
  

 รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 
บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จ ากัด (มหาชน) 

วันที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 นาฬกิา 
ณ โรงแรม เซน็ทารา แกรนด์ เซน็ทรัล พลาซา ลาดพร้าว 

ห้องวภิาวดีบอลรูม  ชัน้ล็อบบี ้ 
เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 

      
การประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ในวนันีม้ีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวม 

4,105 ราย นับจ านวนหุ้นท่ีถือรวมกันได้ทัง้สิน้ 2,538,323,759 หุ้น จากจ านวนหุ้นทัง้หมด 2,973,095,330 หุ้น 
หรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 85.38 ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัท 

ในล าดบัแรก นายจิระเดชย์ 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 หรืองดออกเสียงดังกล่าว ไปหักออกจากจ านวนเสียง
ทัง้หมดท่ีมาเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยถือว่าคะแนนเสียงท่ีเหลือจากการหักออก
ดงักลา่วเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นด้วยกบัวาระนัน้ๆ  

4. หากวาระใดไมม่ีผู้ออกเสียงไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสียง ประธานจะถือวา่ท่ีประชมุมีมติเอกฉนัท์ในวาระนัน้ๆ 
5. ในกรณีปกติ มติของท่ีประชุมให้ถือจากคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกหนึง่เสียงเป็นเสียงชีข้าด 
6. ส าหรับวาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระ และวาระท่ี 6 พิจารณา

เลือกตัง้กรรมการใหมน่ัน้ 
6.1 ขอให้ผู้ ถือหุ้นลงมติแตง่ตัง้เป็นรายบคุคลตามรายช่ือในบตัรลงคะแนน   
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6.2  ขอให้ผู้ ถือหุ้นทุกท่านส่งบัตรลงคะแนนในวาระนีค้ืนให้แก่เจ้าหน้าท่ี ไม่ว่าจะออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
หรืองดออกเสียงก็ตาม 

 ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นไมส่ง่บตัรลงคะแนนคืน ไม่ว่าท่านจะออกเสียงเป็นอย่างใดก็ตาม  บริษัทจะถือว่า
ท่านออกเสียงเห็นด้วยในวาระท่ี 5 และ 6 นี ้

7. ส าหรับวาระท่ี 7 พิจารณาอนุมตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2562 นัน้ ต้องผ่านมติอนุมตัิด้วย
คะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

นายกานต์ ตระกลูฮนุ ประธานกรรมการ เป็นประธานท่ีประชมุ 

นายชวิน ชัยวชัราภรณ์ เลขานุการบริษัท ได้แนะน ากรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และ
ท่ีปรึกษากฎหมายอิสระเพ่ือตรวจสอบการลงคะแนนตามล าดบั ดงัตอ่ไปนี ้
กรรมการ 
1. นายกานต์ ตระกลูฮนุ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการการพัฒนา

ความเป็นผู้น าและก าหนดคา่ตอบแทน  
2. นายสมประสงค์ บญุยะชยั รองประธานกรรมการบริษัท และกรรมการการพัฒนาความเป็นผู้ น าและ

ก าหนดคา่ตอบแทน  
3. นายฮยุ เวง็ ชอง กรรมการผู้อ านวยการและหวัหน้าคณะผู้บริหารด้านปฏิบตัิการ 
4. นางสาวจีน โล เงีย้บ จง กรรมการสรรหาและก ากบัดแูลกิจการ 
5. นายเฆราร์โด ซี.อบลาซา จเูนียร์ กรรมการอิสระ กรรมการการพฒันาสูค่วามยัง่ยืน และกรรมการบริหาร 
6. นายแอเลน ลิว ยง เคียง  ประธานกรรมการบริหาร  และกรรมการการพฒันาความเป็นผู้น าและก าหนด

คา่ตอบแทน 
7. นายสมชยั เลิศสทุธิวงค์   กรรมการบริหาร กรรมการการพฒันาสูค่วามยัง่ยืน และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
8. นายไกรฤทธ์ิ อชุกุานนท์ชยั   กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและก ากับความเสี่ยง และกรรมการ

สรรหาและก ากบัดแูลกิจการ  
9.  นายสรุศกัด์ิ  วาจาสิทธ์ิ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและก ากบัดแูลกิจการและกรรมการ

ตรวจสอบและก ากบัความเสี่ยง 
10.  นายประสณัห์ เชือ้พานิช กรรมการอิสระ ประธานกรรมการการพัฒนาสู่ความยั่งยืนและกรรมการ

ตรวจสอบและก ากบัความเสี่ยง 
ทัง้นี ้มีกรรมการเข้าร่วมประชมุจ านวน 10 ท่าน จากจ านวนกรรมการทัง้หมด 10 ท่าน คิดเป็นสดัสว่นกรรมการท่ี
เข้าร่วมประชมุร้อยละ 100  
ผู้บริหาร 
1. นายธีร์ สีอมัพรโรจน์ หวัหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน 
2. นายวีรวฒัน์ เกียรติพงษ์ถาวร หวัหน้าคณะผู้บริหารด้านธุรกิจสมัพนัธ์และองค์กร 
3. นางสาวกานติมา  เลอเลิศยตุิธรรม หวัหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบคุคล 
4. นายเกรียงศกัด์ิ  วาณิชย์นที หวัหน้าคณะผู้บริหารด้านเทคโนโลยี 
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5. นายปรัธนา  ลีลพนงั หวัหน้าคณะผู้บริหารด้านกลุม่ลกูค้าทัว่ไป 
6. นายยงสิทธ์ิ โรจน์ศรีกลุ หวัหน้าคณะผู้บริหารด้านกลุม่ลกูค้าองค์กร 

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

ผู้ลงนามในงบแสดงฐานะการเงิน และบญัชีก าไรขาดทนุ ประจ าปี 2561 

ที่ปรึกษากฎหมายอสิระเพื่อตรวจสอบการประชุมและการลงคะแนน 
นางสาววิชญา อภิรัตน์เกษม บริษัท ฮนัตนั แอนดรูส์ เคิร์ท ไทยแลนด์ จ ากดั 

ประธานฯ ได้แถลงตอ่ท่ีประชมุวา่ การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ในวนันีเ้ป็นไปตามมติ
ของคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครัง้ท่ี 2/2562 เมื่อวันท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2562 เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ 
ตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือเชิญประชมุ บริษัทได้ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
2562 (Record Date) ในวนัท่ี 21 กมุภาพนัธ์ 2562  

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

วาระที่ 1 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการด าเนินงานในปี 2561 
ประธานฯ ได้ขอให้ นายสมชยั เลิศสทุธิวงค์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร เป็นผู้ รายงาน

สรุปผลการด าเนินงาน ในปี 2561 ดงัตอ่ไปนี ้
นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ รายงานสรุปผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2561 ท่ีผ่านมา โดยมี

สาระส าคญั ดงัตอ่ไปนี ้
ภาพรวมธุรกิจของเอไอเอส 
วิสยัทศัน์ของเอไอเอส คือ “เป็นผู้น าด้านดิจิทลัแพลตฟอร์ม เพ่ือยกระดบัการใช้ชีวิตของคนไทย” ทัง้

ในด้านการใช้ชีวิต และการท างาน  ทัง้นีเ้พ่ือให้เอไอเอสก้าวไปสูค่วามเป็นผู้น าดงักลา่ว ต้องมีปัจจยัประกอบ ดงันี ้
1.  เข้าถึงลูกค้ามากขึน้ทัง้ในบ้านและนอกบ้าน เอไอเอสจึงต้องมีโครงสร้างพืน้ฐานท่ีแข็งแรงทัง้

โทรศพัท์เคลื่อนท่ีและอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เพ่ือเป็นฐานส าคญัในการให้บริการดิจิทัลต่างๆ ร่วมกับคู่ธุรกิจ 
(Business Partners) เช่น วิดีโอแพลตฟอร์ม (Video Platform) ธุรกรรมทางการเงินบนมือถือ (Mobile Money) 
บริการเช่ือมตอ่ระหว่างอปุกรณ์ (Internet of Things: IoT) ซึง่จะต้องได้รับการพฒันาให้แข็งแกร่งสามารถใช้งาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใน 3-5 ปีข้างหน้า ทัง้นี ้จะต้องบริหารจดัการต้นทนุการให้บริการให้ต ่ากว่าคู่แข่งตาม
ปริมาณการใช้งานท่ีมากกวา่ 
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2. ท าความเข้าใจลกูค้าอย่างลกึซึง้ ด้วยจ านวนลกูค้าเกินกว่า 41 ล้านเลขหมาย เอไอเอสจึงต้องมี
ทีมงานวิเคราะห์ข้อมลูท่ีมีประสิทธิภาพ รวมไปถงึการน าเทคโนโลยีด้านดิจิทลัใหม่ๆ  เข้ามาปรับใช้ในกระบวนการ
ท างาน เช่น ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) 

3. การเปิดกว้างต้อนรับและท างานร่วมกบัคู่ธุรกิจ (Business Partners) ในอตุสาหกรรมต่างๆ ได้แก่ 
ธุรกิจบริการทางการเงิน ธุรกิจบริการสาธารณสขุ เพ่ือสร้างระบบนิเวศของการให้บริการ (Ecosystem) ไปด้วยกัน 
ทัง้นี ้การร่วมมือกนัดงักล่าวสามารถให้บริการด้านดิจิทลั (Digital Service) แก่ลกูค้าของเอไอเอส ตลอดจนลกูค้า
ของคูแ่ข่งรายอื่นๆ ด้วย เพ่ือให้เอไอเอสเป็น ดิจิทลัแพลตฟอร์ม (Digital Platform) ของคนไทยทกุคน  

ประเดน็ส าคญัในปี 2561  
1. พฒันาธุรกิจหลกัโทรศพัท์เคลื่อนท่ี (Core Mobile Business) ให้มีความพร้อมในยคุดิจิทลั   

 ลงทนุเพ่ือพฒันาโครงข่ายคณุภาพอย่างตอ่เน่ือง เพ่ือเน้นย า้ความเป็นผู้น า ทัง้การประมลู
คลื่น 1800MHz และการสร้างภาพลกัษณ์ NEXT G เพ่ือเป็นผู้น าในการให้บริการด้วยโครงข่ายท่ีคณุภาพสามารถ
ให้บริการได้มาตรฐานสงูทัง้ความเสถียรและความเร็วของการเช่ือมตอ่ 

 ปรับต้นทุนของการให้บริการให้เหมาะสมในทุกส่วน ผ่านโครงการ ALPHA เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพและความพร้อมส าหรับการให้บริการ ทัง้ในด้านการจดัการโครงข่าย ด้านการวางแผนงบลงทุน และ
ด้านทรัพยากรบคุคล       

2. เสริมสร้างธุรกิจใหมใ่ห้เติบโต ผ่านการจดัสรรทรัพยากรท่ีเหมาะสม 

 ขยายฐานลูกค้าอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงไปใน 57 จังหวัด ผ่านครัวเรือนกว่า 7 ล้าน
ครัวเรือน โดยตัง้เป้าเป็นผู้ให้บริการรายหลกัรายหนึง่ในธุรกิจประเภทนี ้

 ลงทุนเพ่ือขยายบริการด้านดิจิทัล ทัง้ให้แก่ลกูค้าองค์กรและลูกค้าทั่วไป ในการนี ้ได้ท า
การเข้าซือ้กิจการบริษัท ซีเอส ล็อกอินโฟ จ ากดั (มหาชน) (“CSL”) เพ่ือขยายการให้บริการเข้าสู่ตลาดลกูค้าองค์กร 
และการร่วมลงทนุในบริษัท แรบบิท ไลน์ เพย์ จ ากดั (RLP) ในการให้บริการธุรกรรมทางการเงินให้แก่ลกูค้า 

3. ให้ความส าคญักบัการสร้างผลตอบแทนท่ีดีให้แก่ผู้มีสว่นได้เสียทกุฝ่าย 

 ใช้งบการตลาดและงบลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างก าไรกว่า 29,682 ล้านบาท เพ่ือ
สร้างสมดลุระหวา่งการเติบโตของรายได้และการรักษาฐานก าไร ในสภาพการแข่งขนัท่ีรุนแรง 

 ให้ความส าคัญกับการท าธุรกิจอย่างยั่งยืน ผ่านนโยบายของคณะกรรมการด้านความ
ยัง่ยืน และทีมงานท่ีขบัเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงกระบวนการท างานในองค์กร   

ผลการด าเนินงานในปี 2561  
จากวิสยัทัศน์ของเอไอเอสท่ีต้องการเป็นผู้น าด้านดิจิทัลแพลตฟอร์ม เอไอเอสจึงด าเนินธุรกิจใน 3 

ด้าน ได้แก่  1) ธุรกิจโทรศพัท์เคลื่อนท่ี 2) ธุรกิจอินเตอร์เน็ตความเร็วสงู และ 3) ธุรกิจการให้บริการดิจิทลั (Digital 
Service)   

โดยในปีท่ีผ่านมาเอไอเอสมีการลงทุนต่อเน่ือง ในธุรกิจโทรศพัท์เคลื่อนท่ี มีเป้าหมายเพ่ือรักษา
ความเป็นผู้น าและเตรียมความพร้อมรองรับการใช้งาน 4G ท่ีเติบโตขึน้จากการใช้งานสื่อสงัคมออนไลน์ (Social 
Media) และการรับชมสาระความบนัเทิง สง่ผลให้อตัราการใช้งาน 4G เพ่ิมขึน้ จากร้อยละ 46 ของฐานลกูค้ารวม 
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ในปี 2560 เป็นร้อยละ 59 ในปี 2561 โดยลกูค้ามีการใช้งานข้อมลูต่อเดือนกว่า 11 กิกะไบต์  เติบโตจาก 7 
กิกะไบต์ ในปีก่อน  และเพ่ือให้การให้บริการ 4G ของเอไอเอสมีคณุภาพและโดดเด่น ทัง้ในด้านความครอบคลมุ
ของพืน้ท่ีให้บริการและความเร็วของการใช้บริการ  

นอกจากนี ้ในปีท่ีผ่านมาเอไอเอสได้ลงทุนในโครงข่าย 4G และประมลูใบอนุญาตใช้คลื่นความถ่ี 
1800MHz ท าให้เอไอเอสพัฒนาคุณภาพการให้บริการได้อย่างต่อเน่ือง โดยได้รับการรับรองจากองค์กรต่างๆ 
อย่างมากมาย โดยเฉพาะอย่างย่ิงจากสถาบัน Oolka ท่ีเอไอเอสได้รับรางวลั “The Fast Mobile Network in 
Thailand” ถงึ 4 ปีซ้อน ปัจจบุนัเอไอเอส เป็นผู้ให้บริการท่ีมีคลื่นความถ่ีมากท่ีสดุรายหนึง่ โดยมีคลื่นความถ่ีรวม 2 
x 60 เมกะเฮิรตซ์ สง่ผลให้สามารถให้บริการ 4G LTE ด้วยประสิทธิภาพสงูสดุตามมาตรฐาน   

ด้วยเหตุนีเ้อไอเอสจึงยังคงความเป็นผู้น าในตลาดโทรศพัท์เคลื่อนท่ีอย่างแข็งแกร่งในปีท่ีผ่านมา  
โดยมีส่วนแบ่งตลาดเชิงรายได้กว่าร้อยละ 48 จากรายได้/เลขหมาย/เดือน ท่ีสงูกว่าคู่แข่ง และได้รับการตอบรับ
จากลกูค้าด้านภาพลกัษณ์ของตราสินค้า (Brand) ท่ีเข้มแข็งขึน้อย่างตอ่เน่ือง  

ในปี 2561 เอไอเอสได้น าเทคโนโลยีดิจิทัล เข้ามาใช้ในการด าเนินงานมากขึน้ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพของการท าธุรกิจ ลดต้นทนุและสอดรับกบัการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค อาทิ การบริการ
แบบ Full-E ได้แก่ E-bill, E-pay, E-receipt ผ่านแอปพลิเคชนั myAIS การใช้ “Ask Aunjai” ซึง่เป็น AI Chatbot 
ท่ีฝังอยู่บนเวบ็ไซต์และแอปพลิเคชนั ช่วยแก้ไขปัญหาของลกูค้าได้ทนัท่วงที และเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของ
พนกังาน  

เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับเทคโนโลยี 5G ท่ีจะมาในอนาคต เอไอเอสจึงได้เปิดห้องแล็บทดลอง 
ร่วมกบัจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั เพ่ือพฒันาเทคโนโลยี 5G ในประเทศไทยทดัเทียมกบัระดบัสากล   

เอไอเอสด าเนินธุรกิจอินเตอร์เน็ตความเร็วสงูภายใต้ตราสินค้า “ไอเอเอสไฟเบอร์ (AIS Fibre)” โดย
มีเป้าหมายเพ่ือขยายฐานลกูค้าอย่างมีคณุภาพ ส่งเสริมให้ลกูค้าใช้บริการของเอไอเอสมากกว่าหนึ่งประเภทการ
บริการ ทัง้นี ้บนพืน้ฐานของเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัและความแข็งแกร่งของโครงสร้างพืน้ฐานท าให้การลงทุนในธุรกิจ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสงูมีความเหมาะสม ใช้เงินลงทนุประมาณ 4 -5 พนัล้านบาทตอ่ปี  

จากความได้เปรียบนี ้เอไอเอส จึงเน้นกลยุทธ์แบบหลอมรวมการให้บริการ (Convergence) ท่ี
น าเสนอการรวมบริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ี เน็ตบ้าน และเนือ้หาสาระแบบดิจิทลั (Digital Contents) เข้าไว้ด้วยกนั 
ปัจจบุนั ไอเอเอสไฟเบอร์ มีสว่นแบ่งตลาดเชิงผู้ ใช้บริการประมาณร้อยละ 8 โดยมีลกูค้าเพ่ิมขึน้กว่า 209,500 ราย
ในปีท่ีผ่านมา หรือกว่าร้อยละ 20 ของการเติบโตของตลาดรวม ปัจจุบันมีลูกค้ารวมทัง้สิน้ 730,500 ราย สร้าง
โอกาสในการเข้าถึงลกูค้าของเอไอเอส มากขึน้  โดยเฉพาะในยุค 5G ท่ีจะเข้ามายกระดบัการใช้บริการดิจิตอลใน
ครัวเรือน ไม่ว่าจะเป็น ระบบบ้านอจัฉริยะ (Smart Home Solution)  เพ่ือความสะดวกและปลอดภยัในบ้าน 
ความบนัเทิงในรูปแบบใหม่ๆ ท่ีใช้ เทคโนโลยีเสมือนจริง (Virtual Technology)  เช่น การชมการแสดงดนตรีสด 
และการเลน่เกมส์ เป็นต้น  

ทัง้นี ้เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการเติบโตในระยะยาว  เอไอเอสมุ่งเน้นการท าธุรกิจการ
ให้บริการดิจิทลั ใน 5 ด้าน โดยมีเป้าหมายการสร้าง ดิจิทลัแพลตฟอร์ม ส าหรับทัง้ลกูค้าทัว่ไปและลกูค้าองค์กร 

ส าหรับลกูค้าองค์กร แบ่งออกเป็น บริการด้านการจดัเก็บและประมวลผลข้อมูล (Cloud Service) 
และบริการเช่ือมตอ่ระหวา่งอปุกรณ์ (Internet of Things: IoT) ปีท่ีผ่านมาเอไอเอสได้เข้าซือ้กิจการของ บริษัท ซีเอส 
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ล็อกอินโฟ จ ากดั (มหาชน) (CSL) โดยใช้เงินลงทุนประมาณ 4 พนัล้านบาท ความแข็งแรงของ CSL จะช่วยเสริม
บริการของเอไอเอส ในด้านตา่งๆ ได้แก่ 1) ด้านฐานลกูค้าท่ีแตกต่างและส่งเสริมกนั  2) ด้านสินค้าและบริการ ทัง้ 
การจดัเก็บและประมวลผลข้อมลู (Cloud Service) ด้วยศนูย์ข้อมลูมาตรฐาน (Data Center) และการให้บริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT Solution) ท่ีมีประสิทธิภาพ  3) ด้านการประหยดัต้นทุน จากการใช้โครงสร้างพืน้ฐาน
ร่วมกนั และ 4) ด้านความช านาญของทีมงาน CSL  

ส าหรับบริการเช่ือมต่อระหว่างอปุกรณ์ (Internet of Things: IoT) เอไอเอสได้ร่วมท างานกบัคู่ธุรกิจ 
(Business Partners) โดยได้จดัตัง้โครงการ AIS IoT Alliance Program (AIAP) เพ่ือเป็นศนูย์กลางการเรียนรู้และ
การท างานด้าน IoT ร่วมกัน ตวัอย่างบริการท่ีส าคญั เช่น การร่วมมือกับกลุ่ม ปตท. ให้บริการ IoT เพ่ือวดัและ
ควบคมุการไหลของก๊าซในระบบท่อสง่ การร่วมมือกบักลุ่ม Property Perfect และอสงัหาริมทรัพย์ชัน้น าอื่นๆ เพ่ือ
ริเร่ิมการให้บริการ ระบบบ้านอจัฉริยะ (Smart Home) ระบบเมืองอจัฉริยะ (Smart City) ทัง้นี ้บริการเช่ือมต่อ
ระหว่างอุปกรณ์ (IoT) จะเติบโตมากขึน้ ในยุคเทคโนโลยี 5G จากความพร้อมของระบบนิเวศการให้บริการ 
(Ecosystem) ท่ีมีประสิทธิภาพมากขึน้ โดยมีเอไอเอสเป็นศูนย์กลางการเช่ือมต่อระหว่างคู่ธุรกิจ (Business 
Partners) และฐานลูกค้าของเอไอเอส และส าหรับลกูค้าทัว่ไป แบ่งเป็นด้านวิดีโอแพลตฟอร์ม (VDO Platform) 
ด้านแพลตฟอร์มธุรกรรมทางการเงินบนมือถือ (Mobile Money Platform)  และแพลตฟอร์ม (Platform) อื่นๆ ท่ี
ด าเนินการร่วมกบัคูธุ่รกิจ (Business Partners) 

ส าหรับบริการด้านวิดีโอ (VDO) เอไอเอสให้บริการแพลตฟอร์ม AIS PLAY บนโทรศพัท์เคลื่อนท่ี
และกลอ่ง AIS PLAYBOX ให้ลกูค้าสามารถรับชมเนือ้หาสาระ (Content) ยอดนิยมระดบัโลก ทัง้รับชมแบบปกติ
และแบบตามค าขอ (on demand) โดยปัจจุบนัมียอดลกูค้าท่ีใช้งานต่อเน่ืองรวมกนักว่า 2 ล้านคน โดยสามารถ
ให้บริการทัง้ลกูค้าของเอไอเอส และของคูแ่ข่งได้ เพ่ือขยายฐานลกูค้าให้มากขึน้ พร้อมตอ่ยอดหารายได้ในรูปแบบ
ใหม่ๆ  ในอนาคต   

อีกหนึ่งความตัง้ใจของเอไอเอสคือการน าประเทศไทยมุ่งสู่การเป็นสงัคมไร้เงินสดด้วยระบบการ
บริการทางการเงินผ่านโทรศพัท์เคลื่อนท่ี (Mobile Money Platform) โดย เอไอเอสได้เข้าลงทุนในบริษัทร่วมค้า 
ร่วมกับไลน์ (LINE) และวีจีไอ (VGI) ด้วยเงินลงทุนประมาณ 800 ล้านบาท เพ่ือด าเนินธุรกิจกระเป๋าเงิน
อิเลก็ทรอนิกส์ภายใต้ตราสินค้าบริการ แรบบิท ไลน์ เพย์ หรือ RLP  ปัจจบุนัมีลกูค้าใช้งานตอ่เน่ืองกวา่ 1 ล้านราย 
โดยมีเป้าหมาย ในการท าให้ RLP เป็นกระเป๋าเงินในโทรศพัท์เคลื่อนท่ี (Mobile Wallet) ท่ีลกูค้าเลือกใช้มากท่ีสดุ  
พร้อมเปิดโอกาสในการตอ่ยอดบริการอื่นๆ ในอนาคต  

ด้วยความมุ่งมัน่ด าเนินธุรกิจใน 3 ด้านดังกล่าว เอไอเอสมีความพร้อมในการส่งมอบบริการท่ี
เหนือกวา่ ใสใ่จบริการลกูค้า เสริมสร้างวฒันธรรมการท างานเป็นมืออาชีพ  และสร้างการเติบโตอย่างยัง่ยืนกบัผู้มี
ส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการเป็นผู้น าด้านการให้บริการเทคโนโลยีท่ีได้รับการยอมรับสูงสุดใน
ประเทศไทยตอ่ไป  

กลยทุธ์หลกัท่ีเอไอเอสจะด าเนินการในปี 2562 
ในปีท่ีผ่านมา เอไอเอสยงัคงเป็นผู้น าในตลาดโทรศพัท์เคลื่อนท่ีท่ีมีความแข็งแกร่ง และได้เสริมสร้าง

ความแข็งแรงของธุรกิจใหม่ๆ  เพ่ิมมากขึน้ กลยทุธ์หลกัท่ีเอไอเอสจะด าเนินการในปี 2562 เป็นดงันี ้ 
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ธรุกิจโทรศพัท์เคลือ่นที ่
ธุรกิจโทรศพัท์เคลื่อนท่ียงัคงเป็นธุรกิจหลกัท่ีมีความส าคญั เน่ืองจากเป็นส่วนหลกัทัง้ในด้านรายได้

และก าไร โดยในปีนีจ้ะเน้น 
 รักษาและเพ่ิมเติมสว่นแบ่งทางการตลาด ทัง้ลกูค้าในระบบเติมเงิน (Prepaid) และลกูค้าระบบ

รายเดือน (Postpaid) 
 มุ่งเน้นการเจาะกลุ่มลกูค้า (Segmentation) ท่ีมีอตัราการเติบโตท่ีสงู เช่น วยัรุ่น นกัท่องเท่ียว 

ชาวตา่งชาติ 
 สร้างภาพลกัษณ์ของตราสินค้าบริการ (Brand) ให้แข็งแกร่งมากย่ิงขึน้ส าหรับลกูค้ากลุ่มท่ีนิยม

บริการดิจิตอล (Digital Population) 
 น าเทคโนโลยีด้านการวิเคราะห์ข้อมลู (Data Analytics) มาเสริมสร้างธุรกิจอย่างจริงจงั เพ่ือให้

ได้ข้อมูลเชิงลึกส าหรับการให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างตรงจุดมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ สร้างโอกาสต่อยอดทาง
ธุรกิจตอ่ไปในอนาคต   

ธรุกิจอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 
 เน้นท าตลาดด้วยแพ็กเกจแบบหลอมรวมการให้บริการ (Convergence) สร้างความแตกต่าง

และอาศยัฐานลกูค้าโทรศพัท์เคลื่อนท่ีท่ีแข็งแกร่ง  
 เน้นการท าการตลาดในเขตเมืองท่ีมีความต้องการใช้งานจริง 
 ตัง้เป้ามีลกูค้า 1 ล้านครัวเรือน 
ธรุกิจดิจิทลัเซอร์วิส (Digital Service)  
 ตลาดลกูค้าองค์กร เน้นเติบโตแบบองค์รวม (end-2-end) โดยเฉพาะอย่างย่ิงในตลาดเกิดใหม่

อย่าง การจดัเก็บและประมวลผลข้อมลู (Cloud Service) ด้วยศนูย์ข้อมลูมาตรฐาน (Data Center) และการ
ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT Solution) ท่ีมีประสิทธิภาพ   

 ตลาดลูกค้าทั่วไป ส าหรับวิดีโอแพลตฟอร์ม (VDO Platform) และแพลตฟอร์มธุรกรรมทาง
การเงินบนมือถือ (Mobile Money Platform) ยงัคงเน้นขยายฐานลกูค้า พร้อมเตรียมตวัสร้างรายได้ผ่านรูปแบบ
ธุรกิจใหม่ๆ  เพ่ิมเติม เช่น ประกนัภยั โฆษณา เกมส์ เป็นต้น 

ด้วยกลยุทธ์ดังกล่าว จึงคาดว่ารายได้น่าจะเติบโตประมาณ 4-6% และรักษาระดับ EBITDA 
margin ใกล้เคียงกบัปีก่อนท่ีประมาณ 43% โดยจากการขยายตวัของการใช้งานทัง้ 4G และอินเตอร์เน็ตความเร็ว
สงู จงึวางแผนใช้งบลงทุนประมาณ 20,000 – 25,000 ล้านบาท และคงนโยบายเงินปันผลท่ีไม่ต ่ากว่า 70% ของ
ก าไรสทุธิ 

ด าเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล และก าหนดกลยทุธ์การด าเนินธุรกิจอย่างยัง่ยืน 
การท่ีเอไอเอสจะท าธุรกิจและสร้างผลก าไรเติบโตไปได้ในระยะยาว ต้องอาศยัความเช่ือมัน่กบัผู้มี

ส่วนได้เสียในกลุ่มต่างๆ เอไอเอสจึงยึดมัน่การด าเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล และก าหนดกลยุทธ์การด าเนิน
ธุรกิจอย่างยัง่ยืน 

การสง่เสริมธรรมาภิบาลในองค์กร 
ตวัอย่างการด าเนินงานในปีท่ีผา่นมา 2 เร่ือง ดงันี ้
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เร่ืองแรก เอไอเอสได้สื่อสารและจดัฝึกอบรมพนกังานให้มีความตระหนกัและละเว้นพฤติกรรมการ
เรียกรับหรือให้สนิบนในกระบวนการท างาน   

เร่ืองทีส่อง เอไอเอสได้บงัคบัใช้นโยบายโดยห้ามการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนกังานในช่วง 30 วนั ก่อนวนัประกาศงบการเงิน โดยเฉพาะกบักลุม่ท่ีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบซึง่สามารถเข้าถงึ
หรือลว่งรู้ข้อมลูส าคญัๆ ของบริษัท 

กลยทุธ์สูค่วามยัง่ยืนทัง้ 7 ในปี 2562 
นอกเหนือจากตวัชีว้ดัผลการด าเนินงานทางการเงินแล้ว เอไอเอสยงัให้ความส าคญักบัการท าธุรกิจ

อย่างยัง่ยืน ซึง่การด าเนินธุรกิจอย่างยัง่ยืนนีไ้ม่ใช่เพียงการท าความดีตอบแทนสงัคมเท่านัน้ แต่เป็นการท าธุรกิจ
แบบค านงึถงึผลกระทบตอ่สงัคมและสิ่งแวดล้อมควบคูไ่ปด้วย เอไอเอสวางกลยทุธ์ 7 ด้าน ดงันี ้

กลยทุธ์ที ่1  มุง่พฒันานวตักรรมด้านดิจิทลั เพ่ือสร้างสินค้าและบริการ ท่ีสามารถยกระดบัคณุภาพ
ชีวิตคนไทย และเสริมศกัยภาพของภาคธุรกิจ 

กลยุทธ์ที่ 2  เสริมสร้างความปลอดภัยให้แก่ระบบสารสนเทศ เพ่ือคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ
ลกูค้า และป้องกนัการคกุคามทางไซเบอร์  

กลยทุธ์ที่ 3  พฒันาและดแูลบุคลากรแบบองค์รวม โดยเสริมสร้างและพฒันาบุคลากรของเอไอเอ
ให้มีความพร้อมรองรับการขยายตวัของธุรกิจ  

กลยทุธ์ที่ 4  สร้างคณุค่าในการเข้าถึงเทคโนโลยีให้แก่ชุมชนและสงัคม ยกระดบัความเป็นอยู่ของ
ชมุชน และลดความเหลื่อมล า้ของสงัคม ด้วยโครงสร้างพืน้ฐานและการให้บริการด้านดิจิทลั 

กลยทุธ์ที ่5  สง่เสริมความเหมาะสมและปลอดภยั ในการใช้อินเตอร์เนตและสงัคมออน์ไลน์  
กลยุทธ์ที่ 6  ใช้พลังงงานอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือลดปริมาณคาร์บอน จากกระบวนการด าเนิน

ธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการใช้พลงังานหมนุเวียน  
กลยุทธ์ที่ 7  ลดและก าจัดขยะอย่างถูกวิธี น าของเสียจากการด าเนินธุรกิจกลบัมาใช้ใหม่ และ

สง่เสริมให้คนไทยร่วมกนัก าจดัขยะอิเลก็ทรอนิกส์อย่างถกูวิธี 
จากกลยุทธ์สู่ความยัง่ยืนทัง้ 7  ในปี 2562  เอไอเอสจะเน้น 2 โครงการหลกัได้แก่ การส่งเสริมความ

เหมาะสมและปลอดภยัในการใช้อินเตอร์เน็ตและสงัคมออนไลน์ หรือ Cyber Wellness  และการลดและก าจัดขยะ
อิเลก็ทรอนิกส์ อย่างถกูวิธี หรือ E-Waste  

ดา้น Cyber Wellness  
• ปัจจุบัน ความเสี่ยงด้านไซเบอร์ เช่น การข่มขู่หรือกลั่นแกล้งคนผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ 

(Social Media) และการถูกมิจฉาชีพหลอกน าข้อมูลส่วนตัวไปใช้ เป็นปัญหาท่ีส่งผลต่อ
สุขภาพจิตและความปลอดภัย โดยพบว่ากว่าร้อยละ 60 ของเด็กไทยก าลงัประสบกับความ
เสี่ยงนี ้ 

• กลุ่มเสี่ยงไม่ได้จ ากัดแค่ตวัลกูค้า แต่รวมถึงครอบครัวด้วย หากไม่ตระหนกั หรือไม่มีเคร่ืองมือ
ป้องกนัท่ีเหมาะสม เอไอเอสจงึตัง้ใจเป็นสว่นส าคญัท่ีจะช่วยให้การใช้อินเทอร์เน็ตและสื่อสงัคม
ออนไลน์  (Social Media) มีความปลอดภยั ในปีนี ้เราจะมีบริการท่ีจะตอบโจทย์ด้านนี ้รวมถึง
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การสร้างโครงการ DQ ซึ่งเป็นหลกัสูตรการเรียนรู้ให้เด็กรู้จกัป้องกนัตนเองจากภยัไซเบอร์ โดย
ตัง้เป้าหมายท่ีจะเข้าถงึคนไทยกว่า 100,000 คน  

ดา้นการลดและก าจดัขยะอิเล็คโทรนิค (E-Waste)  
• ขยะอิเลค็โทรนิค (E-Waste) เช่น พวกโทรศพัท์เคลื่อนท่ี พาวเวอร์แบงค์ สายชาร์จ เราจะน าไป

ก าจัดอย่างถูกวิธี เพ่ือป้องกันสารพิษ เช่น ตะกั่ว แคดเมียม ปรอท ไปปนเปื้อนในดินและน า้ 
จากการก าจดัด้วยวิธีการเดิมๆ คือ ฝังกลบ 

• โดยในปีนี ้เราจะเร่ิมต้นจากร้านเอไอเอส และมหาวิทยาลยัต่างๆ รวมถึงคู่ค้า เพ่ือรวบรวมขยะ
อิเล็กทรอนิกส์อย่างน้อย 1 ล้านชิน้ ส่งไปจ ากัดอย่างถูกวิธี โดยเราได้เร่ิมตัง้กล่องรับขยะท่ี
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ และจะขยาย
ไปยงัคูค้่าท่ีเป็นห้างสรรพสินค้าตอ่ไป  

เน่ืองจากการด าเนินธุรกิจอย่างยัง่ยืนต้องอาศยัความร่วมมือร่วมแรงของผู้ ท่ีเก่ียวข้อง จงึขอเชิญ
ชวนขอความร่วมมือและสนบัสนนุจากท่านผู้ ถือหุ้นด้วย  
 
ผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังต่อไปนี ้
คุณพรทพิย์ หวังหรัิญโชติ เม่ือปลายปีท่ีแล้ว พนกังานของบริษัทได้ติดตามทวงถามค่าบริการโดยใช้วาจาไม่

เหมาะสม ซึ่งอาจท าให้เอไอเอสเสียภาพพจน์เป็นอย่างมาก และทราบมาว่า
พนกังานท่ีท าหน้าท่ีทวงถามค่าบริการเป็นพนกังานสญัญาจ้าง (OUTSOURCE)  
ดิฉนัเห็นวา่เม่ือมีการทวงถามค่าบริการ ลกูค้าจะไม่ทราบว่าเป็นพนกังานสญัญา
จ้าง (OUTSOURCE)  และหากเกิดกรณีท่ีมีการทวงถามค่าบริการดงักล่าวโดยใช้
ถ้อยค าท่ีไม่เหมาะสม ลกูค้าก็จะเข้าใจผิดว่าเป็นพนกังานของบริษัท และอาจท า
ให้ลกูค้าโทรศพัท์กลบัไปท่ีคอลเซ็นเตอร์หรือไปท่ีศนูย์บริการของบริษัท พนกังาน
งานคอลเซ็นเตอร์หรือพนักงานศูนย์บริการอาจถูกต าหนิโดยท่ีมิได้กระท าการ
ดงักล่าว ดงันัน้ ดิฉันอยากให้ท่านผู้บริหารมีนโยบายและกระบวนการทวงถาม
คา่บริการท่ีเหมาะสม เพราะเกรงวา่อาจจะมีผลกระทบตอ่ผู้ใช้บริการ  

นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ขอบคุณครับส าหรับค าแนะน า บริษัทจะน าไปปรับกระบวนการตรงนีใ้ห้ดีย่ิงขึน้
ครับ  

คุณวิภา สุขวณิช ข้อแรก บริษัทมีรายได้เพ่ิมขึน้แต่มีก าไรขัน้ต้นและก าไรจากการด าเนินงานลดลง 
ซึ่งไม่สอดคล้องกับท่ีประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารรายงานว่าบริษัทมีการควบคุม
คา่ใช้จ่ายจงึขอให้อธิบายวา่เกิดจากสาเหตใุด 
ข้อสอง   บริษัทมีจุดมุ่งหมายอย่างไรในการด าเนินธุรกิจประกัน เพ่ือเสริม
ศกัยภาพสว่นใด เน่ืองจากธุรกิจประกนัมีการแข่งขนัสงูไมน้่อยกวา่โทรคมนาคม 

นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ขอ้แรก  จากการแข่งขนัท่ีรุนแรงในปีท่ีผ่านมา จากอดีตไม่เคยมีการแข่งขนัแบบนี ้
มาก่อนในธุรกิจโทรคมนาคม เช่น การแจกเคร่ืองโทรศพัท์เคลื่อนท่ีฟรี เอไอเอสได้
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พยายามรักษาระดบัก าไรไว้ได้อยู่ในระดบันีถื้อว่าท าได้ดีมากแล้ว  การแข่งขัน
รุนแรงก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายบางอย่างซึ่งไม่เคยเกิดขึน้ เช่น ต้นทุนการแจกจ่ายค่า
เคร่ืองโทรศพัท์เคลื่อนท่ีให้เปล่า  การให้ส่วนลดอย่างมีนยัส าคญัในการซือ้เคร่ือง
โทรศพัท์เคลื่อนท่ี  ประกอบกบัการตดัจ าหน่ายคา่เสื่อมราคาคลื่นความถ่ี 3G และ 
4G  ดงันัน้ จึงขอยืนยนัว่าบริษัทสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้ดี เช่น การ
ด าเนินการปรับกระบวนการท างานเป็นดิ จิตอลมากย่ิงขึน้  เ พ่ือประหยัด
แรงงานคนบางส่วนแม้ว่าก าไรจะลดลงจากปีท่ีผ่านมา แต่ก็เป็นสดัส่วนท่ีไม่ได้
แตกตา่งกนัมาก  
ข้อสอง บริษัทมีการวิเคราะห์ข้อมลู (Data Analytics) เพ่ือให้รู้จกัลกูค้าของเรา
มากขึน้ และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ตรงจุด การท าธุรกิจ
เก่ียวกบัประกนัภัย มีเหตุผลสองประการ ประการแรก เพ่ือให้ลกูค้าของเอไอเอส
ได้รับสิ่งท่ีลกูค้าต้องการ ทัง้นี ้ผลการวิเคราะห์ข้อมลูลกูค้า (เฉพาะกลุ่มท่ียินยอม
ให้บริษัทสามารถน าข้อมูลมาใช้ได้) เราสามารถตอบสนองความต้องการของ
ลกูค้าและรักษาลกูค้าไว้ได้ ประการท่ีสอง บริษัทด าเนินธุรกิจเป็นเพียงนายหน้า 
เพ่ือหารายได้จากค่าคอมมิชชั่นในการขายประกันภัยเท่านัน้ มิใช่เป็นผู้ รับ
ประกันภัย ดังนัน้ ต้นทุนการท าธุรกิจประเภทนีจ้ึงต ่า หากแต่รายได้ส่วนนีเ้ป็น
รายได้ใหมเ่พ่ิมเติมให้กบัเอไอเอส และในอนาคตเอไอเอสจะยงัคงออกผลิตภณัฑ์
ใหม่ๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าของเราอย่างต่อเน่ืองในยุคดิจิทัล 
เพ่ือประโยชน์กบัทกุฝ่าย กลา่วคือ ลกูค้าได้รับในสิ่งท่ีต้องการ บริษัทมีรายได้เพ่ิม 
และช่วยให้อตุสาหกรรมอื่นๆ อย่างประกนัภยัให้สามารถเติบโต  

นายพทิกัษ์ เนตรพชิราชัย ขอสอบถามเก่ียวกับเร่ือง 5G  ประเด็นแรก  หากมีการประมูลคลื่นเกิดขึน้ทาง    
เอไอเอสจะเข้าร่วมประมูลหรือไม่  และถ้ามีเง่ือนไขพิเศษเอไอเอสจะเข้าร่วม
ประมลูหรือไม่  ประเด็นท่ีสองคือ คลื่น 5G ท่ีเหมาะสมในประเทศไทย เป็นคลื่น
อะไร  ประเด็นท่ีสามคือ ก่อนหน้านีไ้ด้ข่าวว่าเอไอเอสร่วมมือท าวิจัยกบั Huawei 
แต่ปรากฏว่าล่าสุด  Huawei  ไป ร่วมมือกับคู่แข่ ง  เพราะเหตุใดจึงมีการ
เปลี่ยนแปลง  

นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประเด็นแรก ทุกครัง้ท่ีบริษัทสนใจหรือมีโอกาสการจะประมูลคลื่นความถ่ีใดๆ ก็
ตาม บริษัทจะท าการศึกษาข้อมูลโดยจ้างท่ีปรึกษาท่ีเป็นผู้ เช่ียวชาญเข้ามา
ท าการศกึษาในหลายแง่มมุ เช่น บริษัทมีความจ าเป็นต้องใช้คลื่นความถ่ีดงักล่าว
เพียงใด เปรียบเทียบกับปัจจุบนัและอนาคตอนัใกล้ บริษัทค านึงถึงเง่ือนไขต่างๆ
ในการประมูลด้วย จากนัน้จึงตัดสินใจโดยผ่านการพิจารณาของคณะ
กรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทตามขัน้ตอน การจะเข้าร่วมประมูล
หรือไม ่ทัง้นีท้ัง้นัน้ ขึน้อยู่กบัเง่ือนไขและความต้องการในขณะนัน้ 
ประเด็นที่สอง คลื่นความถ่ี 5G ท่ีใช้อ้างอิงของทัง้โลกและเป็นมาตรฐานทัว่ไป ณ 



 11 

ขณะนี ้คือคลื่นความถ่ี 2600MHz และ 3500MHz เน่ืองจากเป็นคลื่นความถ่ีท่ียงั
ไมม่ีผู้ ใช้งาน คลื่นความถ่ีอื่นๆ ได้แก่ 1800MHz 1700MHz และ 900MHz ยงัมีการ
ใช้งานอยู่ในขณะนี ้ ประเด็นที่สาม ในส่วนของการทดสอบการใช้งานคลื่นความถ่ี 
5G ผู้ ให้บริการโทรคมนาคมหลายรายมีการทดสอบคลื่นความถ่ี 5G  และ Huawei 
เป็นคู่ธุรกิจ (Business Partners) ท่ีดีของเอไอเอสรายหนึ่ง แต่ก็เป็นผู้ ขายสินค้า
ให้กบัคูแ่ข่งอีก ด้วย ดงันัน้ จงึปรากฏข่าวสารตามท่ีท่านผู้ ถือหุ้นกล่าวถึง   

นายดูก้า กุมาร ผมคิดว่าคุณสมชัยน าเสนอได้ยอดเย่ียม และแนวความคิดใหม่ท่ีสอดคล้องกับ
แนวความคิดของคณะท่านผู้บริหารประเทศไทย  ผมขอเสนอแนะเก่ียวการบริหาร
จดัการคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ ดงันี ้ประการแรก บริษัทสามารถบริหารจดัการระหว่าง
ต้นทนุผนัแปร และต้นทนุคงท่ี ประการท่ีสอง พิจารณาแปลงคา่ใช้จ่ายดงักล่าวให้
เป็นทนุซึง่วิธีนีจ้ะท าให้ต้นทนุระหวา่งปีลดต ่าลง  นอกจากนี ้จากการที่บริษัทได้รับ
เงินสดคา่บริการจากลกูค้าทุกเดือน ท าให้มีสภาพคล่องอยู่ในมือ จึงขอแนะน าให้
ใช้วิธีการจดัหาแหล่งเงินทุนแบบ Interbank ซึง่จะช่วยลดต้นทุนทางการเงินใน
การกู้ ยืม อีกประการหนึง่หนีส้ินระยะยาวในปัจจบุนัสง่ผลกระทบต่ออตัราส่วนทุน
หมนุเวียน (Current Ratio) ในอนาคต จึงขอเสนอให้บริษัทใช้แหล่งเงินกู้ ยืมระยะ
ยาวโดยการกู้ซ า้จากวงเงินเดิม การออกหุ้นกู้  สดุท้ายประเด็นข้อพิพาทกบัภาครัฐ
ของให้ใช้กลยทุธ์การเจรจาตกลงกนั 

ประธานฯ ขอบคุณท่านผู้ ถือหุ้ นส าห รับค าแนะน าหลายเ ร่ือง เ ป็นค าแนะน า ท่ีดีๆ 
คณะกรรมการจะขอรับไว้พิจารณา 

คุณรัชนี ธรรมเจริญ ประเด็นแรก ขอให้ช่วยขยายความท่ีว่าในปี 2562 บริษัทจะพัฒนาธุรกิจอย่าง
ยั่งยืน จะท าให้เกิดค่าใช้จ่ายสูงขึน้อีกเท่าไหร่เมื่อเปรียบเทียบกับในปีท่ีผ่านมา 
เพราะเข้าใจว่าเป็นการลงทุนในธุรกิจใหม่หลากหลายประเภท  ประเด็นทีสอง   
ในเร่ืองธุรกิจประกันภัยเป็นการรับประกันภัยต่อหรืออย่างไร และในอนาคต            
เอไอเอสจะมีท าเร่ืองของประกนัชีวิตด้วยหรือไม่ ประเด็นทีสาม  ปัจจุบนัเอไอเอส
ได้ลงทนุในเร่ืองของแพตฟอร์ม 5G ไปแล้วประมาณก่ีเปอร์เซนต์            

นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประเด็นแรก การสร้างรายได้จากอตุสาหกรรมอื่นๆ ของเอไอเอสไม่ได้ใช้เงินลงทุน
มาก เน่ืองจากบริษัทเลือกรูปแบบธุรกิจโดยการสร้างระบบนิเวศ (Ecosystem) 
เพ่ือให้คู่ธุรกิจ (Business Partners) มาใช้งานเป็นช่องทางเข้าถึงลูกค้า 
ตัวอย่างเช่น การประชาสัมพันธ์บริการดูหนังฟังเพลงไปยังลูกค้าท่ีใช้บริการ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เมื่อลูกค้าสนใจสมคัรใช้บริการ เอไอเอสจะได้ส่วนแบ่ง
จากค่าบริการท่ีเกิดขึน้ โดยเราไม่ต้องลงทุนในการผลิตหนงัเพลง (Content) เรา
เป็นแต่เพียงตวักลางระหว่างผู้ผลิตสื่อกบัลกูค้าเท่านัน้ อย่างไรก็ดี เราคาดหมาย
ว่าด้วยเทคโนโลยีด้านการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) จะท าให้เราเข้าถึง
ลกูค้าท่ีต้องการสินค้าหรือบริการอย่างตรงจดุมากย่ิงขึน้ในอนาคต 
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อย่างไรก็ดี มีบางธุรกิจท่ีบริษัทได้ตดัสินใจเข้าร่วมลงทุน แต่ก็ใช้เงินลงทุนไม่มาก
นกั ได้แก่ แรบ-บิท ไลน์ เพย์ ซึง่ใช้เงินลงทุนประมาณ 800 ล้านบาท ในการสร้าง
แพลตฟอร์มการช าระเงินอิเล็คโทรนิคร่วมกัน จึงอยากเรียนให้ผู้ ถือหุ้ นทุกท่าน
สบายใจในเร่ืองความเสี่ยงในการลงทุน เพราะเป็นรูปแบบการลงทุนท่ีบริษัทจะ
เติบโตไปกบัคู่ธุรกิจ (Business Partners) แม้จะได้รับเป็นส่วนแบ่งรายได้ไม่มาก
นกั แตค่วามเสี่ยงต ่าในระยะยาว  
ประเด็นที่สอง ธุรกิจประกันภัยของบริษัทไม่ใช่ลกัษณะการรับประกันภยัต่อ แต่
เป็นลกัษณะนายหน้าประกนัภยัเพ่ือส่งผ่านสินค้าประกนัภยัให้กบัลกูค้าของเอไอ
เอส ส าหรับค าถามท่ีวา่บริษัทจะขายประกนัชีวิตด้วยหรือไม่ หลงัจากท่ีบริษัทเปิด
ดิจิทลัแพลตฟอร์ม มีบริษัทประกันชีวิตหลายแห่งสนใจ แต่การท่ีบริษัทจะขยาย
ตอ่ได้จ าเป็นจะต้องค านึงถึง 2 ประการ คือ ประการท่ี 1 มีความรู้ในธุรกิจท่ีจะท า
และผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัท ใน
เร่ืองพวกนีต้้องรอบคอบ คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ อนุมัติให้ท าหรือไม ่
ประการท่ี 2  ต้องได้รับใบอนญุาต ดงันัน้ในวนันีย้งัไมข่ยายไปยงัประกนัชีวิต  
ประเด็นที่สาม  เอไอเอสยงัไม่ได้ลงทุนในเทคโนโลยี 5G แต่ประการใด บริษัทท า
การทดสอบร่วมกบัคู่ธุรกิจ (Business Partners) เช่น Huawei และ Nokia เท่านัน้ 
โดยเป็นเพียงการน าอปุกรณ์จากคู่ธุรกิจ (Business Partners) มาทดสอบให้คน
ไทยได้เห็นเท่านัน้  ขอเรียนว่าบริษัทมีความสนใจและติดตามเทคโนโลยี 5G 
อย่างใกล้ชิด ในระหว่างนี ้บริษัทได้วางแผนล่วงหน้าโดยการปรับปรุงโครงข่าย 
4G  ให้รองรับเทคโนโลยี 5G ได้เม่ือถงึเวลาท่ีเหมาะสม   

นายเกรียงศักดิ์  
วาณิชย์นท ี

ในการลงทนุ 5G มีอปุกรณ์สว่นหนึ่งซึง่ไม่ว่าจะเป็น 5G 4G 3G ต้องใช้เหมือนกนั
หมดคือเสาสญัญาณ ระบบไฟฟ้า สายไฟเบอร์ออฟติคท่ีลงทุนไปแล้วซึง่สามารถ
ใช้กับคลื่น 5G ได้เลย นอกจากนัน้ในปี 2562 อุปกรณ์ 4G รุ่นใหม่ๆ ได้มีการ
พฒันาอยู่ตลอด  เช่น อปุกรณ์รุ่นใหม่ของ Huawei ในปีนีใ้ช้ชิฟเซตท่ีมีขนาดเล็ก
ลง ใช้พลงังานไฟฟ้าลดลง และรองรับการใช้คลื่น 5G เท่ากับว่าอปุกรณ์ท่ีบริษัท
จะลงทุนปีนีจ้ะช่วยประหยัดเงินลงทุนท่ีบริษัทจะต้องลงทุนในส่วนนีเ้พ่ิมเพ่ือ
รองรับ 5G   

นายวีรวัฒน์ จริะทรัพย์
อนันต์ 

ข้อแรก อยากจะขอเรียนถามท่านผู้ บริหารว่าบางพืน้ท่ีกันดารอาจจะขยาย
โครงข่ายเพ่ือให้บริการได้ช้าหรือต้องใช้ต้นทุนสูง เป็นไปได้หรือไม่ว่าบริษัทจะไป
เช่าใช้เสาหรืออปุกรณ์โทรคมนาคมท่ีเป็นของกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานแทน
การลงทนุเอง  
ขอ้ทีส่อง เก่ียวกบัโครงข่ายโทรคมนาคมตา่งๆ เช่น 5G ท่ีจะต้องสร้างใช้ในอนาคต 
เป็นไปได้หรือไม่ท่ีจะเสนอให้ หน่วยงานราชการอย่าง กสทช. เป็นผู้ประสานงาน
ว่าจะท าอย่างไรให้ทุกค่ายมาลงทุนร่วมกัน เพ่ือไม่ให้เกิดความซ า้ซ้อน ย่ิงซ า้ซ้อน
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ทกุคา่ยเสียหาย ต้นทนุการลงทนุสงู  
นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ขอขอบคณุส าหรับค าแนะน า ส าหรับเร่ืองการขยายเข้าไปในถ่ินธุรกนัดาร หรือมี

ของให้เช่าในราคาท่ีถูกว่าบริษัทลงทุนเอง รวมถึงเร่ืองการใช้โครงสร้างพืน้ฐาน
ร่วมกนัเป็นแนวทางท่ีบริษัทอยากด าเนินการอยู่แล้ว หากแต่แนวคิดดงักล่าวยงัมี
ปัญหาอยู่ 2ประการ  ประการแรกคือหน่วยงานก ากับดูแลซึ่งก่อตัง้ขึน้ ภาย
หลงัจากท่ีเอกชนได้ลงทุนในโครงสร้างไปมากแล้ว การลงทุนเพ่ิมต่อจากนีไ้ปใน
อปุกรณ์เหล่านีจ้ะเป็นเพียงส่วนน้อย อย่างไรก็ดี หากจะต้องมีการลงทุนเพ่ิมเติม
ในสิ่ง ท่ีสามารถใช้ร่วมกันได้ ผู้ ประกอบการจะได้มีการหารือกันในการใช้
โครงสร้างร่วมกนัเพ่ือประหยดัค่าใช้จ่ายแน่นอน  ส าหรับเทคโนโลยี 5G ของเดิม
บางส่วนสามารถให้ต่อได้ สิ่งท่ีต้องซือ้ใหม่มากลับเป็นอุปกรณ์ท่ีไม่สามารถใช้
ร่วมกันได้  ปัญหาประการท่ี 2 คือ ผู้ประกอบการย่อมต้องการสิ่งท่ีดีกว่าและ
ประหยดัต้นทุนมากกว่า  แต่ในบางครัง้เอกชนลงทุนเองสามารถบริหารต้นทุนได้
ดีกว่าภาครัฐ การสร้างเสา หรือเดินสายไฟเบอร์ออฟติค ในอดีตท่ีภาครัฐไม่มี
งบประมาณท าให้ต้องรออีก 2 ปี ซึง่ในแง่การท าธุรกิจไม่สามารถรอได้ ค าแนะน า
นีเ้ป็นสิ่งท่ีบริษัทเห็นด้วย  

ประธานฯ แจ้งวา่เน่ืองจากเป็นวาระรายงานเพ่ือทราบ จงึไมม่ีการลงมติ 
 
วาระที่ 2 พจิารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุน ประจ าปี 2561 

ประธานฯ ได้ขอให้ นายธีร์ สีอัมพรโรจน์ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน เป็นผู้ รายงานสรุป        
งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดของบริษัท ประจ าปี 2561 สิน้สดุ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2561 ดงัตอ่ไปนี ้

นายธีร์ สีอัมพรโรจน์ แถลงต่อท่ีประชุมว่าวาระนีเ้ป็นการพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน      
งบก าไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดของบริษัท ประจ าปี 2561 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 พร้อมรายงานการ
สอบทานของผู้สอบบัญชีบริษัท ซึง่ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้
เห็นชอบแล้ว รายละเอียดปรากฏตามส าเนางบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด พร้อมทัง้
รายงานการสอบทานของผู้สอบบญัชีบริษัทท่ีได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุแล้ว  

งบก าไรขาดทุน (หน่วย: ล้านบาท) ปี 2560 ปี 2561 เปลี่ยนแปลง (%) 
รายได้รวม  157,722 169,856 7.7 
ต้นทุนรวม (92,259) (103,456) 12 
ก าไรขัน้ต้น 65,463 66,400 1.4 
คา่ใช้จ่ายในการขาย และการบริหาร  (25,078) (26,295) 4.9 
ก าไรจากการด าเนินงาน 40,385 40,105 -0.7 
ต้นทนุทางการเงิน (5,302) (5,148) -2.9 
คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ (5,843) (5,923) 1.4 
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งบก าไรขาดทุน (หน่วย: ล้านบาท) ปี 2560 ปี 2561 เปลี่ยนแปลง (%) 
ก าไรสุทธิส าหรับปีรวม 30,078 29,714 -1.2 
หกัสว่นท่ีเป็นของสว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ านาจควบคมุ (1) (32) -5125 

ก าไรสุทธิส าหรับปีในส่วนของผู้ถอืหุ้นของบริษัท 30,077 29,682 -1.3 
 

ในปี 2561 บริษัทมีรายได้รวมอยู่ท่ี 169,856 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 7.7 จากปีก่อน จากการ
เติบโตของ 3 ธุรกิจหลกั ได้แก่ รายได้จากธุรกิจโทรศพัท์เคลื่อนท่ี รายได้จากธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสงู รายได้
จากลกูค้าองค์กรและรายได้อื่นฯ  รวมถงึรายได้จากการขายซิมและอปุกรณ์ 

รายได้จากธุรกิจโทรศพัท์เคลื่อนท่ีเท่ากบั 124,601 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 1.3 จากปีก่อน จากการ
ใช้งาน 4G ท่ีสงูขึน้จากร้อยละ 46 ในปี 2560 เป็นร้อยละ 48 ในปี 2561   

รายได้จากธุรกิจอินเตอร์เน็ตความเร็วสงูอยู่ท่ี  4,436 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 42 จากปีก่อน และมี
ลกูค้าเพ่ิมขึน้ 209,300 ราย หรือร้อยละ 20 ของจ านวนผู้ ใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสงูท่ีเพ่ิมขึน้ จากการพฒันาการ
รับรู้ตราสินค้า  

รายได้จากลกูค้าองค์กรและรายได้อื่นฯ อยู่ท่ี 4,391 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 77 จากปีก่อน  จากการ
รวมรายได้ของ CSL และการขยาย Cloud/DC/ICT   

รายได้จากการขายซิมและอปุกรณ์อยู่ท่ี 25,851 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 4.3 จากปีก่อน  จากความ
ต้องการใช้สมาร์ทโฟนท่ีเพ่ิมขึน้และราคาเฉลี่ยต่อเคร่ืองท่ีสงูขึน้จาก 5,400 บาท/เคร่ือง ในปี 2560 เป็น  6,700 
บาท/เคร่ืองในปี 2561 โดยอตัราการขาดทุนจากการขายซิมและอปุกรณ์อยู่ท่ีร้อยละ 3.5 คงท่ีจากปีก่อนจากการ
ท าแคมเปญโทรศพัท์มือถืออย่างตอ่เน่ือง  

ในสว่นของต้นทนุในการให้บริการและให้เช่าอปุกรณ์อยู่ท่ี 76,700 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 15 จาก
ปีก่อน จากเปลี่ยนรูปแบบการท าธุรกรรมกบั บริษัท ทีโอที จ ากดั (มหาชน)  เก่ียวกบัการเคร่ืองและอปุกรณ์ จาก
เดิมเช่า แต่ปีท่ีผ่านมาบริษัทให้เช่าและเช่าคืน  ซึ่งเป็นการเพ่ิมรายได้และเพ่ิมต้นทุนบางส่วน โดยหากไม่รวม
ผลกระทบทางบญัชีดงักลา่ว ต้นทนุในการให้บริการและให้เช่าอปุกรณ์จะเพ่ิมขึน้เพียงร้อยละ 5  

ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่ายอยู่ท่ี 33,282 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 12 จากปีก่อน จากการ
ขยายโครงข่ายโทรศพัท์เคลื่อนท่ีและอินเตอร์เน็ตความเร็วสงู รวมถึงค่าตดัจ าหน่ายใบอนุญาตคลื่นความถ่ี 1800 
เมกะเฮิรตซ์ท่ีได้รับในปี 2561 

ค่าใช้จ่ายโครงข่ายอยู่ท่ี 26,929 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 34 จากปีก่อน จากการเปลี่ยนวิธีการ
บันทึกบัญชีตามสัญญาการเป็นพันธมิตรกับทีโอที โดยหากไม่รวมผลกระทบทางบัญชีดังกล่าว ค่าใช้จ่าย
โครงข่ายจะเพ่ิมขึน้เลก็น้อยท่ีร้อยละ 1.6 เทียบกบัปีก่อน เป็นผลจากการบริหารต้นทนุอย่างตอ่เน่ือง 

ต้นทุนการให้บริการอื่น อยู่ท่ี 10,766 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 1.9 จากปีก่อน จากการต้นทุนคอน
เทนต์ท่ีเพ่ิมขึน้ ชดเชยด้วยคา่คอมมิชชนัของระบบเติมเงินท่ีลดลง 

ต้นทนุคา่ธรรมเนียม อยู่ท่ี 5,723 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 8.7 จากปีก่อน จากการท่ี กสทช.ประกาศ
อตัราคา่ธรรมเนียมรายปีลดลง  

ในส่วนของต้นทุนในการจดัจ าหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหารอยู่ท่ี 26,295 ล้านบาท ลดลงร้อย
ละ 4.9 เมื่อเทียบกบัปีก่อน โดยสาเหตุหลกัมาจากค่าใช้จ่ายทางการตลาดท่ีลดลงร้อยละ 4.4 อยู่ท่ี 9,550 ล้าน
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บาท จากการเน้นขยายฐานลูกค้าท่ีมีคุณภาพทัง้ลูกค้าโทรศัพท์เคลื่อนท่ีและอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ในส่วน
คา่ใช้จ่ายในการบริหารและคา่ใช้จ่ายอื่นๆ เพ่ิมขึน้ประมาณร้อยละ 11 อยู่ท่ี 16,745  ล้านบาท สาเหตหุลกัมาจาก
คา่ใช้จ่ายบคุคลากรท่ีเพ่ิมขึน้  และการขยายธุรกิจอินเตอร์เน็ตความเร็วสงู รวมถงึการบนัทึกรายการพิเศษจ านวน 
134 ล้านบาท จากข้อเรียกร้องของกรมสรรพากรในกรณีภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 

บริษัทยังรักษาความสามารถในการท าก าไรท่ีเข้มแข็งจากการเติบโตของรายได้และการควบคุม
ค่าใช้จ่าย โดยในปี 2561 เอไอเอสมี EBITDA เท่ากับ 73,792 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 4.7 จากปีท่ีผ่านมา 
อย่างไรก็ตามหากไมร่วมคา่เช่าเคร่ืองและอปุกรณ์ อตัราก าไร EBITDA จะเท่ากบัร้อยละ 45.2 เพ่ิมขึน้จากร้อยละ 
44.7 ในปี 2561 เอไอเอสมีก าไรสุทธิเท่ากับ 29,682 ล้านบาท ลดลดเล็กน้อยท่ีร้อยละ 1.3 จากปีท่ีผ่านมา  
สาเหตหุลกัจากการลงทนุขยายโครงข่ายอย่างตอ่เน่ือง และคา่ใบอนญุาตใช้คลื่นความถ่ี 

งบแสดงฐานะการเงนิ (หน่วย: ล้านบาท) ปี 2560 ปี 2561 เปลี่ยนแปลง (%) 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 13,293 11,287 -15 
สนิทรัพย์หมนุเวียนอื่น 21,548 23,617 9.6 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 34,841 34,905 0.2 
ที่ดิน อาคาร อปุกรณ์ และโครงขา่ย 132,579 130,212 -1.8 
ใบอนญุาตให้ใช้คลืน่ความถ่ีโทรคมนาคม 107,524 111,749 3.9 
สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น 9,124 13,639 50 
รวมสินทรัพย์ 284,067 290,505 2.3 
เงินกู้ยืมที่ถงึก าหนดช าระภายใน 1 ปี 9,576 17,104 79 
เจ้าหนีก้ารค้า 14,686 18,422 25 
หนีส้นิหมนุเวียนอื่น 31,350 33,266 6.1 
รวมหนีส้ินหมุนเวียน 69,601 72,764 4.5 
เงินกู้ยืมระยะยาว  100,102 92,030 -8.1 
หนีส้นิไมห่มนุเวียนอื่น 63,938 68,042 6.4 
รวมหนีส้ิน 233,641 232,836 -0.3 
รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น  50,427 57,669 14 

บริษัทมีสถานะการเงินท่ีแข่งแกร่ง มีความพร้อมในการลงทนุในอนาคต โดย ณ สิน้ปี 2561 บริษัทมี
สินทรัพย์รวมอยู่ท่ี 290,505 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 2.3 เมื่อเทียบกบัปีก่อน จากใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ี 
1800MHz ท่ีประมลูได้ในเดือนกนัยายน 2561 มีลกูหนีก้ารค้า 32,165 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ตามการขยายตวัของ
ลกูค้าระบบรายเดือน  มีสินทรัพย์ส าคญั ได้แก่ ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ี 111,749 ล้านบาท และสินทรัพย์
โครงข่ายและซอพแวร์ท่ีใช้บริหารโครงข่าย 135,304 ล้านบาท  

บริษัทมีหนีส้ินรวมอยู่ท่ี 232,836 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 0.3 จากปี 2560  จากเจ้าหนีก้ารค้าเพ่ิมขึน้
เน่ืองจากปีท่ีแล้วมีการบริหารจดัการให้เครดิตเทอมยาวขึน้ จากการช าระค่าใบอนุญาตคลื่นความถ่ีเดิม 67,500  
ล้านบาท มีหนีส้ินระยะยาวประมาณ 92,000 ล้านบาท และมีหนีส้ินระยะสัน้ 17,104 ล้านบาท รวมแล้วมีหนีส้ินท่ี
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มีภาระดอกเบีย้คงท่ีท่ี 109,000 ล้านบาท ซึง่นับว่ามีสถานะการเงินท่ีเข้มแข็งเมื่อพิจารณาความสามารถในการ
ท าก าไร   

ในสว่นของสว่นของผู้ ถือหุ้นรวมอยู่ท่ี 57,669 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 14 เทียบกบัปีก่อน จากก าไร
สะสมท่ีเพ่ิมขึน้จากการด าเนินงาน   

 

งบกระแสเงนิสด (หน่วย : ล้านบาท) ปี 2560 ปี 2561 
เงินสดได้มาจากการด าเนินงานกอ่นการเปลีย่นแปลงในสนิทรัพย์และ
หนีส้นิด าเนินงาน 

73,792 77,711 

การเปลีย่นแปลงในสนิทรัพย์และหนีส้นิด าเนินงาน (2,701) (1,791) 
จ่ายภาษีเงินได้ (5,533) (6,763) 
เงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 65,529 69,132 
งบลงทนุ (41,108) (20,198) 
จ่ายช าระใบอนญุาตให้ใช้คลืน่ความถ่ีโทรคมนาคม (10,246) (20,536) 
อื่นๆ 245 (3,143) 
เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (51,109) (43,877) 
การเพิม่ขึน้ของเงินกู้และช าระคืนเงินกู้สทุธิ 11,417 (738) 
จ่ายเงินปันผล (23,190) (21,852) 
อื่นๆ (3,217) (4,242) 
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงนิ (14,990) (26,832) 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ ต้นปี 11,226 10,650 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ ปลายปี 10,650 9,067 

 

ในปีท่ีผ่านมา มีกระแสเงินสดจากการด าเนินงานเพียงพอต่อการด าเนินงานและการช าระหนี ้ทัง้นี ้
บริษัทมีกระแสเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน (หลงัหกัภาษี) อยู่ท่ี 75,900 ล้านบาท และมีภาษีเงินได้ 
6,788 ล้านบาท 

กระแสเงินสดจากการลงทนุใช้ไป 43,877 ล้านบาท จากการลงทนุซือ้กิจการ CSL และการลงทุนใน 
RLP 4,163 ล้านบาท เงินลงทุนในตัวโครงข่าย 20,198 ล้านบาท และค่าใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ี
โทรคมนาคม 20,536 ล้านบาท และคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ อีก 1,020 ล้านบาท  

กระแสเงินสดจากการจดัหาเงิน ปีท่ีผ่านมาบริษัทช าระคืนเงินกู้  738 ล้านบาท ช าระคา่ใช้จ่ายท่ีเป็น
ต้นทุนการเงิน  3,307 ล้านบาท และเงินปันผลจ่าย 21,852 ล้านบาท โดยสรุปเอไอเอสมีความแข็งแกร่งทาง
การเงินคอ่นข้างสงู  

 

อัตราส่วนการท าก าไร 2560 2561 
ผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น 65% 55% 
ผลตอบแทนตอ่สนิทรัพย์ 11% 10% 
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อัตราส่วนสภาพคล่อง   
อตัราสว่นเงินทนุหมนุเวียน 0.50x 0.49x 
อตัราสว่นเงินทนุหมนุเวียนเร็ว 0.36x 0.35x 

ความสามารถในการช าระหนี ้   
อตัราหนีส้นิสทุธิตอ่ก าไรก่อนหกัดอกเบีย้จ่าย ภาษี คา่เสือ่ม
ราคาและคา่ตดัจ าหนา่ย (Net Debt to EBITDA) 

1.4x 1.3x 

อตัราสว่นความสามารถในการช าระภาระผกูพนั 4.4x 2.88x 

 อตัราส่วนสภาพคล่อง ทัง้อตัราส่วนทุนหมนุเวียนและอตัราส่วนเงินทุนหมนุเวียนเร็วอยู่ในระดบั
เดียวกนักบัปีก่อน อยู่ท่ี 0.49 เท่า และ 0.35 เท่า และอตัราสว่นสภาพคลอ่ง ได้แก่ เงินกู้สทุธิต่อก าไร EBITDA อยู่
ท่ี 1.3 เท่า ถือได้ว่าบริษัทยังคงรักษาสภาพคล่องได้ดีและได้รับการจดัอนัดบัเครดิต (credit rating) ท่ีน่าลงทุน 
หรือ BBB+ โดย S&P   

อัตราส่วนการท าก าไร ทัง้อัตราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้ น และอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ ลดลง
เลก็น้อย อยู่ท่ีร้อยละ 55 และร้อยละ 10 ซึง่เป็นผลมาจากการลงทุนในใบอนุญาตและโครงข่ายท่ีเพ่ิมขึน้ในช่วงท่ี
ผ่านมา และสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีเติบโตขึน้ 

ในส่วนของอตัราส่วนความสามารถในการช าระหนี ้บริษัทรักษาระดบัความสามารถในการกู้ ยืมท่ี
เข้มแข็งเพ่ือสนบัสนุนการช าระหนีแ้ละการด าเนินงานอื่นๆ ในอนาคต มีอตัราเงินกู้สทุธิต่อ EBITDA ไม่เกิน 1.3 
เท่า โดยไม่รวมการช าระเงินงวดสดุท้ายของคลื่นความถ่ี 900 MHz  มีอตัราส่วนความสามารถในการช าระภาระ
ผกูพนั 2.88 เท่า ของภาระหนีส้ินท่ีต้องช าระ   

ผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังต่อไปนี ้
คุณวิภา สุขวนิช  
 

ขอ้แรก รายงานผู้สอบบญัชี ในหน้า 132 ของรายงานประจ าปี สอบถามว่าข้อมลู
อื่นคืออะไร มีมูลค่าท่ีจะก่อให้เกิดความเสียหายมากน้อยแค่ไหน  ข้อที่สอง งบ
ก าไรขาดทุน ในหน้า 137 ของรายงานประจ าปี  สอบถามว่า ส่วนแบ่งก าไร 
(ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม บริษัทย่อย และการร่วมค้า มีผลขาดทุน 
122.97 ล้านบาทในงบการเงินรวม มาจากอะไร   

ผู้สอบบัญช ี ข้อแรก ข้อมลูอื่นในรายงานประจ าปี 2561 เกิดจากมาตรฐานการสอบบญัชีใหม ่
ซึง่ผู้ สอบบัญชีมีหน้าท่ีสอบทานข้อมูลต่างๆ ในรายงานประจ าปีด้วย ในกรณีท่ีมี
ข้อมูลท่ีเก่ียวเน่ืองกับงบการเงิน ผู้ สอบบัญชีต้องสอบทานว่าทางฝ่ายบริหารได้
จัดท ารายงานประจ าปีโดยใช้ตัวเลขท่ีสอดคล้องต้องกันกับงบการเงินหรือไม ่
อย่างไรก็ตาม ณ เวลาท่ีได้ท าการสอบบัญชีเสร็จสิน้นัน้ การจัดท ารายงาน
ประจ าปียังไม่เสร็จสิน้ ผู้สอบบัญชีจึงระบุไว้ว่าข้อมูลอื่นในรายงานประจ าปียัง
ไมไ่ด้ท าการตรวจสอบ ภายหลงัเมื่อมีการจดัท ารายงานประจ าปีเสร็จสิน้ก่อนท่ีจะ
มีการน าส่งให้กบัผู้ ถือหุ้น ทางบริษัทได้ส่งให้ผู้สอบบญัชีสอบทานแล้ว ข้อที่สอง 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม บริษัทย่อย และการร่วมค้า 
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สาเหตหุลกัจากผลขาดทนุจากการด าเนินงานปีแรกของธุรกิจท่ีเอไอเอสพึ่งเข้าไป
ลงทุนใหม่ เช่น บริษัท แรบบิท-ไลน์ เพย์ จ ากัด ในช่วงต้นเป็นการสร้างฐาน
ผู้ ใช้บริการ ขนาดธุรกรรมยังเล็กท าให้ไม่สามารถท าให้มีก าไรในช่วงต้นจึงมี
ขาดทนุ 

คุณวิภา สุขวนิช  
 

ข้อปฏิเสธความรับผิดชอบ ในหน้า 290 ของรายงานประจ าปี สอบถามผู้สอบ
บญัชีวา่บริษัทมีการตัง้ส ารองเผ่ือความไมแ่น่นอนท่ีอาจเกิดขึน้หรือไม ่

นายธีร์ สีอัมพรโรจน์ ข้อปฏิเสธความรับผิดชอบดงักล่าว เป็นส่วนหนึ่งของค าอธิบายและบทวิเคราะห์
ของฝ่ายบริหาร บริษัทได้ใส่ข้อปฏิเสธความรับผิดชอบไว้ เน่ืองจากไม่ประสงค์ท่ี
จะให้ใช้ข้อมูลดังกล่าวไปในทางชีน้ า  อย่างไรก็ตามขอเรียนว่าบริษัทได้ท างบ
การเงินด้วยความถกูต้องและสจุริต มีความโปร่งใส  

ผู้สอบบัญช ี ขออนุญาตเรียนเพ่ิมเติมว่าในหน้ารายงานของผู้ สอบบัญชี ความเห็นของผู้ สอบ
บญัชีจะอยู่ในวรรคแรก ภายใต้วรรคแรกจะเขียนไว้ระบุไว้ชดัเจนว่างบการเงินได้
ท าขึน้ถูกต้องตามท่ีควรและตามสาระส าคัญและตามมาตรฐานทางการเงิน 
ส าหรับข้อมลูอื่นในรายงานประจ าปี ผู้สอบบญัชีไม่ได้ท าการตรวจสอบเพียงแต่
สอบทานวา่ข้อมลูมีความสอดคล้องกนักบังบการเงินหรือไม ่ 

ผู้ถือหุ้น ขอสอบถามและเสนอแนะ ดงันี ้
ขอ้แรก เร่ืองคา่ใบอนญุาตให้ใช้คลื่นความถ่ี 900 MHz ท่ีจะมกีารช าระในปี 2563 
ทางบริษัทมีความพร้อมในการช าระมากน้อยเพียงใด และบริษัทมีความกงัวลใน
การช าระหนีห้รือไมห่ากภาครัฐไมม่ีการขยายระยะเวลาผ่อนช าระ และหากมีการ
ช าระดงักลา่วซึง่เป็นเงินจ านวนมาก จะท าให้สดัสว่นเงินกู้สทุธิตอ่ก าไร EBITDA 
เปลี่ยนแปลงจาก 1.3 เท่า เป็นเท่าไร 
ขอ้ทีส่อง เอไอเอสมีความเสี่ยงในเร่ืองของคา่ปรับ และข้อพิพาทระหวา่งเอไอเอส
กบัหน่วยงานของรัฐอีกหรือไม ่เช่น TOT หรืออ่ืนๆ   
ขอ้ทีส่าม บริษัทมีสดัสว่นรายได้ของดิจิตอลคอนเทนต์เท่าไรเม่ือเทียบกบัรายได้
รวม  เช่น HBO, Net Flix เกมส์ หรือคลาวด์ และบริษัทมีกลยทุธ์ในการเพ่ิมรายได้
อย่างไร  
ขอ้ทีสี่ ่ หากรัฐบาลใหมม่ีการประกาศการขึน้คา่แรงขัน้ต ่า จะมีผลตอ่คา่ใช้จ่าย
ของบริษัท อย่างมีนยัยะส าคญัหรือไม ่
ขอ้ทีห่า้ เอไอเอสมีกลยทุธ์ในการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร เชน่ ในเร่ืองของ E-learning  
ขอ้ทีห่ก จ านวนผู้ใช้บริการ 41 ล้านเลขหมายมีการนบัอย่างไร มีเลขหมายท่ีไมไ่ด้
ใช้หรือไม ่

นายธีร์ สีอัมพรโรจน์ ข้อแรก เอไอเอสมีความแข็งแกร่งทางการเงินและมีความพร้อมในช าระค่า
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ี  900MHZ งวดสุดท้ายท่ีถึงก าหนดช าระในปีหน้า
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ประมาณ 6 หมื่นกว่าล้านบาท  โดยสามารถกู้ ยืมเงินจากสถาบนัการเงินและมีก าไร
ระหว่างปีท่ีมีกระแสเงินสดเข้ามา ส าหรับสัดส่วนเงินกู้ สุทธิต่อก าไร EBITDA 

หลงัจากช าระคา่ใช้จ่ายดงักลา่วแล้วจะเปลี่ยนแปลงจาก 1.3 เท่า เป็นประมาณ 2 เท่า  
นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ข้อที่สอง เอไอเอสมีข้อพิพาทกับหน่วยงานรัฐ เช่นเดียวกับผู้ ประกอบการ

โทรคมนาคมรายอื่นๆ แต่ไม่ได้เป็นข้อพิพาทท่ีมีความรุนแรง แม้บางกรณีจะมี
ปริมาณเงินจ านวนมากตามโครงสร้างอุตสาหกรรม  กระบวนการต่างๆจะถูก
น าเข้าสู่ขัน้อนุญาโตตุลาการ และส่วนใหญ่จะชนะจากอนุญาโตตุลาการเกือบ
หมด บริษัทได้เปิดเผยความเสี่ยงต่างๆไว้ในรายงานประจ าปี และในบางกรณีท่ี
บริษัทพิจารณาวา่มีโอกาสแพ้คดี บริษัทจะตัง้ส ารองไว้   
ข้อที่สาม ในส่วนของรายได้จากดิจิทัลคอนเทนต์ยังไม่มีนัยส าคัญ แต่บริษัทมี
ความมัน่ใจและเตรียมความพร้อมไว้ส าหรับดิจิทลัแพลตฟอร์มและพฤติกรรมท่ี
เปลี่ยนไปของผู้บริโภค และมัน่ใจวา่ใน 3-5 ปีข้างหน้า เอไอเอสจะต้องผนัตวัเป็นผู้
ให้บริการดิจิทลัเซอร์วิสเน่ืองจากพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไป  
ขอ้ทีสี่ ่ บริษัทไมก่งัวลกบัการขึน้ค่าแรงขัน้ต ่า เน่ืองจากบริษัทมีการจ้างงานท่ีเกิน
อตัราคา่แรงขึน้ต ่าอยู่แล้ว  
ขอ้ทีห่า้  ในสว่นของ E-learning เอไอเอสมีโครงการ Digital for Thai ซึง่มุง่เน้นไป
ท่ี 4 แกนตามท่ีได้เคยประกาศไปเมื่อ 2 ปีท่ีแล้ว คือ แกนสาธารณสุข แกน
การศกึษา แกนภาคเกษตรกรรม และ Start up  นอกจากนีส้ าหรับ E-learning สิ่ง
ท่ีเอไอเอสท าคือในเร่ืองของแพลตฟอร์ม internet ต่างๆ ให้แข็งแรงให้คนสามารถ
เข้าถึงได้  นอกจาก e-learning,  youtube, google ซึง่เป็นศนูย์การเรียนรู้ท่ีดี เอ
ไอเอสยงัมีคูธุ่รกิจ Start up เข้ามาช่วยในเร่ืองตา่งๆ ด้วย  
ข้อที่หก ส าหรับจ านวนผู้ ใช้บริการ 41 ล้านเลขหมาย บริษัทจะนับเฉพาะ
ผู้ ใช้บริการท่ียงัคงใช้บริการอยู่ทัง้หมด รวม Sim2Fly ด้วย โดยกสทช. มีระเบียบ
ก าหนดไว้ชัดเจนว่าหมายเลขใดท่ีมีการใช้งานอยู่ มีสิทธิท่ีจะใช้งานอยู่ ไม่ใช่
หมายเลขท่ีเลิกใช้งานแล้ว  

  

ตอ่จากนัน้ ไมม่ีผู้ ถือหุ้นให้ความเห็นหรือสอบถามเพ่ิมเติมในวาระนีอ้ีก ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุม 
ลงมติซึง่ต้องอนมุตัิด้วยเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ และออกเสียงลงคะแนน 

 
มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน ประจ าปี 2561 สิน้สุดวันท่ี 31 

ธนัวาคม 2561 ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้
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มตทิี่ลง 
 

จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง ) 

% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
และออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,538,227,281 99.9985 
2. ไม่เหน็ด้วย 37,000 0.0014 
3. งดออกเสียง 935,000 ไมน่บัเป็นฐานเสียง 
4. บัตรเสีย 500 0.0000 

   
วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัตจัิดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2561 เป็นเงนิปันผล 

ประธานฯ ได้ขอให้ นายสมชยั เลิศสทุธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร เป็นผู้ รายงานสรุปการจดัสรร
ก าไรเป็นเงินปันผลประจ าปี 2561 ดงัตอ่ไปนี ้

นายสมชยั เลิศสทุธิวงค์ แถลงต่อท่ีประชุมว่าบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 70  
ของก าไรสทุธิตามงบการเงินรวม โดยพิจารณาการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้ นปีละ 2 ครัง้ คือ ครัง้แรกเป็นเงินปันผล
ระหวา่งกาลและครัง้หลงัเป็นเงินปันผลจากผลการด าเนินงานคร่ึงปีหลงั ซึง่การจ่ายปันผลจะขึน้อยู่กบักระแสเงินสด 
และแผนการลงทุน รวมถึงความจ าเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตของบริษัทและบริษัทย่อย ทัง้นีก้าร
จ่ายเงินปันผลดงักล่าว จะต้องไมเ่กินก าไรสะสมท่ีปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะของบริษัท และ/หรือ มีผลกระทบ
อย่างมีนยัส าคญัตอ่การด าเนินงานปกติของบริษัท และบริษัทย่อย 

ในปี 2561 บริษัทมีก าไรสทุธิส่วนท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัท จ านวน 29,682 ล้านบาท คณะกรรมการ
เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุอนมุตัิจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2561 ทัง้สิน้จ านวน 21,049 ล้านบาท หรือเท่ากบั 7.08 
บาทตอ่หุ้น บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลจ านวน 3.78 บาทตอ่หุ้น เม่ือวนัท่ี 29 สิงหาคม 2561 

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้จดัสรรก าไรสทุธิเป็นเงินปันผล โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลท่ีเหลือ
อีกในอตัราหุ้นละ 3.30 บาท ในการนี ้บริษัทจะก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นเพ่ือสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) 
ในวนัท่ี 21 กมุภาพนัธ์ 2562 และก าหนดวนัจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 18 เมษายน 2562 โดยจะขึน้เคร่ืองหมาย XD 
ในวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2562 เป็นวนัแรก 

ไม่มีผู้ ถือหุ้นให้ความเห็นหรือสอบถามเพ่ิมเติมในวาระนี ้ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมลงมติซึง่ต้อง
อนมุตัิด้วยเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปี 2561 เป็นเงินปันผล จ านวน 7.08 บาทตอ่หุ้นด้วย
คะแนนเสียงดงันี ้

มตทิี่ลง 
 

จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง ) 

% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
และออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,539,014,681 99.9983 
2. ไม่เหน็ด้วย 40,200 0.0015 
3. งดออกเสียง 144,400 ไมน่บัเป็นฐานเสียง 
4. บัตรเสีย 500 0.0000 
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วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีบริษัทประจ าปี 2562 
ประธานฯ ได้ขอให้นายไกรฤทธ์ิ อชุุกานนท์ชยั ประธานกรรมการตรวจสอบและก ากบัความเสี่ยง 

เป็นผู้รายงานตอ่ท่ีประชมุ 
นายไกรฤทธ์ิ อุชุกานนท์ชัย แถลงต่อท่ีประชุมว่า ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทนัน้ 

ก าหนดให้ท่ีประชุมสามญัประจ าปี พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีบริษัทและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี ในการ
ประชมุทกุๆ ปี    

คณะกรรมการตรวจสอบและก ากับความเสี่ยงและคณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเป็นอิสระ
ของผู้สอบบญัชี  ทักษะความรู้ ความสามารถของทีมงาน ประสบการณ์ในการตรวจสอบ และความเหมาะสมของค่า
สอบบญัชี จงึเห็นสมควรเสนอให้ผู้ ถือหุ้นแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจาก บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั 
เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2562 โดยมีรายช่ือ ดงันี ้

1. ดร. ศภุมิตร เตชะมนตรีกลุ                 ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียนท่ี 3356 
2. นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียนท่ี 4301  
3. ดร. เกียรตินิยม คณุติสขุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียนท่ี 4800 
โดยก าหนดให้ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ

งบการเงินของบริษัท และก าหนดค่าสอบบญัชีท่ีเสนอส าหรับปี 2562 จ านวน 2,426,000 บาท เท่ากบัปี 2561   
โดยไมร่วมคา่บริการอื่น (Non-audit Fee)  ซึง่จ่ายเป็นคา่สอบทานแนวปฏิบตัิการตอ่ต้านการให้หรือรับสินบนและ
การคอร์รัปชั่นของบริษัทตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) จ านวน  
400,000 บาท และคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เบิกตามจริง (Out of pocket expense) จ านวน 44,186 บาท 

นอกจากนี ้เห็นสมควรให้ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นรับทราบว่า บริษัท ดีลอยท์ ทู้ ช โธมทัสุ ไชยยศ 
สอบบญัชี จ ากดั ได้รับการคดัเลือกให้เป็นส านกังานสอบบญัชีของบริษัทย่อย 16 แห่ง ส าหรับปี 2562 ด้วย โดยมี
ค่าสอบบญัชี และค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทย่อยในวงเงินประมาณ 8,873,900 บาท (ซึง่ตรวจสอบโดย
ผู้สอบบญัชีของบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั จ านวน 8,866,900 บาท และผู้สอบบญัชีจาก
บริษัทอื่น จ านวน 7,000 บาท) ซึง่ไมร่วมคา่บริการอื่น (Non-audit fee) 

ไม่มีผู้ ถือหุ้นให้ความเห็นหรือสอบถามเพ่ิมเติมในวาระนี ้ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมลงมติซึง่ต้อง
อนมุตัิด้วยเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่สอบบญัชี ประจ าปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้
มตทิี่ลง 

 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง ) 

% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
และออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,529,671,233 99.6274 
2. ไม่เหน็ด้วย 9,457,448 0.3724 
3. งดออกเสียง 70,400 ไมน่บัเป็นฐานเสียง 
4. บัตรเสีย 1,000 0.0000 
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วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระประจ าปี 2562 
ประธานฯแถลงต่อท่ีประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 และข้อบังคบั

ของบริษัทข้อ 18 ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 โดยกรรมการท่ี
จะต้องออกตามวาระนีอ้าจได้รับเลือกเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่ได้ ส าหรับในปี 2562 นี ้มีกรรมการต้องออกจาก
ต าแหน่งตามวาระ 3 ท่าน ดงัตอ่ไปนี ้

1. นายสรุศกัด์ิ วาจาสิทธ์ิ กรรมการอิสระ 
2. นางสาวจีน โล เงีย้บ จง กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร 
3. นายสมชยั เลิศสทุธิวงค์  กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 

ส าหรับการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ี
ดีเก่ียวกับการดูแลสิทธิของผู้ ถือหุ้น บริษัทได้ประกาศต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และในเว็บไซต์ของ
บริษัทในช่วงเดือนตลุาคม - ธนัวาคม 2561 ให้สิทธิแก่ผู้ ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 
และเสนอช่ือบุคคลท่ีเหมาะสมเพ่ือเข้ารับการคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัทให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็น
การลว่งหน้า แตไ่มม่ีผู้ ถือหุ้นท่านใดเสนอรายช่ือกรรมการเพ่ือรับการคดัเลือกแตอ่ย่างใด 

คณะกรรมการบริษัทซึง่ไมร่วมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการ
สรรหาและก ากับดูแลกิจการท่ีได้พิจารณาเกณฑ์คณุสมบตัิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ในด้านต่างๆ 
และความเป็นผู้มีคณุธรรมและจริยธรรม รวมทัง้ผลการปฏิบตัิงานในต าแหน่งหน้าท่ีกรรมการ และกรรมการชุด
ย่อยเป็นรายบคุคลแล้ว เห็นควรให้เสนอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้กรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามก 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 
 

ผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังต่อไปนี ้
นายดูก้า กุมาร ขอแนะน าให้คุณจีน โล เงีย้บ จง ซึ่งส าเร็จการศึกษาจากประเทศสิงค์โปร์ เข้า

อบรมเพ่ิมเติมท่ีสมาคมสถาบนักรรมการบริษัท (IOD) ประเทศสิงค์โปร์  เก่ียวกบั
การเปิดเผยข้อมูลในประเทศอาเซียน และขอแนะน าให้คุณสมชัย เลิศสุทธิวงศ์  
อบรมเพ่ิมเติมในหลักสูตร Business Competitiveness ท่ี Institue of  
Management Development: IMD ซึง่เป็นสถาบนัท่ีได้รับการจดัอนัดบัท่ี 12 ของ
โลก  เก่ียวกบัการแปลงคา่ใช้จ่ายให้เป็นศนูย์ก าไร (Profit Center)    

ประธานฯ ขอขอบคณุท่านผู้ ถือหุ้นได้กรุณาให้ค าแนะน า   
 
จากนัน้ ไม่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระนี ้ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมลงมติซึง่ต้อง

อนมุตัิด้วยเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
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มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมติให้เลือก นายสุรศักดิ์ วาจาสิทธ์ิ กรรมการอิสระท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระกลบัเข้า
มาเป็นกรรมการอิสระอีกวาระหนึง่ ตามท่ีเสนอด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

มตทิี่ลง 
 

จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง ) 

% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
และออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,334,275,496 91.9354 
2. ไม่เหน็ด้วย 204,722,785 8.0630 
3. งดออกเสียง 163,900 ไมน่บัเป็นฐานเสียง 
4. บัตรเสีย 38,900 0.0015 

 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมติให้เลือก นางสาวจีน โล เงีย้บ จง กรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระกลบัเข้ามา
เป็นกรรมการอีกวาระหนึง่ ตามท่ีเสนอด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

มตทิี่ลง 
 

จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง ) 

% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
และออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,520,552,357 99.2719 
2. ไม่เหน็ด้วย 18,479,124 0.7278 
3. งดออกเสียง 163,500 ไมน่บัเป็นฐานเสียง 
4. บัตรเสีย 6,100 0.0002 

 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมติให้เลือก นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ กรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระกลบัเข้ามา
เป็นกรรมการอีกวาระหนึง่ ตามท่ีเสนอด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

มตทิี่ลง 
 

จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง ) 

% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
และออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,532,426,652 99.7393 
2. ไม่เหน็ด้วย 6,616,729 0.2605 
3. งดออกเสียง 155,900 ไมน่บัเป็นฐานเสียง 
4. บัตรเสีย 1,800 0.0000 

วาระที่ 6 พจิารณาอนุมัตเิลือกตัง้กรรมการใหม่ 
ประธานฯ ได้ขอให้นายสรุศกัด์ิ วาจาสิทธ์ิ ประธานกรรมการสรรหาและก ากับดแูลกิจการ เป็น

ผู้รายงานตอ่ท่ีประชมุ 
นายสรุศกัด์ิ วาจาสิทธ์ิแถลงต่อท่ีประชุมว่าเน่ืองด้วยนายสตีเฟ่น มิลเลอร์ กรรมการได้แสดงความ

ประสงค์ขอลาออกจากต าแหน่งกรรมการของบริษัท โดยมีผลเมื่อวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2561 ท่ีผ่านมา ท าให้
ต าแหน่งกรรมการบริษัทวา่งลง   

คณะกรรมการสรรหาและก ากบัดแูลกิจการได้พิจารณาสรรหากรรมการจากทกัษะท่ีจ าเป็นท่ียงัขาดอยู่ 
และพิจารณาความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท เพ่ือให้องค์ประกอบของคณะกรรมการ
บริษัทเป็นไปอย่างเหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาและก ากับดูแล
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กิจการจงึเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้ นายเอนก พนาอภิชน เป็นกรรมการ 
แทนนายสตีเฟ่น มิลเลอร์ เน่ืองจากมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และ
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ีเก่ียวข้อง และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง
กบัการด าเนินงานของบริษัท สามารถท่ีจะช่วยพฒันาและสนบัสนนุการด าเนินงานของบริษัทได้เป็นอย่างดี 

รายละเอียดเก่ียวกบัอายุ สดัส่วนการถือหุ้นในบริษัท วฒิุการศกึษา และประสบการณ์ท างานของ 
นายเอนก พนาอภิชน  ปรากฏตามเอกสารท่ีแนบสง่ผู้ ถือหุ้นแล้ว 

จากนัน้ ไม่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระนี ้ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมลงมติซึ่งต้อง
อนมุตัิด้วยเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมติให้เลือก นายเอนก พนาอภชิน เข้าเป็นกรรมการ ตามท่ีเสนอด้วยคะแนนเสียงดงันี ้
มตทิี่ลง 

 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง ) 

% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
และออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,512,374,569 98.9501 
2. ไม่เหน็ด้วย 26,632,195 1.0489 
3. งดออกเสียง 171,000 ไมน่บัเป็นฐานเสียง 
4. บัตรเสีย 23,417 0.0009 

 

 
วาระที่ 7 พจิารณาอนุมัตกิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 

ประธานฯ ได้แถลงต่อท่ีประชุมว่าโดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการการพัฒนาความเป็นผู้ น าและ
ก าหนดคา่ตอบแทน ได้พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกบัหน้าท่ีความรับผิดชอบและผลการ
ปฏิบตัิงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึง่ค่าตอบแทนดงักล่าวจะอยู่ในระดบัท่ีเหมาะสมเทียบเคียงได้กบัตลาดและ
อตุสาหกรรมเดียวกนั รวมทัง้เพียงพอท่ีจะจงูใจและรักษากรรมการท่ีมีคณุภาพไว้กบับริษัท จึงเห็นสมควรก าหนด
วงเงินคา่ตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุย่อยของบริษัทประจ าปี 2562 ภายในวงเงินไม่
เกิน 36 ล้านบาท (สามสิบหกล้านบาท) ซึง่ประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือน เบีย้ประชุม เบีย้เลีย้ง1) และโบนสั 
โดยเท่ากบัวงเงินคา่ตอบแทนของปี 2561  

ทัง้นี ้นโยบายและอัตราการจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบของค่าตอบแทนรายเดือน เบีย้ประชุม
กรรมการและโบนสัอื่นเป็นหลกัเกณฑ์เดิมตามท่ีได้รับอนุมตัิจากท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 

นโยบายค่าตอบแทนกรรมการปี 2562 
 

กรรมการ 
ค่าตอบแทนรูปตัวเงิน (บาท) ปี 25621) 

รายเดือน เบีย้ประชุม โบนัส 
คณะกรรมการ 
- ประธานกรรมการ2) 300,000   
- กรรมการ3) 75,000 25,000  
คณะกรรมการตรวจสอบและก ากับความเส่ียงและคณะกรรมการบริหาร 

- ประธาน 25,000 25,000  

- กรรมการ  25,000  
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กรรมการ 

ค่าตอบแทนรูปตัวเงิน (บาท) ปี 25621) 
รายเดือน เบีย้ประชุม โบนัส 

คณะกรรมการชุดย่อยอ่ืนๆ 

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

หมายเหตุ : 1) กรรมการบริษัทจะได้รับเบีย้เลีย้งในกรณีท่ีต้องเดินทางไปปฏิบตัิงานให้บริษัทในอตัราเดียวกนั
กบัประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและเป็นไปตามระเบียบของบริษัท 

 2) ประธานกรรมการไมไ่ด้รับคา่ตอบแทนรายเดือน หรือค่าเบีย้ประชุมในฐานะกรรมการชุดย่อย 
ในกรณีท่ีได้รับการแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการชดุย่อย 

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

ทัง้นี ้กรรมการบริษัทไม่ได้รับค่าตอบแทนอื่นใดนอกเหนือจากท่ีกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม เพ่ือ
สนบัสนนุให้กรรมการสามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้อย่างเตม็ประสิทธิภาพ บริษัทได้จดัเตรียมกรมธรรม์ประกนัความรับ
ผิดของกรรมการ (Directors and Officers Liability Insurance) กรมธรรม์ประกนัสขุภาพและกรมธรรม์ประกนั
ชีวิต คา่ใช้จ่ายในการอบรมสมัมนา การจดัหาโทรศพัท์เคลื่อนท่ีและ tablets เพ่ือเป็นช่องทางในการสื่อสารและสง่
เอกสารการประชุมผ่านระบบ Board Portal ของบริษัท และรถยนต์ประจ าต าแหน่งของประธานกรรมการบริษัท 
โดยบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายตามวงเงินท่ีก าหนดไว้ในนโยบายของบริษัทท่ีเก่ียวข้อง 
 
ผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังต่อไปนี ้
นายดูก้า กุมาร ขอเสนอให้บริษัทก าหนดค่าตอบแทนกรรมการโดยท่ีอ้างอิงกบัผลการด าเนินงาน

ของบริษัท โดยอาจก าหนดเป็นอตัราโบนัสท่ีเช่ือมโยงกับกับก าไรสุทธิ และการ
เจ ริญเติบโต เ พ่ือสร้างแรงจูงใ ห้กับกรรมการในการผลักดันบริษัทให้มี
ความก้าวหน้า   

ประธานฯ ขอรับค าแนะน าไว้พิจารณา  

 ไม่มีผู้ ถือหุ้นให้ความเห็นหรือสอบถามในวาระนี ้ ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมลงมติซึง่ต้องอนุมตัิ
ด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียง  

 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2562 ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้
มตทิี่ลง 

 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง ) 

% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
และออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,530,029,120 99.6387 
2. ไม่เหน็ด้วย 8,626,761 0.3397 
3. งดออกเสียง 510,600 0.0201 
4. บัตรเสีย 34,700 0.0013 
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ซึง่เป็นคะแนนเสียงอนุมตัิไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียง 

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

ไม่มีผู้ ถือหุ้นซึ่งนับหุ้ นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด 
เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาเร่ืองอื่น นอกจากท่ีก าหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุ 

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

ผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังต่อไปนี ้
ผู้ถือหุ้น เน่ืองจากช่วงเดือนธันวาคมท่ีผ่านมา มีข่าวเก่ียวกบัแผนการประมลู 5G ซึง่ตาม

ข่าวจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) ใบอนุญาตท่ีครอบคลมุทัว่ประเทศ และ 2) 
ใบอนุญาตท่ีครอบคลุมเฉพาะพืน้ท่ี ขอสอบถามว่าบริษัทจะมีส่วนร่วมใน
ใบอนุญาตแบบใด อย่างไร หรือทางนิคมอุตสาหกรรมจะเป็นผู้ เข้าประมูลแล้ว
บริษัทจงึจะเข้าร่วม  

นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ค าตอบยงัคงเป็นไปในแนวทางเดิม คือทุกครัง้ท่ี กสทช. มีโอกาสหรือการก าหนด
เง่ือนไขประมลูคลื่นความถ่ีใดๆ ทางเอไอเอสจะท าการศกึษาข้อมลูก่อน ท่ีผ่านมา
จะมีข่าวมากมาย แต่ในท่ีสดุบริษัทต้องรอข้อก าหนดท่ีประกาศอย่างเป็นทางการ
ก่อน และโดยส่วนตัวคาดว่าไม่น่าจะมีการให้ใบอนุญาตเป็นโซนๆ เน่ืองจาก
อาณาเขตประเทศยงัไม่กว้างมาก  คาดว่าน่าจะเป็นการท่ี กสทช. อาจจะให้คลื่น
มาทดลองพฒันาในกลุม่อตุสาหกรรมนัน้ ๆ  

คุณวนิดา เตมียสว่างวงศ์  ขอขอบพระคุณมากท่ีหลังจากการประชุมผู้ ถือหุ้ นครัง้ท่ีผ่านมา บริษัทได้
ด าเนินการแก้ไขตามท่ีได้ร้องขอ ขณะนีไ้ด้รับเช็คแล้วจ านวน 2 ฉบบั แต่มีประเด็น
เก่ียวกบัค านวณดอกเบีย้ท่ีไมต่รงกนั และไมส่ามารถติดตอ่ผู้ ท่ีจะช่วยแก้ไขปัญหา
นีไ้ด้   
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ประธานฯ ขอให้เจ้าหน้าท่ีท่ีอยู่ในห้องประชมุนีช้่วยรับเร่ืองเพ่ือด าเนินการ  
ผู้ถือหุ้น ขอร้องเรียนเก่ียวกับการโอนเลขหมายของลูกค้าว่า เป็นไปตามขัน้ตอนอย่าง

ถกูต้องตามท่ี กสทช. ก าหนดหรือไม่ 
ประธานฯ ขอให้เจ้าหน้าท่ีท่ีอยู่ในห้องประชมุนีช้่วยรับเร่ืองเพ่ือด าเนินการ 
นายดูก้า กุมาร เสนอให้มีภาพถ่ายผู้บริหารในรายงานประจ าปีในสว่นของข้อมลูของผู้บริหาร 
ประธานฯ รับข้อเสนอแนะไว้พิจารณา 
ผู้รับมอบฉันทะ ขอขอบคณุท่านประธาน และกรรมการบริหารของเอไอเอส ท่ีท่านบริหารงานได้มี

ผลก าไร  ขอเสนอให้จ่ายปันผลเพ่ิมขึน้เป็นร้อยละ 90 ในปีหน้า และสอบถามว่ามี
สิ่งใดบ้างท่ีอยากจะแนะน าให้ผู้ ถือหุ้นได้ไปหาลกูค้าเพ่ือจะได้ไปเพ่ิมรายได้ให้กบั
เอไอเอส  

ประธานฯ ขอขอบคุณผู้ ถือหุ้น ในปีท่ีผ่านมาเป็นปีท่ีท้าทายมาก คณะกรรมการ ผู้บริหาร
ระดบัสูง และทีมงานได้ท างานอย่างเต็มท่ีจากการแข่งขันรุนแรงมากเพ่ือรักษา
ระดับการท าก าไร  รวมไปถึงขวัญและก าลังใจ การดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 
และในช่วง 2-3  ปีท่ีผ่านมาบริษัทได้ด าเนินกิจกรรมหลายอย่างท่ีท าเป็นประโยชน์
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะมีมากขึน้ในปีนี ้ ในเร่ืองของความสัมพันธ์ของ
กรรมการกับฝ่ายจัดการก็เป็นไปด้วยดี คณะกรรมการมีการแสดงความคิดเห็น
อย่างโปร่งใสได้เต็มท่ี บริษัทด าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส มีธรรมาภิบาล ซึ่ง
ส่งผลให้องค์กรมีความยัง่ยืน บริษัทใส่ใจกบัการพฒันาพนกังาน ในปีท่ีผ่านมามี
หลกัสตูรอบรมและพฒันาพนกังานระดบัสงูไปถึงกลาง ทุกระดบั เพ่ือให้พนกังาน
ของบริษัทเป็นคนเก่งสามารถปรับตวัได้ เน่ืองจากเทคโนโลยีมีความเปลี่ยนแปลง
อย่างมาก ในเร่ืองของวัฒนธรรมองค์กรจึงต้องปรับเปลี่ยนให้มีความทันสมัย 
ปรับตัวได้รวดเร็ว เพ่ือให้สามารถแข่งขันกับตลาดโลกท่ีเปลี่ยนแปลงไปได้  ใน
เร่ืองของสินค้าและบริการ ปัจจุบนัมีสินค้าบริการใหม่ๆ เพ่ิมขึน้มากและเอไอเอส
เป็นผู้ น าในหลายๆเร่ือง แต่อย่างไรก็ตามบริษัทก็ต้องอาศัยผู้ ถือหุ้ นทุกท่านท่ี
จะต้องช่วยกนัขยายเครือข่ายของลกูค้า เอไอเอสต้องการลกูค้าชัน้ดีมากๆ รวมถึง
ลกูค้าองค์กร หากท่านผู้ ถือหุ้นมีองค์กรธุรกิจก็ขอเรียนเชิญให้มาใช้บริการ วนันีเ้อไอ
เอสก็พร้อมเพราะเรามีธุรกิจท่ีให้บริการได้ทัง้ลกูค้าส่วนบุคคลและลกูค้าธุรกิจ ก็ต้อง
ขอขอบคณุท่านผู้ ถือหุ้นท่ีท่านได้มาร่วมประชุม และขอให้เดนิทางกลบัโดยปลอดภยั  

นายประเสริฐ ไพโรจน์ภมร   สอบถามว่าทางบริษัทมีความคิดอย่างไรในการท่ีจะให้เจ้าหน้าท่ีไปเก็บสาย
สายโทรศพัท์หรือสายอินเตอร์เนตท่ีเหลือค้างอยู่บนเสาไฟฟ้าค่อนข้างยาว ซึง่สาย
เหลา่นีม้นัสามารถท่ีจะเอาไปใช้ประโยชน์ตอ่หรือวา่จะไปขายทิง้ให้เป็นเงินรายได้
ดีกวา่ปลอ่ยค้างไว้บนต้นเสาไฟฟ้าตา่งๆ 

ประธานฯ รับข้อเสนอแนะไว้พิจารณาร่วมกบัฝ่ายจดัการ 
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นายวีรวัฒน์ จริทรัพย์
อนันต์   

ข้อแรก ตามท่ีหน่วยรัฐบาลมีนโยบายท่ีจะน าสายลงดิน ทางเอไอเอสจะต้องมี
ค่าใช้จ่ายในเร่ืองนีห้รือไม่ หรือว่าหน่วยงานรัฐใช้เงินหน่วยงานรัฐทัง้หมด ถ้ามี
ค่าใช้จ่ายจะเป็นจ านวนเงินสูงมากหรือไม่ แล้วถ้าในอนาคตผู้ประกอบการราย
ใหม่จะต้องเดินสายลงดินด้วยหรือไม่ ข้อที่สอง อยากให้บริษัทรายงานเก่ียวกับ
เร่ืองผู้ ใช้สมาร์ทโฟนแบบรายเดือนกบัแบบเติมเงิน ว่ามีพฒันาการและเติบโตขึน้
อย่างไร เพราะเท่าท่ีทราบรายได้ค่าบริการแบบรายเดือนจะมีก าไรมากกว่าแบบ
รายได้คา่บริการแบบเติมเงินหลายเท่าตวั นอกจากนีเ้อไอเอสมีกลยุทธ์อย่างไรให้
มีผู้ ใช้รายเดือนมากขึน้อย่างรวดเร็ว ซึง่จะสร้างผลก าไรให้กบับริษัทได้อย่างมาก 
และขอแสดงความเห็นเพ่ิมเติมว่า หากส่งเสริมให้มีการใช้คิวอาร์โค้ดอย่าง
แพร่หลาย จะเป็นส่วนท่ีท าให้ผู้ ใช้จะเปลี่ยนพฤติกรรมจากการใช้เติมเงินมาเป็น
รายเดือนได้ เพราะถ้าเราใช้คิวอาร์โค้ดผู้ใช้เติมเงินจะไมส่ะดวกและมีค่าใช้จ่ายสงู
ในเร่ืองของการใช้อินเตอร์เน็ตท่ีมีอตัราสงูกวา่แบบรายเดือน 

นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ขอ้แรก อย่างท่ีเรียนให้ทราบผู้ประกอบการโทรคมนาคมจะต้องท าตามกฏกติกาท่ี
ทางราชการก าหนดไว้ หากมีการก าหนดว่าผู้ประกอบการทุกรายจะต้องฝังท่อลงดิน 
เอไอเอสก็ต้องปฏิบตัิตาม แต่ในทางปฏิบตัิส าหรับการฝังสายลงดินนัน้ไม่ง่ายนกั
เน่ืองจากปัจจุบนัยังมีท่อไม่ครบ ส าหรับในแง่ของค่าใช้จ่ายขอเรียนว่าเอไอเอสมี
ค่าใช้จ่ายในการพาดสายเช่นกนั ในกรณีท่ีมีข้อก าหนดให้ผู้ประกอบการทุกราย
ทอดสายลงดินบริษัทจึงจะพิจารณาว่ามีค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง 
อย่างไรก็ตามทาง กสทช. ซึ่งเป็นผู้ก ากบัดูแลก็ทราบเก่ียวกบัประเด็นค่าใช้จ่าย
เหล่านีแ้ละพยายามหาแนวทางช่วยเหลือผู้ ประกอบการโทรคมนาคมทุกราย      
ข้อสอง การให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีทัง้แบบเติมเงินและแบบรายเดือนนัน้ มี
ข้อดีท่ีเหมาะสมกับผู้ ใช้บริการแตกต่างกัน การใช้บริการแบบรายเดือนมีความ
สะดวกสบายมาก และเป็นการใช้ก่อนจ่ายทีหลงั ส่วนการใช้บริการแบบเติมเงินมี
ข้อดีในเร่ืองการควบคมุคา่ใช้จ่าย ทัง้นีเ้อไอเอสมีสดัส่วนลกูค้าแบบรายเดือนร้อย
ละ 20 และลกูค้าแบบเติมเงินร้อยละ 80 และลกูค้าแบบเติมเงินของเอไอเอสมี
การเปลี่ยนมาใช้บริการแบบรายเดือนเพ่ิมขึน้มากเน่ืองจากปัจจุบนัผู้บริโภคมีการ
ใช้บริการข้อมลูเพ่ิมมากขึน้ท าให้การใช้บริการแบบรายเดือนสะดวกกวา่ อย่างไรก็
ตามการผลกัดนัให้ลกูค้าแบบเติมเงินหนัมาใช้บริการแบบรายเดือนมากๆ อาจไม่
คุ้มค่าในเชิงธุรกิจหากลูกค้าไม่ได้มีใช้งานปริมาณมาก นอกจากนีก้ารให้บริการ
แบบเติมเงินนัน้ก็มีข้อดีต่อบริษัทมากกว่าแบบรายเดือนบางประการ เช่น
เน่ืองจากลกูค้าจ่ายคา่บริการก่อนและใช้บริการภายหลงัจึงไม่มีปัญหาหนีเ้สีย ไม่
มีคา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัใบแจ้งหนีแ้ต่สาเหตท่ีุรายได้ค่าบริการแบบรายเดือนมากกว่า
เน่ืองจากลูกค้าท่ีใช้งานแบบรายเดือนมีการใช้งานมากกว่าและมีรายได้ต่อเลข
หมายสูงกว่า เอไอเอสมุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่ม 
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ในส่วนของคิวอาร์โค้ดนัน้ ไม่เพียงแต่เอไอเอส หากแต่สถาบันการเงินต่างๆก็
พยายามส่งเสริมการใช้คิวอาร์โค้ด เอไอเอสได้พยายามน าเทคโนโลยีดิจิตอลเข้า
มาใช้ อย่างไรก็ตามขึน้อยู่กับพฤติกรรมผู้ ใช้บริการว่าจะตอบสนองการใช้งาน
อย่างไร 

 
ไมม่ีผู้ ถือหุ้นสอบถามเพ่ิมเติม ประธานฯ จงึกลา่วขอบคณุผู้ เข้าร่วมประชมุและประกาศปิดประชมุ 

 

เลิกประชมุเวลา  16.50 นาฬิกา 

อนึง่ หลงัจากเร่ิมการประชมุ ได้มีผู้ ถือหุ้ นทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม ทัง้นี ้
มีจ านวนผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะท่ีเข้าร่วมประชุม ณ เวลาท่ีปิดการประชุมรวมทัง้สิน้ 4,435 ราย นบัจ านวน
หุ้นท่ีถือรวมกนัได้ทัง้สิน้ 2,539,201,181 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 85.41 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายแล้วทัง้หมดของบริษัท 

   
 
 
  ลงช่ือ      ประธานท่ีประชมุ 

                (นายกานต์ ตระกลูฮนุ) 
 
    

ลงช่ือ      เลขานกุารบริษัท 
                (นายชวิน ชยัวชัราภรณ์)     

 


