
ค ำถำมจำกกำรประชมุสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2564 
วำระที ่2: พจิำรณำอนุมตังิบแสดงฐำนะทำงกำรเงนิและงบก ำไรขำดทุนประจ ำปี 2563 
ผูถ้อืหุน้: Mr. Basant Dumar Dugar 
ค ำถำม: Can you capitalize more expense to reduce cost of service growth? 
บรษิทัสำมำรถตัง้ค่ำใชจ้่ำยเป็นสนิทรพัยเ์พื่อลดกำรเตบิโตของตน้ทุนไดห้รอืไม่ 
ค ำตอบ: กำรตัง้ค่ำใชจ้่ำยเป็นสนิทรพัยเ์พื่อรบัรูเ้ป็นค่ำใชจ่่ำยในจ ำนวนทีต่ ่ำลงในปีแรก และบนัทกึค่ำใชจ้่ำยในกำร
ตดัจ ำหน่ำยเป็นระยะเวลำทีน่ำนขึน้ตลอดอำยุกำรใชง้ำนและลดกำรเตบิโตของตน้ทุนกำรใหบ้รกิำรนัน้เป็นไปตำม
มำตรฐำนบญัช ีซึง่จะพจิำรณำตำมอำยุกำรใชง้ำนจรงิของสนิคำ้และบรกิำร 
ผูถ้อืหุน้: MR. Basant Kumar Dugar 
ค ำถำม: A. Can AIS show net D/E ratio, additional as your internal cash flow strength?  
ขอเสนอแนะใหบ้รษิทัแสดงอตัรำสว่นทำงกำรเงนิ หนี้สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้สทุธเิพิม่เตมิเพื่อแสดงถงึควำม
แขง็แกร่งของกระแสเงนิสดบรษิทั 
ค ำตอบ: บรษิทัไดม้กีำรเปิดเผยเกีย่วกบัอตัรำสว่นทำงกำรเงนิต่ำงๆ อำท ิสภำพคล่องและโครงสรำ้งทำงกำรเงนิ 
รวมถงึกำรวเิครำะหท์ำงกำรเงนิในเบือ้งตน้เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้สำมำรถใชเ้ขำ้ใจสถำนะทำงกำรเงนิของบรษิทั โดยผูถ้อื
หุน้สำมำรถศกึษำเพิม่เตมิไดจ้ำกค ำอธบิำยบทวเิครำะหข์องฝ่ำยบรหิำรประจ ำปี 2563 และในรำยงำนประจ ำปี 2563 
หน้ำที ่93 
B. Can you have higher income earning assets, to increase ROA% to be higher than ROE% 
บรษิทัควรจะเพิม่ทรพัยส์นิทีส่รำ้งรำยได ้เพื่อทีจ่ะเพิม่อตัรำสว่น ผลตอบแทนต่อสนิทรพัยใ์หส้งูกว่ำผลตอบแทนต่อ
สดัสว่นผูถ้อืหุน้ 
ค ำตอบ: ในปีทีผ่่ำนมำบรษิทัไดป้ระมลูคลื่นควำมถีร่วม 3 ย่ำนเพื่อน ำมำใหบ้รกิำร 5G นบัว่ำเป็นทรพัยส์นิทีส่รำ้ง
รำยได ้โดยบรษิทัมุ่งมัน่ทีจ่ะสรำ้งบรกิำร 5G ส ำหรบัลกูคำ้ทัง้บุคคลและองคก์รในภำคอุตสำหกรรม เป็นกำรขยำย
แหล่งรำยไดใ้หมใ่หแ้ก่บรษิทั เพือ่สรำ้งผลก ำไรและผลตอบแทนในระยะยำวต่อไป 
C. Can AIS repay O.D. in full, as you have positive Operating Cash Flow now, for quick financial saving? 
ขอเสนอแนะใหบ้รษิทัจ่ำยคนืวงเงนิเบกิเกนิบญัช ี(O.D.) เน่ืองจำกมกีระแสเงนิสดสทุธเิป็นบวก ทัง้นี้เพื่อลด
ค่ำใชจ้่ำยในกำรกูย้มืเงนิในทนัท ี
ค ำตอบ: บรษิทัไดใ้หค้วำมส ำคญัในกำรบรหิำรสภำพคล่อง และจดัสรรกำรกูย้มืทัง้จำกสถำบนักำรเงนิ และแหล่ง
ระดมทุนต่ำงๆอย่ำงเหมำะสม โดยพจิำรณำจดัหำแหล่งเงนิกูใ้หส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ำรใชเ้งนิ เพื่อใหม้ัน่ใจว่ำ
ควำมสำมำรถในกำรช ำระคนืเป็นไปอย่ำงเหมำะสมและมอีตัรำดอกเบีย้ในกำรกูย้มืทีเ่หมำะสม 
วำระที ่3: พจิำรณำอนุมตัจิดัสรรก ำไรสทุธปิระจ ำปี 2563 เป็นเงนิปันผล 
ผูถ้อืหุน้: คุณศกัดิช์ยั สกุลศรมีนตร ี
ค ำถำม: เงนิปันผลจ่ำยของเอไอเอสในปี 2563 ในอตัรำหุน้ละ 6.92บำท จ่ำยจำกภำษเีงนิไดน้ติบิคุคลในอตัรำเท่ำใด 
และไดเ้ครดติเงนิปันผลทัง้หมด หรอืว่ำบำงสว่น ในกรณีทีไ่ดบ้ำงสว่น เพรำะเหตุใดจงึมบีำงสว่นทีไ่ม่ไดร้บั 
ค ำตอบ: เงนิปันผลในปี 2563 จำ่ยจำกผลก ำไรของบรษิทัซึง่ถูกหกัภำษเีงนิไดน้ติบิุคคลในอตัรำ 20% โดยผูถ้อืหุน้
สำมำรถใชเ้ครดติภำษขีองเงนิปันผลไดเ้ตม็จ ำนวน 
วำระที ่5 พจิำรณำเลอืกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรทีพ่น้จำกต ำแหน่งตำมวำระ ประจ ำปี 2564  
ผูถ้อืหุน้: คุณกรชุล ีสวุรรณประทปี 
ค ำถำม: สงัเกตุว่ำผูบ้รหิำรของบรษิทัจะมอีำยมุำกเป็นสว่นใหญ่ ทัง้นี้ เอไอเอสเป็นบรษิทัทีด่ ำเนินธุรกจิเกีย่วกบั
เทคโนโลยซีึง่มกีำรเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยอีย่ำงรวดเรว็ ซบัซอ้น และยำกทีค่นรุ่นเก่ำจะเขำ้ใจ  



ในอนำคตจะมโีอกำสในกำรเพิม่สดัสว่นผูบ้รหิำรรุ่นใหม่เพิม่ขึน้หรอืไม่ อำทเิช่น ในสดัสว่นผูบ้รหิำรรุ่นใหม่:รุ่นใหม่ 
ในสดัสว่น 50:50 
ค ำตอบ: ในกำรคดัเลอืกผูบ้รหิำรของบรษิทัเป็นกำรคดัเลอืกโดยคณะกรรมกำรพฒันำควำมเป็นผูน้ ำและก ำหนด
ค่ำตอบแทน ซึง่มไิดม้ขีอ้จ ำกดัทำงดำ้นวยัวฒุใินกำรคดัสรรผูบ้รหิำร หำกแต่จะพจิำรณำจำกทัง้ประสบกำรณ์กำร
ท ำงำนทีเ่กีย่วขอ้งและจ ำเป็นส ำหรบัสำยงำน ทัง้นี้ควำมเชยีวชำญเกี่ยวกบัเทคโนโลยถีอืเป็นหนึ่งในปัจจยัส ำคญัทีจ่ะ
ช่วยเสรมิกำรเตบิโตของบรษิทัตำมวสิยัทศัน์สูก่ำรเป็นผูใ้หบ้รกิำรดจิทิลัไลฟ์ และบรษิทัยงัค ำนึงถงึควำมสำมำรถและ
ศกัยภำพในดำ้นอื่นๆ เพื่อสรำ้งทมีบรหิำรทีม่ปีระสบกำรณ์หลำกหลำยทีจ่ะชว่ยเตมิเตม็ใหก้บัทมีผูบ้รหิำรของบรษิทั
อกีดว้ย ในช่วง 3 ปีทีผ่่ำนมำเอไอเอสไดค้ดัเลอืกผูบ้รหิำรใหมท่ีม่ปีระสบกำรณ์เฉพำะดำ้น เช่น ดำ้น ICT, Data 
รวมถงึมปีระสบกำรณ์จำกอุตสำหกรรมอื่น ใหเ้ขำ้มำร่วมทมีบรหิำรเพื่อน ำพำเอไอเอสสูว่สิยัทศัน์กำรเป็นผูใ้หบ้รกิำร
ดำ้นดจิทิลัไลฟ์ 
วำระที ่7 พจิำรณำเรื่องอื่นๆ 
ผูถ้อืหุน้: คุณศกัดิช์ยั สกุลศรมีนตร ี
ค ำถำม: โปรโมชัน่สง่เสรมิกำรขำยของบรกิำรประเภทรำยเดอืน เหตุใดจงึมรีำคำสงูกว่ำเมื่อเปรยีบเทยีบกบัประเภท
เตมิเงนิ เช่น โปรโมชัน่อนิเทอรเ์น๊ต 
ค ำตอบ: กำรออกแบบแพก็เกจต่ำงๆ ทัง้ประเภทเตมิเงนิและรำยเดอืนนัน้ไดร้บักำรออกแบบใหม้อีตัรำค่ำบรกิำรและ
ประเภทของบรกิำรทีเ่หมำะสมกบักลุ่มเป้ำหมำยซึง่แตกต่ำงกนั โดยแพก็เกจแบบรำยเดอืนนัน้เป็นบรกิำรทีเ่น้น
ควำมสะดวกสบำยในกำรใชง้ำนอย่ำงต่อเนื่องและกำรช ำระเงนิ และมรีปูแบบกำรใชง้ำนโทรและปรมิำณดำตำ้ใน
ปรมิำณทีส่งู อำจมรีะดบัรำคำตัง้ตน้ทีว่งเงนิสงูกว่ำแต่กใ็หด้ำตำ้ทีม่ำกกว่ำ สว่นแพก็เกจเตมิเงนินัน้ออกแบบให้
เหมำะสมกบักลุ่มลกูคำ้ทีต่อ้งกำรใชง้ำนแบบไมม่ขี ัน้ต ่ำรำยเดอืน สำมำรถเตมิเงนิไดต้ัง้แต่ระดบัหลกัสบิบำท รวมถงึ
กำรใชง้ำนทีไ่ม่สม ่ำเสมอ จงึใหท้ำงเลอืกในระดบัรำคำย่อยๆทีห่ลำกหลำย โดยสรุป แพก็เกจทัง้รำยเดอืนและเตมิเงนิ
มคีวำมคุม้ค่ำและเหมำะสมกบัรปูแบบกำรใชง้ำนทีแ่ตกต่ำงกนัออกไป  
ผูถ้อืหุน้: คุณผดุงศกัดิ ์นิธพิงศพ์นัธ ์
ค ำถำม: บรษิทัมลีงทุนเดนิสำย Internet ตำมคอนโดหรอืไม ่ 
ค ำตอบ: ตำมอำคำรประเภทคอนโดต่ำงๆ สว่นใหญ่ ทำงเจำ้ของโครงกำรจะมกีำรเดนิสำยภำยในไวต้ัง้แต่ก่อสรำ้ง
อำคำร ดงันัน้กำรใหบ้รกิำรภำยในอำคำรส ำหรบัลกูคำ้ จะขึน้อยูก่บักำรขออนุญำตจำกนิตบิคุคลหรอืเจำ้ของอำคำร
ดงักล่ำว ซึง่ทำงบรษิทัไดม้กีำรด ำเนินกำรเพิม่คู่สญัญำในคอนโดต่ำงๆเพื่อขยำยควำมของคลุมกำรใหบ้รกิำรของ 
AIS Fibre เพื่อใหเ้ขำ้ถงึลกูคำ้และขยำยฐำนกำรใหบ้รกิำรแก่ลกูคำ้อย่ำงต่อเนื่อง อย่ำงไรกต็ำม อำจะมบีำ้งเป็นบำง
กรณีทีน่ิตบิุคคลของคอนโดไมไ่ดอ้นุญำตใหม้ผีูใ้หบ้รกิำรเขำ้มำเปิดใหบ้รกิำรเพิม่เตมิ 
ผูถ้อืหุน้: MR. Basant Kumar Dugar 
ค ำถำม: Can AIS Issue AGM minutes to all shareholders within 15 days through TSD? 
ขอเสนอใหท้ำงบรษิทัจดัสง่รำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ไปยงัผูถ้อืหุน้ทุกท่ำนภำยใน 15 วนัผ่ำนทำงศนูยฝ์ำก
หลกัทรพัย ์
ค ำตอบ: บรษิทัไดจ้ดัท ำรำยงำนกำรประชุมผูถ้อืหุน้และน ำสง่ส ำเนำรำยงำนกำรประชมุดงักล่ำวแก่หน่วยงำนก ำกบัที่
เกีย่วขอ้ง อำท ิกระทรวงพำณิชย ์ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมถงึเผยแพรบ่นเวป็ไซตข์องบรษิทัและน ำสง่
ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมผูถ้อืหุน้ผ่ำนระบบสำรเปิดเผยสำรสนเทศของตลำดหลกัทรพัยฯ์ (SETLINK หรอื TSD 
Issuer portal) ภำยในระยะเวลำ 14 วนันบัจำกวนัประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ 
หำกมขีอ้สงสยัเพิม่เตมิสำมำรถตดิต่อสอบถำมไดท้ี ่ฝ่ำยนกัลงทนุสมัพนัธ ์ 
อเีมลล:์ investor@ais.co.th หรอื โทร 02 029 4443 
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