
  

 รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจาํปี 2563 

บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จาํกัด (มหาชน) 

วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 นาฬิกา 

ณ ห้องวภิาวดีบอลรูม  ชัน้ล็อบบี ้ 

โรงแรม เซน็ทารา แกรนด์ เซน็ทรัล พลาซา ลาดพร้าว 

เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 
      

การประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 ในวนันี ้มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวม 

2,134 ราย นบัจํานวนหุ้นท่ีถือรวมกนัได้ทัง้สิน้ 2,495,595,727 หุ้น จากจํานวนหุ้นทัง้หมด 2,973,554,313 หุ้น 

หรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 83.93 ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัท 

ในลําดบัแรก คณุวชัระ เกตมุณี ผู้จดัการแผนกรักษาความปลอดภยั โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ 

เซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว อธิบายมาตรการรักษาความปลอดภยั รวมถึงขัน้ตอนและวิธีการตา่งๆ ในกรณีที่มี

เหตฉุุกเฉินเกิดขึน้ 

ลําดบัต่อมา เจ้าหน้าท่ีของบริษัทอธิบายถึงมาตรการป้องกนัและลดความเสี่ยงต่อการแพร่เชือ้ระบาด

โรคไวรัสโคโรน่า COVID-19  ด้วยตระหนกัและห่วงใยอย่างยิ่งต่อสขุอนามยัของผู้ เข้าร่วมประชุมและเพื่อ

ป้องกนัและลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรน่า COVID-19 บริษัทจึงได้กําหนดมาตรการและแนว

ปฏิบติัการจดัการประชุม ข้อปฏิบติัสําหรับผู้ ถือหุ้นเก่ียวกบัการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 ซึง่ประกอบ

ไปด้วยการตัง้จุดคดักรองตามแนวปฏิบติัของกรมควบคมุโรค เพ่ือตรวจวดัอณุหภูมิร่างกายของผู้ เข้าร่วมประชุม 

เรียนเชิญเจ้าหน้าท่ีกรมควบคมุโรคมาซกัประวตัิการเดินงาน รวมถึงเจ้าหน้าที่วิชาชีพพยาบาลมาให้คําแนะนํา

ด้านสขุอนามยั การจดัเตรียมสถานที่จดัประชุมผู้ถือหุ้นและมีผงัที่นัง่ในห้องประชุมให้มีระยะห่างอย่างน้อย 1 

เมตรต่อ 1 ท่ีนัง่ จึงส่งผลให้จํานวนท่ีนัง่ในห้องประชมุมีจํานวนจํากดัสามารถรองรับผู้ ถือหุ้นได้จํานวน 120 ท่ีนัง่

เท่านัน้ นอกจากนี ้บริษัทจะบริหารจดัการดําเนินการประชุมให้กระชบัสัน้ ใช้เวลาประมาณ 1 ชัว่โมง 30 นาที 

รวมถึง การขอความร่วมมือผู้ เข้าประชุมส่วมใส่หน้ากากอนามยัตลอดการประชุม เพื่อลดช่วงเวลาที่ผู้ เข้าร่วม

ประชุมจํานวนมากอยู่รวมกนัในท่ีเดียวกนัตามข้อกําหนดของทางราชการ 

ก่อนดําเนินการประชมุ เจ้าหน้าท่ีบริษัทชีแ้จงให้ท่ีประชมุรับทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนดงัตอ่ไปนี ้

วิธีการออกเสียงลงคะแนน 

1. ให้ถือวา่ 1 หุ้น เท่ากบั 1 เสียง 

2. ผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในวาระใด โปรดทําเคร่ืองหมายกากบาท

ลงในบัตรลงคะแนนในช่องท่ีเป็นความเห็นของท่านเพียงช่องเดียว เท่านัน้ มิฉะนัน้จะถือว่าบัตรลงคะแนน

ดงักล่าวเป็นบัตรเสีย โดยผู้ ถือหุ้นจะต้องลงลายมือช่ือกํากับในบัตรลงคะแนนดงักล่าวด้วย ทัง้นี ้ให้ยกเว้นการ

ออกเสียงของคสัโตเดียนผู้ มีวิชาชีพดแูลและเก็บรักษาหลกัทรัพย์ ท่ีในหนงัสือมอบฉันทะกําหนดให้แบ่งแยก

คะแนนเสียงได้ 
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3. บริษัทจะขอเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผู้ ท่ีไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงดังกล่าว ไปหักออกจากจํานวนเสียง

ทัง้หมดท่ีมาเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยถือว่าคะแนนเสียงท่ีเหลือจากการหักออก

ดงักลา่วเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นด้วยกบัวาระนัน้ๆ  

4. หากวาระใดไมมี่ผู้ออกเสียงไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสียง ประธานจะถือวา่ท่ีประชมุมีมติเอกฉนัท์ในวาระนัน้ๆ 

5. ในกรณีปกติ มติของท่ีประชุมให้ถือจากคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกหนึง่เสียงเป็นเสียงชีข้าด 

6. สําหรับวาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งตามวาระนัน้ ขอให้ผู้ ถือหุ้นลงมติ

แต่งตัง้เป็นรายบุคคลตามรายช่ือในบตัรลงคะแนน และส่งบตัรลงคะแนนในวาระนีคื้นให้แก่เจ้าหน้าท่ี ไม่ว่าจะ

ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงก็ตาม ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นไม่ส่งบตัรลงคะแนนคืน ไม่ว่าท่าน

จะออกเสียงเป็นอย่างใดก็ตาม  บริษัทจะถือวา่ท่านออกเสียงเห็นด้วยในวาระท่ี 5 นี ้

7. สําหรับวาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติักําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2563 นัน้ ต้องผ่านมติอนุมติัด้วย

คะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สองในสาม (2/3) ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

8. สําหรับวาระท่ี 7 พิจารณาอนุมติัออกและเสนอขายหุ้นกู้  ต้องผ่านมติอนุมติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสาม

ในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

 

คณุกานต์ ตระกลูฮนุ ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานท่ีประชมุ 

คุณชวิน ชัยวัชราภรณ์ เลขานุการบริษัท ได้แนะนํากรรมการบริษัท ผู้ บริหาร ผู้ สอบบัญชี และท่ี

ปรึกษากฎหมายอิสระเพ่ือตรวจสอบการลงคะแนนตามลําดบั ดงัตอ่ไปนี ้

กรรมการ 

1. คณุกานต์ ตระกลูฮนุ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการการพัฒนา

ความเป็นผู้ นําและกําหนดคา่ตอบแทน  

2. คณุสมประสงค์ บญุยะชยั รองประธานกรรมการบริษัท และกรรมการพฒันาสูค่วามยัง่ยืน 

3. คณุไกรฤทธ์ิ อชุกุานนท์ชยั   กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและกํากับความเสี่ยง และกรรมการ

สรรหาและกํากบัดแูลกิจการ  

4. คณุสรุศกัด์ิ  วาจาสิทธ์ิ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกํากับความเสี่ยง และประธาน

กรรมการสรรหาและกํากบัดแูลกิจการ 

5. คณุประสณัห์ เชือ้พานิช กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกํากับความเสี่ยง และประธาน

กรรมการพฒันาสูค่วามยัง่ยืน 

6. คณุสมชยั เลิศสทุธิวงค์   กรรมการพฒันาสูค่วามยัง่ยืน กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

7. คณุฮยุ เวง็ ชอง กรรมการผู้ อํานวยการและหวัหน้าคณะผู้บริหารด้านปฏิบติัการ 

8. คณุเอนก พนาอภิชน กรรมการบริหาร 
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กรรมการที่พักอาศัยอยู่ ต่างประเทศไม่สามารถเข้าร่วมประชุม ด้วยข้อจํากัดของการเดินทางระหว่างประเทศ

ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา แต่ได้รับชมการถ่ายทอดสดการประชุม  

9. คณุแอเลน ลิว ยง เคียง  ประธานกรรมการบริหาร  และกรรมการพัฒนาความเป็นผู้ นําและกําหนด

คา่ตอบแทน 

10. คณุจีน โล เงีย้บ จง กรรมการสรรหาและกํากบัดแูลกิจการ 

11. คณุเฆราร์โด ซี.อบลาซา จเูนียร์ กรรมการอิสระ กรรมการพฒันาความเป็นผู้ นําและกําหนดค่าตอบแทนและ

กรรมการบริหาร 

ทัง้นี ้ มีกรรมการเข้าร่วมประชมุจํานวน 8 ท่าน จากจํานวนกรรมการทัง้หมด 11 ท่าน คิดเป็นสดัสว่นกรรมการท่ี

เข้าร่วมประชมุร้อยละ 72.73  

ผู้บริหาร 

1. คณุธีร์ สีอมัพรโรจน์ หวัหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน 

2. คณุกานติมา  เลอเลิศยติุธรรม หวัหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบคุคล 

3. คณุเกรียงศกัด์ิ  วาณิชย์นที หวัหน้าคณะผู้บริหารด้านเทคโนโลยี 

4. คณุปรัธนา  ลลีพนงั หวัหน้าคณะผู้บริหารด้านกลุม่ลกูค้าทัว่ไป 

5. คณุยงสิทธ์ิ โรจน์ศรีกลุ หวัหน้าคณะผู้บริหารด้านกลุม่ลกูค้าองค์กร 

 

ผู้สอบบัญชี 

ดร. ศภุมิตร เตชะมนตรีกลุ ผู้สอบบญัชีจาก บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จํากดั  

ผู้ลงนามในงบแสดงฐานะการเงิน และบญัชีกําไรขาดทนุ ประจําปี 2562 

ที่ปรึกษากฎหมายอสิระเพื่อตรวจสอบการประชุมและการลงคะแนน 

คณุภาสินี จิรวิทวสั บริษัท ฮนัตนั แอนดรูส์ เคิร์ท ไทยแลนด์ จํากดั 

ประธานฯ ได้แถลงต่อท่ีประชุมว่า การประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 ในวนันีเ้ป็นไปตามมติของ

คณะกรรมการบริษัท ในการประชุมวาระพิเศษครัง้ท่ี 2/2563 เม่ือวนัท่ี 29 พฤษภาคม 2563 เพ่ือพิจารณาเร่ือง

ต่างๆ ตามท่ีระบุไว้ในหนงัสือเชิญประชุม บริษัทได้กําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น

ประจําปี 2563 (Record Date) ในวนัท่ี 19 มิถนุายน 2563  

บัดนี  ้มีผู้ ถือหุ้ นและผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามมาตรา 103 แห่ง

พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 และข้อ 32 ของข้อบงัคบัของบริษัทแล้ว กล่าวคือ มีผู้ ถือหุ้นและ

ผู้ รับมอบฉนัทะมาประชมุไมน้่อยกวา่ 25 ราย หรือไมน้่อยกวา่กึง่หนึง่ของจํานวนผู้ ถือหุ้น โดยถือหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่

น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชมุเร่ิมพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตาม

ระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้ 
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วาระที่ 1 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับผลการดาํเนินงานในปี 2562 

ประธานฯ ได้ขอให้ คณุสมชยั เลิศสทุธิวงค์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร เป็นผู้ รายงานสรุปผล

การดําเนินงานในปี 2562 ดงัตอ่ไปนี ้

คณุสมชยั เลิศสทุธิวงค์ รายงานสรุปผลการดําเนินงานของบริษัทในปี 2562 ท่ีผ่านมา โดยมีสาระสําคญั 

ดงัตอ่ไปนี ้

ภาพรวมธุรกิจของเอไอเอส 

จากวิสยัทัศน์ของ AIS ในการเป็นผู้ ให้บริการด้านดิจิทัลท่ีตอบโจทย์การใช้ชีวิตและการทําธุรกิจ เรา

ดําเนินธุรกิจเพ่ือสร้างผลตอบแทนสําหรับผู้ ถือหุ้น และยงัคํานึงถึงคณุค่าต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่กนั ในปี 

2562 สรุปสาระสําคญัของผลการดําเนินงานได้ดงัตอ่ไปนี ้

• ธุรกิจโทรศพัท์เคลื่อนท่ี มีรายได้เติบโตกว่าร้อยละ 4 คงความเป็นผู้ นําในตลาดโทรศพัท์เคลื่อนท่ี 

ด้วยสว่นแบ่งตลาดเชิงรายได้กว่าร้อยละ 48 จากความไว้วางใจของลกูค้าทัง้ด้านคณุภาพโครงข่าย

และบริการ สง่ผลให้จํานวนผู้ใช้บริการท่ีเพ่ิมขึน้สูร่ะดบั 42 ล้านคน และสร้างรายได้ต่อเลขหมายตอ่

เดือนสูงสุดในอุตสาหกรรม ปีท่ีผ่านมา เอไอเอสเน้นความเป็นผู้ นําในด้านคุณภาพเครือข่าย 4G 

ด้วยงบลงทุนอีกกว่า 20,000 ล้านบาท และได้รับการยอมรับจากสถาบันต่างๆ รวมถึงรางวลั The 

Fastest Data Network จาก Ookla ถึง 5 ปีติดต่อกัน และเพ่ือรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต      

เอไอเอสได้เข้าร่วมการประมูลคลื่นความถ่ีและได้รับการจัดสรรคลื่นความถ่ีย่าน 700MHz อีกทัง้ 

จากการประมลูคลื่นความถ่ีเพ่ิมเติมในเดือนกมุภาพนัธ์ท่ีผ่านมา บริษัทได้คลื่นความถ่ีครบทุกย่านท่ี

จะทําให้เอไอเอสพร้อมมอบประสบการณ์ดิจิทลั บนคลื่นความถ่ีท่ีมากและกว้างท่ีสดุในอตุสาหกรรม 

และพร้อมเปิดให้บริการ 5G ในปี 2563 นี ้ 

• ธุรกิจอินเตอร์เน็ตบ้าน เอไอเอสไฟเบอร์ได้สร้างความสําเร็จ ด้วยฐานผู้ ใช้บริการสู่ระดบั 1 ล้านครัวเรือน

และมีส่วนแบ่งทางการตลาดเพ่ิมเป็นร้อยละ 10 ด้วยกลยุทธ์การขายแพคเกจรวมให้กับฐานลูกค้า

โทรศัพท์เคลื่อนท่ี พร้อมร่วมใช้ช่องทางการจัดจําหน่ายของธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนท่ีท่ีครอบคลุมและมี

ศกัยภาพ จากความมุง่มัน่ในการพฒันาสง่ผลให้รายได้ AIS Fibre ในปีท่ีผ่านมาเติบโตสงูถงึร้อยละ 29 

• ธุรกิจบริการดิจิทลั เพ่ือสร้างประสบการณ์ดิจิทลัท่ีสอดคล้องกบัทกุรูปแบบการใช้ชีวิต รวมถึงบริการ

โซลูชั่นท่ีตอบโจทย์สําหรับธุรกิจ เอไอเอสได้พัฒนาบริการด้านดิจิทัลร่วมกับพันธมิตรท่ีมีความ

เช่ียวชาญเฉพาะ เพ่ือให้บริการดิจิทลัใน 5 ประเภทธุรกิจ ได้แก่  

1) บริการวิดีโอแพลตฟอร์ม  

ให้บริการเนือ้หาวิดีโอและรายการโทรทศัน์ผ่าน app AIS play บนโทรศพัท์เคลื่อนท่ี และผ่าน

กลอ่งรับสญัญาณ  AIS PLAYBOX  ปัจจบุนับริการอินเทอร์เน็ตบ้านมีลกูค้ากวา่ 2 ล้านราย 

2) บริการธุรกรรมการเงินผ่านโทรศพัท์เคลื่อนท่ี  

ให้บริการธุรกรรมทางการเงินบนโทรศพัท์เคลื่อนท่ีรูปแบบกระเป๋าเงิน  (mobile wallet) ภายใต้ช่ือ

ตราสินค้า rabbit line pay ซึง่ได้ขยายจดุรับชําระเพ่ิมขึน้ในปีท่ีผ่านมา รวมถึงให้บริการชําระเงิน

ในตา่งประเทศด้วยสกลุเงินบาท 
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3) บริการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูล (cloud service) และศูนย์ข้อมูลมาตรฐานสําหรับลกูค้า

องค์กร (enterprise data center) 

จากความแข็งแรงของทัง้เอไอเอสและบริษัท ซีเอส  ล็อกอินโฟ จํากดั (มหาชน) (CSL) ได้เสริม

ศกัยภาพในการบริการลกูค้าองค์กรเตม็รูปแบบผ่านการให้บริการข้อมลูลกูค้าองค์กรท่ีครบวงจร  
4) บริการเช่ือมตอ่ระหวา่งอปุกรณ์ (Internet of thing หรือ IOT) 

ด้วยการร่วมมือกบัทัง้ภาครัฐและเอกชน เพ่ือรองรับการพฒันาด้านดิจิทลัของแต่ละอตุสาหกรรม

ท่ีหลากหลาย ทัง้ภาคการขนส่ง อสงัหาริมทรัพย์ ภาคการผลิต และด้วยความร่วมมือกบั บริษัท 

ประกันภัยไทยวิวฒัน์  เพ่ือนําเสนอบริการประกันภัยรถยนต์เปิดปิดได้ตามการใช้งานจริง เป็น

หนึ่งในความภูมิใจให้เอไอเอสเข้ารับ รางวลั Best practices award ด้าน IOT เป็นปีท่ีสอง

ติดตอ่กนั 

5) บริการแพลตฟอร์มอ่ืนๆ ด้วยศกัยภาพของฐานผู้ใช้บริการ และโครงสร้างพืน้ฐานของเอไอเอส จึง

เป็นโอกาสทางธุรกิจท่ีสามารถพฒันาตอ่ยอดบริการดิจิตอลอ่ืนๆ อีกมาก  

ผลกระทบของสถานการณ์ COVID-19 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ท่ีส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจของโลก รวมถึง

ประเทศไทย โดยรวมแล้วถือวา่ธุรกิจโทรคมนาคมได้รับผลกระทบค่อนข้างน้อยเม่ือเทียบกบัธุรกิจอ่ืน และยงัคงมี

แนวโน้มการเติบโตในระยะกลางและระยะยาวท่ีดี จากแนวโน้มการพึง่พาเทคโนโลยีดิจิทลัท่ีมากขึน้ 

 ธรุกิจโทรศพัท์เคลือ่นที ่ได้รับผลกระทบทัง้ทางตรงและทางอ้อม แตโ่ดยรวมรายได้ยงัทรงตวัจากปีก่อน 

ผลกระทบทางตรง คือ รายได้จากกลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีลดลง ทัง้จากยอดขายซิมสําหรับนกัท่องเท่ียว

ลดลง และรายได้จากการใช้บริการในต่างประเทศ (International roaming) แต่ถือว่าเป็นส่วนน้อย

ของรายได้ประมาณร้อยละ 2 และการปิดศนูย์บริการฯ AIS Shop ชัว่คราว ทําให้ยอดขายทัง้ซิมและ

ยอดขายเคร่ืองลดลง แตบ่ริษัทมีช่องทางออนไลน์เข้ามาเสริมและช่วยทดแทนได้ในบางสว่น  

ผลกระทบทางอ้อม คือ จากแนวโน้มการบริโภคภายในประเทศท่ีอ่อนตวั การจับจ่ายใช้สอยท่ีลดลง 

ส่งผลต่อการเติมเงินของลูกค้าระบบเติมเงินลดลง รวมทัง้การเลือกสมคัรแพ็คเกจในระดบัราคาท่ี

ลดลงเช่นกนั 

 ธุรกิจอินเตอร์เน็ตบ้าน ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีในเร่ืองการทํางานจากท่ีบ้าน หรือ Work from 

home โดยบริษัทได้ออกแพ็คเกจ Work from home ซึง่ได้รับการตอบรับจากลกูค้าเป็นอย่างดีและมี

ผู้ ใช้บริการใหมส่งูขึน้ ในไตรมาสแรกรายได้อินเตอร์เน็ตบ้านเติบโตร้อยละ 27 จากปีก่อน 

 ธุรกิจลูกคา้องค์กร เราเห็นความต้องการบริการดาต้าของลกูค้าองค์กร (Enterprise Data Service) 

และบริการคลาวด์ท่ีเพ่ิมสูงขึน้อย่างต่อเน่ือง แม้จะมีลูกค้าองค์กรบางส่วนท่ีได้รับผลกระทบจาก

สภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตวั โดยรวมในไตรมาสแรกรายได้จากธุรกิจลกูค้าองค์กรมีการเติบโตร้อยละ 

6 จากปีก่อน 
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 โดยรวมแล้วแม้จะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา (COVID-19) 

รายได้ของบริษัทในไตรมาส 1/2563 ยงัปรับตวัทรงตวัเทียบกบัปีก่อน สงูกว่าอตัราการเติบโตติดลบของ GDP ท่ี

ร้อยละ –1.8 ทัง้นี ้เอไอเอสได้ดําเนินการบริหารจดัการควบคมุค่าใช้จ่ายต่างๆ เพ่ือรักษาความสามารถในการทํา

กําไรของบริษัท และสร้างกําไรเป็นเงินจํานวน 6,756 ล้านบาท รวมถึง บริษัทสามารถรักษาสภาพคล่องและ

กระแสเงินสดท่ีดี รวมถงึไมมี่หนีส้ินในระดบัสงู ซึง่ส่งผลให้ยงัคงสถานะทางการเงินท่ีแข็งแรง พร้อมต่อการลงทุน

และสร้างผลกําไรตอ่เน่ือง 

การเข้าร่วมประมลูคลื่นความถ่ีสําหรับเทคโนโลยี 5G ในเดือนกมุภาพนัธ์ 2563 

การได้คลื่นความถ่ีสําหรับเทคโนโลยี 5G ในปีนี ้ถือว่าเป็นก้าวสําคัญ ซึ่งเป็นรากฐานสร้างความ

แข็งแกร่งของ เอไอเอสในฐานะผู้ นําอตุสาหกรรมโทรคมนาคมเพ่ือต่อยอดสร้างแหล่งรายได้ใหม่ในระยะยาว ใน

การร่วมการประมูล 5G ท่ีผ่านมา เราได้รับการจดัสรรคลื่นความถ่ีท่ีครบถ้วนทัง้คลื่นความถ่ีย่านต่ํา ย่านกลาง 

และย่านสูง พร้อมต่อการพัฒนาบริการเทคโนโลยี 5G ได้ทุกรูปแบบ โดยจะเสริมศกัยภาพของเอไอเอสใน 3 

ปัจจยัหลกั ดงัตอ่ไปนี ้

1)  เสริมความแข็งแกร่งของความเป็นผูนํ้าในอตุสาหกรรม ปัจจุบันเอไอเอสถือว่ามีคลื่นความถ่ีท่ีมาก

ท่ีสดุในอตุสาหกรรมเทคโนโลยี 5G จะช่วยผลกัดนัให้ AIS ก้าวสู่มิติใหม่ท่ีจะส่งมอบบริการดิจิตอลท่ี

สร้างความแตกต่างในแง่ประสบการณ์ของลูกค้า รองรับการใช้ชีวิตประจําวนัแบบดิจิทัล (digital 

lifestyle) ทกุรูปแบบได้ดีย่ิงขึน้ และยกระดบัประสบการณ์ผู้ ใช้บริการด้วยคอนเทนท์ท่ีแปลกใหม่ เช่น 

การรับชมกีฬา ดนตรี จากหลากหลายมมุอง ท่ีเสมือนจริงมากขึน้  

2) เพ่ิมประสิทธิภาพโครงข่ายการให้บริการ 4G เพ่ือรองรับการความต้องการใช้งานข้อมลูท่ีเติบโตอย่าง

รวดเร็ว เพ่ือรองรับการใช้บริการข้อมูลท่ีเพ่ิมสงูอย่างต่อเน่ืองและโดยเฉพาะในสถานะการแพร่ระบาด

ของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา (COVID-19) การลงทุนในเครือข่ายบนคลื่นความถ่ีใหม่ท่ีได้รับ จะเน้นการ

ลงทุนแบบผสมผสานกันบนหลากหลายช่วงคลื่นความถ่ีและรูปแบบท่ีแตกต่างกันไป (multi-

band/multi-mode) เพ่ือรองรับการให้บริการทัง้ 4G และ 5G ภายใต้อปุกรณ์ชุดเดียวกนัซึง่จะช่วยเพ่ิม

ประสิทธิภาพการทํางาน โดยสามารถรองรับทัง้เทคโนโลยี 4G และ 5G ได้พร้อมกนั ถือเป็นการจดัสรร

งบการลงทนุอย่างคุ้มคา่ในระยะยาว 

3) เปิดโอกาสการพฒันาธุรกิจใหม่ๆ ด้วยเทคโนโลยี 5G เทคโนโลยี 5G จะเปิดทางให้ภาคอตุสาหกรรมต่าง  ๆ

สามารถยกระดบัประสิทธิภาพ รวมถึงสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ซึง่เอไอเอสถือเป็นหนึ่งในกลไกท่ีจะช่วย

ขบัเคลื่อนให้อตุสาหกรรมด้วยเทคโนโลยี 5G เพ่ือให้ประเทศพฒันาไปได้อีกขัน้ ด้วยความร่วมมือพฒันาทัง้ 

3 ภาคหลกั ได้แก่ ภาคพืน้ดิน เช่น กลุ่มนิคมอตุสาหกรรม ภาคการขนส่งทางอากาศ เช่น สนามบินอู่ตะเภา 

ภาคทางทะเล เช่น การท่าเรือแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นโอกาสเอไอเอสได้ประสานความร่วมมือกับ

ผู้ประกอบการชัน้นําในแตล่ะภาคอตุสาหกรรมเพ่ือพฒันาธุรกิจร่วมกนัในอนาคต 
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การดําเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและอย่างยัง่ยืน 

เอไอเอสตัง้ใจและมุง่มัน่ดําเนินธุรกิจเพ่ือให้เกิดความยัง่ยืนต่อผู้ มีส่วนได้เสียรอบด้าน ส่งผลให้เราได้รับ

การคดัเลือกให้อยู่ในดชันีท่ีสะท้อนความยัง่ยืนในการดําเนินธุรกิจ ทัง้ในระดบัประเทศและระดบัสากล ได้แก่ ดชันี

ความยัง่ยืนดาวน์โจนส์ทัง้ในกลุม่ World และ Emerging market index  และอยู่ในรายช่ือหุ้นยัง่ยืนโดยตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถงึ ESG100 โดยสถาบนัไทยพฒัน์ ตอ่เน่ืองเป็นปีท่ี 5 

 

นอกจากนี ้เอไอเอสได้สง่เสริมนโยบายตอ่ต้านการให้หรือรับสินบนและการคอร์รัปชัน่ ภายใต้แนวคิดการ

ไม่ทนต่อการให้หรือรับสินบนและการคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบ (Zero Tolerance) อย่างต่อเน่ือง โดยในปีท่ีผ่านมา 

พนกังาน คูค้่า และพนัธมิตรทางธุรกิจได้รับการทบทวนความรู้ในจริยธรรมธุรกิจ และผ่านการประเมินความเข้าใจ

ในนโยบายการตอ่ต้านการให้หรือรับสินบนและการคอร์รัปชัน่ของบริษัท เอไอเอสให้คํามัน่สญัญาว่าเราจะยงัคง

มุง่มัน่ดําเนินธุรกิจ เพ่ือสร้างคณุค่าในด้านธุรกิจ สงัคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดลุ ภายใต้หลกับรรษัทภิบาลทีดี 

เพ่ือเป็นรากฐานในการพฒันาประเทศและสร้างคณุค่าแก่สงัคมไทยในทุกภาคส่วน มุ่งสู่การเติบโตร่วมกนัอย่าง

อย่างยัง่ยืน 

ผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังต่อไปนี ้

คุณกิตตยิศ อาภาเกียรตวิงศ์ คําถาม นอกเหนือจากการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เพ่ือลดผลกระทบท่ีอาจเกิด

ขึน้กบัผู้ ถือหุ้นจากการเลื่อนการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ

โรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนานัน้ เอไอเอสได้มีส่วนร่วมในการปันสขุเป็นพิเศษให้ผู้ มีส่วนได้

เสีย ซึง่ได้รับผลกระทบจากสถานการ์ดงักลา่วหรือไม่อยา่งไร 

คุณสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา (Covid-19)  ท่ีเกิดขึน้      

เอเอสไอ ได้เข้าไปช่วยเหลือสงัคมในหลากหลายมิติ และจากการท่ีได้รับการจดัสรร

คลื่นความถ่ีสําหรับระบบ 5G บริษัทได้นําเทคโนโลยี 5G ภายใต้ช่ือโครงการ AIS 5G 

สู้ ภัยโควิด โดยได้ดําเนินกิจกรรมต่างๆ เพ่ือบรรเทาผลกระทบให้ผู้ ใช้บริการและ

ประชาชนทัว่ไป ดงัตอ่ไปนี ้

- โครงการความร่วมมือกบัสํานกังาน กสทช.  

บริษัทร่วมบรรเทาภาระของผู้ ใช้บริการด้วยความร่วมมือกับทางสํานักงาน กสทช.ผ่าน 3 

โครงการ ได้แก่ (1) การให้บริการใช้งานข้อมลูดาต้าฟรีจํานวน 10 กิกะบิตต์ ในเดือน เมษายน 

2563 (2) การให้บริการการโทรฟรีจํานวน 100 นาทีเป็นระยะเวลา 45 วนัในเดือนพฤษภาคม 

2563 และ (3) การเพ่ิมความเร็วของอินเตอร์เน็ตบ้านเป็น 100 Mbps สําหรับลกูค้าเอไอเอสไฟ

เบอร์ ท่ีใช้แพ็กเกจเน็ตบ้านความเร็วไม่ถึง 100 Mbps นอกจากนี ้บริษัทยงัขยายกําหนด

ระยะเวลาการชําระค่าบริการให้กบัลูกค้าโทรศพัท์เคลื่อนท่ีระบบรายเดือนและเพ่ิมวนัใช้งาน

ให้กบัลกูค้าโทรศพัท์เคลื่อนท่ีระบบเติมเงิน 
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- โครงการสนบัสนนุบริการทางการแพทย์ 

ระยะแรก  ติดตัง้อุปกรณ์รับส่งสญัญาณของระบบ 4G/5G และเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

ไร้สายไวไฟเพ่ิมเติมตามโรงพยาบาลต่างๆ กว่า 160 แห่งทั่วประเทศ เพ่ือสนับสนุน

การติดตอ่สื่อสารในโรงพยาบาลให้มีประสิทธิภาพ และเพื่อรองรับการใช้งานท่ีมากขึน้  

ระยะที่สอง มอบหุ่นยนต์ท่ีช่ือว่า Robot For Care เพื่อให้บุคคลกรทางการแพทย์ เช่น หมอ

และพยาบาล ลดความเส่ียงต่อการสมัผสักบัเชือ้โรคไวรัสโดยตรง หุ่นยนต์ Robot For Care 

สามารถช่วยแพทย์และพยาบาลในขัน้ตอนคดักรองและตรวจวดัอุณหภมิูร่างกายของคนไข้ 

ก่อนเข้าพบแพทย์เพ่ือทําการรักษา รวมถึงคนไข้เองก็สามารถเข้ารับการวินิจฉัยโรคจาก

แพทย์ผ่านหุ่นยนต์ Robot For Care จากท่ีพักอาศัย โดยไม่จําเป็นต้องเดินทางไป

โรงพยาบาล (Tele medicine) ซึ่งเอไอเอสได้ส่งมอบหุ่นยนต์ Robot For Care ให้แก่

โรงพยาบาลตา่ง  ๆเป็นจํานวน 21 ตวั อีกทัง้ ได้ร่วมมือกบับริษัทคูธุ่รกิจจากประเทศจีนในการ

ติดตัง้โปรแกรมซอฟต์แวร์เอไอ (Artificial Intelligent หรือ AI) ในหุ่นยนต์ Robot For Care เพื่อ

วิเคราะห์รูปภาพปอดของคนไข้ ว่ามีความเส่ียงต่อการติดเชือ้โรคไวรัสโคโรนาหรือไม่ โดยได้

ติดตัง้โปรแกรมซอฟแวร์ดงักล่าวให้กบั 3 โรงพยาบาล นอกจากนี ้เอไอเอสยงัได้ร่วมบริจาค

หน้ากากอนามยัให้กบัแพทย์ พยาบาลและ เจ้าหน้าท่ีของโรงพยาบาลต่างๆ รวมถึงบริจาค

ห้องความดนัลบให้กบัโรงพยาบาลเป็นเงินทัง้สิน้ประมาณ 7 ล้านบาท  

-  โครงการ อสม. ออนไลน์ 

นอกเหนือจากโครงการเพ่ือตอบแทนภาคสงัคมและประชนชนดงักลา่วมาแล้ว     เอไอ

เอสภมิูใจท่ีได้เป็นสว่นหนึ่งในการดแูลพ่ีน้องอาสาสมคัรสาธารณสขุ หรือ     อสม. มา

เป็นเวลากว่า 4 ปี ผ่านแอพพลิเคชัน่ อสม ออนไลน์ ซึ่งมี อสม. ใช้งานกว่า 300,000 

คน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชือ้ไวรัส บริษัทได้เพ่ิมฟังก์ชนัการทํางานของ

แอพพลิเคชัน่ อสม ออนไลน์ เพื่อสนบัสนนุการทํางานของ อสม. ในการเฝ้าระวงัความ

เสี่ยง คดักรอง และติดตามประชาชนกลุม่เสี่ยงในชมุชน 

คุณอนุพจน์ นภาพรศิริกุล คําถามข้อแรก เทคโนโลยี 5G จะสามารถนํามาใช้ได้จริงหรือไม่ และคาดว่าจะให้

ผลตอบแทนแก่บริษัทเพียงใด  บริษัทต้องลงทุนเพ่ิมสําหรับโครงข่ายระบบ 5G ในปีนี ้

อีกเป็นเงินจํานวนเท่าใด 

คําถามข้อสอง กลุ่มลกูค้า 5G คือกลุ่มใด และจะส่งผลกระทบต่อจํานวนลกูค้าท่ีใช้

งานเครือขา่ยอินเตอร์เน็ตไร้สายไวไฟ ( WiFi) ลดลงหรือไม่ 

คําถามข้อสาม ในขณะนี ้ในต่างประเทศให้ความสนใจเทคโนโลยี 6G เป็นอย่างมาก 

ปัจจยัดงักลา่วจะกระทบตอ่การลงทนุในด้าน 5G ของบริษัทหรือไม ่

คําถามข้อสี่ บริษัทมีแผนจะพัฒนาองค์กร เพ่ือสร้างนวัตกรรมจากผู้ ให้บริการ

โทรคมนาคมไปสูผู่้ ใช้บริการดิจิทลัอยา่งไร 

คุณสมชัย เลิศสุทธิวงค์ เทคโนโลยี 5G จะเป็นเทคโนโลยีใหม่ในอนาคต ในปัจจบุนั บริษัทได้ลงทุนโครงข่ายเพ่ือรองรับ

เทคโนโลยี 5G เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของเอไอเอสในการท่ีจะเป็นผู้ นําตลาด

ด้านโทรศัพท์เคลื่อนท่ีและอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ซึ่งการลงทุนระบบ 5G ยังรองรับและ
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สง่เสริมการทํางานของระบบ 4G ได้อีกด้วย หรือกล่าวได้ว่าเป็นลงทุนในอนาคตแต่สามารถใช้

งานวนันีไ้ด้เลย  

ด้านงบการลงทุนท่ีเก่ียวกับระบบ 5G  เม่ือเทียบเทียบการลงทุนของระบบ 4G ต่อกิกะไบต์ 

ระบบ 5G จะใช้เงินลงทนุท่ีถกูกวา่มาก ซึ่งตามคําแนะนําด้านการลงทุน (IR guidance) บริษัท

ได้ส่ือสารออกไปให้ผู้ลงทุนได้รับทราบว่าจะใช้เงินลงทนุดงักล่าวอยู่ท่ี 35,000-40,000 ล้าน

บาท สําหรับด้านผลตอบแทนจากการลงทนุจากระบบ 5G นัน้ ในปัจจบุนัยงัไม่สามารถตอบได้

ว่าจะได้รับผลตอบแทนเม่ือใด ด้วยความต้องการใช้งานข้อมลูดาต้าของลกูค้าระบบ 4G มี

จํานวนสงูขึน้อยา่งตอ่เน่ือง การลงทนุในโครงขา่ยระบบ 5G จะสามารถรองรับความต้องการใช้

งานข้อมลูดาต้าในสว่นนีไ้ด้  

สําหรับความกงัวลในเร่ืองของระบบ 6G หากเกิดขึน้จริงแล้ว บริษัทเราจะเสียโอกาสท่ีลงทุนไป

กบัระบบ 5G หรือไม่ ระบบ 5G เร่ิมเป็นท่ีรู้จกัและกล่าวถึงเม่ือประมาณ 5 ปีท่ีผ่านมา แต่

ปัจจบุนั เรายงัคงใช้งานระบบ 4G อยู่ สําหรับระบบ 5G ยงัอยู่ในระยะเร่ิมต้น ซึ่งคาดการณ์ว่า

ต้องใช้เวลาอย่างน้อยอีก 5 ปี ระบบ 5G จะกลายเป็นระบบมาตรฐานเช่นเดียวกบัท่ีระบบ 4G 

เป็นอยูใ่นขณะนี ้สําหรับระบบ 6G นัน้ คาดว่าอาจจะใช้เวลากว่า 10 ปี ในการพฒันา เพ่ือการ

ใช้งานเชิงพาณิชย์ 

สําหรับเร่ืองแผนพฒันาองค์กร บริษัทมีวิสยัทศัน์ท่ีชดัเจนในการเปลี่ยนแปลงจากผู้ ให้บริการ

โทรคมนาคมไปสู่ผู้ ให้บริการดิจิทัล เป็นทิศทางการดําเนินงานท่ีบริษัทมุ่งเน้นมาโดยตลอด 

ด้วยการบริหารจดัการองค์กร ซึ่งมีการทํางานอย่างหนกัของหน่วยงานทรัพยากรบุคคลในการ

สรรหาบุคคลกรเข้ามาเสริมขีดความสามารถในการแข่งขนั จากหลากหลายภาคอุตสาหกรรม 

การปรับปรุงกระบวนการและขัน้ตอนการทํางานต่างๆ โดยเฉพาะอย่างย่ิงการส่งเสริมและ

สนบัสนุนการวิจยัและพฒันา (research and  development) นวตักรรมใหม่  ๆอยู่ตลอดเวลา 

เพ่ือเป็นรากฐานของอนาคตท่ีเราวางไว้ 

คุณสมพูล อาคมสุนทร เทคโนโลยี 5G ของเอไอเอสท่ีลงทนุนัน้เป็นเทคโนโลยีของบริษัท Huawei ซึ่งอาจได้รับ

ผลกระทบการกีดกนัทางการค้าจากสหรัฐอเมริกาและสหภาพยโุรป ประเด็นดงักล่าว

จะกระทบตอ่การใช้งานหรือการดําเนินงานของเอไอเอสหรือไม่อยา่งไร 

คุณสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ขอยืนยนัให้ผู้ ถือหุ้นวางใจได้เลยว่า บริษัทดําเนินนโยบายการบริการจดัการความเส่ียงเก่ียวกบั

บริษัทผู้ผลิตและจําหน่ายอุปกรณ์ โดยทําการซือ้อุปกรณ์จากหลากหลายผู้ผลิตและจําหน่าย 

(multi vendors) โดยไม่พึ่งพาผู้ผลิตและจําหน่ายรายหนึ่งรายใดเพียงรายเดียว ตัง้แต่ในอดีต

เร่ือยมา บนพืน้ฐานของความเสมอภาค บริษัทผู้ผลิตและจําหน่ายเข้ามาทําธุรกิจกบัเอไอเอสมี

ความหลากหลายจากทั่วโลก ทัง้จากเอเชีย ยโุรป และอเมริกา เป็นต้น จากการท่ีบริษัทมีความ

หลากหลายในพนัธมิตรทางธุรกิจ  ทําให้ทีมงานด้าน วิศวรรมของบริษัทได้รับความรู้และการ

ฝึกอบรม รวมถึงเทคโนโลยีใหม่  ๆอยา่งตอ่เน่ือง สาํหรับการลงทนุระบบและเทคโนโลยี 5G บริษัท

ไม่ได้พึง่พาบริษัท Huawei เพียงแต่แห่งเดียว ยงัมีบริษัทอ่ืนท่ีได้รับการคดัเลือกอีก เช่น บริษัท 

ZTE  ทัง้นี ้สําหรับบริษัทผู้ผลิตอ่ืนท่ีไม่ผ่านการคดัเลือก มีปัจจยัหลกัสําคญัได้แก่การพฒันา

เทคโนโลยี ซึง่ไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของบริษัท  



 10 

คุณไกรฤทธ์ิ  อุชุกานนท์ชัย ตามท่ีประเทศทางตะวนัตกมีปัญหาทางการค้ากบัประเทศจีน เป็นประเด็นท่ีบริษัทให้ความ

สนใจและเฝ้าติดตามสถานการณ์มาโดยตลอด  เม่ือมีการเข้าทําสญัญาใดๆ กบับริษัทจาก

ประเทศท่ีอาจได้รับผลกระทบจากประเด็นทางการค้า บริษัทจะพิจารณาเข้าทําสญัญาตาม

นโยบายคดัเลือกบริษัทคู่ค้าท่ีหลากหลายและไม่พึ่งพาคู่ค้าเพียงรายใดรายหนึ่ง อีกทัง้ ยงั

พิจารณาผลกระทบและความเสี่ยงอ่ืนๆ ท่ีอาจจะเกิดขึน้อย่างละเอียดรอบครอบ เพื่อ

ป้องกนัผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึน้กบับริษัท 

ประธานฯ แจ้งวา่เน่ืองจากเป็นวาระรายงานเพ่ือทราบ จงึไมมี่การลงมติ 

 

วาระที่ 2 พจิารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิและงบกาํไรขาดทุน ประจาํปี 2562 

ประธานฯ ได้ขอให้ คุณธีร์ สีอมัพรโรจน์ หวัหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน เป็นผู้ รายงานสรุปงบแสดง

ฐานะการเงิน งบกําไรขาดทนุ และงบกระแสเงินสดของบริษัท ประจําปี 2562 สิน้สดุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  

คณุธีร์ สีอมัพรโรจน์ แถลงต่อท่ีประชุมว่าวาระนีเ้ป็นการพิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน งบกําไร

ขาดทุน และงบกระแสเงินสดของบริษัทประจําปี 2562 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 พร้อมรายงานการสอบทานของ

ผู้สอบบญัชีบริษัท ซึง่ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและกํากบัความเสี่ยงและคณะกรรมการบริษัท

ได้เห็นชอบแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสําเนางบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด พร้อมทัง้

รายงานการสอบทานของผู้สอบบญัชีบริษัทท่ีได้จัดส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุมแล้ว โดยมีสาระสําคญั

ดงัตอ่ไปนี ้

การปรับใช้มาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 15 

สําหรับงบการเงินปี 2562 บริษัทได้ปรับการบนัทึกทางบญัชีตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบั

ท่ี 15 เร่ืองรายได้จากสญัญาท่ีทํากบัลกูค้า เน่ืองจากบริษัทมีสญัญาให้บริการลกูค้าระบบรายเดือนท่ีติดสญัญาใช้

บริการเคร่ืองโทรศพัท์เคลื่อนท่ี ส่งผลให้ต้องปรับปรุงการบันทึกรายได้การให้บริการ รายได้การขายเคร่ือง และ

ต้นทนุการตลาด รวมถงึบนัทกึต้นทนุอดุหนนุคา่เคร่ืองเป็นสินทรัพย์รอตดัจําหน่าย และทยอยตดัจําหน่ายตามอายุ

ของสญัญา 

 งบกําไรขาดทนุ (ก่อนเปลี่ยนแปลงตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 15) 

งบกาํไรขาดทุน (หน่วย: ล้านบาท) ปี 2561 ปี 2562 เปลี่ยนแปลง (%) 

รายได้รวม  169,856 183,432 8.0 

ต้นทุนรวม (103,456) (111,899) 8.2 

กาํไรขัน้ต้น 66,400 71,533 7.7 

คา่ใช้จ่ายในการขายและการบริหาร  (26,295) (30,528) 16 

กาํไรจากการดาํเนินงาน 40,105 41,009 2.2 

คา่ใช้จ่ายทางการเงิน (5,148) (4,777) -7.2 

คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ (5,923) (6,174) 4.3 

กาํไรสุทธิสาํหรับปีรวม 29,714 31,054 4.5 

หกัสว่นท่ีเป็นของสว่นได้เสยีท่ีไมม่ีอํานาจควบคมุ (32) (3) -91 

กาํไรสุทธิสาํหรับปีในส่วนของผู้ถอืหุ้นของบริษัท 29,682 31,051 4.6 
 



 11 

ในปี 2562 บริษัทมีรายได้รวมอยู่ท่ี 183,432 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 8 เทียบกบัปีก่อน จากการ

เติบโตอย่างตอ่เน่ืองของธุรกิจโทรศพัท์เคลื่อนท่ี ธุรกิจอินเตอร์เน็ตความเร็วสงู และธุรกิจลกูค้าองค์กร และรายได้

จากการขายอปุกรณ์และซิม โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

• รายได้จากธุรกิจโทรศพัท์เคลื่อนท่ีอยู่ท่ี 130,062 ล้านบาท หรือปรับตวัเพ่ิมขึน้ร้อยละ 4.2 เทียบ

กบัปีก่อน จากการเติบโตของจํานวนผู้ ใช้บริการ และรายได้เฉลี่ยต่อผู้ ใช้งาน (APRU) ยังคงมี

แนวโน้มดีขึน้ถงึแม้จะมีการแข่งขนัท่ีสงู  

• รายได้จากธุรกิจอินเตอร์เน็ตความเร็วสงูอยู่ท่ี 5,722 ล้านบาท ปรับตวัเพ่ิมขึน้ถึงร้อยละ 29 จาก

ปีก่อน จากการขยายฐานลกูค้าและมีสว่นแบ่งทางการตลาดเพ่ิมขึน้เป็นร้อยละ 10 ซึง่มีจํานวน

ผู้ใช้งานมากกวา่ 1 ล้านราย 

• รายได้จากธุรกิจลกูค้าองค์กรและบริการดิจิทลัอยู่ท่ี 4,670 ล้านบาท ปรับตวัเพ่ิมขึน้ร้อยละ 11 

เทียบกบัปีก่อน จากการนําเสนอสินค้าและบริการดิจิทลัครบวงจร 

• รายได้จากการขายซิมและอปุกรณ์อยู่ท่ี 29,422 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 14 จากปีก่อน  จาก

ความต้องการใช้สมาร์ทโฟนท่ีเพ่ิมขึน้และจากรายการสง่เสริมการขาย 

 

ในส่วนของต้นทุนการให้บริการอยู่ท่ี 81,487 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 6.2 จากปีก่อน จากค่าเสื่อม

ราคาและค่าตัดจําหน่าย ค่าใช้จ่ายทางการตลาด และค่าใช้จ่ายในการบริหารและอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมขึน้ โดยมี

รายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 

• คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจําหน่ายอยู่ท่ี 36,598 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 10 เทียบกบัปีก่อน จาก

การขยายโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ีและอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง รวมถึงค่าตัดจําหน่าย

ใบอนญุาตคลื่นความถ่ี 1800MHz 

• คา่ใช้จ่ายโครงข่ายอยู่ท่ี 29,399 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 9.2 จากปีก่อน จากการเข้าทําสญัญา

การเป็นพนัธมิตรกบัทีโอที  

• ต้นทนุการให้บริการอ่ืนอยู่ท่ี 9,699 ล้านบาท ปรับตวัลงลงร้อยละ 9.9 จากปีก่อน จากการลดลง

ของต้นทนุคา่เช่ือมตอ่โครงข่ายระหวา่งผู้ ให้บริการ (interconnection charge) 

• คา่ใช้จ่ายทางการตลาดอยู่ท่ี 11,320 ล้านบาท ปรับตวัสงูขึน้ร้อยละ 19 เทียบกบัปีก่อน เป็นผล

จากกิจกรรมทางการตลาดท่ีเพ่ิมขึน้ และโครงการสิทธิพิเศษสําหรับลูกค้าเซเรเนส เพ่ือ

สนบัสนนุการขาย 

• คา่ใช้จ่ายในการบริหารและอ่ืนๆ อยู่ท่ี 19,205 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 15 จากปีก่อน จากการ

จ่ายเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานและคา่ใช้จ่ายพนกังานท่ีเพ่ิมขึน้ 
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บริษัทคงความสามารถในการทํากําไรและการจ่ายเงินปันผลท่ีสม่ําเสมอ โดยในปี 2562 กําไรก่อน

ดอกเบีย้ ภาษี คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจําหน่าย (EBITDA) อยู่ท่ี 78,461 ล้านบาท ปรับตวัสงูขึน้ร้อยละ 6.3 จากปีก่อน 

จากการเติบโตของรายได้และการบริหารจดัการควบคมุต้นทุน กําไรก่อนภาษี (EBIT) อยู่ท่ี 41,232 ล้านบาท และอตัรา

กําไรตอ่หุ้นอยู่ท่ี 10.49 บาท เพ่ิมขึน้จาก 9.98 บาท ในปีก่อน โดยสรุป บริษัทสร้างกําไรสทุธิสาํหรับปี 2562 อยู่ท่ี 31,051 

ล้านบาท ปรับตวัเพ่ิมขึน้ร้อยละ 4.6 เทียบกบัปีก่อน และมีอตัราสว่นกําไรอยู่ท่ีร้อยละ 18 

งบแสดงฐานะทางการเงิน (หลงัเปลี่ยนแปลงตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 15) 

งบแสดงฐานะการเงนิ (หน่วย: ล้านบาท) ปี 2561 ปี 2562 เปลี่ยนแปลง (%) 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 11,287 21,626 92 

สนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 23,617 25,516 8.0 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 34,905 47,142 35 

ท่ีดิน อาคาร อปุกรณ์ และโครงขา่ย 130,212 125,510 -3.6 

ใบอนญุาตให้ใช้คลืน่ความถ่ีโทรคมนาคม 111,749 103,074 -7.8 

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน 13,639 13,943 2.2 

รวมสินทรัพย์ 290,505 289,669 -0.3 

เงินกู้ยืมท่ีถงึกําหนดชําระภายใน 1 ปี 17,104 24,872 45 

เจ้าหนีก้ารค้า 18,422 22,037 20 

หนีส้นิหมนุเวียนอ่ืน 33,266 33,856 1.8 

รวมหนีส้ินหมุนเวียน 72,764 105,255 45 

เงินกู้ยืมระยะยาว  92,030 69,172 -25 

หนีส้นิไมห่มนุเวียนอ่ืน 68,042 45,848 -33 

รวมหนีส้ิน 232,836 220,275 -5.4 

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น  57,669 69,394 14 

ณ สิน้ปี 2562 บริษัทมีสถานะการเงินท่ีแข็งแกร่งและมีความพร้อมในการลงทุนในอนาคต โดยมี

สินทรัพย์รวมอยู่ท่ี 289,669 ล้านบาท ปรับตวัลดลงเล็กน้อยร้อยละ 0.3 เทียบกบัปีก่อน จากรายการเงินสดและ

รายการเทียบเท่าเงินสดจากการดําเนินงานอยู่ท่ี 21,626 ล้านบาท ปรับตวัเพ่ิมสูงขึน้ถึงร้อยละ 92 จากปีก่อน 

และใบอนญุาตให้ใช้คลื่นความถ่ีอยู่ท่ี 103,074 ล้านบาท ปรับตวัลดลงร้อยละ 7.8 เทียบกบัปีก่อน จากการตดัค่า

เสื่อมราคาและคา่ตดัจําหน่าย 

 

บริษัทมีหนีส้ินรวมอยู่ท่ี 220,275 ล้านบาท ปรับตวัลดลงร้อยละ 5.4 จากปี 2561 จากการจ่ายชําระ

หนีส้ินระยะยาวและค่าใบอนุญาตคลื่นความถ่ีค้างจ่าย สําหรับหนีส้ินหมุนเวียนเพ่ิมขึน้มาอยู่ท่ี 105,255 ล้าน

บาท ซึง่สาเหตหุลกัจากการเงินกู้ ยืมระยะสัน้ท่ีมีกําหนดชําระภายใน 1 ปี ท่ีเพ่ิมขึน้ คิดเป็นจํานวน 24,871 ล้าน

บาท ปรับตวัสงูขึน้ถงึร้อยละ 45 จากปีก่อน และมีเจ้าหนีก้ารค้าเพ่ือลงทนุโครงข่ายอยู่ท่ี 22,037 ล้านบาท ปรับตวั

ขึน้ร้อยละ 20 เทียบกบัปีก่อน 
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ณ สิน้ปี 2562 บริษัทมีส่วนของผู้ ถือหุ้นทัง้สิน้ 69,398 ล้านบาท ปรับตวัเพ่ิมขึน้ร้อยละ 14 เม่ือ

เทียบกบัปีก่อน โดยมาจากกําไรสะสมท่ีเพ่ิมขึน้  

งบกระแสเงนิสด (หน่วย : ล้านบาท) ปี 2561 ปี 2562 

เงินสดได้มาจากการดาํเนินงานกอ่นการเปลีย่นแปลงในสนิทรัพย์และ

หนีส้นิดําเนินงาน 

77,711 84,132 

การเปลีย่นแปลงในสนิทรัพย์และหนีส้นิดําเนินงาน (1,791) (738) 

จ่ายผลประโยชน์พนกังานและภาษีเงินได้ (6,788) (6,767) 

เงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน 69,132 76,627 

งบลงทนุ (20,198) (23,029) 

จ่ายชําระใบอนญุาตให้ใช้คลืน่ความถ่ีโทรคมนาคม (20,536) (4,020) 

อ่ืนๆ (3,143) 265 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (43,877) (26,784) 

การเพ่ิมขึน้ของเงินกู้และชําระคืนเงินกู้สทุธิ (738) (15,054) 

จ่ายเงินปันผล (21,852) (21,050) 

อ่ืนๆ (4,242) (3,185) 

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงนิ (26,832) (39,288) 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ ต้นปี 10,650 9,067 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ ปลายปี 9,067 19,637 
 

ในปี 2562 บริษัทสร้างกระแสเงินสดสทุธิจากกิจกรรมดําเนินงานหลงัหักภาษี คิดเป็นเงินจํานวน 

76,627 ล้านบาท ปรับตวัเพ่ิมขึน้ร้อย 11 จากปีก่อน สําหรับกระแสเงินสดท่ีใช้ไปจากการกิจกรรมการลงทุนคิด

เป็นจํานวน 23,029 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จาก 20,198 ล้านบาทในปีก่อน นอกจากนี ้บริษัทได้ชําระค่าใบอนุญาต

คลื่นความถ่ีเป็นเงิน 4,020 ล้านบาท ส่งผลให้มีกระแสเงินสดอิสระ (กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน หัก

คา่ใช้จ่ายในการลงทนุและคา่ใบอนญุาตคลื่นความถ่ี) คิดเป็นเงินจํานวน 33,062 ล้านบาท 

 

กระแสเงินสดจากการจดัหาเงินปีท่ีผ่านมาจ่ายคืนเงินกู้ จิดเป็นเงินจํานวน 15,054 ล้านบาท บริษัท 

เพ่ือสนบัสนุนการขยายธุรกิจและได้จ่ายเงินปันผลสําหรับผลประกอบการของปี 2562 เป็นเงินจํานวน 21,050 

ล้านบาท  โดยสรุป ณ สิน้ปี 2562 บริษัทมีเงินสดคงเหลือทัง้สิน้อยู่ท่ี 19,637 ล้านบาท  

อตัราสว่นทางการเงิน 
อัตราส่วนการทาํกาํไร ปี 2561 ปี 2562 

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น 55% 49% 

อตัราผลตอบแทนตอ่สนิทรัพย์ 10% 11% 

อัตราส่วนสภาพคล่อง   

อตัราสว่นเงินทนุหมนุเวียน 0.48x 0.45x 

อตัราสว่นเงินทนุหมนุเวียนเร็ว 0.35x 0.34x 



 14 

ความสามารถในการชาํระหนี ้ ปี 2561 ปี 2562 

อตัราหนีส้นิสทุธิตอ่กําไรก่อนหกัดอกเบีย้จ่าย ภาษี คา่เสือ่ม

ราคาและคา่ตดัจําหนา่ย (Net Debt to EBITDA) 

1.3x 0.9x 

อตัราสว่นความสามารถในการชําระภาระผกูพนั 2.88x 2.25x 

อัตราส่วนการทํากําไร ทัง้อัตราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้ น และอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ ลดลง

เล็กน้อย อยู่ท่ีร้อยละ 49 และร้อยละ 11 ตามลําดบั ซึ่งเป็นผลมาจากการลงทุนในใบอนุญาตและโครงข่ายท่ี

เพ่ิมขึน้ในช่วงท่ีผ่านมา แตถื่อวา่เป็นอตัราสว่นการทํากําไรท่ีสงูท่ีสดุในอตุสาหกรรม 
 

 อตัราสว่นสภาพคลอ่ง สําหรับอตัราสว่นทนุหมนุเวียนลดลงเล็กน้อยอยู่ท่ี 0.45 เท่า และอตัราส่วน

เงินทุนหมุนเวียนเร็วอยู่ในระดบัเดียวกนักบัปีก่อนอยู่ท่ี 0.34 เท่า และอตัราส่วนความสามารถในการชําระหนี ้

ได้แก่ อตัราหนีส้ินสทุธิตอ่กําไร EBITDA อยู่ท่ี 0.9 เท่า ถือได้วา่บริษัทยงัคงรักษาระดบัความสามารถในการชําระ

หนีส้ินได้ดี ในสว่นของภาระหนีย้งัอยู่ในเกณฑ์ต่ําเม่ือเทียบกบัผู้ ให้บริการรายอ่ืนๆ  

ผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังต่อไปนี ้

คุณจเิรศ สินธวานุรักษ์ บริษัทมีอตัรารายได้รวมตอ่สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนในปี 2560 - 2562 เท่ากบั 0.63, 

0.66 และ 0.74 ตามลําดบั ซึง่มีแนวโน้มดีขึน้ แต่ยงัคงเป็นสดัส่วนท่ีต่ํา เม่ือเทียบ

กบัภาคอตุสาหกรรมโทรคมนาคมถือวา่มีสดัสว่นท่ีต่ําหรือไม ่

คุณธีร์ สีอัมพรโรจน์ ปัจจยักําหนดข้อหนึง่ของอตัรารายได้รวมตอ่สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนของบริษัทท่ีไม่

สงูนกั เพราะโดยทัว่ไปแล้ว ธุรกิจโทรคมนาคมต้องใช้งบลงทุนท่ีเก่ียวกบัโครงข่าย

และอปุกรณ์ค่อนข้างสงู หรือในทางวิชาการแล้วเรียกธุรกิจประเภทนีว้่า ธุรกิจท่ี

ต้องใช้เงินลงทุนสงู (capital intensive business) กล่าวคือ ต้องใช้สินทรัพย์มา

ทํารายได้ค่อนข้างเยอะ เม่ือเทียบกับภาคธุรกิจให้บริการอ่ืนๆ อย่างไรก็ดี หาก

เปรียบเทียบกับผู้ประกอบการอ่ืนในภาคอุตสาหกรรมเดียวกนัแล้ว อตัรารายได้

รวมตอ่สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนของบริษัท มีอตัราสงูสดุในภาคอตุสาหกรรมนี ้ 

คุณดูการ์ กูมาร์ คําถามและขอ้แนะนํา บริษัทสามารถเข้าถงึแหลง่เงินกู้ ในลกัษณะการกู้ ยืมเงินระหวา่ง

สถาบนัการเงินด้วยกนัเอง (inter bank) ได้หรือไม ่เพ่ือลดต้นทนุทางการเงิน  

คุณธีร์ สีอัมพรโรจน์ เคร่ืองมือทางการเงินท่ีมีลกัษณะเป็นการกู้ ยืมเงินระหว่างสถาบันการเงินด้วยกัน 

(inter bank) ซึ่งแหล่งเงินทุนเฉพาะท่ีสถาบันการเงินจะให้บริการแก่สถาบัน

การเงินด้วยกนัในอตัราดอกเบีย้ต่ํา บริษัทไมส่ามารถเข้าถงึแหลง่เงินทนุประเภทนี ้

ได้ อย่างไรก็ดี บริษัทได้พิจารณาใช้เคร่ืองมือทางการเงินประเภทเงินกู้ระยะสัน้ ซึง่

มีดอกเบีย้ค่อนข้างต่ํา เพ่ือลดต้นทุนทางการเงินของบริษัท ตามงบการเงินรวม

ของบริษัท การกู้ เงินระยะสัน้ในปี 2562 ปรับตวัสงูขึน้เป็นอย่างมาก เทียบกบัปี

ก่อน และขอน้อมรับคําแนะนําในเร่ืองนีไ้ว้พิจารณา 
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ตอ่จากนัน้ ไมมี่ผู้ ถือหุ้นให้ความเห็นหรือสอบถามเพ่ิมเติมในวาระนีอี้ก ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชมุ 

ลงมติซึง่ต้องอนมุติัด้วยเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ และออกเสียงลงคะแนน 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุน ประจําปี 2562 สิน้สุดวันท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

มตทิี่ลง 

 

จาํนวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง ) 

% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
และออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,495,142,089 100.00 

2. ไม่เหน็ด้วย 0 0.0000 

3. งดออกเสียง 473,012 ไมน่บัเป็นฐานเสียง 

4. บัตรเสีย 0 0.0000 

   

วาระที่ 3 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2562 และการไม่เสนอจ่ายเงินปันผลสําหรับปี 

2562 เพิ่มเตมิอีก 

ประธานฯ ได้ขอให้ คณุสมชยั เลิศสทุธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร เป็นผู้ รายงานสรุปการจ่ายเงิน

ปันผลระหวา่งกาลปี 2562 และการไมเ่สนอจ่ายเงินปันผลสําหรับปี 2562  เพ่ิมเติมอีก  

คณุสมชยั เลิศสทุธิวงค์ แถลงตอ่ท่ีประชมุวา่ บริษัทมีบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่น้อย

กว่าร้อยละ 70  ของกําไรสทุธิตามงบการเงินรวม โดยพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นปีละ 2 ครัง้ คือ ครัง้

แรกเป็นเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดําเนินงาน 6 เดือนแรกของปี ตัง้แต่วันท่ี 1 มกราคม ถึงวันท่ี 30 

มิถุนายน และครัง้หลังเป็นเงินปันผลงวดคร่ึงปีหลังจากผลการดําเนินงาน 6 เดือนหลังของปี ตัง้แต่วันท่ี 1 

กรกฎาคม ถงึวนัท่ี 31 ธนัวาคม ซึง่การจ่ายเงินปันผลจะขึน้อยู่กบักระแสเงินสด และแผนการลงทุน รวมถึงความ

จําเป็นและความเหมาะสมอ่ืนๆ ในอนาคตของบริษัทและบริษัทย่อย ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะต้องไม่

เกินกําไรสะสมท่ีปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะของบริษัท และ/หรือ มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อการ

ดําเนินงานปกติของบริษัท และบริษัทย่อย 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปัน

ผลระหวา่งกาลจํานวนสองครัง้ในปี 2562 ในอตัราหุ้นละ 7.34  บาท คิดเป็นเงินปันผลทัง้สิน้ 21,823,131,159.00 บาท 

โดยแบ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครัง้แรก เม่ือวนัท่ี  3 กนัยายน 2562 ในอตัราหุ้นละ 3.78 บาท และการ

จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครัง้ท่ีสอง เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2563 ในอตัราหุ้นละ 3.56  บาท ซึ่งการจ่ายเงินปันผล

ระหวา่งกาลครัง้ท่ีสองนี ้เพ่ือลดผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้กบัผู้ ถือหุ้นจากการเลื่อนการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทท่ี

กําหนดไว้ออกไป ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลทัง้สองครัง้นี ้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท 

รวมถงึกฎหมายและกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง ในการนี ้คณะกรรมการบริษัทยงัเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น

รับทราบการไมเ่สนอจ่ายเงินปันผลประจําปี  2562 เพ่ิมเติมอีก 
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ไมมี่ผู้ ถือหุ้นให้ความเห็นหรือสอบถามเพ่ิมเติมในวาระนี ้ 

ประธานฯ แจ้งวา่เน่ืองจากเป็นวาระรายงานเพ่ือทราบ จงึไมมี่การลงมติ 

 

วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าสอบบัญชีบริษัทประจาํปี 2563 

ประธานฯ ได้ขอให้ คุณไกรฤทธ์ิ อชุุกานนท์ชยั ประธานกรรมการตรวจสอบและกํากบัความเสี่ยง 

เป็นผู้รายงานตอ่ท่ีประชมุ 

คุณไกรฤทธ์ิ อุชุกานนท์ชัย แถลงต่อท่ีประชุมว่า ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทนัน้ 

กําหนดให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีบริษัทและกําหนดคา่สอบบญัชีประจําปีของบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับความเสี่ยงได้

พิจารณาคัดเลือกผู้ สอบบัญชีประจําปี 2563 โดยประเมินความเป็นอิสระของผู้ สอบบัญชี ทักษะความรู้

ความสามารถของทีมงาน และประสบการณ์ในการตรวจสอบอนัเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจท่ีจะได้รับ รวมถึงความ

เหมาะสมของค่าสอบบัญชีแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีจาก บริษัท          

ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจําปี 2563 โดยมีรายช่ือ ดงัตอ่ไปนี ้

รายชื่อผู้สอบบัญช ี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

 1. ดร. ศภุมิตร เตชะมนตรีกลุ                 3356 

2. นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ 4301 

3. ดร. เกียรตินิยม  คณุติสขุ              4800 

โดยกําหนดให้ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตดงักล่าวข้างต้นคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ ทําการตรวจสอบและแสดง

ความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และกําหนดค่าสอบบญัชีของบริษัทสําหรับปี 2563 เป็นจํานวนเงิน 2,426,000 

บาท เท่ากบัคา่สอบบญัชีของปี 2562 ซึง่ไมร่วมคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเบิกตามจริง (Out of pocket expense)  

นอกจากนี ้เห็นสมควรให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นรับทราบวา่ บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบ

บญัชี จํากดั ได้รับการคดัเลือกให้เป็นสํานักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อย 16 แห่ง สําหรับปี 2563 ด้วย โดยมีค่า

สอบบญัชี และคา่สอบทานรายไตรมาสของบริษัทย่อยในวงเงินประมาณ 8,873,900 บาท (ซึง่ตรวจสอบโดยผู้สอบ

บญัชีของบริษัท ดีลอยท์ จํานวน 8,866,900 บาท และผู้สอบบญัชีจากบริษัทอ่ืน จํานวน 7,000 บาท) ซึง่ไม่รวม

คา่บริการอ่ืน (Non-audit fee)  

ไม่มีผู้ ถือหุ้นให้ความเห็นหรือสอบถามเพ่ิมเติมในวาระนี ้ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมลงมติซึ่งต้อง

อนมุติัด้วยเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมติอนมุติัแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่สอบบญัชี ประจําปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้
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มตทิี่ลง 

 

จาํนวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง ) 

% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
และออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,495,613,589 100.0000 

2. ไม่เหน็ด้วย 0 0.0000 

3. งดออกเสียง 1,512 ไมน่บัเป็นฐานเสียง 

4. บัตรเสีย 0 0.0000 

 

วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาํแหน่งตามวาระประจาํปี 2563 

ประธานฯ ได้ขอให้ คณุสุรศกัด์ิ วาจาสิทธ์ิ ประธานกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ เป็น

ผู้รายงานตอ่ท่ีประชมุ 

คณุสรุศกัด์ิ วาจาสิทธ์ิ แถลงต่อท่ีประชุมว่า ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 

และข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 18 ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 

โดยกรรมการท่ีจะต้องออกตามวาระนีอ้าจได้รับเลือกเข้ามาดํารงตําแหน่งใหมไ่ด้ สําหรับในปี 2563 นี ้มีกรรมการ

ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ 4 ท่าน ดงัตอ่ไปนี ้

รายช่ือกรรมการ ประเภทของกรรมการ 

1. คณุสมประสงค์ บญุยะชยั กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร  

2.       คณุไกรฤทธ์ิ อชุกุานนท์ชยั กรรมการอิสระ 

3. คณุประสณัห์ เชือ้พานิช กรรมการอิสระ 

4. คณุฮยุ เว็ง ชอง กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 

สําหรับการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายการกํากบัดแูลกิจการท่ี

ดีเก่ียวกับการดูแลสิทธิของผู้ ถือหุ้น บริษัทได้ประกาศต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และในเว็บไซต์ของ

บริษัทในช่วงเดือนตลุาคม - ธนัวาคม 2562 ให้สิทธิแก่ผู้ ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 

และเสนอช่ือบุคคลท่ีเหมาะสมเพ่ือเข้ารับการคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัทให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็น

การลว่งหน้า แตไ่มมี่ผู้ ถือหุ้นท่านใดเสนอรายช่ือกรรมการเพ่ือรับการคดัเลือกแตอ่ย่างใด 

คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกํากับดแูลกิจการ ซึง่ไม่รวม

กรรมการผู้ มีส่วนได้เสีย พิจารณาเกณฑ์คณุสมบติั ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ และความ

เป็นผู้ มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทัง้ผลการปฏิบัติงานในตําแหน่งหน้าท่ีกรรมการ และกรรมการชุดย่อยเป็น

รายบุคคลแล้ว เห็นควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้กรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งตาม

กําหนดวาระทัง้ 4 ท่าน กลบัเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง รายละเอียดเก่ียวกบัอายุ สดัส่วนการถือหุ้นในบริษัท 

วฒิุการศึกษา ประสบการณ์การทํางาน และประวติัการเข้าประชมุคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุด

ย่อย ปรากฏตามเอกสารท่ีแนบสง่ผู้ ถือหุ้นแล้ว 
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อนึ่ง สําหรับกรรมการอิสระซึ่งเสนอให้ผู้ ถือหุ้ นพิจารณาเลือกตัง้นัน้ คณะกรรมการบริษัทได้

พิจารณาและเห็นวา่ กรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง 

อีกทัง้ ได้นําความรู้ ความสามารถ และความเช่ียวชาญ มาให้ข้อเสนอแนะอนัเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินกิจการ

ของบริษัท โดยกรรมการท่ีได้รับการเสนอช่ือให้กลบัเข้าดํารงตําแหน่งทัง้ 4 ท่าน เป็นผู้ ท่ีมีคณุสมบติัครบถ้วนตาม

พระราชบญัญติับริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุท่ีเก่ียวข้อง 

จากนัน้ ไม่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระนี ้ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมลงมติซึง่ต้อง

อนมุติัด้วยเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมมีมติให้เลือก คุณสมประสงค์ บุญยะชัย กรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งตามวาระกลบัเข้า

มาเป็นกรรมการอีกวาระหนึง่ ตามท่ีเสนอด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

มตทิี่ลง 

 

จาํนวนเสียงที่ลงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง ) 
% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 

และออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,290,690,418 91.7886 

2. ไม่เหน็ด้วย 204,923,071 8.2113 

3. งดออกเสียง 1,612 ไม่นบัเป็นฐานเสียง 

4. บัตรเสีย 0 0.0000 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมมีมติให้เลือก คุณไกรฤทธ์ิ อุชุกานนท์ชัย กรรมการอิสระท่ีพ้นจากตําแหน่งตามวาระ

กลบัเข้ามาเป็นกรรมการอิสระอีกวาระหนึง่ ตามท่ีเสนอด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

มตทิี่ลง 

 

จาํนวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง ) 

% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
และออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,476,300,013 99.2260 

2. ไม่เหน็ด้วย 19,313,976 0.7739 

3. งดออกเสียง 1,112 ไมน่บัเป็นฐานเสียง 

4. บัตรเสีย 0 0.0000 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมติให้เลือก คุณประสัณห์ เชือ้พานิช กรรมการอิสระท่ีพ้นจากตําแหน่งตามวาระกลบั

เข้ามาเป็นกรรมการอิสระอีกวาระหนึง่ ตามท่ีเสนอด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

มตทิี่ลง 

 

จาํนวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง ) 

% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
และออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,493,458,989 99.9376 

2. ไม่เหน็ด้วย 1,554,400 0.0623 

3. งดออกเสียง 601,712 ไมน่บัเป็นฐานเสียง 

4. บัตรเสีย 0 0.0000 
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มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมติให้เลือก คุณฮุย เว็ง ชอง กรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งตามวาระกลบัเข้ามาเป็น

กรรมการอีกวาระหนึง่ ตามท่ีเสนอด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

มตทิี่ลง 

 

จาํนวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง ) 

% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
และออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,480,550,028 99.3964 

2. ไม่เหน็ด้วย 15,063,461 0.6035 

3. งดออกเสียง 1,612 ไมน่บัเป็นฐานเสียง 

4. บัตรเสีย 0 0.0000 
 

วาระที่ 6 พจิารณาอนุมัตกิาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2563 

ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชุมว่า ตามข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 16 กําหนดให้กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับ

คา่ตอบแทนในการปฏิบติัหน้าท่ีจากบริษัท ซึง่คา่ตอบแทน ได้แก่ คา่ตอบแทนรายเดือน เบีย้ประชมุ  เบีย้เลีย้ง  และโบนสั  

คณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้ นําและกําหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณากําหนดค่าตอบแทน

กรรมการให้สอดคล้องกบัหน้าท่ีความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึง่ค่าตอบแทน

ดงักลา่วจะอยู่ในระดบัท่ีเหมาะสมเทียบเคียงได้กบัตลาดและอตุสาหกรรมเดียวกนั รวมทัง้เพียงพอท่ีจะจูงใจและ

รักษากรรมการท่ีมีคณุภาพไว้กับบริษัท จึงเห็นสมควรกําหนดวงเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทและ

คณะกรรมการชดุย่อยของบริษัทประจําปี 2563 ภายในวงเงินไมเ่กิน 36,000,000 บาท ( สามสิบหกล้านบาท) ซึง่

ประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือน เบีย้ประชุม เบีย้เลีย้ง1) และโบนสั โดยเท่ากบัวงเงินค่าตอบแทนของปี 2562 

ทัง้นี ้นโยบายและอัตราการจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบของค่าตอบแทนรายเดือน เบีย้ประชุม โบนัส เป็น

หลกัเกณฑ์เดิมตามท่ีได้รับอนมุติัจากท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562  โดยมีรายละเอียดดงันี ้

นโยบายค่าตอบแทนกรรมการปี 2563 

ประเภทของคณะกรรมการ 
ค่าตอบแทนรูปตัวเงิน (บาท) ปี 25631) 

รายเดือน เบีย้ประชุม โบนัส 

คณะกรรมการบริษัท 

- ประธานกรรมการ2) 300,000   

- กรรมการ3) 75,000 25,000  

คณะกรรมการตรวจสอบกํากับความเส่ียงและคณะกรรมการบริหาร 

- ประธาน 25,000 25,000  

- กรรมการ  25,000  

คณะกรรมการชุดย่อยอ่ืนๆ 

- ประธาน 10,000 25,000  

- กรรมการ  25,000  

หมายเหตุ : 1) กรรมการบริษัทจะได้รับเบีย้เลีย้งในกรณีที่ต้องเดินทางไปปฏิบัติงานให้บริษัทในอัตราเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่

บริหารและเป็นไปตามระเบียบของบริษัท 

2)  ประธานกรรมการไมไ่ด้รับคา่ตอบแทนรายเดือน หรือคา่เบีย้ประชมุในฐานะกรรมการชดุย่อย ในกรณีที่ได้รับการแต่งตัง้ให้

ดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการชดุยอ่ย 
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3)  กรรมการที่เป็นผู้บริหาร / พนกังานของบริษัท ของบริษัทยอ่ย หรือของผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ไมมี่สิทธิได้รับคา่ตอบแทนในฐาน

กรรมการหรือกรรมการชดุย่อย 

ทัง้นี ้กรรมการบริษัทไม่ได้รับค่าตอบแทนอ่ืนใดนอกเหนือจากท่ีกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม เพ่ือ

สนบัสนนุให้กรรมการสามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้อย่างเตม็ประสิทธิภาพ บริษัทได้จดัเตรียมกรมธรรม์ประกนัความรับ

ผิดของกรรมการ (Directors and Officers Liability Insurance) กรมธรรม์ประกนัสขุภาพและกรมธรรม์ประกนั

ชีวิต ค่าใช้จ่ายในการอบรมสมัมนา การจัดหาโทรศพัท์เคลื่อนท่ีและอุปกรณ์ tablets เพ่ือเป็นช่องทางในการ

สื่อสารและส่งเอกสารการประชุมผ่านระบบ Board Portal ของบริษัท และรถยนต์ประจําตําแหน่งของประธาน

กรรมการบริษัท โดยบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายตามวงเงินท่ีกําหนดไว้ในนโยบายของบริษัทท่ีเก่ียวข้อง 

ผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังต่อไปนี ้

คุณกรุณา อักษราวุธ 

 

คําถาม คา่ตอบแทนกรรมการของปี 2563 ท่ีบริษัทเสนอให้พิจารณาอนุมติัในวงเงินไม่

เกิน 36 ล้านบาทนัน้ เป็นอตัราท่ีสงูกวา่คา่ตอบแทนกรรมการของปี 2562 หรือไม ่ 

คุณกานต์ ตระกูลฮุน สําหรับค่าตอบแทนกรรมการของปี 2563 ในวงเงินไม่เกิน 36 ล้านบาท ซึ่งเสนอให้ท่ี

ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติันัน้ เท่ากบัวงเงินค่าตอบแทนกรรมการปี 2562 โดยเป็น

หลกัเกณฑ์เดิมตามท่ีได้รับอนมุติัจากท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562  

คุณดูกา กูมาร์ ข้อแนะนําแรก บริษัทควรสนับสนุนให้กรรมการเข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนา

ความรู้อย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะอย่างย่ิงจากสถาบันพัฒนาการบริหารจัดการ

นานาชาติ (International Institute of Management Development หรือ IMD) 

ข้อแนะนําที่สอง บริษัทควรพิจารณากําหนดหลกัเกณฑ์คา่ตอบแทนกรรมการให้

สอดคล้องกบัการเติบโตของอตัรากําไรสทุธิของผลประกอบการของบริษัท 

คุณกานต์ ตระกูลฮุน ขอขอบพระคณุ และขอน้อมรับคําแนะดงักลา่วไว้พิจารณา 

 ไม่มีผู้ ถือหุ้นให้ความเห็นหรือสอบถามในวาระนี ้ ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมลงมติซึง่ต้องอนุมติั

ด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สองในสามของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ  

มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมติอนมุติักําหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2563 ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

มตทิี่ลง 

 

จาํนวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง ) 

% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
และออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,473,814,508 99.1264 

2. ไม่เหน็ด้วย 21,799,481 0.8735 

3. งดออกเสียง 1,112 0.0000 

4. บัตรเสีย 0 0.0000 
 

ซึง่เป็นคะแนนเสียงอนมุติัไมน้่อยกวา่สองในสามของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ  
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วาระที่ 7 พจิารณาอนุมัตอิอกและเสนอขายหุ้นกู้ 

ประธานฯ ขอให้ คณุธีร์ สีอมัพรโรจน์ หวัหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน เป็นผู้ รายงานสรุปการออก

และเสนอขายหุ้นกู้ตอ่ท่ีประชมุ 

คณุธีร์ สีอมัพรโรจน์ รายงานสรุปรายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นกู้  โดยสรุปสาระสําคญัได้ดงัตอ่ไปนี ้ 

ความต้องการทางการเงินของเอไอเอสในระยะยาว 

ในระหวา่งปี 2558 – 2562 บริษัทมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานคิดเป็นกระแสเงินสดเฉลี่ย

จํานวน 67,000 ล้านบาทต่อปี ซึง่คาดว่าในปี 2563 จะใช้ไปใน 3 กิจกรรมหลกั ประกอบด้วย งบประมาณด้าน

การลงทนุสาํหรับโครงข่ายระบบ 4G/5G และอินเตอร์เน็ตความเร็วสงูอยู่ท่ีประมาณ 35,000 – 40,000 ล้านบาท 

ด้านค่าใช้จ่ายใบอนุญาตคลื่นความถ่ีรวมทัง้สิน้อยู่ท่ีประมาณ 125,000 ล้านบาท และการจ่ายชําระคืนหนีอ้ยู่ท่ี

ประมาณ 94,000 ล้านบาท 

หนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้ของบริษัทในปัจจบุนั และปัจจยัการระดมทนุจากตลาดหุ้นกู้  

บริษัทมีหนีส้ินประเภทมีภาระดอกเบีย้รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 94,000 บาท ซึง่เป็นหนีส้ินระยะยาวและ

เป็นสกลุเงินบาททัง้หมด ทัง้นี ้บริษัทมีต้นทนุทางการเงินเฉลี่ยร้อยละ 3.1 ต่อปี และกําหนดอายุของเงินกู้ เฉลี่ย 4 

ปี ทัง้นี ้สําหรับการระดมทนุจากแหลง่เงินทนุตลาดการเงิน คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาปัจจยัและความเสี่ยง

ตา่งๆ อย่างละเอียดและรอบคอบ โดยเห็นวา่เคร่ืองมือทางการเงินประเภทหุ้นกู้ เป็นแหลง่การระดมทุนท่ีเหมาะสม 

โดยมีปัจจัยสําคญัในการพิจารณาดงัต่อไปนี ้ความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัทในด้านอตัราส่วนเงินกู้ต่อค่า

เสื่อมราคาและตดัจําหน่าย ก่อนหกัภาษี และอตัราตราหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นท่ีอยู่ในระดบั

ต่ํา การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือจากสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (credit rating) และอยู่ในกลุ่มบริษัทท่ีมี

ระดบัเครดิตสงู (investment grade) จากบริษัท ฟิทช์ เรทติง้ส์ (ประเทศไทย) จํากดั (Fitch) ท่ีระดบั AA+ และ

สถาบนั S&P ท่ีระดบั BBB+  

  สรุปรายละเอียดการออกและเสนอหุ้นกู้ โดยย่อ 

วตัถปุระสงค์ เพ่ือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนและ/หรือเงินลงทนุตามแผนการลงทนุ และอ่ืนๆตามเหมาะสม 

วงเงิน ไมเ่กิน 20,000 ล้านบาท 

ประเภทหุ้นกู้  หุ้นกู้ทกุชนิดและทกุประเภท ขึน้อยูก่บัสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขาย 

อายขุองหุ้นกู้  อายไุมเ่กิน 10 ปี นบัแตว่นัออกหุ้นกู้  

สกลุเงิน อตัราท่ีเหมาะสมขึน้อยูก่บัสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขาย 

การไถ่ถอนก่อนกําหนด เป็นไปตามข้อตกลงและเง่ือนไขในการออกหุ้นกู้แตล่ะคราว 

การมอบอํานาจดําเนินการ 

ใ ห้คณะกรรมการบริษัท 

ห รื อ ผู้ ท่ี ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร

บริษัทมอบหมาย เป็นผู้ มี

อํ า น า จ ดํ า เ นิ น ก า ร 

ดงัตอ่ไปนี ้

1) พิจารณากําหนดหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และรายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการออก

และเสนอขายหุ้นกู้  

2) แต่งตัง้นายทะเบียนหุ้นกู้  ผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้  และ/หรือ ผู้ จัดการการจัดจําหน่ายหุ้นกู้  

หรือ ผู้ รับประกันการจําหน่ายหุ้ นกู้  และ/หรือท่ีปรึกษาอ่ืนๆ หรือบุคคลอ่ืนใดท่ี

เก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้  

3) ให้ข้อมูล จัดเตรียมเอกสารและ/หรือคําขออนุญาต รวมถึงดําเนินการใด ๆ ตามท่ี

เห็นสมควรซึ่งเก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้  รวมถึงดําเนินการใดๆ ตามท่ี

กฎหมายกําหนด 
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ผู้ถือหุ้นสอบ สอบถามดังต่อไปนี ้   

คุณดูการ์ กุมาร์ คําถามแรก บริษัทสามารถสงวนสิทธิในการชําระล่วงหน้าของหุ้นกู้ ท่ีจะออก

และเสนอขาย โดยไมมี่คา่ปรับได้หรือไม ่

คําถามที่สอง บริษัทจะออกและเสนอขายหุ้ นกู้ ประเภทหุ้ นกู้ ด้อยสิทธิท่ีมี

ลกัษณะคล้ายทนุ (hybrid bond)  หรือไม ่

คําถามที่สาม บริษัทจะสามารถกําหนดอายุของหุ้นกู้ ให้นานกว่าท่ีกําหนด 

คือ 10 ปีเช่น อายขุองหุ้นกู้  30 ปี หรือให้นานกวา่นีไ้ด้หรือไม ่

คุณธีร์ สีอัมพรโรจน์ ตามข้อกําหนดสิทธิการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในแต่ละครัง้คราว หากผู้ลงทุน

ต้องการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกําหนด จะต้องเสียค่าปรับและค่าธรรมเนียม ซึง่เป็น

เง่ือนไขทัว่ไปในตลาดการเงินท่ีกําหนดให้กบัผู้ลงทุนรายย่อย หากจะให้งดเว้น

คา่ปรับในส่วนนี ้จะต้องไปศกึษาพิจารณากนัอีกครัง้ ประกอบกบัปัจจยัอ่ืนๆ ท่ี

เหมาะสมตอ่ไป  

สําหรับการกําหนดอายุของหุ้นกู้นัน้ จะมีปัจจัยระยะเวลาการดําเนินธุรกิจใน

การพิจารณาเป็นสําคัญ ซึ่งหากบริษัทท่ีมิได้มีเง่ือนไขของระยะเวลาดงักล่าว 

จะสามารถกําหนดอายุของหุ้ นกู้ เป็นระยะยาวได้เช่น ระยะเวลา 30 ปี 

ตวัอย่างเช่น ธุรกิจโรงแรมสามารถออกเป็นหุ้นกู้ แบบไม่มีระยะเวลาในการไถ่

ถอนคืน (Perpetual bond) ได้ อย่างไรก็ดี การดําเนินธุรกิจของบริษัทมีปัจจยั

สําคญัคือ กําหนดเวลาของใบอนุญาตคลื่นความถ่ี  ซึง่หากกําหนดอายุของหุ้น

กู้ ไว้เป็นระยาวเกินไป ผู้ลงทนุอาจจะมีความกงัวลได้ 

คุณกติตยิศ อาภาเกียรตวิงศ์ บริษัทสามารถออกใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั (warrant)  หรือออกหุ้น

ปันผล เพ่ือเก็บรักษาเงินสดไว้กับบริษัทแทนการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดได้

หรือไม ่ถ้าสามารถดําเนินการได้ จะมีคา่ใช้จา่ยในการดําเนินการหรือไม ่

คุณธีร์ สีอัมพรโรจน์ ในตลาดหลกัทรัพย์มีบริษัทจดทะเบียนหลายแห่งท่ีออกใบสําคญัแสดงสิทธิ 

warrant หรือออกหุ้นปันผลเป็นการคืนประโยชน์ให้ผู้ ถือหุ้น ซึง่บริษัทส่วน

ใหญ่ท่ีเลือกใช้วิธีดังกล่าว จะประสบปัญหาเร่ืองการจ่ายคืนประโยชน์แก่     

ผู้ ถือหุ้นเป็นเงินสด ทัง้นี ้บริษัทเช่ือมัน่ว่าการจ่ายประโยชน์คืนให้แก่ผู้ ถือหุ้น

เป็นเงินสด จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ท่านผู้ ถือหุ้ นเอง และขอน้อมรับ

คําแนะนําไว้พิจารณา 

จากนัน้ ไม่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระนี ้ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมลงมติซึง่ต้อง

อนมุติัด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สามในสี่ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
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มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมติอนมุติัออกและเสนอขายหุ้นกู้ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

มตทิี่ลง 

 

จาํนวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
และออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,479,088,218 99.3377 

2. ไม่เหน็ด้วย 16,525,571 0.6621 

3. งดออกเสียง 1,312 0.0000 

4. บัตรเสีย 0 0.0000 

ซึง่เป็นคะแนนเสียงอนมุติัไมน้่อยกวา่สามในสี่ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ  

วาระที่ 8 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ  

ประธานฯ แจ้งว่าวาระนีกํ้าหนดขึน้เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้ นซักถาม และ/หรือ ให้ความเห็นต่างๆ ต่อ

คณะกรรมการ (ถ้ามี) และ/หรือ ให้คณะกรรมการชีแ้จง ตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้น และหากไม่มีการเสนอเร่ือง

อ่ืนๆ เพ่ือพิจารณาตามหลกัเกณฑ์ของกฎหมายแล้ว จะไมมี่การลงมติใดๆ ในวาระนี ้ 

ประธานฯ แจ้งด้วยว่าตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรคสอง  

ผู้ ถือหุ้นซึง่นบัหุ้นรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดจะขอให้ท่ีประชมุพิจารณา

เร่ืองอ่ืนๆ นอกจากท่ีกําหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้ ดังนัน้ หากมีผู้ ถือหุ้ นใดประสงค์จะเสนอเร่ืองอ่ืนๆ 

นอกเหนือจากวาระการประชุม ผู้ ถือหุ้นเหล่านัน้จะต้องแสดงว่ามีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 991,184,771 หุ้น จาก

จํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด 2,973,554,313  หุ้น จงึจะสามารถเสนอให้บรรจวุาระเพ่ือพิจารณาในท่ีประชมุนีไ้ด้ 

ไม่มีผู้ ถือหุ้นซึ่งนับหุ้ นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหุ้ นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด 

เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาเร่ืองอ่ืน นอกจากท่ีกําหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุ 

นอกจากนี ้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นส่งข้อซกัถามล่วงหน้า สําหรับการประชุมครัง้นี ้ก่อนการ

ประชมุมีผู้ ถือหุ้นสง่คําถามลว่งหน้า ซึง่บริษัทได้ดําเนินการชีแ้จงไปแล้ว สว่นคําถามของผู้ ถือหุ้นในห้องประชมุมีดงันี ้

ผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังต่อไปนี ้

คุณวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ ผลคําพิพากษาของศาลปกครองกลางกรณีข้อพิพาทกบัคณะกรรมการ กสทช. ท่ี

มีคําสั่งให้นําส่งรายได้ในช่วงระยะเวลาคุ้ มครองผู้ ให้บริการคลื่นความถ่ีย่าน 

900MHz เม่ือวนัท่ี 12 มิถนุายน 2563 ท่ีผ่านมา วา่มีการย่ืนอทุธรณ์หรือไม ่

คุณสมชัย เลิศสุทธิวงศ์ ในวนัท่ี 12 มิถุนายน 2563 ศาลปกครองกลางมีคําพิพากษาเพิกถอนมติของ

คณะกรรมการ กสทช. ส่งผลให้บริษัทไม่ต้องนําส่งรายได้ตามข้อเรียกร้องของ

คณะกรรมการ กสทช. เน่ืองจากในช่วงระยะเวลาคุ้มครองผู้ ใช้บริการคลื่นความถ่ี

ย่าน 900MHz บริษัทมีรายจ่ายจากการให้บริการมากกว่ารายได้ท่ีได้รับ ดงันัน้ 
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มติของคณะกรรมการ กสทช. ท่ีให้บริษัทนําส่งรายได้ในช่วงเวลาการคุ้มครอง

ดังกล่าว จึงเป็นมติท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทัง้นี ้ตามกฎหมาย คณะกรรมการ 

กสทช. มีสิทธิในการย่ืนอทุธรณ์ตอ่ของศาลปกครองสงูสดุได้ภายในระยะเวลา 30 

วนันบัแตว่นัท่ีศาลปกครองกลางมีคําพิพากษา 

คุณอนุพจน์ พนาพรศิริกุล คําถามข้อแรก บริษัทจะปรับลดจํานวนร้านค้าและจํานวนพนักงานของร้านค้า

ของบริษัท (AIS Shop) หรือไม ่

คําถามท่ีสอง บริษัทมีแผนการตลาดในการประชาสัมพันธ์ธุรกิจแพลตฟอร์ม

ดิจิทลั อย่างไร เพ่ือให้เกิดความนิยมและมีการใช้งานแพร่หลาย 

คุณสมชัย เลิศสุทธิวงศ์ การปรับลดขนาดหรือจํานวนพนกังานของร้านค้าของบริษัท (AIS shop) ขึน้อยู่

กบัปัจจยัในด้านความต้องการของลกูค้าเป็นหลกั ในช่วงสถานการณ์การระบาด

ของโรคติดเชือ้โคโรนา (COVID-19) ร้านค้าของบริษัทเกือบทัง้หมดปิดให้บริการ

ชั่วคราว บริษัทจึงปรับใช้ช่องทางการขายทางแพลตฟอร์มออนไลน์ในการ

ให้บริการกับลูกค้า แต่หลังจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชือ้คลี่คลาย

และรัฐบาลได้ผ่อนคลายมาตรการให้ผู้ ประกอบการสามารถดําเนินธุรกิจได้ 

ปรากฏวา่พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปกลบัมาใช้บริการท่ีร้านค้าของบริษัทมาก

เพ่ิมขึน้  ในขณะนี ้บริษัทจงึยงัไมไ่ด้ปรับลดจํานวนพนกังานของร้านค้าของบริษัท

แต่อย่างใด อย่างไรก็ดี แม้ว่าบริษัทไม่ได้ปรับลดจํานวนพนักงาน บริษัทได้

ดําเนินการปรับเปลี่ยนร้านค้าของบริษัทจากเดิมท่ีเป็นร้านค้าท่ีให้บริการเพียง

อย่างเดียว (service shop) เป็นร้านค้าท่ีสามารถมอบประสบการณ์ทดลองการใช้

งานเคร่ืองโทรศพัท์เคลื่อนท่ี ผลิตภณัฑ์และบริการต่างๆ ได้ (experience shop) 

เพ่ือตอบสนองความต้องการของลกูค้าในทกุรูปแบบการดําเนินชีวิต 

คุณสิริยพงศ์ วัฒนาศักดิ์ ส่วนแบ่งทางการตลาดในเชิงรายได้ (revenue market share) ของธุรกิจอินเตอร์เน็ต

ความเร็วสงูท่ีร้อยละ 10  ในอนาคตจะมีสดัสว่นการขยายตวัมากน้อยเพียงใด 

คุณสมชัย เลิศสุทธิวงศ์ บริษัทได้เร่ิมเข้ามาดําเนินธุรกิจอินเตอร์เน็ตความเร็วสงูเม่ือห้าปีก่อน จึงทําให้สดัส่วน

ทางการตลาดหากเทียบกบัผู้ประกอบการรายอ่ืนอาจมีสดัสว่นท่ีน้อย แต่อย่างไรก็ดี ถือ

ได้ว่าบริษัทเข้าไปลงทุนในธุรกิจนีใ้นระยะเวลาท่ีเหมาะสม ซึง่ใช้เทคโนโลยีสายใยแก้ว

นําแสงไฟเบอร์ (fiber optic) ทําให้มีคุณภาพของความเร็วอินเตอร์เน็ตท่ีสูง ซึ่งใน

ปัจจบุนั บริษัทดําเนินธุรกิจนีอ้ย่างคอ่ยเป็นคอ่ยไป เพ่ือให้มีคณุภาพของการให้บริการ 

แม้วา่ความต้องการของลกูค้าอินเตอร์เน็ตความเร็วสงูของบริษัทจะมีเพ่ิมมากขึน้ โดยมี

สดัสว่นเป้าหมายทางการตลาดท่ีตัง้ไว้อยู่ท่ีร้อยละ 25  
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ไมมี่ผู้ ถือหุ้นสอบถามเพ่ิมเติม ประธานฯ จงึกลา่วขอบคณุผู้ เข้าร่วมประชมุ และประกาศปิดประชมุ 

 

เลิกประชมุเวลา 16.00 นาฬิกา 

อนึง่ หลงัจากเร่ิมการประชมุ ได้มีผู้ ถือหุ้ นทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม ทัง้นี ้

มีจํานวนผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะท่ีเข้าร่วมประชุม ณ เวลาท่ีปิดการประชุมรวมทัง้สิน้ 2,154 ราย นบัจํานวน

หุ้นท่ีถือรวมกนัได้ทัง้สิน้ 2,495,615,101 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.93 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายแล้วทัง้หมดของบริษัท 
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