และไม่มีผู้ ถือหุ้นรวมกนัเกินกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุม
ออกเสียงคดัค้านการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธินี ้

วาระที่ 13 พจิารณาเร่ืองอื่นๆ  

ประธานฯ แจ้งว่าวาระนีก้ าหนดขึน้เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้ นซักถาม และ/หรือ  ให้ความเห็นต่างๆ ต่อ
คณะกรรมการ (ถ้ามี) และ/หรือ ให้คณะกรรมการชีแ้จง ตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้น และหากไม่มีการเสนอเร่ือง
อื่นๆ เพ่ือพิจารณาตามหลกัเกณฑ์ของกฎหมายแล้ว จะไมม่ีการลงมติใดๆ ในวาระนี ้ 

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

ไม่มีผู้ ถือหุ้นซึ่งนับหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด 
เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาเร่ืองอื่น นอกจากท่ีก าหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุ 

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

มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังต่อไปนี ้
คุณนคร แสงอนิ บริษัทจะรักษาความสามารถในการท าก าไรอย่างไร  
คุณสมชยั เลิศสุทธิวงค์ บริษัทมีวิสยัทัศน์และความมุ่งมัน่ท่ีจะเป็นผู้น าตลาดโทรคมนาคม บริษัทได้ขยาย

ธุรกิจจากเดิมท่ีเคยให้บริการเฉพาะด้านมือถือ ไปสู่บริการอินเตอร์เน็ตบ้าน
ความเร็วสูง และบริการดิจิทัล ซึ่งจะเป็นแหล่งรายได้แห่งใหม่ของบริษัท อีกทัง้ 
บริษัทได้วางแผนธุรกิจในด้านดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Digital platform) เช่น การ
ร่วมมือกบัธนาคารพาณิชย์ในการท าธุรกรรมทางการเงินหรือการท านาโนไฟแนนซ์
ออนไลน์ เป็นต้น ในด้านการบริหารต้นทุน ภายใต้สภาวะของเทคโนโลยีท่ี
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นผลให้มีค่าใช้จ่ายในด้านการวางระบบและ
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ค่าใช้จ่ายด้านใบอนุญาตฯ ท่ีสูง ดงันี ้บริษัทมีนโยบายและการก ากับดูแลในการ
บริหารจดัการต้นทนุเพ่ือสร้างโอกาสในการท ารายได้ 

ผู้ถือหุ้น สอบถามวา่  
1. ในด้านบริการอินเตอร์เน็ตบ้านความเร็วสูงนัน้ บริษัทเร่ิมด าเนินการใน

ธุรกิจนีช้้าไปหรือไม ่
2. ถ้าบริษัทได้รับการตอบรับเป็นพนัธมิตรกบัทีโอทีในการให้บริการ 4G บน

คลี่นความถ่ี 2300MHz จะท าให้บริษัทถูกมองว่าผูกขาดการครอบครอง
คลื่นความถ่ีหรือไม ่

คุณสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ได้อธิบายดงันี ้
1. ในด้านบริการอินเตอร์เน็ตบ้านความเร็วสงูนัน้ บริษัทเร่ิมด าเนินการอย่าง

ถูกท่ีถูกเวลา กล่าวคือ ในแรกเร่ิมนัน้ การให้บริการอินเตอร์เน็ตบ้านจะใช้
เทคโนโลยีสายทองแดง หรือ ADSL ซึง่ในตอนนัน้หากบริษัทลงทุนจะต้อง
ใช้งบประมาณท่ีสูงมาก เมื่อเทียบกับเทคโนโลยีไฟเบอร์ท่ีสามารถให้
ความเร็วได้ดีและมีความเสถียรมากกว่า 

2. ในปัจจบุนั ตลาดโทรคมนาคมมีการแข่งขนัอย่างเสรี ผู้ ให้บริการรายอื่นๆ ก็
ครอบครองคลื่นความถ่ีจ านวนพอๆ กบัของเอไอเอส จงึมองว่ารัฐบาลน่าจะ
ไมถื่อวา่เป็นการผกูขาด 

ผู้ถือหุ้น สอบถามวา่อีก 3-5 ปี ข้างหน้านัน้ บริษัทมีวิสยัทศัน์ในการด าเนินธุรกิจอย่างไร 
คุณสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ได้อธิบายว่า อย่างท่ีเรียนไปในตอนนัน้ว่า บริษัทมุ่งมัน่ท่ีจะก้าวไปเป็น ผู้ ให้บริการ

ด้านดิจิทัลไลฟ์ เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าท่ีเปลี่ยนไปในปัจจุบัน 
รวมถงึเตรียมความพร้อมส าหรับยุคอนาคต และเสริมสร้างศกัยภาพในการแข่งขัน 
โดยการลงทนุในด้านการสร้าง Mobile Platform และ FBB Platform เพ่ือให้บริการ
ดิจิทลัคอนเทนต์ใน 5 ด้านหลกั คือ วิดีโอ เกม โมบายมนัน่ี คลาวด์ และ M2M 

คุณชัชชาย สิงห์เจริญ ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ในปีท่ีผ่าน บริษัทจะมีค่าใช้จ่ายในด้านการตลาดท่ีสูง แต่ก็
น่าจะเป็นโอกาสที่ดีท่ีบริษัทได้ร่วมมือกบัพาร์ทเนอร์อย่าง FOX และ HBO ในด้าน
โทรศพัท์มือถือ บริษัทไมค่วรออกโปรโมชัน่แจกเคร่ืองฟรี หรือโปรโมชัน่ค่าโทรศพัท์
แบบรายเดือนในราคาถกูเพ่ือดงึลกูค้า เพราะอาจจะไมคุ่้มกบัต้นทนุ 

ผู้ถือหุ้น อยากให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารอธิบายถึงเร่ือง NB-IoT ว่าบริษัทมีแผนการ
ด าเนินธุรกิจในด้านนีอ้ย่างไร รวมถึง NB-IoT จะสามารถสร้างรายได้ให้บริษัทได้
อย่างไร 

คุณสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ได้อธิบายว่า เทคโนโลยี NB-IoT ไม่ได้เป็นเพียงแค่แนวคิดเท่านัน้ แต่บริษัทได้
ด าเนินการในการร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการคิดค้นและพัฒนา
ระบบส าหรับการจองท่ีจอดรถ ส่วนในด้านการสร้างรายได้นัน้ ขอยกตวัอย่างเช่น 
มิเตอร์หวัจ่ายน า้ประปาหรือมิเตอร์ไฟฟ้าในขณะนีย้งัเป็นมิเตอร์แบบอะนาล็อก ซึง่




