
 

  

 รายงานการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2564 
บริษัท แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ จ ากัด (มหาชน) 
วันจนัทรท์ี ่29 มนีาคม 2564 เวลา 14.00 นาฬิกา 

ณ หอ้งวภิาวดบีอลรูม  ชั้นล็อบบี ้ 
โรงแรม เซน็ทารา แกรนด ์เซน็ทรัล พลาซา ลาดพร้าว 

เลขที ่1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 
      

การประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ในวนันี ้มีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมรวม 
1,841 ราย นับจ านวนหุน้ท่ีถือรวมกันไดท้ัง้สิน้ 2,473,291,152 หุน้ จากจ านวนหุน้ทัง้หมด 2,973,554,313 หุน้ 
หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 83.176 ครบเป็นองคป์ระชมุตามขอ้บงัคบัของบริษัท 

ในล าดบัแรก คณุชยัวฒุิ สมศรี เจา้หนา้ที่รกัษาความปลอดภยัอาวโุส โรงแรม เซ็นทารา แกรนด ์
เซ็นทรลั พลาซา ลาดพรา้ว อธิบายมาตรการรกัษาความปลอดภยั รวมถึงขัน้ตอนและวิธีการต่างๆ ในกรณีท่ีมี
เหตฉุุกเฉินเกิดขึน้ 

ก่อนด าเนินการประชมุ เจา้หนา้ท่ีบริษัทชีแ้จงใหท่ี้ประชมุรบัทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนดงัตอ่ไปนี ้
วิธีการออกเสียงลงคะแนน 
1. ใหถื้อวา่ 1 หุน้ เท่ากบั 1 เสียง 
2. ท่านผูถื้อหุ้นท่ีประสงคจ์ะออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียงในวาระใด โปรดท าเครื่องหมาย

กากบาทลงในบัตรลงคะแนนในช่องท่ีเป็นความเห็นของท่านเพียงช่องเดียว เท่านั้น มิฉะนั้นจะถือว่าบัตร
ลงคะแนนดงักล่าวเป็นบัตรเสีย โดยผูถื้อหุน้จะตอ้งลงลายมือช่ือก ากับในบัตรลงคะแนนดงักล่าวดว้ย ทัง้นี ้ให้
ยกเวน้การออกเสียงของคสัโตเดียนผูม้ีวิชาชีพดแูลและเก็บรกัษาหลกัทรพัย ์ท่ีในหนงัสือมอบฉันทะก าหนดให้
แบ่งแยกคะแนนเสียงได ้

3. บริษัทจะขอเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผูท่ี้ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงดงักล่าว ไปหักออกจากจ านวนเสียง
ทั้งหมดท่ีมาเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยถือว่าคะแนนเสียงท่ีเหลือจากการหักออก
ดงักลา่วเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ยกบัวาระนัน้ๆ  

4. หากวาระใดไมม่ีผูอ้อกเสียงไมเ่ห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ประธานจะถือวา่ท่ีประชมุมีมติเอกฉนัทใ์นวาระนัน้ๆ 
5. ในกรณีปกติ มติของท่ีประชุมใหถื้อจากคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชมุออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชีข้าด 
6. ส าหรบัวาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระนัน้ ขอใหผู้ถื้อหุน้ลงมติ

แต่งตัง้เป็นรายบุคคลตามรายช่ือในบัตรลงคะแนน และส่งบตัรลงคะแนนในวาระนีค้ืนใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ี ไม่ว่าจะ
ออกเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงก็ตาม ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่ส่งบตัรลงคะแนนคืน ไม่ว่าท่าน
จะออกเสียงเป็นอย่างใดก็ตาม  บริษัทจะถือวา่ท่านออกเสียงเห็นดว้ยในวาระท่ี 5 นี ้

7. ส าหรบัวาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 นั้น ตอ้งผ่านมติอนุมัติดว้ย
คะแนนเสียงไมน่อ้ยกวา่สองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง 
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คณุกานต ์ตระกลูฮนุ ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานท่ีประชมุ 

คุณชวิน ชัยวัชราภรณ์ เลขานุการบริษัท ไดแ้นะน ากรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร ผูส้อบบัญชี และท่ี
ปรกึษากฎหมายอิสระเพ่ือตรวจสอบการลงคะแนนตามล าดบั ดงัตอ่ไปนี ้

กรรมการ 
1. คณุกานต ์ตระกลูฮนุ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการการพัฒนา

ความเป็นผูน้  าและก าหนดคา่ตอบแทน  
2. คณุสมประสงค ์บญุยะชยั รองประธานกรรมการบริษัท และกรรมการพฒันาสูค่วามยั่งยืน 
3. คณุไกรฤทธ์ิ อชุกุานนทช์ยั   กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและก ากับความเสี่ยง และกรรมการ

สรรหาและก ากบัดแูลกิจการ  
4. คณุสรุศกัดิ ์ วาจาสิทธ์ิ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและก ากับความเสี่ยง และประธาน

กรรมการสรรหาและก ากบัดแูลกิจการ 
5. คณุประสณัห ์เชือ้พานิช กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและก ากับความเสี่ยง และประธาน

กรรมการพฒันาสูค่วามยั่งยืน 
6. คณุสมชยั เลิศสทุธิวงค ์  กรรมการพฒันาสูค่วามยั่งยืน กรรมการบริหาร ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร

กรรมการบริหาร และ รกัษาการหวัหนา้คณะผูบ้ริหารดา้นธรุกิจสมัพนัธแ์ละ
องคก์ร 

7. คณุฮยุ เวง็ ชอง กรรมการผูอ้  านวยการและหวัหนา้คณะผูบ้ริหารดา้นปฏิบตัิการ 
8. คณุเอนก พนาอภิชน กรรมการบริหาร 

กรรมการทีพ่ักอาศัยอยู่ต่างประเทศไม่สามารถเข้าร่วมประชุม ด้วยข้อจ ากัดของการเดินทางระหว่างประเทศ
ในช่วงสถานการณแ์พร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา แต่ได้รับชมการถ่ายทอดสดการประชุม  
9. คณุแอเลน ลิว ยง เคียง  ประธานกรรมการบริหาร  และกรรมการพัฒนาความเป็นผูน้  าและก าหนด

คา่ตอบแทน 
10. คณุจีน โล เงีย้บ จง กรรมการสรรหาและก ากบัดแูลกิจการ 
11. คณุเฆรารโ์ด ซี.อบลาซา จเูนียร ์ กรรมการอิสระ กรรมการพัฒนาความเป็นผูน้  าและก าหนดค่าตอบแทนและ

กรรมการบริหาร 

ทัง้นี ้ มีกรรมการเขา้รว่มประชมุจ านวน 8 ท่าน จากจ านวนกรรมการทัง้หมด 11 ท่าน คิดเป็นสดัสว่นกรรมการท่ี
เขา้รว่มประชมุรอ้ยละ 72.73  
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ผู้บริหาร 
1. คณุธีร ์สีอมัพรโรจน ์ หวัหนา้คณะผูบ้รหิารดา้นการเงิน 
2. คณุกานติมา  เลอเลิศยตุิธรรม หวัหนา้คณะผูบ้รหิารดา้นทรพัยากรบคุคล 
3. คณุเกรียงศกัดิ ์ วาณิชยน์ที หวัหนา้คณะผูบ้รหิารดา้นเทคโนโลยี 
4. คณุปรธันา  ลลีพนงั หวัหนา้คณะผูบ้รหิารดา้นกลุม่ลกูคา้ทั่วไป 
5. คณุธนพงษ ์อิทธิสกลุชยั หวัหนา้คณะผูบ้รหิารดา้นกลุม่ลกูคา้องคก์ร 
6. คณุซนัเจย ์แอนดรูว ์โทมสั หวัหนา้คณะผูบ้รหิารดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
ผู้สอบบัญช ี
ดร. ศภุมิตร เตชะมนตรีกลุ ผูส้อบบญัชีจาก บริษัท ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั  

ผูล้งนามในงบแสดงฐานะการเงิน และบญัชีก าไรขาดทนุ ประจ าปี 2563 

ทีป่รึกษากฎหมายอสิระเพือ่ตรวจสอบการประชุมและการลงคะแนน 
คณุพชัรพล วรรธะมณี บริษัท ฮนัตนั แอนดรูส ์เคิรท์ ไทยแลนด ์จ ากดั 

ประธานฯ ไดแ้ถลงต่อท่ีประชุมว่า การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ในวนันีเ้ป็นไปตามมติของ
คณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครัง้ท่ี 2/2564 เมื่อวนัท่ี 8 กุมภาพันธ ์2564 เพ่ือพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามท่ี
ระบไุวใ้นหนงัสือเชิญประชุม บริษัทไดก้ าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 
(Record Date) ในวนัท่ี 22 กมุภาพนัธ ์2564  

บัดนี ้ มีผู ้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตาม มาตรา 103 แห่ ง
พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้ 32 ของขอ้บงัคบัของบริษัทแลว้ กล่าวคือ มีผูถื้อหุน้และ
ผูร้บัมอบฉนัทะมาประชมุไมน่อ้ยกวา่ 25 ราย หรือไมน่อ้ยกวา่กึ่งหนึ่งของจ านวนผูถื้อหุน้ โดยถือหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่
นอ้ยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ัง้หมด ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมเริ่มพิจารณาเรื่องต่างๆ ตาม
ระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้ 

วาระที ่1 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการด าเนินงานในปี 2563 
ประธานฯ ไดข้อให ้คณุสมชยั เลิศสทุธิวงค ์กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร เป็นผูร้ายงานสรุปผล

การด าเนินงานในปี 2563 ดงัตอ่ไปนี ้
คณุสมชยั เลิศสทุธิวงค ์รายงานสรุปผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2563 ท่ีผ่านมา โดยมีสาระส าคญั 

ดงัตอ่ไปนี ้
ภาพรวมธุรกิจของเอไอเอส 
กา้วสู่ปีท่ี 31 ของเอไอเอส ในฐานะผูใ้หบ้ริการโทรคมนาคมอนัดบั 1 เราภูมิใจท่ีร่วมพาคนไทยฝ่าวิกฤติ

ความทา้ทายจากการแพร่ระบาดของไวร้สัโควิด 19  ดว้ยความพรอ้มของโครงข่ายซึ่งเป็นหัวใจส าคัญของการ
ติดต่อสื่อสารในสถานการณโ์รคระบาดอีกทัง้ยกระดบัประสิทธิภาพช่องทางบริการออนไลน ์รองรบัความตอ้งการ
ท่ีหลากหลาย ใหไ้มส่ะดดุในช่วงมาตรการปิดเมือง  
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นอกจากนี ้เอไอเอสยังร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต่อสูก้ับโควิดทัง้ดว้ยความร่วมมือกบัภาครฐัและเอกชน 

โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนและภาคธุรกิจสามารถน าเทคโนโลยีทางการสื่อสารรวมถึง 5G เข้ามาช่วยพลิกฟ้ืน
เศรษฐกิจในปี 2563 สรุปสาระส าคญัของผลการด าเนินงานไดด้งัตอ่ไปนี ้
 

 ธุรกิจโทรศพัทเ์คลื่อนท่ี  
เน่ืองดว้ย สถานการณก์ารแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโควิค 19 ซึ่งมีผลตอ่ภาวะเศรษฐกิจและก าลงัซือ้
ของผู้บริโภค รวมถึงการลดลงของกลุ่มนักท่องเท่ียวได้ส่งผลกระทบต่อจ านวนผู้ใช้บริการ
โทรศพัทเ์คลื่อนท่ี แต่อย่างไรก็ดี  เอไอเอสยงัคงความเป็นผูน้  าในตลาดโทรศพัทเ์คลื่อนท่ี ดว้ยส่วน
แบ่งตลาดเชิงรายได ้และเชิงผูใ้ชบ้ริการกว่ารอ้ยละ 46 จากฐานผูใ้ชบ้ริการกว่า 41 ลา้นราย ทัง้นี ้
เพ่ือเสริมศักยภาพผูน้  า ดว้ยบริการ 5G เป็นรายแรกของประเทศบนคลื่นความถ่ีท่ีกวา้งท่ีสุด และ
ครบถว้น เพ่ือประสบการณ ์5G ท่ีดีท่ีสดุบนเครือข่ายของเรา ปัจจบุนั บริการ 5G ไดข้ยายครอบคลมุ
ทัง้ 77 จงัหวดัในพืน้ท่ีส  าคญั และครอบคลมุกวา่รอ้ยละ 60 ของพืน้ท่ีโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจ
ภาคตะวนัออก (EEC) ดว้ยงบประมาณการลงทุน 35,000 ลา้นบาท พรอ้มน าคนไทยสู่บริการดิจิทลั
เต็มรูปแบบอีกทัง้ยงัเพ่ิมขีดความสามารถของเครือข่าย 4G เพ่ือรองรบัความตอ้งการใชง้านดาตา้ท่ี
สงูขึน้ 

 ธุรกิจอินเตอรเ์น็ตบา้น  
เอไอเอสไฟเบอรย์ังคงสรา้งความเติบโตแข็งแกร่งดว้ยความตอ้งการจากกระแสการท างานและการเรียน
จากท่ีบา้น สู่ฐานผูใ้ชบ้ริการกว่า 1.3 ลา้นครวัเรือนสรา้งส่วนแบ่งทางการตลาดเชิงผูใ้ชบ้ริการเพ่ิมเป็น 
12% ถึงแมจ้ะเผชิญกับการแข่งขันท่ีรุนแรง AIS Fibre ยังคงสรา้งการเติบโตของรายไดสู้งถึง 22% เมื่อ
เทียบกับปีก่อนและเหนือกว่าอุตสาหกรรมซึ่งเป็นความส าเร็จจากการขยายตลาดบนฐานลูกค้า
โทรศพัทเ์คลื่อนท่ีดว้ยแพ็กเกจรวมและการขยายพืน้ท่ีใหบ้ริการครบทัง้ 77 จงัหวดัทั่วประเทศสรา้งโอกาส
ตอ่ยอดธุรกิจสูบ่ริการอื่นๆ อาทิ Smart home solution ในอนาคต 

 ธุรกิจบริการดิจิทลั 
 เอไอเอสยังคงขยายธุรกิจบริการดิจิทัลอย่างต่อเน่ือง ตามยุทธศาสตรส์ู่การเป็นผูใ้ห้บริการดา้น
ดิจิทลัไลฟ์ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคในทุกดา้น โดยสรา้งรายไดใ้นปีท่ีผ่านมากว่า 2 
พนัลา้นบาท และมีพฒันาการที่ส  าคญั ไดแ้ก่ 
1) บริการวิดีโอแพลตฟอรม์  

ขยายความหลากหลายของคอนเทนท ์และช่องทางการรบัชม โดยมีลกูคา้เพ่ิมขึน้เป็นกวา่ 3 ลา้น

ราย 

2) บริการธุรกิจเกมส ์ 

ไดร้่วมลงทุนกบั Singtel และ SK Telecom  เพ่ือสรา้ง Platform ส าหรบันกัเล่นเกมสท่ี์ครบวงจร

ของภมูิภาคอาเซียน 
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3) บริการธุรกิจประกนัภยัออนไลน ์

ไดเ้พ่ิมประเภทของบริการ อาทิ ประกนัภยัรถยนต ์และประกนัโควิด-19  

 ธุรกิจบริการลกูคา้องคก์ร  

เติบโตสงูขึน้จากความตอ้งการเพ่ือปรบัตัวสู่กระบวนการท างานดว้ยดิจิทลัเทคโนโลยีมากขึน้ในช่วง

โควิด 19 ซึ่งส่งผลใหบ้ริการท่ีเก่ียวเน่ืองอาทิ Cloud และ ICT solution มีรายไดท่ี้เพ่ิมขึน้กว่าเท่าตวั 

และสรา้งรายไดร้วมกว่า 3,500 ลา้นบาท และเป็นโอกาสท่ีเอไอเอส ในฐานะผูใ้หบ้ริการโครงสรา้ง

พืน้ฐานดา้น ICT ท่ีมีความพรอ้มในเทคโนโลยี 5G เพ่ือรว่มมือกบัพนัธมิตรระดบัโลก และขยายธุรกิจ

นีไ้ดอ้ย่างกา้วกระโดดในอนาคต 

การด าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและอย่างยั่งยืน 
เอไอเอสมีความมุ่งมั่นท่ีจะขับเคลื่อนธุรกิจสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน ภายใตก้ลยุทธ์ 7 ดา้น เพ่ือสรา้ง

คณุค่าในดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดลอ้มภายใตห้ลกับรรษัทภิบาล ในปีท่ีผ่านมา เราด าเนินโครงการตา่งๆ 
เพ่ือบรรเทาผลกระทบจากสถานการณโ์รคระบาดท่ีมีตอ่ผูม้ีสว่นไดเ้สีย โดยแบ่งออกเป็น 3 ดา้นหลกั ไดแ้ก่ 

1. ดา้นสังคม  การพัฒนาฟีเจอรค์ัดกรองและติดตามโควิด-19 บนแอปพลิเคชั่น อสม.ออนไลน ์
เพ่ือใหอ้สม. ใชเ้ป็นเครื่องมือเฝา้ระวงั คดักรอง และติดตามกลุม่เสี่ยงในชมุชนไดท้นัท่วงที  

2. ดา้นนวตักรรม การสรา้งนวตักรรมโซลูชันส ์AIS Cyber Secure ส าหรบัลูกคา้องคก์ร รองรบัการ
ท างานออนไลนใ์นยุค New normal เพ่ือดแูลรกัษาความปลอดภยัทางไซเบอรอ์ย่างครบวงจร ดว้ย
มาตรฐานระดบัโลก 

3. ดา้นสิ่งแวดลอ้ม ร่วมมือกบัพนัธมิตรขยายจุดรบัขยะอิเล็กทรอนิกสร์วม 2,400 จุดทั่วประเทศ เพ่ือ
ก าจดั e-waste อย่างถกูวิธี 

 
นอกจากนี ้เอไอเอสไดส้่งเสริมนโยบายต่อตา้นการใหห้รือรบัสินบนและการคอรร์ปัชั่น  ภายใตแ้นวคิด 

Zero Tolerance อย่างต่อเน่ือง โดยในปีท่ีผ่านมา เอไอเอสไดเ้ขา้ร่วมแสดงพลงัผ่านกิจกรรมท่ีทางองคก์รต่อตา้น
คอรร์ปัชั่น รฐับาล และ ส านักงาน ป.ป.ช.จัดขึน้ รวมถึงจัดกิจกรรมภายในเพ่ือยกระดับความรู ้ความเขา้ใจใน
นโยบาย และสรา้งมาตรฐานการประกอบธุรกิจท่ีโปรง่ใสในระดบัประเทศ 

 
ถึงแมว้่าสถานการณใ์นปีนี ้ยงัมีความผนัผวน ไม่แน่นอน แต่เอไอเอสยังคงมุ่งมั่นพฒันาศกัยภาพ ดว้ย

เป้าหมายการเติบโตในระยะยาว 3 ดา้น ไดแ้ก่ 

 การลงทนุในโครงข่าย 5G เสริมความแข็งแรงในธุรกิจหลกั 

 สรา้งการเติบโตในธุรกิจอินเทอรเ์น็ตบา้นและลกูคา้องคก์ร 

 สรา้งธุรกิจใหม ่สูก่ารเป็นผูใ้หบ้ริการดิจิทลัไลฟ์ 
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ในปีนี ้เอไอเอส ยังพรอ้มน าเทคโนโลยี 5G บริการดิจิทัลเต็มรูปแบบ ท่ีจะตอบโจทยก์ารใชชี้วิตดิจิทัล 
และเสริมสรา้งศกัยภาพอตุสาหกรรมไทย ใหส้ามารถเติบโตรว่มกนัไดอ้ย่างเขม้แข็งอย่างยั่งยืน 

 

ผู้ถอืหุน้สอบถาม ดังต่อไปนี ้

คุณอนุพจน ์พนาพรศิริกุล ค ำถำมขอ้แรก บริษัทมีแนวทางอย่างไรท่ีจะใหลู้กคา้แบบเติมเงินหันมาใชบ้ริการ
แบบรายเดือนมากขึน้ 
ค ำถำมขอ้สอง บริษัทมีการเพ่ิมหรือลดจ านวนรา้นเอไอเอส (AIS Shop) หรือไม่
อย่างไร 
ค ำถำมขอ้สำม บริษัทยังมีภาระตอ้งจ่ายค่าประมูลคลื่นอีกเพียงใด และยังตอ้ง
ช าระอีกหรือไม ่
ค ำถำมขอ้สี ่บริษัทยงัตอ้งลงทนุเพ่ือการใหบ้ริการระบบ 5G อีกมากนอ้ยเพียงใด 
ค ำถำมขอ้หำ้ การเขา้สนับสนุนในธุรกิจ Start up ไดร้บัผลอย่างไร และมีแนวทาง
น ามาตอ่ยอดธุรกิจของบริษัทไดอ้ย่างไรบา้ง 
 

คุณสมชัย เลิศสุทธิวงค ์ แผนการและแนวทางการเปลี่ยนลูกคา้จาก pre-paid หรือแบบเติมเงินไปสู่ post-
paid หรือแบบรายเดือนนัน้ บริษัทไดว้างแผนการไวอ้ย่างชัดเจน และเป็นไปตาม
กระบวนการท่ีลกูคา้มีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมท่ีชอบใชง้านเติมเงินเพราะ
ความสะดวกสบาย อยากจะจ่ายก็ไดไ้มจ่่ายก็ไดแ้ลว้ก็จะใชเ้ท่าไหรก่็เติมเท่านัน้ แต่
การใชด้าตา้ ในปัจจุบันมีการใชง้านมากเพ่ิมขึน้อยู่ตลอดเวลา การเปลี่ยนมาใช้
แบบรายเดือนอาจจะท าใหลู้กคา้มีความสะดวกเพ่ิมขึน้  ถึงแมจ้ะตอ้งเสียเวลามา
จ่ายเงินตามบิลท่ีมีอยู่  แต่ในเรื่องของช่องทางการจ่ายเงินปัจจุบันนี ้มีความ
สะดวกสบายเพ่ิมขึน้ จากเดิมท่ีตอ้งมาท่ีเคานเ์ตอรก์็สามารถจ่ายผ่าน application 
ของธนาคารหรือท าธุรกรรมทางการเงินออนไลน ์ดงันัน้ ลกูคา้โดยทั่วไปในกลุม่เติม
เงินท่ีมีความตอ้งการใชง้านดาตา้มากๆก็จะเปลี่ยนมาเป็นลกูคา้รายเดือน  
 

เอไอเอสมีพันธมิตรทางธุรกิจ คือ  เทเลวิซ ท่ีเขา้มาเพ่ือช่วยและยกระดบัเป็น AIS 
shop by partner รวมถึงรา้นเทเลวิซแบบเดิม โดยอยู่ท่ีประมาณ 600-700 สาขา 
ปัจจุบันรา้นมิไดแ้ค่ใหบ้ริการแต่ยังเป็นช่องทางส าคัญในการจ าหน่ายสินคา้และ
บริการอื่นๆ เพ่ิมเติมดว้ย  
 
ส าหรบัเรื่องภาระการจ่ายเงินเรื่องคา่ใบอนญุาตและการลงทนุในอปุกรณ ์5G อยู่ใน
แผนทางการเงินของบริษัท ดว้ยความแข็งแกร่งของกระแสเงินสด (cash flow) 
บริษัทมีความสามารถในการช าระค่าคลื่นความถ่ีดงักล่าวได ้จากข่าวท่ีออกไปสู่
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สาธารณชนว่าผูร้บัใบอนุญาตใชค้ลื่นความถ่ีอาจไม่สามารถช าระค่าประมลูคลื่นท่ี
มีอยู่ในอตัราสงูอีกต่อไป ตอ้งขอเรียนท่านผูถื้อหุน้ว่า ข่าวดงักล่าวไม่เป็นความจริง
โดย เอไอเอส ยงัสามารถจ่ายช าระคา่ประมลูคลื่นไดอ้ย่างแน่นอน บริษัทมีแผนงาน
และแผนการเงินท่ีชัดเจนตัง้แต่ก่อนเขา้ร่วมการประมูลคลื่นแลว้ อย่างไรก็ดี หาก
ภาครฐัจะสง่เสริมสนบัสนุนผูป้ระกอบการดว้ยภายใตส้ถานการณส์ภาวะเศรษฐกิจ
เช่นนีก้็จะเป็นประโยชนต์อ่ผูป้ระกอบการและผูบ้ริโภคโดยรวม 
 
ในส่วนเรื่องของการลงทุนดา้นโครงข่าย บริษัทไดล้งทุนไปประมาณ 3 หมื่นลา้น
บาท โดยในปีนี ้ก็จะลงทุนอย่างต่อเน่ืองต่อไปทั้งโครงข่าย 4G และ 5G เพ่ือ
เสริมสรา้งศักยภาพความสามารถรองรับกับความต้องการของลูกค้าได้อย่าง
เพียงพอ นอกจากนี ้เอไอเอสยังลงทุนในเขตอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงโครงการ
โครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ด้วย เพ่ือสรา้งฐานลูกค้า
องคก์ร ใหแ้ข็งแกรง่มากขึน้  
 
ส าหรับ AIS startup เอไอเอส ไดเ้ขา้ไปสนับสนุนให้ความรูค้วามเขา้ใจในธุรกิจ
ใหก้ับผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ นอกจากนีย้ังช่วยเอาสินคา้และบริการของ startup 
เหล่านีน้  าเสนอใหลู้กคา้ของบริษัทดว้ย อย่างไรก็ดีในขณะนี ้เอไอเอส ยังไม่ไดเ้ขา้
รว่มลงทนุในกลุม่ startup เหลา่นัน้โดยตรง 

คุณวสันต ์พงษพุ์ทธมนต ์ ค ำถำมขอ้แรก สถานการณ์การแพร่ระบาด covid-19 และการท างานผ่านระบบ
ออนไลน์ท่ีผ่านมามีส่วนหนุนให้มีการใชม้ือถือและอินเตอรเ์น็ต อย่างมาก ผ่าน
อุปกรณ์มือถือ อีกทั้งภาครัฐยังผลักดันโครงการช่วยเหลือต่างๆ ผ่านเทคโนโลยี
สื่อสารตา่งๆ แตร่ายไดแ้ละ ก าไรของบริษัทกลบัลดลง ขอทราบเหตผุล 
ค ำถำมขอ้สอง ท าอย่างไรบริษัทจะสามารถเติบโตต่อเน่ือง ท าอย่างไรให ้รายได/้
ก าไร เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ เป้าหมายท่ีวางไวส้  าหรับปี 2564 นีจ้ะเติบโตได้
หรือไม ่เพราะเหตใุด 
 

คุณสมชัย เลิศสุทธิวงค ์ ดว้ยสถานการณแ์พร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 (COVID-19) ท าใหม้ีการ ใช้
งานอินเตอรเ์น็ตบ้านเพ่ิมขึน้ถึงรอ้ยละ 30 จากการท างานและศึกษาจากท่ีพักอาศัย 
อย่างไรก็ดีดว้ยสภาวะเศรษฐกิจตกต ่าสง่เสริมใหเ้กิดสภาวะการแข่งขนัในอตุสาหกรรมมาก
ขึน้ บริษัทตอ้งปรบักลยุทธใ์นการใชแ้ผนการส่งเสริมการขายท่ีส่งผลกระทบต่อรายไดแ้ละ
ก าไร กล่าวคือมีแผนการให้บริการแบบจ่ายครั้งเดียวโดยไม่จ ากัดปริมาณการใช้งาน 
(Unlimited Package) ออกมาจ านวนมากในปีท่ีผ่านมา แต่อย่างไรก็ดี แมไ้ดร้บัผลกระทบ
แต่ บริษัทยังคงท าก าไรไดด้ีเมื่อเทียบกับผูป้ระกอบการรายอื่นๆ ในธุรกิจโทรคมนาคม 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงเมื่อเทียบกบัอตุสาหกรรมประเภทอื่น  ๆ 
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ในปีท่ีผ่านมา รายไดจ้ากกลุ่มนักท่องเท่ียว โดยเฉพาะอย่างย่ิงการให้บริการแบบข้าม
ประเทศ (Roaming) ซึง่เป็นรายไดค้อ่นขา้งมีนยัส  าคญัของบริษัทลดหายไปเป็นศนูย ์ถา้เรา
สามารถเปิดประเทศอีกครัง้ เช่ือว่านักท่องเท่ียวต่างชาติจะเดินทางกลับเขา้มาประเทศ
เศรษฐกิจโดยรวมจะกลบัมาเป็นปกติ สภาพการแข่งขันในธุรกิจโทรคมนาคมก็จะเบาบาง
ลดลงดว้ย  
 
การเสริมสรา้งความแข็งแกร่งทางธุรกิจอย่างยั่งยืนเป็นเป้าหมายส าคญัของเอไอเอส โดยท่ี
ผ่านมาเราไดพ้ยายามขยายธุรกิจประเภทใหม่ๆ  เช่นอินเตอรเ์น็ตบา้น บริการต่าง  ๆส  าหรบั
ลูกคา้องค์กร (Corporate Solutions) บริการดิจิตอล (Digital Service) ต่างๆ  โดยอาศัย
รากฐานความแข็งแกร่งในปัจจุบันของการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ี ถึงแมว้่ารายได้
เพ่ิมเติมขึน้จะยังไม่มากนักในปีท่ีผ่านมา แต่ในระยะยาว เช่ือว่าบริการใหม่ๆ เหล่านี  ้จะ
เป็นกลไกส าคญัในการขบัเคลื่อนธุรกิจเอไอเอส  

คุณภักด ีช่างวิชชุการ ค ำถำมขอ้แรก ในภาพรวมของธุรกิจมีอะไรเป็นปัจจัยเสี่ยงท่ีจะท าใหเ้กิด Disrupt 
องคก์รภายใน 5 ปีหรือไม ่ 
ค ำถำมขอ้สอง ส าหรบัธุรกิจอินเตอรเ์น็ตบา้นใน 5 ปีต่อจากนี ้จะมีเทคโนโลยีอะไร
มาทดแทนระบบสายไฟเบอรอ์อฟติกหรือไม ่

คุณสมชัย เลิศสุทธิวงค ์ ไม่ว่าธุรกิจประเภทใด การลม้หาย (Disruption) เป็นเรื่องปกติอยู่แลว้ โดยเฉพาะอย่างย่ิงใน
โลกท่ีเทคโนโลยีพัฒนาอย่างก้าวกระโดดในช่วงเวลาสั้นๆ ปัจจุบัน ยังไม่ปรากฎหรือมี
แนวโน้มว่าจะมี เทคโนโลยีใด มาสร้างผลกระทบเชิงลบกับธุรกิจของบริษัทอย่างมี
สาระส าคญั อย่างไรก็ดี บริษัทยงัคงพฒันาตนเองต่อไปอย่างไม่หยดุยัง้ ตามแผนธุรกิจท่ีได้
วางไว ้เช่นเรื่องของการเป็นตลาดส าหรบัการใหบ้ริการดิจิตอล (Digital Service Platform) เป็น
ตน้ 

คุณปวิญชน ์ชนโนทยั ค ำถำมขอ้แรก บริษัท มีแนวทางในการลงทุนในธุรกิจ Broadband เพ่ิมเติมอย่างไร 
เพ่ือใหล้กูคา้เติบโตไดต้ามเป้าหมาย 
ค ำถำมขอ้สอง บริษัท มองตลาดอตุสาหกรรมโทรคมนาคมในปี2564 เป็นอย่างไร และ
บริษัทจะลงทนุอย่างไรเพ่ือใหบ้ริษัทมีรายไดม้ากขึน้ 

คุณสมชัย เลิศสุทธิวงค ์ บริษัทลงทุนดว้ยงบ 3 หมื่นลา้น ทั้งใน 4G และ 5G อีกทั้งยังลงทุนในส่วนของ Fixed 
broadband หรือ AIS fibre  ประมาณ 5 พนัลา้นบาท ซึง่ในปีท่ีผ่านมาสามารถเติบโตได้
ถึงรอ้ยละ 22 และวันนีส้ามารถครอบคลุมไปทั้ง 77 จังหวดัแลว้ เอไอเอสไดท้ าธุรกิจ
อินเตอรเ์น็ตบา้นมา 6 ปี เอไอเอสจึงเนน้ในเรื่องคุณภาพเพ่ือใหธุ้รกิจเติบโตแบบชา้ๆ
อย่างมั่นคง 

ประธานฯ แจง้วา่เน่ืองจากเป็นวาระรายงานเพ่ือทราบ จงึไมม่ีการลงมติ 
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วาระที ่2 พจิารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุน ประจ าปี 2563 

ประธานฯ ไดข้อให ้คณุธีร ์สีอมัพรโรจน ์หัวหนา้คณะผูบ้ริหารดา้นการเงิน เป็นผูร้ายงานสรุปงบแสดง
ฐานะการเงิน งบก าไรขาดทนุ และงบกระแสเงินสดของบริษัท ประจ าปี 2563 สิน้สดุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  

คณุธีร ์สีอมัพรโรจน ์แถลงต่อท่ีประชุมว่าวาระนีเ้ป็นการพิจารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไร
ขาดทุน และงบกระแสเงินสดของบริษัทประจ าปี 2563 สิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 พรอ้มรายงานการสอบทานของ
ผูส้อบบญัชีบริษัท ซึ่งไดผ้่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัความเสี่ยงและคณะกรรมการบริษัท
ไดเ้ห็นชอบแลว้ รายละเอียดปรากฏตามส าเนางบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด พรอ้มทั้ง
รายงานการสอบทานของผูส้อบบัญชีบริษัทท่ีไดจ้ัดส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มหนังสือเชิญประชุมแลว้ โดยมีสาระส าคญั
ดงัตอ่ไปนี ้

 
การปรบัใชม้าตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 
ส าหรบังบการเงินปี 2563 บริษัทไดป้รบัการบนัทกึทางบญัชีตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบั

ท่ี 16 เรื่องสญัญาเช่า เน่ืองจากบริษัทมีสญัญาเช่าเพ่ือการด าเนินงาน ไดแ้ก่ สญัญาเช่าเสาโทรคมนาคม การเช่า
พืน้ท่ีส  าหรบัศนูยบ์ริการ การเช่าส  านกังาน รวมถงึคา่เช่าตามสญัญาการใชง้านคลื่นความถ่ี รบัรูเ้ป็นหนีต้ามสญัญา
เช่า สินทรพัยส์ิทธิการใช ้

 
งบก าไรขาดทนุ  

งบก าไรขาดทุน (หน่วย: ล้านบาท) ปี 2562 (TFRS 15) ปี 2563 (TFRS 16) 
รายได้รวม  180,893 172,890 
ต้นทุนรวม (111,899) (110,848) 
ก าไรขั้นต้น 68,994 62,041 
คา่ใชจ้่ายในการขายและการบรหิาร  (27,740) (24,330) 
ก าไรจากการด าเนินงาน 41,253 37,711 
คา่ใชจ้่ายทางการเงิน (4,776) (5,917) 
คา่ใชจ้่ายภาษีเงินได ้ (6,209) (5,088) 
ก าไรสุทธิส าหรับปีรวม 31,192 27,437 
หกัสว่นท่ีเป็นของสว่นไดเ้สยีที่ไมม่ีอ  านาจควบคมุ (3) (3) 

ก าไรสุทธิส าหรับปีในส่วนของผู้ถอืหุ้นของบริษัท 31,189 27,434 
 

ในปี 2563 บริษัทไดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 ส่งผลใหร้ายไดร้วมในปี 2563  ปรบัตัวลดลงอยู่ท่ี 

172,890 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ -4.4  เมื่อเทียบกับปีก่อน เน่ืองจากบริการโทรศพัทเ์คลื่อนท่ี ซึ่งเป็นธุรกิจหลกั

ชะลอตัวจากก าลังซือ้ท่ีอ่อนลง ในขณะท่ีธุรกิจอินเทอรเ์น็ตบ้าน บริการลูกคา้องคก์ร และธุรกิจบริการดิจิทัล 

เติบโตตามกระแสความตอ้งการท างานจากบา้นท่ีสงูขึน้ โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
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 รายไดจ้ากธุรกิจโทรศพัทเ์คลื่อนท่ีอยู่ท่ี 118,082 ลา้นบาท หรือปรบัลดลงรอ้ยละ -6.5 เทียบกบั

ปีก่อน จากผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจ 

 รายไดจ้ากธุรกิจอินเตอรเ์น็ตความเรว็สงูอยู่ท่ี 6,959 ลา้นบาท ปรบัตวัเพ่ิมขึน้ถงึรอ้ยละ 22 จาก

ปีก่อน จากกระแสการท างานท่ีบา้น สง่ผลใหเ้ติบโตดว้ยจ านวนลกูคา้ท่ีเพ่ิมขึน้เป็น 1.3 ลา้นราย  

 รายไดจ้ากธุรกิจลกูคา้องคก์รและบริการดิจิทัลอยู่ท่ี  4,552 ลา้นบาท ปรบัตวัเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 1 

เทียบกบัปีก่อน จากความตอ้งการของลกูคา้องคก์รที่ปรบัเปลี่ยนกระบวนการท างานไปสู่ระบบ

ดิจิทลั 

 รายไดจ้ากการขายอุปกรณ์อยู่ท่ี 29,574 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ -4 จากปีก่อน  จากการปิด

ศูนยบ์ริการในช่วงครึ่งปีแรก ประกอบกับการเปิดตัวท่ีล่าชา้ของ iPhone 12 เมื่อเปรียบเทียบ

จากปีก่อน  

ในส่วนของตน้ทุนการใหบ้ริการอยู่ท่ี 81,534 ลา้นบาท ปรบัตวัเพ่ิมขึน้เล็กนอ้ยรอ้ยละ 0.2 จากปี

ก่อน จากคา่ธรรมเนียม คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหน่ายฯ คา่ใชจ้่ายโครงข่าย และค่าใชจ้่ายในการใหบ้ริการอื่นๆ 

โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 

 ตน้ทนุค่าธรรมเนียมอยู่ท่ี 5,309 ลา้นบาท ลดลงตามรายไดธุ้รกิจโทรศพัทม์ือถือท่ีออ่นตวัลงอยู่

ท่ีรอ้ยละ -8.3 เม่ือเทียบกบัปีก่อน  

 คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหน่ายอยู่ท่ี 38,604 เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 5.5 เม่ือเทียบกบัปีก่อน (ตาม

มาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 อยู่ท่ี 50,210 ลา้นบาท) จากการรบัใบอนญุาต 2600 

MHz และการขยายโครงข่ายใน 5G/4G  

 ค่าใช้จ่ายโครงข่ายอยู่ ท่ี 29,825 ล้านบาท เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 1.4 จากปีก่อน (ตามมาตรฐาน

รายงานทางการเงินฉบับท่ี 16 อยู่ท่ี 18,019 ลา้นบาท) จาก การขยายโครงข่าย 4G/5G และ

คา่ใชจ้่ายโครงข่ายหลงัหกัรายรบัและคา่เช่าอปุกรณจ์าก ทีโอที ท่ีลดลง 

 ตน้ทนุการใหบ้ริการอื่นอยู่ท่ี 7,904 ลา้นบาท ปรบัตวัลงลงรอ้ยละ -18 จากปีก่อน จากการลดลง

ของคา่เช่ือมโยงโครงข่ายและคา่คอมมิชชั่น 

 คา่ใชจ้่ายทางการตลาดอยู่ท่ี 6,598 ลา้นบาท ปรบัตวัลงรอ้ยละ -16 เทียบกบัปีก่อน เป็นผลจาก

กิจกรรมทางการตลาดท่ีลดลงในช่วงมาตรการปิดเมือง  

 ค่าใช้จ่ายในการบริการอื่นๆ อยู่ท่ี 17,782 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ -11 จากปีก่อน จากการ

บริหารจดัการค่าใชจ้่ายและจากการจ่ายพิเศษในปี 2562 เพ่ือส ารองเงินชดเชยพนักงานและ

การระงบัขอ้พิพาทกบัทีโอที 

บริษัทคงความสามารถในการท าก าไรและการจ่ายเงินปันผลท่ีสม ่าเสมอ โดยในปี 2563 ก าไรก่อน

ดอกเบีย้ ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย (EBITDA) (ไม่รวมผลจาก TFRS 16) อยู่ท่ี 76,619 ลา้นบาท 
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ลดลงเลก็นอ้ยรอ้ยละ -2.7 จากปีก่อน จากรายไดท่ี้ออ่นตวัและการบริหารจดัการควบคมุตน้ทนุท่ีดี ก าไรก่อนภาษี 

(EBIT) อยู่ท่ี 37,401ลา้นบาท และอัตราก าไรต่อหุน้อยู่ท่ี 9.23บาท ลดลงจาก 10.49 บาท ในปีก่อนหนา้ ทัง้นี ้

บริษัทสรา้งก าไรสทุธิส  าหรบัปี 2563 อยู่ท่ี 27,434 ลา้นบาท (ตาม TFRS 16)   

ณ สิน้ปี 2563 บริษัทมีสถานะการเงินท่ีแข่งแกร่งพรอ้มส าหรบัการลงทุนในอนาคต โดยมีสินทรพัย์

รวมอยู่ท่ี 350,170 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 21 เทียบกับปีก่อน จากการบันทึกสินทรัพย์สิทธิการใช้ จ านวน 

58,723 ลา้นบาทจาก ตามการปรบัใชม้าตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 

บริษัทมีหนีส้ินรวมอยู่ท่ี 274,481 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้รอ้ย 25 จากปี 2562 ประกอบไปดว้ยเจา้หนี ้

การคา้และอื่นๆ จ านวน 64,619 ลา้นบาท ซึ่งสาเหตุหลักเพ่ิมขึน้จากหนีส้ินรวมจากการบันทึกหนนีส้ินตาม

สญัญาเช่าจ านวน 58,363 ลา้นบาท และการเพ่ิมของหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้ 

ณ สิน้ปี 2563 บริษัทมีส่วนของผูถื้อหุน้ทั้งสิน้ 75,689 ลา้นบาท ปรบัตัวเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 9.1 เมื่อ

เทียบกบัปีก่อน โดยมาจากก าไรสะสมท่ีเพ่ิมขึน้  

ในปี 2563 บริษัทสรา้งกระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงานหลังหักภาษี คิดเป็นเงิน

จ านวน 92,160 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้จากการจัดกลุ่มใหม่ของค่าใชจ้่ายหนีส้ินตามสญัญาเช่า จ านวน 11,754 ลา้น

บาทตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16  

ส าหรบักระแสเงินสดท่ีใชไ้ปจากการกิจกรรมการลงทนุคิดเป็นจ านวน 54,694 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้จาก 

26,784 ลา้นบาทในปีก่อน จากการลงทุนดา้นโครงข่ายส าหรบั 5G และ 4G จ านวน 28,057 ลา้นบาท และจ่าย

ช าระคา่ใบอนญุาตคลื่นความถ่ีจ านวน 26, 835 ลา้นบาท 

 

กระแสเงินสดจากการจัดหาเงินปีท่ีผ่านมาจ่ายคืนเงินกูค้ิดเป็นเงินจ านวน 4,071 ลา้นบาท เพ่ือ

สนบัสนุนการขยายธุรกิจและไดจ้่ายเงินปันผลส าหรบัผลประกอบการของปี 2563 เป็นเงินจ านวน 20,219 ลา้น

บาท  โดยสรุป ณ สิน้ปี 2563 บริษัทมีเงินสดคงเหลือทัง้สิน้อยู่ท่ี 18,420 ลา้นบาท  

 

อตัราสว่นทางการเงิน 

อัตราส่วนการท าก าไร ปี 2562 ปี 2563 
ผลตอบแทนผูถื้อหุน้ 4949%% 38% 
ผลตอบแทนตอ่สนิทรพัย ์ 11% 9% 

อัตราส่วนสภาพคลอ่ง   
อตัราสว่นกระแสเงินสด 0.73 0.91 
อตัราสว่นเงินทนุหมนุเวียนเรว็ 0.34 0.37 

ความสามารถในการช าระหนี ้ ปี 2562 ปี 2563 
อตัราหนีส้นิสทุธิตอ่ก าไรก่อนหกัดอกเบีย้จ่าย ภาษี คา่เสือ่ม 0.9 1.0 
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ราคาและคา่ตดัจ าหนา่ย (Net Debt to EBITDA) 
อตัราสว่นความสามารถในการช าระภาระผกูพนั 2.25 3.33 

 

ถึงแมว้่าอตัราผลตอบแทนส่วนของผูถื้อหุน้และอตัราผลตอนแทนต่อสินทรพัยร์วมลดลงเน่ืองจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดและการลงทุนโครงข่ายอย่างต่อเน่ืองแต่ยังสูงกว่าค่าเฉลี่ ยของอุตสาหกรรม ทัง้นี ้

บริษัทยงัคงมีความคล่องตวัทางการเงิน พรอ้มตอ่การขยายธุรกิจเชิงกลยทุธใ์นอนาคตและความไม่แน่นอนท่ีอาจ

เกิดขึน้ได ้

ผู้ถอืหุน้สอบถาม ดังต่อไปนี ้

คุณสถาพร โคธีรานุรักษ ์ จากรายงานของผูส้อบบัญชี เรื่องส าคญัในการตรวจสอบการรบั รูร้ายได้
ของกลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากการรบัรูร้ายไดภ้ายใตร้ะบบสารสนเทศท่ี
ซบัซอ้น ซึ่งจะมีผลต่อรายรบั รายไดข้องกลุ่มบริษัทท่ีมีความซบัซอ้น ขอ
ทราบรายละเอียดเรื่องอะไรบ้างท่ีซับซ้อนจนเป็นความเสี่ยง และ
สาระส าคญัท่ีจะกระทบตอ่การรบัรูร้ายได ้

ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ส าหรบัในเรื่องของรายงานผูต้รวจสอบบัญชีท่ีมีการระบุถึงเรื่องส าคญัใน
การตรวจสอบ ซึ่งเป็นการรายงานใหท้างผูถื้อหุน้ไดร้บัทราบวา่ผูส้อบบญัชี
ไดม้ีความสนใจในเรื่องใดเป็นพิเศษในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท
เน่ืองจากรายไดข้องกลุม่บริษัทเอไอเอสมีจ านวนคอ่นขา้งสงู อีกทัง้ปริมาณ
รายการทางการเงินมีจ านวนค่อนขา้งมาก และก็ยังมีการปรบัเปลี่ยนใน
เรื่องของตัวอัตราคิด ตามรายการส่งเสริมการขายท่ีปรับเปลี่ยนอยู่
ตลอดเวลา จึงเป็นประเด็นท่ีเห็นว่ามีความส าคัญ ประเด็นถัดมา คือ
เน่ืองจากปริมาณการท าธุรกรรมการต่างๆ ท่ีมาก ตัง้แต่ในเรื่องของการ
ค านวณเรื่องของการใช้บริการเป็นวินาที รวมไปถึงการปรบัเปลี่ยนอตัรา
คา่บริการตามรายการสง่เสริมการขาย ไปจนถงึเรื่องของการน าเสนอสินคา้
บริการทั้งหมดดว้ยนีจ้  าเป็นตอ้งมีระบบการควบคุมท่ีเหมาะสม ซึ่งถา้มี
ความผิดพลาดเกิดขึน้ก็จะท าใหต้วัรายไดม้ีความผิดพลาดสง่ผลตอ่ตวัเลข
ในงบการเงินได ้ จึงเป็นเหตุท่ีท าใหร้ะบุในเรื่องดงักล่าวว่ามีความส าคญั 
แต่อย่างไรก็ดี ผูต้รวจสอบบญัชีไดใ้หค้วามเห็นไวแ้ลว้วา่งบการเงินถูกตอ้ง
ตามท่ีควรในสาระส าคญั 

คุณปราโมทย ์ลิปรัตนสกุล ค ำถำมขอ้แรก ตามงบก าไรขาดทุนรวม เหตใุดบริษัทจึงขาดทุนจากการวดั
มลูคา่ยตุิธรรมของตราสารอนพุนัธ ์
ค ำถำมขอ้สอง  มาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับท่ี 9 และ มาตรฐาน
รายงานทางการเงินฉบบัท่ี16 มีผลกระทบกบัก าไรบริษัทหรือไม ่อย่างไร 

คุณธีร ์สีอัมพรโรจน ์ มาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับท่ี 9 จะมีผลหลักๆ มาจากอัตรา
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แลกเปลี่ยนหรือเป็นการประเมินมลูคา่ของตราสารอนพุนัธ์ ซึง่ในปีท่ีผ่าน
มามีผลกระทบอยู่ประมาณ 138 ลา้นบาท ทั้งนี ้วนัท่ีเราท าสญัญาเพ่ือ
เขา้ซือ้ บริษัทจะมีการปิดความเสี่ยงโดยการท าอตัราแลกเปลี่ยนลว่งหนา้
ไว ้ประมาณอย่างต ่าครึง่หนึ่ง ส าหรบั มาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบั
ท่ี 16 มีผลกระทบท่ีประมาณ -989 ล้านบาท หลักๆ มาจากอัตรา
คา่ใชจ้่ายทางการเงิน  

คุณสิทธิชัย สกุลศรีมนตรี ค ำถำมขอ้แรก  ในปี 2564 บริษัทมีแนวโนม้ลดตน้ทนุทางการเงินเพ่ิมขึน้จาก
ปีก่อนไดอ้ย่างไร  
ค ำถำมขอ้สอง  รายไดอ้ื่นๆ ของบริษัท คือรายไดอ้ะไร 
ค ำถำมขอ้สำม  เงินกูร้ะยะสัน้ทุกสถาบันการเงินประมาณ 4,500 ลา้นบาท 
จะหายไปในปี 2564 หรือไม ่

คุณธีร ์สีอัมพรโรจน ์ ค่าใชจ้่ายท่ีเพ่ิมขึน้หลักๆ จะมาจากการรบัรูส้ญัญาเช่าท่ีถูกเอามารวม
มลูคา่สญัญาตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 ซึง่สง่ผลท าให้
ค่าใชจ้่ายทางการเงินมีส่วนรวมของค่าใชจ้่ายท่ีหนีส้ินท่ีมาจากการเช่า
ดว้ย   
ส าห รับ ราย ได้อื่ น ๆ  มาจากลูกค้าองค์ก รอยู่ ห ลายป ระ เภท  ท่ี
นอกเหนือจากท่ีเป็นค่าโทรศพัทก์ับค่าอินเตอรเ์น็ต เช่น การใหเ้ช่าวงจร
บางประเภท มีการใหเ้ช่าอปุกรณบ์างอย่างในของเครือข่าย 
ส าหรบัขอ้สุดทา้ยเงินกูร้ะยะสัน้ ท่ีผ่านมาบริษัทจะมีการบริหารจัดการ 
ขึน้อยู่กับความตอ้งการใช้เงินในแต่ละช่วง เช่น บางช่วงท่ีบริษัทต้อง
จ่ายเงินปันผล หรือตอ้งมีการจ่ายคา่อปุกรณโ์ครงข่ายหลกัๆ ก็จะน าเงินกู้
ระยะสัน้มาใชเ้น่ืองจากดอกเบีย้คอนขา้งต ่า ในส่วนเงินกูร้ะยะยาวบริษัท
จะเนน้ไปทางค่าใชจ้่ายคลื่นความถ่ีหรือการลงทุนอื่นๆท่ีระยะยาว ทัง้นี ้
ขึน้อยู่กบัสภาพคลอ่งของบริษัท 
 

คุณดูการ ์กุมาร ์                              บริษัทสามารถจะเพ่ิมระยะเวลาในการใชส้ินทรพัยไ์ดห้รือไม่ หรือเพ่ิม
มลูคา่ซากของสินทรพัยไ์ดห้รือไมอ่ย่างไร                             

คุณธีร ์สีอัมพรโรจน ์                     อปุกรณท่ี์บริษัทลงทุนไป จะมรีะยะเวลาในการใชง้าน ดงันัน้ ถา้ยืดระยะเวลา
ในการใชง้านมากเกินไป ทางผูต้รวจจะถามว่ามนัสมเหตสุมผลหรือไม่ ท่ี
ผ่านมาบริษัทไดใ้ชร้ะยะเวลาตามการใชง้านจริงท่ีสามารถยืนยนักับทาง
ผู้ตรวจสอบได้ ส  าหรับมูลค่าซากของสินทรัพย์จะเพ่ิมขึน้ได้มากน้อย
เพียงใดขึน้อยู่กับราคาตลาดตามสถานการณ์ปัจจุบันและระยะเวลาใน
การใชง้านสินทรพัยอ์ยู่ท่ีประมาณ 3-5 ปี ทัง้นี ้จะมีการประเมินระยะเวลา
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ใหเ้หมาะสม 

ต่อจากนั้น ไม่มีผู ้ถือหุ้นให้ความเห็นหรือสอบถามเพ่ิมเติมในวาระนี ้อีก  ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุม 
ลงมติซึง่ตอ้งอนมุตัิดว้ยเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ และออกเสียงลงคะแนน 

 
มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน ประจ าปี 2563 สิน้สุดวันท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 ตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

มตทิีล่ง 
 

จ านวนเสียงทีล่งมต ิ
(1 หุน้ = 1 เสียง ) 

% ของผู้ถอืหุน้ซึ่งมาประชุม 
และออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,473,645,039 100.00 
2. ไม่เหน็ด้วย 0 0.0000 
3. งดออกเสียง 23,202 ไมน่บัเป็นฐานเสียง 
4. บัตรเสีย 0 0.0000 
   

วาระที ่3 พจิารณาอนุมัตจัิดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2563 เป็นเงนิปันผล 
ประธานฯ ไดข้อให ้คณุสมชยั เลิศสทุธิวงค ์ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร เป็นผูร้ายงานสรุปการจดัสรร

ก าไรเป็นเงินปันผลประจ าปี 2563 ดงัตอ่ไปนี ้

คณุสมชยั เลิศสทุธิวงค ์แถลงต่อท่ีประชมุวา่ บริษัทมีบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไมน่อ้ย
กว่ารอ้ยละ 70  ของก าไรสุทธิตามงบการเงินรวม โดยพิจารณาจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ปีละ 2 ครัง้ คือ ครัง้
แรกเป็นเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการด าเนินงาน 6 เดือนแรกของปี ตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม ถึงวันท่ี 30 
มิถุนายน และครัง้หลังเป็นเงินปันผลงวดครึ่งปีหลังจากผลการด าเนินงาน 6 เดือนหลังของปี ตั้งแต่วันท่ี 1 
กรกฎาคม ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม ซึ่งการจ่ายเงินปันผลจะขึน้อยู่กบักระแสเงินสด และแผนการลงทนุ รวมถึงความ
จ าเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตของบริษัทและบริษัทย่อย ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะตอ้งไม่
เกินก าไรสะสมท่ีปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะของบริษัท และ/หรือ มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อการ
ด าเนินงานปกติของบริษัท และบริษัทย่อย 

ในปี 2563 บริษัทมีก าไรสทุธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษัท จ านวน 27,434 ลา้นบาท คณะกรรมการ
เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้อนุมตัิจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2563 ทัง้สิน้จ านวน 20,567 ลา้นบาท 
หรือเท่ากับ 6.92 บาทต่อหุน้ บริษัทไดจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาลจ านวน 3.24 บาทต่อหุน้ เมื่อวนัท่ี 3 กนัยายน 
2563 

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหจ้ดัสรรก าไรสุทธิเป็นเงินปันผล โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลท่ีเหลือ
อีกในอตัราหุน้ละ 3.68 บาท ในการนี ้บริษัทจะก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้เพ่ือสิทธิในการรบัเงินปันผล (Record Date) 
ในวนัท่ี 22 กมุภาพนัธ ์2564 และก าหนดวนัจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 20 เมษายน 2564 โดยจะขึน้เครื่องหมาย XD 
ในวนัท่ี 19 กมุภาพนัธ ์2564 เป็นวนัแรก 
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ผู้ถอืหุน้สอบถาม ดังต่อไปนี ้

คุณสิทธิชัย สกุลศรีมนตรี บริษัทใชเ้กณฑห์กัภาษีท่ีเท่าไหรส่  าหรบัเงินปันผลปีนีแ้ละเครดิตภาษีของบริษัทอยู่
ท่ีเท่าใด และยงัมีเหลือหรือไม ่
 

คุณเตชะหทัย ์เหมะกุล  
 

การจ่ายเงินปันผลจะใชง้บก าไรของงบรวมใหก้ับผูถื้อหุน้จะหักภาษีประมาณรอ้ย
ละ 20 และภาษีนิติบคุคลหกัอยู่ท่ีอตัรารอ้ยละ 20 
 

ต่อจากนั้น  ไม่มีผู ้ถือหุ้น ให้ความเห็นหรือสอบถามเพ่ิมเติมในวาระนี ้อีก  ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุม 
ลงมติซึง่ตอ้งอนมุตัิดว้ยเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ และออกเสียงลงคะแนน 
 

ไม่มีผูถื้อหุน้ใหค้วามเห็นหรือสอบถามเพ่ิมเติมในวาระนี ้ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมลงมติซึ่งตอ้ง
อนมุตัิดว้ยเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปี 2563 เป็นเงินปันผล จ านวน 6.92 บาทตอ่หุน้ดว้ย
คะแนนเสียงดงันี ้

มตทิีล่ง 
 

จ านวนเสียงทีล่งมต ิ
(1 หุน้ = 1 เสียง ) 

% ของผู้ถอืหุน้ซึ่งมาประชุม 
และออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,473,647,441 100.00 
2. ไม่เหน็ด้วย 0 0.0000 
3. งดออกเสียง 20,800 ไมน่บัเป็นฐานเสียง 
4. บัตรเสีย 0 0.0000 

 
วาระที ่4 พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้ผู้สอบบัญชแีละก าหนดค่าสอบบัญชบีริษัทประจ าปี 2564 

ประธานฯ ไดข้อให ้คุณไกรฤทธ์ิ อุชุกานนทช์ัย ประธานกรรมการตรวจสอบและก ากับความเสี่ยง 
เป็นผูร้ายงานตอ่ท่ีประชมุ 

คุณไกรฤทธ์ิ อุชุกานนท์ชัย แถลงต่อท่ีประชุมว่า ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทนั้น 
ก าหนดใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้เป็นผูพิ้จารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีบริษัทและก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปีของบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและก ากับความเสี่ยงได้
พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจ าปี 2564 โดยประเมินความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ทักษะความรู ้
ความสามารถของทีมงาน และประสบการณ์ในการตรวจสอบอนัเป็นประโยชนต์่อธุรกิจท่ีจะไดร้บั รวมถึงความ
เหมาะสมของค่าสอบบัญชีแลว้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผูส้อบบัญชีจาก บริษัท          
ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2564 โดยมีรายช่ือ ดงัตอ่ไปนี ้



 

 

16 

รายชื่อผู้สอบบัญช ี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที ่1. ดร. ศภุมิตร เตชะมนตรกีลุ                 3356 

2. นายชวาลา เทียนประเสรฐิกิจ 4301 

3. ดร. เกียรตินิยม  คณุติสขุ              4800 

4.  นางสาวกรองทอง เหลอืงวิไล 7200 

โดยก าหนดใหผู้ส้อบบญัชีรบัอนุญาตดงักล่าวขา้งตน้คนใดคนหนึ่งเป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษัทส าหรบัปี 2564 เป็นจ านวนเงิน 2,426,000 
บาท เท่ากบัค่าสอบบัญชีของปี 2563 ซึ่งไม่รวมค่าใชจ้่ายอื่นๆ ท่ีเบิกตามจริง (Out of pocket expense) โดยการ
แตง่ตัง้ครัง้นีเ้ป็นรอบบญัชีปีท่ี 6 ติดตอ่กนัจากรอบบญัชีปี 2559-2564 

นอกจากนี ้เห็นสมควรใหท่ี้ประชมุสามญัผูถื้อหุน้รบัทราบวา่ บริษัท ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบ
บัญชี จ ากดั ไดร้บัการคดัเลือกใหเ้ป็นส านักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อย 17 แห่ง ส  าหรบัปี 2564 ดว้ย โดยมีค่า
สอบบญัชี และคา่สอบทานรายไตรมาสของบริษัทย่อยในวงเงินประมาณ 8,861,900 บาท (ซึ่งตรวจสอบโดยผูส้อบ
บัญชีของบริษัท ดีลอยท ์จ านวน 8,854,900 บาท และผูส้อบบัญชีจากบริษัทอื่น จ านวน 7,000 บาท) ซึ่งไม่รวม
คา่บริการอื่น (Non-audit fee)  

ผู้ถอืหุน้สอบถาม ดังต่อไปนี ้

คุณวิวัฒน ์คูสกุล ค่าสอบบัญชีจ านวน 2.426 ลา้น เป็นค่าสอบบัญชีเฉพาะเอไอเอสจ านวนเท่าใด?
และเป็นคา่ตรวจสอบงบรวมจ านวนเท่าใด? 

คุณไกรฤทธิ ์อุชุกานนทช์ัย คา่สอบบญัชีจ านวน 2,426,000 ลา้นบาทเป็นของเอไอเอส สว่นคา่สอบทานราย
ไตรมาสของบริษัทย่อยเป็นเงินประมาณ 8,861,900 บาท ในจ านวนบริษัทย่อย
ทัง้หมด 17  บริษัท บริษัท AWN เป็นบริษัทท่ีใหญ่ท่ีสดุ และมหีนึ่งบริษัทเลก็ๆ ไดแ้ก ่
Yellow Pages ซึง่แทบไมไ่ดด้  าเนินการอะไร บริษัทจงึไดใ้ชผู้ส้อบบญัชีอื่นตรวจ
แทนโดยมีคา่สอบอยู่ท่ีจ  านวน  7,000 บาท ทัง้นีค้า่สอบบญัชีทัง้เอไอเอสและบริษัท
ย่อยของเอไอเอสรวมอยู่ท่ี 11,280,900  บาท 
 

ต่อจากนั้น  ไม่มีผู ้ถือหุ้น ให้ความเห็นหรือสอบถามเพ่ิมเติมในวาระนี ้อีก  ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุม 
ลงมติซึง่ตอ้งอนมุตัิดว้ยเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ และออกเสียงลงคะแนน 
 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมตัิแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2564 ดว้ยคะแนนเสียง
ดงันี ้
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มตทิีล่ง 
 

จ านวนเสียงทีล่งมต ิ
(1 หุน้ = 1 เสียง ) 

% ของผู้ถอืหุน้ซึ่งมาประชุม 
และออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,467,214,502 99.7400 
2. ไม่เหน็ด้วย 6,420,741 0.2595 
3. งดออกเสียง 1,512 ไมน่บัเป็นฐานเสียง 
4. บัตรเสีย 9,000 0.0003 

 
 

วาระที ่5 พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีพ่้นจากต าแหน่งตามวาระประจ าปี 2564 
ประธานฯ ไดข้อให ้คณุสมประสงค ์บญุยะชยั รองประธานกรรมการ เป็นผูป้ฏิบตัิหนา้ท่ีแทน  
 
รองประธานกรรมการ ไดข้อให ้สรุศกัดิ์ วาจาสิทธ์ิ ประธานกรรมการสรรหาและก ากบัดแูลกิจการ 

เป็นผูร้ายงานตอ่ท่ีประชมุ 

คุณสุรศกัดิ์ วาจาสิทธ์ิ แถลงต่อท่ีประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 
และขอ้บงัคบัของบริษัทขอ้ 18 ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีทกุครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 
โดยกรรมการที่จะตอ้งออกตามวาระนีอ้าจไดร้บัเลือกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหมไ่ด ้ส  าหรบัในปี 2564 นี ้มีกรรมการ
ตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ 4 ท่าน ดงัตอ่ไปนี ้

 

รายชือ่กรรมการ ประเภทของกรรมการ 
1. คณุกานต ์ตระกลูฮนุ กรรมการอิสระ  
2.       คณุเฆรารโ์ด ซ ีอบลาซา จเูนียร ์ กรรมการอิสระ 
3. คณุแอเลน ลิว ยง เคียง กรรมการ 
4. คณุสมชยั เลิศสทุธิวงค ์ กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร 

ส าหรบัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 เพ่ือใหเ้ป็นไปตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ี
ดีเก่ียวกับการดูแลสิทธิของผูถื้อหุน้ บริษัทไดป้ระกาศต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และในเว็บไซตข์อง
บริษัทในช่วงเดือนตลุาคม - ธนัวาคม 2563 ใหส้ิทธิแก่ผูถื้อหุน้ในการเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 
และเสนอช่ือบุคคลท่ีเหมาะสมเพ่ือเขา้รบัการคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัทใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็น
การลว่งหนา้ แตไ่มม่ีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอรายช่ือกรรมการเพ่ือรบัการคดัเลือกแตอ่ย่างใด 

คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและก ากบัดแูลกิจการ ซึ่งไม่รวม
กรรมการผูม้ีส่วนไดเ้สีย พิจารณาเกณฑค์ณุสมบัติ ความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ในดา้นต่างๆ และความ
เป็นผูม้ีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทัง้ผลการปฏิบัติงานในต าแหน่งหนา้ท่ีกรรมการ และกรรมการชุดย่อยเป็น
รายบุคคลแลว้ เห็นควรใหค้ณะกรรมการบริษัทเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้แต่งตัง้กรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตาม
ก าหนดวาระทัง้ 4 ท่าน กลบัเขา้เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง 
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รายละเอียดเก่ียวกบัอายุ สดัสว่นการถือหุน้ในบริษัท วฒิุการศกึษา ประสบการณก์ารท างาน และ
ประวตัิการเขา้ประชมุคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุย่อย ปรากฏตามเอกสารท่ีแนบสง่ผูถื้อหุน้แลว้ 

อนึ่ง ส  าหรับกรรมการอิสระซึ่งเสนอให้ผู ้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งนั้น คณะกรรมการบริษัทได้
พิจารณาและเห็นว่า กรรมการอิสระสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 
อีกทัง้ ไดน้  าความรู ้ความสามารถ และความเช่ียวชาญ มาใหข้อ้เสนอแนะอนัเป็นประโยชน์ตอ่การด าเนินกิจการ
ของบริษัท โดยกรรมการที่ไดร้บัการเสนอช่ือใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งทัง้ 4 ท่าน เป็นผูท่ี้มีคณุสมบตัิครบถว้นตาม
พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ีเก่ียวขอ้ง 

จากนัน้ ไม่มีผูถื้อหุน้สอบถามหรือใหค้วามเห็นในวาระนี ้ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมลงมติซึ่งตอ้ง
อนมุตัิดว้ยเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติใหเ้ลือก คุณกานต ์ตระกูลฮุน กรรมการอิสระท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระกลบัเขา้
มาเป็นกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง ตามท่ีเสนอดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

มตทิีล่ง 
 

จ านวนเสียงทีล่งมต ิ
(1 หุน้ = 1 เสียง ) 

% ของผู้ถอืหุน้ซึ่งมาประชุม 
และออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,437,673,108 98.5460 
2. ไม่เหน็ด้วย 35,956,435 1.4535 
3. งดออกเสียง 30,200 ไมน่บัเป็นฐานเสียง 
4. บัตรเสีย 9,000 0.0003 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติใหเ้ลือก คุณเฆรารโ์ด ซี อบลาซา จูเนียร ์กรรมการอิสระท่ีพน้จากต าแหน่งตาม
วาระกลบัเขา้มาเป็นกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง ตามท่ีเสนอดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

มตทิีล่ง 
 

จ านวนเสียงทีล่งมต ิ
(1 หุน้ = 1 เสียง ) 

% ของผู้ถอืหุน้ซึ่งมาประชุม 
และออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,468,493,831 99.7926 
2. ไม่เหน็ด้วย 5,121,110 0.2070 
3. งดออกเสียง 44,802 ไมน่บัเป็นฐานเสียง 
4. บัตรเสีย 9,000 0.0003 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชมุมีมติใหเ้ลือก คุณแอเลน ลิว ยง เคยีง กรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระกลบัเขา้มา
เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามท่ีเสนอดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

มตทิีล่ง 
 

จ านวนเสียงทีล่งมต ิ
(1 หุน้ = 1 เสียง ) 

% ของผู้ถอืหุน้ซึ่งมาประชุม 
และออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,440,980,538 98.6799 
2. ไม่เหน็ด้วย 32,643,003 1.3196 
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3. งดออกเสียง 36,202 ไมน่บัเป็นฐานเสียง 
4. บัตรเสีย 9,000 0.0003 

 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชมุมีมติใหเ้ลือก คุณสมชัย เลิศสุทธิวงค ์ กรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระกลบัเขา้มา
เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามท่ีเสนอดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

มตทิีล่ง 
 

จ านวนเสียงทีล่งมต ิ
(1 หุน้ = 1 เสียง ) 

% ของผู้ถอืหุน้ซึ่งมาประชุม 
และออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,462,260,219 99.5401 
2. ไม่เหน็ด้วย 11,365,722 0.4594 
3. งดออกเสียง 33,802 ไมน่บัเป็นฐานเสียง 
4. บัตรเสีย 9,000 0.0003 

 

 
วาระที ่6 พจิารณาอนุมัตกิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 

ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชุมว่า ตามขอ้บังคบัของบริษัทขอ้ 16 ก าหนดใหก้รรมการของบริษัทมีสิทธิไดร้บั
คา่ตอบแทนในการปฏิบตัิหนา้ท่ีจากบริษัท ซึง่คา่ตอบแทน ไดแ้ก่ คา่ตอบแทนรายเดือน เบีย้ประชมุ  เบีย้เลีย้ง  และโบนสั  

คณะกรรมการพัฒนาความเป็นผูน้  าและก าหนดค่าตอบแทน ไดพิ้จารณาก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการใหส้อดคลอ้งกับหนา้ท่ีความรบัผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทน
ดงักลา่วจะอยู่ในระดบัท่ีเหมาะสมเทียบเคียงไดก้บัตลาดและอตุสาหกรรมเดียวกนั รวมทัง้เพียงพอท่ีจะจงูใจและ
รกัษากรรมการท่ีมีคณุภาพไวก้บับริษัท จึงเห็นสมควรก าหนดวงเงินค่าตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชดุย่อยของบริษัทประจ าปี 2564 ภายในวงเงินไม่เกิน 36,000,000 บาท ( สามสิบหกลา้นบาท) ซึ่ง
ประกอบดว้ยค่าตอบแทนรายเดือน เบีย้ประชุม เบีย้เลีย้ง1) และโบนัส โดยเท่ากบัวงเงินค่าตอบแทนของปี 2563 
ทั้งนี ้ นโยบายและอัตราการจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบของค่าตอบแทนรายเดือน เบี ้ยประชุม โบนัส เป็น
หลกัเกณฑเ์ดิมตามท่ีไดร้บัอนมุตัิจากท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563  โดยมีรายละเอียดดงันี ้

นโยบายค่าตอบแทนกรรมการปี 2564 

ประเภทของคณะกรรมการ 
ค่าตอบแทนรูปตัวเงิน (บาท) ปี 25641) 

รายเดอืน เบีย้ประชุม โบนัส 
คณะกรรมการบริษัท 
- ประธานกรรมการ2) 300,000   
- กรรมการ3) 75,000 25,000  
คณะกรรมการตรวจสอบก ากับความเสี่ยง/คณะกรรมการบริหาร 

- ประธาน 25,000 25,000  

- กรรมการ  25,000  
คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ 

- ประธาน 10,000 25,000  
- กรรมการ  25,000  
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หมายเหตุ : 1) กรรมการบริษัทจะไดร้บัเบีย้เลีย้งในกรณีที่ตอ้งเดินทางไปปฏิบัติงานใหบ้ริษัทในอัตราเดียวกันกับประธานเจา้หนา้ที่
บรหิารและเป็นไปตามระเบียบของบรษัิท 

  2)  ประธานกรรมการไมไ่ดร้บัคา่ตอบแทนรายเดือน หรอืคา่เบีย้ประชมุในฐานะกรรมการชดุยอ่ย ในกรณีที่ไดร้บัการแตง่ตัง้ให้
ด  ารงต าแหน่งในคณะกรรมการชดุยอ่ย 

                    3) กรรมการที่เป็นผูบ้รหิาร / พนกังานของบรษัิท ของบรษัิทยอ่ย หรอืของผูถื้อหุน้รายใหญ่ ไมมี่สิทธิไดร้บัคา่ตอบแทนใน
ฐานะกรรมการหรอืกรรมการชดุยอ่ย 

ทัง้นี ้กรรมการบริษัทไม่ไดร้บัค่าตอบแทนอื่นใดนอกเหนือจากท่ีกล่าวขา้งตน้ อย่างไรก็ตาม เพ่ือ
สนบัสนนุใหก้รรมการสามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีไดอ้ย่างเตม็ประสิทธิภาพ บริษัทไดจ้ดัเตรียมกรมธรรมป์ระกนัความรบั
ผิดของกรรมการ (Directors and Officers Liability Insurance) กรมธรรมป์ระกันสุขภาพและกรมธรรมป์ระกัน
ชีวิต ค่าใชจ้่ายในการอบรมสัมมนา การจัดหาโทรศัพทเ์คลื่อนท่ีและอุปกรณ์ tablets เพ่ือเป็นช่องทางในการ
สื่อสารและส่งเอกสารการประชุมผ่านระบบ Board Portal ของบริษัท และรถยนตป์ระจ าต าแหน่งของประธาน
กรรมการบริษัท โดยบริษัทเป็นผูร้บัผิดชอบคา่ใชจ้่ายตามวงเงินท่ีก าหนดไวใ้นนโยบายของบริษัทท่ีเก่ียวขอ้ง 

ผู้ถอืหุน้สอบถาม ดังต่อไปนี ้

คุณดูกา กูมาร ์ สามารถก าหนดค่าตอบแทนกรรมการจากโบนัสรอ้ยละ 1 ใหส้อดคลอ้งกับ
การเติบโตของอตัราก าไรสทุธิของผลการด าเนินการของบริษัท ไดห้รือไม่ 

คุณกานต ์ตระกูลฮุน ในส่วนของค่าตอบแทนไดม้ีการพิจารณาในท่ีประชุมคณะกรรมการพัฒนา
ความเป็นผูน้  าและก าหนดค่าตอบแทน โดยค่าตอบแทนของฝายจดัการจะมา
จากตัวชีว้ัดผลการด าเนินการ ซึ่งจะเช่ือมโยงไปยังผลตอบแทนระยะยาว
ระหวา่งบริษัทกบัฝ่ายจดัการ ในสว่นคา่ตอบแทนของกรรมการ จะมีตวัชีว้ดัใน
ดา้นการก ากบัดแูลกิจการที่ดี การสง่เสริมธรรมาภิบาลใหก้บับริษัท และมีการ
เทียบเคียงกับบริษัทชัน้น าภายในประเทศท่ีไม่ไดม้ีแต่เพียงในอุตสาหกรรม
เดียวกนั เพ่ือคงไวซ้ึง่การรกัษากรรมการท่ีมีคณุภาพไวก้บับริษัท 

คุณกานตมิา เลอเลิศยุตธิรรม คา่ตอบแทนกรรมการจะยดึตามหลกั Asian CG Scorecard จะไมไ่ดข้ึน้อยู่ 
กับผลการด าเนินการของบริษัท ทั้งนีเ้พ่ือใหเ้กิดความมั่นใจว่าเป็นไปตาม
หลกัการก ากับดูแลกิจการท่ีดี โดยจะมุ่งเนน้ไปท่ีการมีส่วนร่วม การอทิุศตวั 
รวมถงึความพยายามใหเ้กิดผลส าเรจ็ของงาน 

 ไม่มีผูถื้อหุน้ใหค้วามเห็นหรือสอบถามในวาระนี ้ ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมลงมติซึ่งตอ้งอนุมตัิ
ดว้ยคะแนนเสียงไมน่อ้ยกวา่สองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียง 
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มตทิีป่ระชุม ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 ตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้
มตทิีล่ง 

 
จ านวนเสียงทีล่งมต ิ
(1 หุน้ = 1 เสียง ) 

% ของผู้ถอืหุน้ซึ่งมาประชุม 
และออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,460,900,507 99.4838 
2. ไม่เหน็ด้วย 12,719,934 0.5142 
3. งดออกเสียง 48,302 0.0019 
4. บัตรเสีย 0 0.0000 

 

ซึง่เป็นคะแนนเสียงอนุมตัิไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียง  

วาระที ่7 พจิารณาเร่ืองอืน่ๆ  
ประธานฯ แจ้งว่าวาระนี ้ก าหนดขึน้เพ่ือให้ผู ้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือ ให้ความเห็นต่างๆ ต่อ

คณะกรรมการ (ถา้มี) และ/หรือ ใหค้ณะกรรมการชีแ้จง ตอบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุน้ และหากไม่มีการเสนอเรื่อง
อื่นๆ เพ่ือพิจารณาตามหลกัเกณฑข์องกฎหมายแลว้ จะไมม่ีการลงมติใดๆ ในวาระนี ้ 

ประธานฯ แจง้ดว้ยว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรคสอง  
ผูถื้อหุน้ซึ่งนบัหุน้รวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดจะขอใหท่ี้ประชุมพิจารณา
เรื่องอื่นๆ นอกจากท่ีก าหนดไวใ้นหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้ ดังนั้น หากมีผู ้ถือหุ้นใดประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นๆ 
นอกเหนือจากวาระการประชุม ผูถื้อหุน้เหล่านัน้จะตอ้งแสดงว่ามีหุน้นบัรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่า 991,184,771 หุน้ จาก
จ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ัง้หมด 2,973,554,313  หุน้ จงึจะสามารถเสนอใหบ้รรจวุาระเพ่ือพิจารณาในท่ีประชมุนีไ้ด ้

ไม่มีผูถื้อหุน้ซึ่งนับหุน้รวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 
เสนอใหท่ี้ประชมุพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชมุ 

นอกจากนี ้บริษัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่งขอ้ซกัถามล่วงหนา้ ส  าหรบัการประชุมครัง้นี ้ก่อนการ
ประชมุมีผูถื้อหุน้สง่ค าถามลว่งหนา้ ซึง่บริษัทไดด้  าเนินการชีแ้จงไปแลว้ สว่นค าถามของผูถื้อหุน้ในหอ้งประชมุมีดงันี  ้

ผู้ถอืหุน้สอบถาม ดังต่อไปนี ้

คุณกรชุลี สุวรรณประทีป บริษัทมีนโยบายป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของลูกคา้อย่างไร ภาครัฐ   
สามารถเขา้ถงึขอ้มลูไดห้รือไม่ 

คุณสมชัย เลิศสุทธิวงค ์       ขอกราบเรียนโดยแยกเป็นแตล่ะประเดน็ ประเดน็แรกบริษัทถือวา่ขอ้มลูสว่นบคุคล
เป็นเรื่องท่ีบริษัทใหค้วามส าคญัท่ีตอ้งสรา้งความเช่ือมั่นใหก้บัลกูคา้ทุกท่าน อีก
ทัง้พระราชบัญญัติคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีก าลงัจะมีผลบังคับใชภ้ายในเร็ว
วนันี ้จะเป็นการยืนยันและสรา้งความมั่นใจให้กับลูกคา้ว่าลูกคา้จะไดร้ับการ
ปกป้อง ดแูล รกัษาขอ้มลูสว่นบคุคลจากบริษัทอย่างเตม็ท่ี ประเดน็ท่ี 2 หน่วยงาน
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ภาครัฐท่ีต้องการขอข้อมูลจากบริษัท เช่น หน่วยงานปราบปรามยาเสพติด 
จ าตอ้งมีหมายศาลและตอ้งเป็นไปตามท่ีกฏหมายก าหนด หากหน่วยงานใดท่ีไม่
มีกฏหมายรองรบับริษัทจะไม่สามารถใหข้อ้มูลได ้โดยลักษณะขอ้มูลท่ีบริษัท
สนับสนุนขอ้มูลตามกฏหมายใหแ้ก่หน่วยงานภาครฐันั้นไม่ไดเ้ป็นขอ้มูลเชิงลึก
หรือขอ้มลูส่วนตวัท่ีละเอียดอ่อน แต่อย่างใด หากแตเ่ป็นขอ้มลูพืน้ฐานเบือ้งตน้ท่ี
มีอยู่ในระบบจดัเก็บเงินลูกคา้ของบริษัท เจา้หนา้ท่ีรฐัสามารถใชป้ระโยชน์จาก
ขอ้มลูพืน้ฐานเหล่านัน้เพ่ือติดตามผูก้ระท าผิดเท่านัน้ ประเด็นท่ี 3 การโฆษณาท่ี
ถูกส่งจากผูใ้หบ้ริการดา้นเนือ้หา (Content Partner) ไปยังลูกคา้ ซึ่งอาจมองได้
ว่าเป็นการรบกวนลูกคา้นัน้ ทางบริษัทและผูใ้หบ้ริการเหล่านัน้มิไดน่ิ้งนอนใจใน
การที่จะปกป้องขอ้มลูของลกูคา้ โดยไดป้ระสานงานกบัส านกังานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน ์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) 
เพ่ือใหอ้อกมาตรการป้องกนัไม่ใหข้อ้ความโฆษณาเหล่านีป้รากฏอยู่ได ้อย่างไรก็
ตาม อาจมีบางกรณี ท่ีลูกค้าเข้าไปใช้งานในระบบต่างๆ เช่น Google หรือ 
Facebook ซึ่งอาจจะมีขอ้ความจากผูใ้หบ้ริการ content partner เหล่านีป้รากฏ
เขา้มายังลูกคา้ได ้โดยไม่จ าเป็นตอ้งผ่านบริษัท เน่ืองจากผู้ใหบ้ริการเหล่านี ้มี
ระบบท่ีสามารถจบัพฤติกรรมการใชง้านของลกูคา้ และน ามาประมวลผลและส่ง
ตรงไปยงัลกูคา้ได ้

คุณกรชุลี สุวรรณประทีป     บริษัทมีมุมมองเก่ียวกับการลงทุนของรฐับาลในโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก (EEC) อย่างไร และมีปัจจัยความเสี่ยงอะไรบ้างท่ีอาจส่งผล
กระทบกบัการลงทนุของ AIS ท่ี EEC ดว้ย 

คุณสมชัย เลิศสุทธิวงค ์        ในมุมมองของบริษัท โครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวนัออก (EEC) เป็น
โครงการท่ีดีและเป็นจดุดงึดดูใหน้กัลงทนุตา่งชาติเขา้มาลงทนุ ดว้ยประเทศไทยมี
ระบบโครงสรา้งพืน้ฐานและระบบโทรคมนาคมท่ีเหนือกว่าประเทศเพ่ือนบา้น 
ดว้ยเหตดุงักล่าว จึงเป็นเหตผุลใหบ้ริษัทและผูใ้หบ้ริการโทรคมนาคมรายอื่นๆ ใน
ประเทศไดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วมในโครงการ EEC เช่น การน าเทคโนโลยี 5G เขา้ไป
พฒันาในเขตพืน้ท่ีของ EEC เพ่ือเป็นจดุขายและสรา้งความแตกตา่งจากประเทศ
อื่นๆ  ท่ีนอกเหนือจากสิทธิประโยชนส์  าหรบันกัลงทนุ หรือสิทธิประโยชนท์างดา้น
ภาษี โดยปัจจุบัน บริษัทไดร้่วมมือกับกลุ่มพัฒนานิคมอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น 
กลุ่มบริษัทอมตะ คอรป์อเรชัน จ ากัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัทสหพัฒนา
อินเตอรโ์ฮลดิง้ จ  ากดั (มหาชน) ในการสรา้งและพัฒนาความแตกต่างเหล่านีใ้ห้
เป็นจุดขายแก่นกัลงทุนดว้ย ส่วนผลส าเร็จขึน้อยู่กับองคป์ระกอบหลายประการ
ซึง่ไม่สามารถตอบแทนรฐับาลได ้แต่ถา้หากบริษัทไดเ้ขา้ไปมีส่วนรว่มใดๆ ก็ตาม
ในโครงการเหลา่นี ้บริษัทก็จะท าหนา้ท่ีอย่างเตม็ความสามารถ 
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คุณกิตติยศ อาภาเกียรติวงศ์ หลายบริษัทใชก้ารประชุมในรูปแบบ e-meeting ในส่วน AIS ไดเ้คยศึกษาและ 
พิจารณาเหตุผลท่ีควรใชห้รือไม่อย่างไร เช่น ในดา้นความสะดวกสบาย หรือใน
ดา้นคา่ใชจ้่าย เป็นตน้ 

คุณสมชัย เลิศสุทธิวงค ์        ในฐานะท่ีบริษัทเป็นผูใ้หบ้ริการท่ีเก่ียวขอ้งกับธุรกิจทางดา้นดิจิทลัอยู่แลว้ การ
ประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็คทรอนิกส ์(e-meeting) เป็นสิ่งท่ีบริษัทด าเนินการมา
โดยตลอด โดยเฉพาะในช่วงระยะเวลาของการเกิดโรคระบาด Covid-19 บริษัท
ท าทุกอย่างผ่านระบบสื่ออิเล็คทรอนิกสแ์บบรอ้ยละ 100 ซึ่งรวมถึงการท างานท่ี
บ้านแบบ work from home ด้วย แต่เมื่อสถานการณ์โรคระบาดคลี่คลายลง 
บริษัทตอ้งการสรา้งความสมดุลยท์ั้งสองรูปแบบ ถึงแมก้ารด าเนินการผ่านสื่อ
อิเล็คทรอนิกสจ์ะช่วยท าใหล้ดค่าใชจ้่าย และเพ่ิมเวลาไดม้ากขึน้ แต่การพบปะ
พดูคยุปรกึษาหารือก็ท าใหก้ารท างานมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ 

สว่นการประชมุผูถื้อหุน้ในวนันีด้ว้ยเทคโนโลยีท่ีมีอยู่บริษัทสามารถจดัการประชุม
ในรูปแบบ e-meeting ไดโ้ดยทันที แต่หลงัจากบริษัทไดข้อค าปรึกษาจากท่าน
ประธานกรรมการแล้วพิจารณาเห็นควรจัดการประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบ
ผสมผสาน หากผูถื้อหุน้ท่านใดไม่สะดวกเขา้ประชุมดว้ยตนเองก็สามารถเขา้ชม
การประชุมผ่านระบบออนไลนไ์ด ้หากท่านใดสะดวกท่ีมาประชุมดว้ยตนเองก็
แสดงความจ านงเพ่ือเขา้ร่วมประชุมได ้อีกทัง้ประธานกรรมการก็ประสงคใ์หเ้กิด
การพบปะพดูคยุกบัผูถื้อหุน้ดว้ย 

คุณดูกา กูมาร ์                     ท าอย่างไรถึงจะเกิดการสรา้งรายไดใ้หม่ๆ ธุรกิจใหม่ๆ ท่ีใหผ้ลก าไรก่อนดอกเบีย้ 
ภาษี คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย (EBITDA margin) สงูกวา่รอ้ยละ 50 และ
สงูขึน้เรื่อยๆ  

คุณสมชัย เลิศสุทธิวงค ์      ในแต่ละอตุสาหกรรมจะมีการแบ่งกลุ่มทางการตลาด (Segment) และมีรูปแบบ
โครงสรา้งราคากบัรายไดท่ี้แตกต่างกนั ในส่วนของธุรกิจโทรศพัทเ์คลื่อนท่ีอาจมี 
EBITDA margin ท่ีสงูถึงรอ้ยละ 50 แต่อตุสาหกรรมอื่นๆ อาจจะไม่ไดส้งูมากนัก 
เม่ือบริษัทจะขยายธุรกิจจะเป็นไปในรูปแบบ 2 มิติ มิติแรกคือธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ธุรกิจของบริษัท โดยบริษัทสามารถน าบริการ (service) ต่างๆ เข้าไปได ้เช่น 
ธุรกิจ Mobile banking หรือ ธุรกิจดา้น VDO เป็นตน้ ส่วนมิติท่ีสองคือผลก าไร 
เช่น  การท า  Content ต่างๆ  โดยร่วมมื อกับคู่ ค้า ท่ี มีความ เช่ี ยวชาญ ใน
อตุสาหกรรมดา้นนั้นๆ ถึงแมผ้ลก าไรจะไม่สูงมากนักเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรม
ดา้นโทรศัพทเ์คลื่อนท่ี แต่จากการท่ีบริษัทลงทุนในหลากหลายอุตสาหกรรมก็
สามารถท าก าไรโดยรวมไดด้ีเช่นกนั 
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ผู้ถอืหุน้ไม่ทราบชือ่ ปัญหาการเมืองในพม่ามีผลกระทบอย่างไรกบัลกูคา้ชายแดนทางภาคเหนือของ
ไทย 

คุณสมชัย เลิศสุทธิวงค ์      บริษัทไม่ไดม้ีการร่วมลงทุนใดๆ ในประเทศพม่า มีเพียงคู่คา้และการใหบ้ริการ
โทรศัพท์ระหว่างประเทศ (International Roaming)  เท่านั้น  ดังนั้นจึงไม่มี
ผลกระทบใดๆ กับบริษัท อย่างไรก็ดีจ  านวนแรงงานท่ีเขา้มาท างานในประเทศ
ไทยอาจจะลดนอ้ยลงบา้ง จากการปิดประเทศภายใตส้ถานการณ์โรคระบาดโค
วิด 19 แต่บริษัทก็ไมไ่ดร้บัผลกระทบมากนกั รายไดจ้ากนกัท่องเท่ียวต่างประเทศ
อื่นๆ ท่ียงัไมส่ามารถเดินทางเขา้มาในประเทศได ้ส  าคญักวา่ 

 

ไมม่ีผูถื้อหุน้สอบถามเพ่ิมเติม ประธานฯ จงึกลา่วขอบคณุผูเ้ขา้รว่มประชมุ และประกาศปิดประชมุ 
 
เลิกประชมุเวลา 16.15 นาฬิกา 

อนึ่ง หลงัจากเริ่มการประชุม ไดม้ีผูถ้ือหุน้ทยอยมาลงทะเบียนเพ่ือเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมเติม  ทัง้นี ้
มีจ  านวนผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะท่ีเขา้รว่มประชุม ณ เวลาท่ีปิดการประชุมรวมทัง้สิน้ 1,894 ราย นบัจ านวน
หุน้ท่ีถือรวมกนัไดท้ัง้สิน้ 2,473,668,743 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 83.18 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของบริษัท   

   
 
  ลงช่ือ      ประธานท่ีประชมุ 

                (นายกานต ์ตระกลูฮนุ) 
 
    

ลงช่ือ      เลขานกุารบริษัท 
                (นายชวิน ชยัวชัราภรณ)์     

 
 
 
 
 
 


