
 

  

 รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 
บริษัท แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์ิส จ ากัด (มหาชน) 
วันพฤหัสบดีที ่24 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 นาฬิกา 

ณ หอ้งวิภาวดีบอลรูม  ชั้นล็อบบี ้ 
โรงแรม เซ็นทารา แกรนด ์เซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว 

เลขที ่1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
      

การประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2565 ในวันนี ้มีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมรวม 
2,627 ราย นับจ านวนหุน้ที่ถือรวมกันไดท้ัง้สิน้ 2,512,493,232 หุน้ จากจ านวนหุน้ทัง้หมด 2,973,925,791 หุน้ 
หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 84.484 ครบเป็นองคป์ระชมุตามขอ้บงัคบัของบรษิัท 

ในล าดบัแรกโรงแรม เซ็นทารา แกรนด ์เซ็นทรลั พลาซา ลาดพรา้ว เปิดแสดงคลิปวิดีโอพรอ้ม
ค าอธิบายมาตรการรกัษาความปลอดภยั รวมถึงขัน้ตอนและวิธีการต่างๆ ในกรณีที่มีเหตฉุุกเฉินเกิดขึน้  

ก่อนด าเนินการประชมุ เจา้หนา้ที่บรษิัทชีแ้จงใหท้ี่ประชมุรบัทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนดงัต่อไปนี ้
วิธีการออกเสียงลงคะแนน 
1. ใหถื้อว่า 1 หุน้ เท่ากบั 1 เสียง 
2. ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงคจ์ะออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในวาระใด โปรดท าเครื่องหมาย

กากบาทลงในบัตรลงคะแนนในช่องที่ เป็นความเห็นของท่านเพียงช่องเดียว เท่านั้น มิฉะนั้นจะถือว่าบัตร
ลงคะแนนดังกล่าวเป็นบัตรเสีย โดยผูถื้อหุน้จะตอ้งลงลายมือชื่อก ากับในบัตรลงคะแนนดังกล่าวดว้ย ทัง้นี ้ให้
ยกเวน้การออกเสียงของคสัโตเดียนผูม้ีวิชาชีพดแูลและเก็บรกัษาหลกัทรพัย ์ที่ในหนงัสือมอบฉันทะก าหนดให้
แบ่งแยกคะแนนเสียงได ้

3. บริษัทจะขอเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงดังกล่าว ไปหักออกจากจ านวนเสียง
ทั้งหมดที่มาเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยถือว่าคะแนนเสียงที่เหลือจากการหักออก
ดงักลา่วเป็นคะแนนเสียงที่เห็นดว้ยกบัวาระนัน้ๆ  

4. หากวาระใดไม่มีผูอ้อกเสียงไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ประธานจะถือว่าที่ประชมุมีมติเอกฉนัทใ์นวาระนัน้ๆ 
5. ในกรณีปกติ มติของที่ประชุมใหถื้อจากคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชีข้าด 
6. ส าหรบัวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระนัน้ ขอใหผู้ถื้อหุน้ลงมติ

แต่งตัง้เป็นรายบุคคลตามรายชื่อในบัตรลงคะแนน และส่งบตัรลงคะแนนในวาระนีค้ืนใหแ้ก่เจา้หนา้ที่ ไม่ว่าจะ
ออกเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงก็ตาม ทัง้นี ้ในกรณีที่ผู้ถือหุน้ไม่ส่งบตัรลงคะแนนคืน ไม่ว่าท่าน
จะออกเสียงเป็นอย่างใดก็ตาม  บรษิัทจะถือว่าท่านออกเสียงเห็นดว้ยในวาระที่ 5 นี ้

7. ส าหรบัวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 นั้น ตอ้งผ่านมติอนุมัติดว้ย
คะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียง 
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8. ส าหรบัวาระที่ 7 พิจารณาอนุมตัิแกไ้ขขอ้บงัคับบริษัทเรื่องกรรมการผูม้ีอ านาจลงนามนัน้ ตอ้งผ่านมติอนุมัติ
ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียง 

 
คณุกานต ์ตระกลูฮนุ ประธานกรรมการบรษิัทเป็นประธานที่ประชมุ 

คุณชวิน ชัยวัชราภรณ์ เลขานุการบริษัท ไดแ้นะน ากรรมการบริษัท ผู ้บริหาร ผู ้สอบบัญชี และที่
ปรกึษากฎหมายอสิระเพื่อตรวจสอบการลงคะแนนตามล าดบั ดงัต่อไปนี ้

กรรมการ 
1. คณุกานต ์ตระกลูฮนุ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการการสรรหาและ

ก าหนดค่าตอบแทน และ ประธานกรรมการพฒันาสูค่วามยั่งยืน 
2. คณุสารชัถ ์รตันาวะดี รองประธานกรรมการบรษิัท และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
3. คณุสมชยั เลิศสทุธิวงค ์ กรรมการพฒันาสูค่วามยั่งยืน กรรมการบรหิาร ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร และ 

รกัษาการหวัหนา้คณะผูบ้รหิารดา้นธุรกิจสมัพนัธแ์ละองคก์ร 
4. คณุแอเลน ลิว ยง เคียง ประธานกรรมการบรหิาร 
5. คณุสรุศกัด์ิ  วาจาสิทธิ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและก ากับความเสี่ยง และ กรรมการสรร

หาและก าหนดค่าตอบแทน 
6. คณุยพุาพิน วงัวิวฒัน ์ กรรมการพฒันาสูค่วามยั่งยืน 
7. คณุเฆรารโ์ด ซี. อบลาซา จเูนียร ์กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและก ากบัความเสี่ยง 
8. คณุอาเธอร ์หลาน เตา้ อี ้ กรรมการพฒันาสูค่วามยั่งยืน 
9. คณุจีน โล เงีย้บ จง  กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

กรรมการที่พักอาศัยอยู่ในประเทศแต่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม ด้วยข้อจ ากัดของมาตรการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา แต่ได้รับชมการถ่ายทอดสดการประชุม  
10.  คณุไกรฤทธิ์ อชุกุานนทช์ยั  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและก ากบัความเสี่ยง 
11. คณุสมิทธ ์พนมยงค ์ กรรมการบรหิาร 

 ทัง้นี ้ มีกรรมการเขา้รว่มประชมุจ านวน 9 ท่าน จากจ านวนกรรมการทัง้หมด 11 ท่าน คดิเป็นสดัสว่น
กรรมการที่เขา้รว่มประชมุรอ้ยละ 81.81  

ผู้บริหาร 
1. คณุโก เซียว เอง หวัหนา้คณะผูบ้รหิารดา้นปฏิบตัิการ 
2. คณุธีร ์สีอมัพรโรจน ์ หวัหนา้คณะผูบ้รหิารดา้นการเงิน 
3. คณุกานติมา  เลอเลิศยตุิธรรม หวัหนา้คณะผูบ้รหิารดา้นทรพัยากรบคุคล 
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4. คณุกิตติ งามเจตนรมย ์ หวัหนา้คณะผูบ้รหิารดา้นเทคโนโลยี 
5. คณุปรธันา  ลลีพนงั หวัหนา้คณะผูบ้รหิารดา้นกลุม่ลกูคา้ทั่วไป 
6. คณุธนพงษ ์อิทธิสกลุชยั หวัหนา้คณะผูบ้รหิารดา้นกลุม่ลกูคา้องคก์ร 
7. คณุซนัเจย ์แอนดรูว ์โทมสั หวัหนา้คณะผูบ้รหิารดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
ผู้สอบบญัชี 
ดร. ศภุมิตร เตชะมนตรีกลุ ผูส้อบบญัชีจาก บรษิัท ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั  

ผูล้งนามในงบแสดงฐานะการเงิน และบญัชีก าไรขาดทนุ ประจ าปี 2564 

ทีป่รึกษากฎหมายอิสระเพื่อตรวจสอบการประชุมและการลงคะแนน 
คณุกฤติยา  วฒุิหิรญัปรีดา บรษิัท ดีแอลเอ ไปเปอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

ประธานฯ ไดแ้ถลงต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ในวันนีเ้ป็นไปตามมติของ
คณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครัง้ที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามที่
ระบไุวใ้นหนงัสือเชิญประชุม บรษิัทไดก้ าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 
(Record Date) ในวนัที่ 21 กมุภาพนัธ ์2565  

บัดนี ้ มีผู้ ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตาม มาตรา 103 แห่ ง
พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และขอ้ 32 ของขอ้บงัคบัของบริษัทแลว้ กล่าวคือ มีผูถื้อหุน้และ
ผูร้บัมอบฉนัทะมาประชมุไม่นอ้ยกว่า 25 ราย หรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผูถื้อหุน้ โดยถือหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่
นอ้ยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมด ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชุมเริ่มพิจารณาเรื่องต่างๆ ตาม
ระเบียบวาระการประชมุดงัต่อไปนี ้ 

วาระที ่1 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับผลการด าเนินงานในปี 2564 
ประธานฯ ไดข้อให ้คณุสมชยั เลิศสทุธิวงค ์กรรมการและประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร เป็นผูร้ายงานสรุปผล

การด าเนินงานในปี 2564 ดงัต่อไปนี ้
คณุสมชยั เลิศสทุธิวงค ์รายงานสรุปผลการด าเนินงานของบรษิัทในปี 2564 ที่ผ่านมา โดยมีสาระส าคัญ 

ดงัต่อไปนี ้
ภาพรวมธุรกิจของเอไอเอส 
ตลอดปี 2564 ภาคธุรกิจยงัเผชิญกับความทา้ทายของการแพรร่ะบาดของไวรสัโควิด 19 ขณะที่เอไอเอส

ยงัคงเดินหนา้ลงทุนเพื่อพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นดิจิทลัเพื่อใหเ้ขา้ถึงและครอบคลมุลกูคา้ทุกกลุ่ม รวมถึงน า
ศกัยภาพเทคโนโลยี 5G เขา้มาสนับสนุนการเติบโตของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมเพื่อขบัเคลื่อนการกา้วเขา้สู่
เศรษฐกิจยุคดิจิทัล โดยในปีที่ผ่านมา เอไอเอสยังคงความแข็งแกร่งทัง้การด าเนินงานและผลประกอบการทาง
การเงิน โดยมีรายได้รวมเติบโตขึน้ร ้อยละ 4.9 เป็นผลจากการที่ เอไอเอสสามารถปรับตัวตอบสนองต่อ
สถานการณแ์ละความตอ้งการของลกูคา้ไดอ้ยา่งต่อเนื่อง พรอ้มกับน าเทคโนโลยีดิจิทลัมาสรา้งประสบการณก์าร
ใชง้านของลกูคา้ใหด้ียิ่งขึน้ โดยสาระส าคญัของผลการด าเนินงานสรุปไดด้งัต่อไปนี ้
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ธุรกิจโทรศพัทเ์คลื่อนที่  
ในปี 2564 เอไอเอสมีผูใ้ชบ้ริการเพิ่มขึน้กว่า 2.68 ลา้นเลขหมาย มีจ านวนลกูคา้โทรศพัทม์ือถือกว่า 44 

ลา้นเลขหมาย หรือคิดเป็นส่วนแบ่งทางการตลาดที่รอ้ยละ 46 จากการใหค้วามส าคญัในการขยายโครงข่าย 5G 
อย่างต่อเนื่อง สง่ผลให ้ณ สิน้ปีที่ผ่านมา เอไอเอสสามารถขยายโครงข่ายครอบคลมุทัง้ 77 จงัหวดัทั่วประเทศ คิด
เป็นรอ้ยละ 76 ของจ านวนประชากร และมีจ านวนผูใ้ชบ้รกิาร 5G กว่า 2.2 ลา้นเลขหมาย 

ธุรกิจอินเตอรเ์น็ตบา้น  
เอไอเอสไฟเบอรไ์ดร้บัปัจจัยบวกจากความตอ้งการท างานและเรียนจากที่บา้น ดว้ยความมุ่งมั่นในการ

ยกระดับคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีรายได้เติบโตกว่ารอ้ยละ 21 ซึ่งเป็นการเติบโตเหนือ
อุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง และมีจ านวนลูกคา้เพิ่มขึน้กว่า 435,100 ราย มีลูกคา้รวม 1.77 ลา้นราย สรา้งส่วน
แบ่งทางการตลาดเพิ่มขึน้เป็นรอ้ยละ 14 

ธุรกิจบรกิารลกูคา้องคก์ร  
จากความต้องการบริการคลาวด์ (Cloud) ดาต้าเซ็นเตอร ์(Data Centers) และไอซีทีโซลูชั่น (ICT 

Solutions) ของกลุ่มองคก์รต่างๆ ที่พยายามปรบัธุรกิจเขา้สู่เทคโนโลยีดิจิทัล ส่งผลให้เอไอเอสมีรายไดเ้ติบโต
อย่างแข็งแกร่งกว่า 4,200 ลา้นบาท นอกจากนี ้เอไอเอสไดป้ระกาศความร่วมมือกับไมโครซอฟท ์(Microsoft) 
ส าหรบับรกิารดา้นคลาวดใ์นประเทศไทย เพื่อเสรมิความแข็งแกรง่การใหบ้รกิารลกูคา้องคก์รมากขึน้  

ธุรกิจบรกิารดิจิทลั 
เอไอเอสมุ่งสู่ความเป็นผู้น  าด้านดิจิทัลไลฟ์ โดยเสริมความแข็งแกร่งให้กับวิดีโอแพลตฟอรม์ (VDO 

platform) “เอไอเอสเพลย์” (AIS Play) ซึ่งมียอดผู้ใช้บริการกว่า 4 ล้านราย โดยร่วมมือกับพันธมิตร เช่น 
ดิสนียพ์ลสั ฮอทสตาร ์(Disney+ Hotstar) ในการน าเสนอแพคเกจพิเศษใหล้กูคา้เขา้ถึงบรกิารง่ายมากขึน้ รวมถึง
คอนเทนต์ข่าวและไลฟ์สไตล์จากบีบีซี  (BBC) และฟุตบอล Thai League นอกจากนี ้ ยังได้ต่อยอดธุรกิจ
ประกันภยัออนไลนใ์หค้รอบคลมุบรกิารมากขึน้เช่น ประกนัภยัเครื่องมือถือ ประกนัชีวิต และประกันสขุภาพ ผ่าน
การรว่มมือกบัพนัธมิตรที่หลากหลายเพื่อสรา้งแหลง่รายไดใ้หม่ในระยะยาว 

การด าเนินธุรกิจอย่างมีจรยิธรรมและอย่างยั่งยืน 
เอไอเอสสรา้งความเติบโตทางธุรกิจโดยอยู่บนพืน้ฐานการด าเนินงานอย่างยั่งยืนที่จะร่วมขับเคลื่อน

เศรษฐกิจดว้ยนวัตถกรรมและส่งเสริมการเขา้ถึงดิจิทัลใหทุ้กคนในสงัคม ควบคู่กับการยืนหยัดเพื่อสิ่งแวดลอ้ม 
โดยยึดหลกับรรษัทภิบาลและค านึงถึงผูม้ีสว่นไดเ้สียไดอ้ย่างรอบดา้นดงันี ้

1. ด้านการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล น าเทคโนโลยี 5G มาต่อยอดเป็นสมาร์ทโซลูชั่ น  (Smart 
Solutions) พรอ้มยกระดบัการปกปอ้งลกูคา้จากภยัไซเบอรใ์นเชิงรุกดว้ย AI และ Machine Learning  

2. ดา้นการสนับสนุนสังคมดิจิทัล สรา้งการเขา้ถึงสาธารณสุขผ่านแอปพลิเคชัน อสม. ออนไลน ์และ
สง่เสรมิการเขา้ถึงองคค์วามรูต้่างๆ ดว้ยแพลตฟอรม์การเรียนรูอ้อนไลน ์เลิรน์ดิ (LearnDi) 

3. ด้านการส่งเสริมสิ่งแวดล้อม เน้นเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และส่งเสริมการใช้พลังงาน
ทางเลือก โดยติดตัง้แผงโซลารเ์ซลลท์ี่สถานีฐานและดาตา้เซ็นเตอร ์นอกจากนี ้ยงัสนบัสนุนใหค้นไทยไดร้ว่มดแูล
สิ่งแวดลอ้มไปดว้ยกันผ่านโครงการ “คนไทยไร ้e-waste” ที่ส่งเสริมการก าจดัขยะอิเล็กทรอนิกสอ์ย่างถูกวิธีและ
แคมเปญ “ฝากทิง้กบับรุุษไปรษณีย”์ 
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นอกจากนี ้ดา้นบรรษัทภิบาล เอไอเอสไดส้่งเสริมนโยบายการต่อตา้นคอรร์ปัชันภายใตแ้นวคิด Zero 
Tolerance โดยเขา้รว่มกิจกรรมที่หน่วยงานภาครฐัจดัขึน้และจดักจิกรรมภายในองคก์ร เพื่อยกระดบัความรูค้วาม
เขา้ใจและสรา้งมาตรฐานการประกอบธุรกิจตามหลกัธรรมาภิบาล 

จากความมุ่งมั่นดังกล่าว เอไอเอสไดร้บัการจัดอนัดับใหอ้ยู่ในดัชนีความยั่งยืนทัง้ในระดับประเทศและ
ระดับสากล และยังคงเดินหนา้ขับเคลื่อนการเติบโตธุรกิจดว้ยวิสยัทัศนท์ี่มุ่งสู่การเป็นผู้ใหบ้ริการโทรคมนาคม
อจัฉรยิะ หรือ Cognitive Telco ดว้ย 3 เปา้หมายหลกัไดแ้ก่ 

• เสรมิความแข็งแกรง่ของธุรกิจโทรศพัทเ์คลื่อนที่ดว้ยเทคโนโลยี 5G 

• สรา้งการเติบโตในธุรกิจอินเทอรเ์น็ตบา้นและธุรกิจลกูคา้องคก์ร 

• ลงทนุในธุรกิจดิจิทลัเพื่อเป็นแหลง่รายไดใ้หม่ในระยะยาว 
 เอไอเอสพัฒนาเทคโนโลยีและบริการดา้นดิจิทัล เพื่อส่งเสริมศกัยภาพใหทุ้กภาคส่วนเติบโตร่วมกันใน
เศรษฐกิจยคุดจิิทลัไดอ้ยา่งยั่งยืน 
  
 จากนัน้ ไม่มีผูถื้อหุน้สอบถามหรือใหค้วามเห็นในวาระนี ้ประธานฯ จึงไดแ้จง้ว่าเนื่องจากเป็นวาระรายงาน
เพื่อทราบจึงไม่มีการลงมต ิ
 
วาระที ่2 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุน ประจ าปี 2564 

ประธานฯ ไดข้อให ้คณุธีร ์สีอัมพรโรจน ์หัวหนา้คณะผูบ้ริหารดา้นการเงิน เป็นผูร้ายงานสรุปงบแสดง
ฐานะการเงิน งบก าไรขาดทนุ และงบกระแสเงินสดของบรษิัท ประจ าปี 2564 สิน้สดุ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564  

คณุธีร ์สีอมัพรโรจน ์แถลงต่อที่ประชุมว่าวาระนีเ้ป็นการพิจารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไร
ขาดทุน และงบกระแสเงินสดของบริษัทประจ าปี 2564 สิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 พรอ้มรายงานการสอบทานของ
ผูส้อบบญัชีบริษัท ซึ่งไดผ้่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและก ากับความเสี่ยงและคณะกรรมการบริษัท
ไดเ้ห็นชอบแลว้ รายละเอียดปรากฏตามส าเนางบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด พรอ้มทั้ง
รายงานการสอบทานของผูส้อบบัญชีบริษัทที่ไดจ้ัดส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มหนังสือเชิญประชุมแลว้ โดยมีสาระส าคัญ
ดงัต่อไปนี ้

งบก าไรขาดทนุ 
งบก าไรขาดทุน (หน่วย : ล้านบาท) ปี 2563 ปี 2564 

รายได้รวม 172,890 181,333 
ต้นทุนรวม (110,848) (121,453) 
ก าไรข้ันต้น 62,042 59,880 
ค่าใชจ้่ายในการขายและการบรหิาร (24,330) (21,700) 
ก าไรจากการด าเนินงาน 37,711 38,179 
ค่าใชจ้่ายทางการเงิน (5,917) (5,626) 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้ (5,088) (5,969) 
ก าไรสุทธิส าหรับปีรวม 27,437 26,924 
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หกัสว่นที่เป็นของสว่นไดเ้สียที่ไม่มีอ านาจควบคมุ (3) (2) 
ก าไรสุทธิส าหรับปีในส่วนของผู้ถือหุ้นของ
บริษัท 

27,434 26,922 

  ในปี 2564 เป็นปีที่มีความทา้ทายเป็นอย่างมากส าหรับภาคธุรกิจ แต่บริษัทยังสามารถรกัษา
ความเป็นผูน้  าในธุรกิจโทรศพัทเ์คลื่อนที่ไดอ้ย่างต่อเนื่อง โดยมีรายไดร้วมอยู่ที่ 181,333 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 
4.9 เมื่อเทียบกับปีก่อน ถึงแมธุ้รกิจโทรศพัทเ์คลื่อนที่ซึ่งเป็นธุรกิจหลกัจะอยู่ในภาวะที่ทรงตวัจากก าลงัซือ้ที่อ่อนลง
และการแข่งขันทางดา้นราคา แต่มีการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของธุรกิจอินเทอรเ์น็ตบา้น ธุรกิจองคก์รและบริการ
ดิจิทลั รวมถึงรายไดจ้ากการขายเครื่องโทรศพัทม์ือถือ โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

• รายไดจ้ากธุรกิจโทรศัพทเ์คลื่อนที่อยู่ที่ 117,244 ลา้นบาท หรือปรบัลดลงเล็กนอ้ยรอ้ยละ -0.7 
เทียบกบัปีก่อนจากผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจ 

• รายไดจ้ากธุรกิจอินเตอรเ์น็ตความเรว็สงูอยู่ที่ 8,436 ลา้นบาท ปรบัตวัเพิ่มขึน้ถึงรอ้ยละ 21 จาก

ปีก่อน จากกระแสการท างานและเรียนจากที่บา้น ส่งผลใหเ้ติบโตดว้ยจ านวนลูกคา้ที่เพิ่มขึน้

เป็น 1.77 ลา้นราย  

• รายไดจ้ากธุรกิจองคก์รและบรกิารดิจิทลัอยู่ที่ 5,291 ลา้นบาท ปรบัตวัเพิ่มขึน้รอ้ยละ 16 เทียบ

กบัปีก่อน จากการเติบโตของคลาวด ์(Cloud) ดาตา้เซ็นเตอร ์(Data Center) และบรกิารโซลชูั่น 

• รายไดจ้ากการขายอุปกรณอ์ยู่ที่ 36,542 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 24 จากปีก่อน  จากยอดขาย

เครื่องโทรศพัทเ์คลื่อนที่ iPhone 13 ที่สงูขึน้เม่ือเทียบกับยอดขาย iPhone 12 ปีที่แลว้ที่เปิดตัว

ลา่ชา้  

ในส่วนของตน้ทุนการใหบ้ริการอยู่ที่ 85,238 ลา้นบาท ปรบัตัวเพิ่มขึน้รอ้ยละ 4.5 จากปีก่อน จาก

ค่าธรรมเนียม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย ค่าใชจ้่ายโครงข่าย และค่าใชจ้่ายในการใหบ้ริการอื่นๆ โดยมี

รายละเอียดดงัต่อไปนี ้ 

• ตน้ทนุค่าธรรมเนียมอยู่ที่ 5,320 ลา้นบาท ค่อนขา้งทรงตวัเม่ือเทียบกบัปีก่อน  
• ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่ายอยู่ที่ 51,773 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 3.1 เม่ือเทียบกบัปีกอ่น 

จากการรบัใบอนญุาตคลื่นความถ่ีและการลงทนุในโครงข่าย 5G/4G  

• ค่าใชจ้่ายโครงข่ายอยู่ที่ 19,128 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 5.6 จากปีก่อน จากการเพิ่มขึน้ของ

พืน้ที่ค่าเช่าสถานีฐาน ค่าสาธารณูปโภคและค่าบ ารุงรักษาตามการเพิ่มขึน้ของการขยาย

โครงข่าย 5G/4G  

• ตน้ทนุการใหบ้รกิารอื่นอยู่ที่ 9,017 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 14 จากปีก่อน จากการเพิ่มขึน้ของ

ตน้ทนุค่าคอนเทนต ์ไดแ้ก่ ค่ารายการของดิสนียแ์ละฟตุบอลไทยลีก เป็นตน้ 
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• ค่าใช้จ่ายทางการตลาดอยู่ที่ 6,035 ลา้นบาท ปรบัตัวลงรอ้ยละ -8.5 เทียบกับปีก่อน เป็นผล

จากกิจกรรมทางการตลาดที่ลดลงในช่วงมาตรการควบคมุการแพรร่ะบาด  

• ค่าใชจ้่ายในการบรกิารอื่นๆ อยู่ที่ 15,665 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ -12 จากปีก่อน จากการ 

  บรหิารจดัการค่าใชจ้่ายการตัง้ส  ารองหนีเ้สียและค่าใชจ้่ายการบรหิารที่ลดลง  

บรษิัทคงความสามารถในการรกัษาผลก าไรและการจ่ายเงินปันผลที่สม ่าเสมอ โดยในปี 2564 ก าไร

ก่อนดอกเบีย้ ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (EBITDA) อยู่ที่ 91,408 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 2.2 จากปี

ก่อนตามการเติบโตของรายไดจ้ากการใหบ้รกิารหลกัและการควบคมุตน้ทุนและค่าใชจ้่าย ขณะที่ก าไรก่อนภาษี 

(EBIT) อยู่ที่ 38,034 ลา้นบาท ก าไรสทุธิ (Net Profit) ลดลงเล็กนอ้ยจากการเพิ่มขึน้ของค่าเสื่อมราคาและค่าตดั

จ าหน่ายและผลขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยนสทุธิ แต่ยงัคงความสามารถในการจ่ายเงินปันผล ทัง้นี ้บรษิัทสรา้ง

ก าไรสทุธิส  าหรบัปี 2564 อยู่ที่ 26,922 ลา้นบาท 

ณ สิน้ปี 2564 บริษัทมีสถานะการเงินที่แข็งแกร่งพรอ้มส าหรบัการลงทุนในอนาคต โดยมีสินทรพัย์

รวมอยู่ที่ 356,221 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 1.7 เทียบกับปีก่อน จากการไดม้าของใบอนุญาตคลื่นความถ่ี 700 

เมกะเฮิรตซแ์ละ 26 กิกะเฮิรตซ ์

บริษัทมีหนีส้ินรวมอยู่ที่ 274,397 ลา้นบาท ทรงตัวเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาเนื่องจากการไดม้าของ

ใบอนญุาตคลื่นความถ่ี ชดเชยดว้ยเงินกูย้ืมระยะยาวและหนีส้ินตามสญัญาเช่า   

ณ สิน้ปี 2564 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งสิน้ 81,825 ล้านบาท ปรบัตัวเพิ่มขึน้รอ้ยละ 14 เมื่อ

เทียบกบัปีก่อน โดยมาจากก าไรสะสมที่เพิ่มขึน้  

ในปี 2564 บริษัทสรา้งกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงานหลังหักภาษี คิดเป็นเงิน

จ านวน 92,531 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากก าไรก่อนดอกเบีย้ ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย (EBITDA) ที่

เพิ่มขึน้ 

ส าหรบักระแสเงินสดที่ใชไ้ปจากกิจกรรมการลงทุนคิดเป็นจ านวน 45,352 ลา้นบาท จากการลงทุน

ดา้นโครงข่าย 25,786 ลา้นบาท และจ่ายช าระค่าใบอนญุาตคลื่นความถ่ี 19,512 ลา้นบาท 

กระแสเงินสดจากการจัดหาเงินปีที่ผ่านมาจ่ายคืนเงินกูค้ิดเป็นเงินจ านวน 10,185 ลา้นบาท เพื่อ

สนบัสนุนการขยายธุรกิจและไดจ้่ายเงินปันผลส าหรบัผลประกอบการของปี 2564 เป็นเงินจ านวน 21,203 ลา้น

บาท  โดยสรุป ณ สิน้ปี 2564 บรษิัทมีเงนิสดคงเหลือทัง้สิน้อยู่ที่ 12,739 ลา้นบาท  

อตัราสว่นทางการเงิน 

อัตราส่วนการท าก าไร ปี 2563 ปี 2564 
ผลตอบแทนผูถื้อหุน้ 38% 34% 
ผลตอบแทนต่อสนิทรพัย ์ 9% 8% 

อัตราส่วนสภาพคล่อง   
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อตัราสว่นกระแสเงินสด (เท่า) 0.91 0.94 
อตัราสว่นเงินทนุหมนุเวียนเรว็ (เท่า) 0.37 0.30 

ความสามารถในการช าระหนี ้   
อตัราหนีส้ินสทุธิต่อก าไรก่อนหกัดอกเบีย้จ่าย ภาษี ค่าเสื่อม
ราคาและค่าตดัจ าหน่าย (Net Debt to EBITDA) (เท่า) 

0.9 0.8 

อตัราสว่นความสามารถในการช าระภาระผกูพนั (เท่า) 3.3 4.4 
ถึงแมว่้าอัตราผลตอบแทนส่วนของผูถื้อหุน้และอัตราผลตอนแทนต่อสินทรพัยร์วมลดลงแต่ยงัสูง

กว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม ทัง้นี ้บริษัทยังคงมีความคล่องตวัทางการเงิน พรอ้มต่อการขยายธุรกิจเชิงกลยุทธ์

ในอนาคตและความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึน้ได ้

ผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังต่อไปนี ้

คุณสุวรรณี เชียรสิริไกรวุฒิ ค ำถำมขอ้แรก ค่าเงินบาทอ่อนตวัมีผลต่อเอไอเอสอย่างไร 
ค ำถำมขอ้สอง เอไอเอส 5G ตอ้งจ่ายค่าสมัปทานถึงปีไหน 

คุณธีร ์สีอัมพรโรจน ์ เนื่องจากอุปกรณโ์ครงข่ายที่ใชใ้นการลงทุนหลกัๆ จะมีราคาอา้งอิงกับเงิน
ดอลลาร ์บรษิัทจ่ายช าระเป็นเงินบาท ดงันัน้ เม่ืออา้งอิงกบัเงินดอลลาร ์เงิน
บาทที่อ่อนตวัก็จะท าใหค่้าอปุกรณแ์พงขึน้ได ้

 การจ่ายช าระจะจ่ายถึงปี 2573 จ านวนการจ่ายช าระใน 2-3 ปีข้างหน้า
ประมาณ11,000 ลา้นบาท  ปี 2568 ประมาณ 14,000 ลา้นบาท ปี 2569-
2573 ประมาณปีละ 6,400 ลา้นบาท  ซึ่งยงัไม่นบัรวมหากทาง กสทช. จะมี
การประมูลเพิ่มก็จะเป็นตัวใหม่เพิ่มเขา้มา ปกติหลังประมูลเสร็จจะมีเวลา
ใหใ้ชป้ระมาณ 15 ปี 

คุณสมชยั เลิศสุทธิวงค ์ ปัจจุบนันี ้AIS ประกอบธุรกิจภายใตใ้บอนุญาตของ กสทช. ไม่ใช่การไดร้บั
สมัปทานจากองคก์ารโทรศัพทเ์หมือนสมัยก่อน ค่าใบอนุญาตหรือค่าคลื่น
ความถ่ีจะเป็นไปตามคลื่นความถ่ีที่ไดป้ระมูลมา ณ วันนีจ้นถึงปี 2573 แต่
หากจ าเป็นที่ตอ้งประมลูคลื่นความถ่ีเพิ่ม เงื่อนไขจะเป็นไปตามที่ประมลูมา
ได ้

 
 ต่อจากนัน้ ไม่มีผูถื้อหุน้ใหค้วามเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติมในวาระนีอ้ีก ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชมุ 
ลงมติซึ่งตอ้งอนมุตัิดว้ยเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 
มติทีป่ระชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน ประจ าปี 2564 สิน้สุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2564 ตามที่เสนอ ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้
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มติทีล่ง 
 

จ านวนเสียงทีล่งมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง ) 

% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
และออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,512,044,496 99.9822 
2. ไม่เหน็ด้วย 446,400 0.0177 
3. งดออกเสียง 100,980 ไม่นบัเป็นฐานเสียง 
4. บัตรเสีย 0 0.0000 
   

วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2564 เป็นเงนิปันผล 
ประธานฯ ไดข้อให ้คณุสมชยั เลิศสทุธิวงค ์ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร เป็นผูร้ายงานสรุปการจดัสรร

ก าไรเป็นเงินปันผลประจ าปี 2564 ดงัต่อไปนี ้

คณุสมชยั เลิศสทุธิวงค ์แถลงต่อที่ประชมุว่า บรษิัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่นอ้ยกว่ารอ้ย
ละ 70  ของก าไรสทุธิตามงบการเงินรวม โดยพิจารณาจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ปีละ 2 ครัง้ คือ ครัง้แรกเป็นเงิน
ปันผลระหว่างกาลจากผลการด าเนินงาน 6 เดือนแรกของปี ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม ถึงวนัที่ 30 มิถุนายน และครัง้
หลงัเป็นเงินปันผลงวดครึ่งปีหลงัจากผลการด าเนินงาน 6 เดือนหลงัของปี ตัง้แต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึงวันที่ 31 
ธันวาคม ซึ่งการจ่ายเงินปันผลจะขึน้อยู่กับกระแสเงินสด และแผนการลงทุน รวมถึงความจ าเป็นและความ
เหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตของบริษัทและบริษัทย่อย ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะตอ้งไม่เกินก าไรสะสมที่
ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะของบริษัท และ/หรือ มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อการด าเนินงานปกติของ
บรษิัท และบรษิัทย่อย 

ในปี 2564 บริษัทมีก าไรสทุธิส่วนที่เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษัท จ านวน 26,922 ลา้นบาท คณะกรรมการ
เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2564 ทัง้สิน้จ านวน 22,869 ลา้นบาท 
หรือเท่ากับ 7.69 บาทต่อหุน้ บริษัทไดจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาลจ านวน 3.45 บาทต่อหุน้ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 
2564 

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหจ้ดัสรรก าไรสุทธิเป็นเงินปันผล โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลที่เหลือ
อีกในอตัราหุน้ละ 4.24 บาท ในการนี ้บรษิัทจะก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้เพื่อสิทธิในการรบัเงินปันผล (Record Date) 
ในวนัที่ 21 กมุภาพนัธ ์2565 และก าหนดวนัจ่ายเงินปันผลในวนัที่ 19 เมษายน 2565 โดยจะขึน้เครื่องหมาย XD 
ในวนัที่ 18 กมุภาพนัธ ์2565 เป็นวนัแรก 

ไม่มีผูถื้อหุน้ใหค้วามเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติมในวาระนี ้ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชุมลงมติซึ่งตอ้ง
อนมุตัิดว้ยเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 

มตทิีป่ระชุม ที่ประชมุมีมติอนมุตัิจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปี 2564 เป็นเงินปันผล จ านวน 7.69 บาทต่อหุน้ดว้ย
คะแนนเสียงดงันี ้
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มติทีล่ง 
 

จ านวนเสียงทีล่งมต ิ
(1 หุน้ = 1 เสียง ) 

% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
และออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,512,592,776 100.00 
2. ไมเ่หน็ด้วย 0 0.0000 
3. งดออกเสียง 0 ไม่นบัเป็นฐานเสียง 
4. บัตรเสีย 0 0.0000 

วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบญัชีบริษัทประจ าปี 2565 
ประธานฯ ไดข้อให ้คุณไกรฤทธิ์ อุชุกานนทช์ัย ประธานกรรมการตรวจสอบและก ากับความเสี่ยง 

เป็นผูร้ายงานต่อที่ประชมุ 

คุณไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทนั้น 
ก าหนดใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้เป็นผูพ้ิจารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีบรษิัทและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปีของบรษิัท 

คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและก ากับความเสี่ยงได้
พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจ าปี 2565 โดยประเมินความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ทักษะความรู ้
ความสามารถของทีมงาน และประสบการณ์ในการตรวจสอบอันเป็นประโยชนต์่อธุรกิจที่จะไดร้บั รวมถึงความ
เหมาะสมของค่าสอบบัญชีแลว้ จึงเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามัญผู้ถือหุน้แต่งตัง้ผูส้อบบัญชีจาก บริษัท เค
พีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั (“เคพีเอ็มจี”)  เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทประจ าปี 2565 โดยมีรายชื่อ ดงัต่อไปนี ้

รายชื่อผู้สอบบัญช ี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที ่
1. นายศกัดา เกาทณัฑท์อง                 4628 

2. นายสเุมธ แจง้สามสี 9362 

3. นายอดุมศกัดิ์ บศุรานิพรรณ ์             10331 

โดยก าหนดใหผู้ส้อบบญัชีรบัอนุญาตดงักล่าวขา้งตน้คนใดคนหนึ่งเป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษัทส าหรบัปี 2565 เป็นจ านวนเงิน 2,179,000 
บาท  ซึ่งไม่รวมค่าใชจ้่ายอื่นๆ ที่เบิกตามจริง (Out of pocket expense) โดยการแต่งตัง้ครัง้นีเ้ป็นรอบบญัชีรอบปี
แรก (ปี 2564 ผูส้อบบญัชีคือ บรษิัท ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั “ดีลอยท”์) 

นอกจากนี ้เห็นสมควรใหท้ี่ประชุมสามัญผู้ถือหุน้รบัทราบว่า บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี 
จ ากดั (“เคพีเอ็มจี”)  ไดร้บัการคดัเลือกใหเ้ป็นส านกังานสอบบญัชีของบรษิัทย่อย 17 แห่ง ส  าหรบัปี 2565 ดว้ย โดย
มีค่าสอบบัญชี และค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทย่อยในวงเงินประมาณ 8,211,000 บาท (ซึ่งตรวจสอบโดย
ผูส้อบบญัชีของบรษิทั เคพีเอ็มจี จ านวน 8,204,000 บาท และผูส้อบบญัชีจากบรษิัทอื่น จ านวน 7,000 บาท) ซึ่งไม่
รวมค่าบรกิารอื่น (Non-audit fee) 

ต่อจากนัน้ ไม่มีผูถื้อหุน้ใหค้วามเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติมในวาระนีอ้ีก ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชมุ 
ลงมติซึ่งตอ้งอนมุตัิดว้ยเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ และออกเสียงลงคะแนน 
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มติทีป่ระชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตัิแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2565 ดว้ยคะแนนเสียง
ดงันี ้

มติทีล่ง 
 

จ านวนเสียงทีล่งมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง ) 

% ของผู้ถอืหุ้นซึ่งมาประชุม 
และออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,511,919,978 99.9971 
2. ไม่เหน็ด้วย 72,800 0.0028 
3. งดออกเสียง 600,000 ไม่นบัเป็นฐานเสียง 
4. บัตรเสีย 0 0.0000 

 
วาระที ่5 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการทีพ่้นจากต าแหน่งตามวาระประจ าปี 2565 

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 และขอ้บงัคับ
ของบริษัทข้อ 18 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 โดย
กรรมการที่จะตอ้งออกตามวาระนีอ้าจไดร้บัเลือกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ได ้ส  าหรบัในปี 2565 นี ้มีกรรมการตอ้ง
ออกจากต าแหน่งตามวาระ 4 ท่าน ดงัต่อไปนี ้

 

รายช่ือกรรมการ ประเภทของกรรมการ 
1. คณุสรุศกัด์ิ วาจาสิทธิ ์ กรรมการอิสระ 
2.       คณุจนี โล เงีย้บ จง กรรมการ 
3. คณุสมิทธ ์พนมยงค ์ กรรมการ 
4. คณุอาเธอร ์หลาน เตา้ อี ้ กรรมการ 

ส าหรบัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 เพื่อใหเ้ป็นไปตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการที่
ดีเก่ียวกับการดูแลสิทธิของผูถื้อหุน้ บริษัทไดป้ระกาศต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และในเว็บไซตข์อง
บรษิัทในช่วงเดือนตลุาคม - ธันวาคม 2564 ใหส้ิทธิแก่ผูถื้อหุน้ในการเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 
และเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเขา้รบัการคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัทใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็น
การลว่งหนา้ แต่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อรบัการคดัเลือกแต่อย่างใด 

คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ซึ่งไม่
รวมกรรมการผูม้ีส่วนไดเ้สีย พิจารณาเกณฑค์ุณสมบัติ ความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ในดา้นต่างๆ และ
ความเป็นผูม้ีคณุธรรมและจริยธรรม รวมทัง้ผลการปฏิบัติงานในต าแหน่งหนา้ที่กรรมการ และกรรมการชุดย่อย
เป็นรายบุคคลแลว้ เห็นควรใหค้ณะกรรมการบรษิัทเสนอที่ประชมุผูถื้อหุน้แต่งตัง้กรรมการที่พน้จากต าแหน่งตาม
ก าหนดวาระทัง้ 4 ท่าน กลบัเขา้เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง 

รายละเอียดเก่ียวกับอายุ สดัสว่นการถือหุน้ในบริษัท วฒุิการศกึษา ประสบการณก์ารท างาน และ
ประวตัิการเขา้ประชมุคณะกรรมการบรษิัทและคณะกรรมการชดุย่อย ปรากฏตามเอกสารที่แนบสง่ผูถื้อหุน้แลว้ 
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อนึ่ง ส  าหรับกรรมการอิสระซึ่งเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งนั้น คณะกรรมการบริษัทได้
พิจารณาและเห็นว่า กรรมการอิสระสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่เก่ียวขอ้ง 
อีกทัง้ ไดน้  าความรู ้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ มาใหข้อ้เสนอแนะอนัเป็นประโยชนต์่อการด าเนินกิจการ
ของบริษัท โดยกรรมการที่ไดร้บัการเสนอชื่อใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งทัง้ 4 ท่าน เป็นผูท้ี่มีคณุสมบตัิครบถว้นตาม
พระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่เก่ียวขอ้ง 

จากนั้น ไม่มีผูถื้อหุน้สอบถามหรือให้ความเห็นในวาระนี ้ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชุมลงมติซึ่งตอ้ง
อนมุตัิดว้ยเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

มติทีป่ระชุม ที่ประชมุมีมติใหเ้ลือก คุณสุรศักดิ์ วาจาสิทธ์ิ กรรมการอิสระที่พน้จากต าแหน่งตามวาระกลบัเขา้
มาเป็นกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

มติทีล่ง 
 

จ านวนเสียงทีล่งมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง ) 

% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
และออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,300,036,641 91.5406 
2. ไม่เหน็ด้วย 212,549,188 8.4593 
3. งดออกเสียง 10,219 ไม่นบัเป็นฐานเสียง 
4. บัตรเสีย 0 0.0000 

มติทีป่ระชุม ที่ประชุมมีมติใหเ้ลือก คุณจีน โล เงีย้บ จง กรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระกลบัเขา้มาเป็น
กรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

มติทีล่ง 
 

จ านวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง ) 

% ของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชุม 
และออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,454,377,344 97.6831 
2. ไม่เหน็ด้วย 58,213,479 2.3168 
3. งดออกเสียง 5,025 ไม่นบัเป็นฐานเสียง 
4. บัตรเสีย 200 0.0000 

มติทีป่ระชุม ที่ประชมุมีมติใหเ้ลือก คุณสมทิธ ์ พนมยงค ์ กรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระกลบัเขา้มาเป็น
กรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

มติทีล่ง 
 

จ านวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง ) 

% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
และออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,487,319,940 98.9941 
2. ไม่เหน็ด้วย 25,273,522 1.0058 
3. งดออกเสียง 2,586 ไม่นบัเป็นฐานเสียง 
4. บัตรเสีย 0 0.0000 
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มติทีป่ระชุม ที่ประชมุมีมติใหเ้ลือก คุณอาเธอร ์ หลาน เต้า อี ้ กรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระกลบัเขา้
มาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

มติทีล่ง 
 

จ านวนเสียงทีล่งมต ิ
(1 หุน้ = 1 เสียง ) 

% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
และออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,474,373,180 98.4789 
2. ไม่เหน็ด้วย 38,217,633 1.5210 
3. งดออกเสียง 5,035 ไม่นบัเป็นฐานเสียง 
4. บัตรเสีย 200 0.0000 

 

 
วาระที ่6 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามขอ้บังคับของบริษัทขอ้ 16 ก าหนดใหก้รรมการของบริษัทมีสิทธิไดร้บั
ค่าตอบแทนในการปฏิบตัิหนา้ที่จากบรษิัท ซึ่งค่าตอบแทน ไดแ้ก่ ค่าตอบแทนรายเดือน เบีย้ประชมุ  เบีย้เลีย้ง  และโบนสั  

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการให้
สอดคลอ้งกบัหนา้ที่ความรบัผิดชอบและผลการปฏิบตัิงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดงักลา่วจะอยู่
ในระดบัที่เหมาะสมเทียบเคียงไดก้บัตลาดและอตุสาหกรรมเดียวกนั รวมทัง้เพียงพอที่จะจงูใจและรกัษากรรมการ
ที่มีคณุภาพไวก้บับรษิัท จึงเห็นสมควรก าหนดวงเงินค่าตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการบรษิัทและคณะกรรมการชุด
ย่อยของบริษัทประจ าปี 2565 ภายในวงเงินไม่เกิน 25,000,000 บาท (ยี่สิบห้าล้านบาท) ซึ่งประกอบด้วย
ค่าตอบแทนรายเดือน เบีย้ประชุม เบีย้เลีย้ง1) และโบนสั โดยเป็นจ านวนที่ลดลงเม่ือเทียบกับวงเงินค่าตอบแทน
ของปี 2564 เนื่องจากจ านวนกรรมการที่มีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนมีจ านวนนอ้ยลง ทัง้นี ้นโยบายและอตัราการจ่าย
ค่าตอบแทนในรูปแบบของค่าตอบแทนรายเดือน เบีย้ประชมุ โบนสั โดยมีรายละเอียดดงันี ้

นโยบายค่าตอบแทนกรรมการปี 2565 

ประเภทของคณะกรรมการ 
ค่าตอบแทนรูปตัวเงิน (บาท) ปี 25651) 

รายเดือน เบีย้ประชุม โบนัส 
คณะกรรมการบริษัท 
- ประธานกรรมการ2) 300,000  ✓ 
- กรรมการ3) 100,000  ✓ 
คณะกรรมการตรวจสอบก ากับความเสี่ยง/คณะกรรมการบริหาร 

- ประธาน 25,000 25,000 ✓ 

- กรรมการ  25,000 ✓ 
คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ 

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

หมายเหตุ : 1) กรรมการบริษัทจะไดร้บัเบีย้เลีย้งในกรณีที่ต้องเดินทางไปปฏิบัติงานให้บริษัทในอัตราเดียวกันกับประธานเจ้าหนา้ที่
บริหารและเป็นไปตามระเบียบของบริษัท 

  2)  ประธานกรรมการไม่ไดร้บัค่าตอบแทนรายเดือน หรือค่าเบีย้ประชมุในฐานะกรรมการชดุย่อย ในกรณีที่ไดร้บัการแต่งตัง้ให้
ด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการชดุย่อย 
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                    3) กรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร / พนกังานของบริษัท ของบริษัทย่อย หรือของผูถ้ือหุน้รายใหญ่ รวมถึงกรรมการผูซ้ึ่งเป็นตวัแทน
ของผูถ้ือหุน้รายใหญ่ ไม่มีสิทธิไดร้บัคา่ตอบแทนในฐานะกรรมการหรือกรรมการชดุย่อย 

ทัง้นี ้กรรมการบริษัทไม่ไดร้บัค่าตอบแทนอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวขา้งตน้ อย่างไรก็ตาม เพื่อ
สนบัสนนุใหก้รรมการสามารถปฏิบตัิหนา้ที่ไดอ้ย่างเต็มประสิทธิภาพ บรษิัทไดจ้ดัเตรียมกรมธรรมป์ระกนัความรบั
ผิดของกรรมการ (Directors and Officers Liability Insurance) กรมธรรมป์ระกันสุขภาพและกรมธรรมป์ระกัน
ชีวิต ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา การจัดหาโทรศัพทเ์คลื่อนที่และอุปกรณ์ tablets เพื่อเป็นช่องทางในการ
สื่อสารและส่งเอกสารการประชุมผ่านระบบ Board Portal ของบริษัท และรถยนตป์ระจ าต าแหน่งของประธาน
กรรมการบรษิัท โดยบรษิัทเป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้่ายตามวงเงินที่ก าหนดไวใ้นนโยบายของบรษิัทที่เก่ียวขอ้ง 

 ไม่มีผูถื้อหุน้ใหค้วามเห็นหรือสอบถามในวาระนี ้ ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชุมลงมติซึ่งตอ้งอนุมัติ
ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

มติทีป่ระชุม ที่ประชมุมีมติอนมุตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 ตามที่เสนอ ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้
มติทีล่ง 

 
จ านวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง ) 

% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
และออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,497,039,311 99.3808 
2. ไม่เหน็ด้วย 15,555,840 0.6191 
3. งดออกเสียง 900 0.0000 
4. บัตรเสีย 0 0.0000 

 

ซึ่งเป็นคะแนนเสียงอนุมตัิไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียง  

วาระที ่7 พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท เร่ืองกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
  ประธานฯ แถลงต่อที่ประชมุว่าเนื่องจากขอ้บงัคบัของบรษิัทขอ้ 24 วรรค 3 จ ากดัจ านวน
กรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนับรษัิทไวไ้ม่เกิน 4 ท่าน สง่ผลใหค้ณะกรรมการบรษิัทไม่อาจแต่งตัง้กรรมการผูม้ี
อ านาจลงนามจ านวนที่เหมาะสมเพียงพอเพื่อรองรบัการบรหิารจดัการธุรกิจในยคุปัจจบุนั  โดยกฎหมายและ
ขอ้บงัคบับรษิัทที่เก่ียวขอ้ง ก าหนดใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้เป็นผูพ้ิจารณาแกไ้ขขอ้บงัคบับรษิัท คณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบรษิัทไดพ้ิจารณาแลว้มีมติเห็นชอบการเสนอแกไ้ขขอ้บงัคบั โดยจะไม่
ระบจุ านวนกรรมการผูม้ีอ านาจลงนามจ านวนสงูสดุ ที่คณะกรรมการบรษิัทอาจพิจารณามอบหมายหนา้ที่ใหไ้ดไ้ว้
ในขอ้บงัคบัของบรษิัท โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ฉบับปัจจุบัน ฉบับขอแก้ไข 

ข้อ 24 วรรค 3 “อ านาจกรรมการซึ่ งสามารถ
กระท าการแทนบริษัทไดใ้หก้ าหนดกรรมการไม่
น้อยกว่า 2 คน แต่ไม่เกิน 4 คน จากกรรมการ

ข้อ 24 วรรค 3 ““อ านาจกรรมการซึ่งสามารถ
กระท าการแทนบริษัทไดใ้ห้ก าหนดกรรมการไม่
นอ้ยกว่า 2 คน จากกรรมการทัง้หมด ใหม้ีอ านาจ
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ทัง้หมด ใหม้ีอ านาจกระท าการแทนบริษัทได ้โดย
ใหก้รรมการดังกล่าวสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน
และประทบัตราส าคญัของบรษัิท” 

กระท าการแทนบริษั ท ได้ โดยให้กรรมการ
ดังกล่าวสองคนลงลายมื อชื่ อ ร่วมกันและ
ประทบัตราส าคญัของบรษิัท” 

 
 ไม่มีผูถื้อหุน้ใหค้วามเห็นหรือสอบถามในวาระนี ้ ประธานฯ จงึขอใหท้ี่ประชมุลงมติซึ่งตอ้งอนมุตัิดว้ย
คะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมสีิทธิออกเสียง 
 
มตทิีป่ระชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแกไ้ขขอ้บังคับบริษัท เรื่องกรรมการผูม้ีอ านาจลงนาม ตามที่เสนอ ดว้ยคะแนน

เสียงดงันี ้
มตทิีล่ง 

 
จ านวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง ) 

% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
และออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,512,593,049 99.9998 
2. ไมเ่หน็ด้วย 3,000 0.0001 
3. งดออกเสียง 2 0.0000 
4. บัตรเสีย 0 0.0000 

 

ซึ่งเป็นคะแนนเสียงอนมุตัิไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและ
มีสิทธิออกเสียง  

วาระที ่8 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ  
ประธานฯ แจ้งว่าวาระนี ้ก าหนดขึน้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือ ให้ความเห็นต่างๆ ต่อ

คณะกรรมการ (ถา้มี) และ/หรือ ใหค้ณะกรรมการชีแ้จง ตอบขอ้ซกัถามของผู้ถือหุน้ และหากไม่มีการเสนอเรื่อง
อื่นๆ เพื่อพิจารณาตามหลกัเกณฑข์องกฎหมายแลว้ จะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี ้ 

ประธานฯ แจง้ดว้ยว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรคสอง  
ผูถื้อหุน้ซึ่งนบัหุน้รวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดจะขอใหท้ี่ประชุมพิจารณา
เรื่องอื่นๆ นอกจากที่ก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้ ดังนั้น หากมีผู้ถือหุ้นใดประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นๆ 
นอกเหนือจากวาระการประชุม ผูถื้อหุน้เหล่านั้นจะตอ้งแสดงว่ามีหุน้นบัรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่า 991,308,597 หุน้ จาก
จ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมด 2,973,925,791 หุน้ จึงจะสามารถเสนอใหบ้รรจวุาระเพื่อพิจารณาในที่ประชมุนีไ้ด ้

ไม่มีผู้ถือหุน้ซึ่งนับหุน้รวมกันไดไ้ม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 
เสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่ก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชมุ 

นอกจากนี ้บริษัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่งข้อซักถามล่วงหน้า ส  าหรบัการประชุมครัง้นี ้ก่อนการ
ประชมุมีผูถื้อหุน้สง่ค าถามลว่งหนา้ ซึ่งบรษิัทไดด้ าเนินการชีแ้จงไปแลว้ สว่นค าถามของผูถื้อหุน้ในหอ้งประชมุมีดงันี ้
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ผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังต่อไปนี ้

คุณวิภาวรรณ กิจการกุล การควบรวมของบรษิัททรูกบัดีแทคมีผลอย่างไรต่อเอไอเอสและเอไอเอสมี
แผนอย่างไรกบัเรื่องนี ้

คุณสมชัย เลิศสุทธิวงค ์ การควบรวมจะเกิดขึน้หรือไม่นั้นตอ้งขึน้กับหน่วยงานของทางภาครฐั ซึ่ง
ตอ้งมีคณะกรรมการ 2 สว่นในการพิจารณา กลา่วคือ 
1. คณะกรรมการแข่งขนัทางการคา้ 2. คณะกรรมการ กสทช. ก ากับดูแล
เรื่องโทรคมนาคม โดยอยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการทั้ง
สองสว่น  ทัง้นี ้เอไอเอส จะมองจากผลประกอบการและความแข็งแกรง่ใน
การด าเนินงานต่าง ๆ ซึ่งเชื่อว่าเป็นโอกาสส าคญัของเอไอเอสในการขยาย
ฐานลูกคา้ใหม่ จากสถิติการควบรวมจากองคก์ร หรือจากผู้ให้บริการ ( 
Operator) อื่นรวมกันประมาณรอ้ยละ 5 จากสถิติทั่ วโลกโดยเฉพาะ
ประเทศไทยมีกระแสต่อตา้นค่อนขา้งมาก หากการควบรวมส าเร็จถือว่า
เป็นโอกาส ไม่ว่าการควบรวมจะส าเร็จหรือไม่เอไอเอส ยังคงสรา้งความ
แข็งแกรง่ และมีแนวทางในการสรา้งธุรกิจอย่างยั่งยืน ทัง้ในสว่นของความ
แข็งแกร่ง (Strengthen) ในธุรกิจโทรศัพทเ์คลื่อนที่ที่ลงทุนใน 5G ซึ่งใน
อนาคตจะครอบคลมุ (Coverage) สงูถึงรอ้ยละ 76 พรอ้มรองรบัลกูคา้เก่า
และลูกคา้ใหม่ที่ยา้ยค่ายมา นอกจากนั้นยังมีกลไกขับเคลื่อน (growth 
engine) ใหม่อีก 2  ส่วน ที่เติบโตปีละ 10-20% ไม่ว่าจะเป็นอินเตอรเ์น็ต
บ้านความเร็วสูง (Fixed broadband หรือ AIS Fiber)   และกลุ่มลูกค้า
องค์กรที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องทุกปี และในระยะยาวยังมีธุรกิจการ
ใหบ้รกิารดา้นดิจิทลั (Digital Service) ต่าง ๆ ใหก้บัผูท้ี่จะเขา้มาใชบ้รกิาร 
ดงันัน้ผูถื้อหุน้ไม่ตอ้งเป็นกงัวล 
 

คุณพรทพิย ์หวังหรัิญโชติ กระแสการควบรวมตอนนีเ้ป็นอย่างไร มียอดการยา้ยค่ายเป็นอย่างไร 
คุณสมชัย เลิศสุทธิวงค ์ เรื่องการยา้ยค่ายเป็นเรื่องปกติ ส  าหรบัการควบรวมหรือไม่นั้น ขึน้อยู่กับ

คณะกรรมการที่มีหนา้ที่ก ากับดแูล แต่จากสถิติในต่างประเทศทัง้หมด ถา้
การควบรวมส าเร็จ ลูกคา้ที่อยู่ในผูใ้หบ้ริการ (Operator) รายเก่าจะยา้ย
ออกอย่างนอ้ยรอ้ยละ 5   และเชื่อว่าในประเทศไปไทยอาจจะสูงกว่านั้น 
เนื่องจากต่างประเทศกระแสต่อตา้นมีจ านวนไม่มากเท่ากับประเทศไทย  
เชื่อว่าหากมีการควบรวมส าเร็จการยา้ยค่ายมาเอไอเอสประมาณไม่นอ้ย
กว่ารอ้ยละ 5  และเอไอเอสเตรียมความพรอ้มในเรื่องของความแข็งแกร่ง 
และเครือข่าย (network) เพื่อรองรบัใหเ้พียงพอกบัลกูคา้ที่จะยา้ยมา 
 

คุณพงษสุ์วรรณ เตชาวุฒิชัย กลยุทธใ์นการเติบโตในระยะ 2-5 ปี มีอะไรบา้ง และโฟกสัไปทาง  sector 
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ไหน 
คุณสมชัย เลิศสุทธิวงค ์ ปลายปี 2564 ผู้บริหารของ AIS ไดป้ระกาศว่าภายใน 3 ปีข้างหน้า  จะ

ปรับตัวเองให้เป็นบริษัทโทรคมนาคมอัจฉริยะ (Cognitive Telco) เพื่อ
ปรับองค์กรให้สามารถรองรับความต้องการของลูกค้ายุคใหม่ที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเรว็ การแข่งขนัในเรื่องราคามีมาก ถา้ไม่สามารถ
สรา้งความแตกต่างของสินคา้และบริการได ้เราจะไม่มีจุดเด่นที่จะสรา้ง
ความแตกต่างได ้ 
Cognitive Telco หมายความว่าจะตอ้งมีระบบ network ที่ฉลาด ระบบ 
Data Analytics ที่แข็งแรงรูค้วามตอ้งการของลูกคา้ก่อนที่ลูกคา้จะบอก
เรา นี่คือสิ่งที่วางไวเ้ป็นแนวทางเหมือนต่างประเทศที่ได้ท าส  าเร็จ  เช่น 
Google Facebook  YouTube ที่เติบโตไดเ้พราะรูจ้ักลูกค้าอย่างดี และ
เราจะท าอย่างไร 
1. AIS  มีธุรกิจหลกั (Core Business) ที่แข็งแรง มีโมบาย (Mobile) เป็น
ตัวชูโรง นั่ นคือเหตุผลว่าท าไม AIS ต้องลงทุน  5G เพราะ 5G เป็น
เทคโนโลยีในอนาคตส าหรบัรองรบัลูกคา้ของเรา วันนีเ้รามี 44 ลา้นเลข
หมาย และเชื่อว่าจะเติบโตมากยิ่งขึน้ โมบายถึงจะเติบโตไม่มาก เพราะ
การแข่งขนัดา้นราคาสงู แต่เชิงรายไดย้งัมีจ  านวนมาก มีการเติบโตทุกๆปี 
นี่คือกลยุทธ์แรก ที่จะสรา้งความแข็งแกร่งใหโ้มบายแบบยั่งยืนตลอดไป 
แต่เราโชคดีที่มี  New Growth engine เกิดขึน้แลว้ในวันนี ้จากที่ไดดู้ผล
การด าเนินงานปี 2564 จะเห็นว่า 2 ตวันีค้ือ Internet บา้น หรือ AIS Fiber 
สามารถขยายและเติบโตได้ดีกว่าอุตสาหกรรม  ปี 2564 โตรอ้ยละ 18 
และเชื่ อว่าจะโตเพิ่ มขึ ้น เรื่อย ๆ เพราะมี เทคโนโลยีที่ ดี  บริการที่ มี
ประสิทธิภาพ และมีบริการเสริมต่างๆ (Value Added Service) ถือเป็น
การเติบโตและเป็นแหลง่รายไดใ้หม่ที่มาเสรมิธุรกิจโมบาย และ  
2. ธุรกิจองค์กร ลูกค้าธุรกิจองค์กรในประเทศไทยเกือบรอ้ยละ 70 ใช้
โทรศพัทม์ือถือของเราและทุกองคก์รตอ้งการใชเ้ทคโนโลยี ICT  และ 2-3 
ปีที่ผ่านมาเราไดส้รา้งธุรกิจองคก์รที่เรียกว่า CCII ซึ่งเป็นเรื่องของ Cloud 
เราไดร้่วมมือกับไมโครซอฟท ์(Microsoft)  เสนอบริการคลาวด ์(Cloud) 
และ Cyber Security ใหก้บัลกูคา้และองคก์ร เรื่องของ IOT ที่จะเกิดขึน้ใน
อนาคต เรื่องของ ICT Vertical ต่าง ๆ ที่ เราจะท า เพราะฉะนั้นจากผล
ประกอบการปี 2564 จึงเติบโตร้อยละ 20  ในส่วนของ New Growth 
engine ใหม่คือ AIS Fiber และ ลกูคา้องคก์ร และจะเป็นแหลง่รายไดใ้หม่
ที่เติบโตในระดบัตวัเลข 2 หลกั (2 Digit) ทกุปี  
3. Growth engine แผนระยะยาว คือการน าเรื่องของ content ผ่าน AIS 
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play เข้ามา การที่จะเป็นแพลตฟอร์มดิจิตอลน าสินค้าบริการของ
อุตสาหกรรมอื่น ๆ เข้ามาสู่ลูกค้าของเรานั้น วันนีเ้รามีบริการการขาย
ประกนัผ่านระบบดิจิตอล และบรกิารของสินคา้อื่น ๆ สามารถเขา้ถึงลกูคา้
ของเราไดไ้ม่ว่าจะเป็นเรื่อง Mobile Advertising ต่าง ๆ เป็นตน้ 
ดั ง นั้ น  จึ ง มี  3 ก้ อ น ที่ จ ะ เติ บ โต ใน  Cognitive Telco 1.ร า ย ได้
โทรศัพท์เคลื่อนที่  (Mobile) 2. New Growth engine ที่ เกิดขึ ้นแล้วใน 
Fixed Broadband และลูกค้าองค์กร  3. ในระยะยาวจะมี  Digital 
Service เป็นแหลง่รายไดเ้สรมิ 
 

คุณสุวรรณี เชียรสิริไกรวุฒิ ค ำถำมขอ้แรก งบลงทนุในช่วง 3 ปี จากนีป้ระมาณเท่าไหร ่
 ค ำถำมขอ้สอง การขยาย 5G เอไอเอสด าเนินการไดผ้ลลพัธต์ามที่ประเมิน

ไวไ้ดก่ี้เปอรเ์ซ็นต ์
ค ำถำมขอ้สำม Fiber@home AIS จะด าเนินการอย่างไรที่จะเพิ่ม % อย่าง
ต่อเนื่อง 

คุณสมชัย เลิศสุทธิวงค ์ จากงบลงทุน ใน 3 ปีขา้งหนา้ ในปีนีไ้ดป้ระกาศว่าจะลงทุนอีกประมาณ 
30,000 ถึง 35,000 ลา้นบาท แบ่งเป็นส าหรบัการขยายครอบคลุมเรื่อง
ของ Mobile 5G  โดยในปี 2564 เราสามารถท า Network Coverage ได้
ถึงรอ้ยละ 76 ส่วนในปี 2565 เราจะท าถึงรอ้ยละ 85  เพราะ 5G จะเป็น
พืน้ฐานส าคญัของธุรกิจโทรศพัทเ์คลื่อนที่ (Mobile) และอื่น ๆ ในอนาคตที่
เราจะลงทุน ส่วนจ านวนเงินอีก 5,000 ลา้นบาทจะเผื่อเอาไว ้ขึน้อยู่กับว่า
สามารถดึงลูกคา้มาจากคู่แข่งไดม้ากนอ้ยแค่ใหน เพราะ AIS มุ่งเนน้ใน
เรื่องคุณภาพ ดังนั้นเราจึงจ าเป็นตอ้งขยายการลงทุนในเรื่อง Capacity 
เพิ่มเติมเพื่อใหล้กูคา้ไดเ้ขา้มาใชง้านไดอ้ย่างมีคณุภาพจริง ๆ ซึ่งในส่วนนี ้
ไมไ่ดล้งทนุในเรื่องของโทรศพัทเ์คลื่อนที่ (Mobile) เพียงอย่างเดียวแตจ่ะมี
ป ระมาณ  7,000 ล้านบ าท ไปขยายตั วอิ น เท อร์เน็ ตบ้าน  (Fixed 
Broadband หรือ AIS Fiber) ซึ่งเติบโตรอ้ยละ 18 ในปี 2564 และเชื่อว่าปี 
2565 ยงัคงเติบโตเช่นเดิม ในปีถดัๆไปจากที่เราขยาย coverage ยงัตอ้งดู
สถานการณเ์ชื่อว่าจะลดลงจาก 30,000 ลา้นบาท ตอ้งดกูารใชง้านจรงิ ๆ 
ขอใหน้ักลงทุนสบายใจ ทุกอย่างของการลงทุนเพื่อรองรบัความตอ้งการ
ของลกูคา้ ไม่ไดล้งทนุเพื่อการสิน้เปลืองใด ๆ 

 AIS Fiber เติบโตรอ้ยละ 18 ในปีที่ผ่านมาและเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเอ
ไอเอสเข้าสู่ธุรกิจอินเทอร์เน็ตบ้าน (Fix Broadband) เมื่อ 7 ปีที่ แล้ว 
ขณะที่ทีโอที ทรูและ 3BB เขา้สู่ตลาดธุรกิจนีป้ระมาณ 20-30 ปีที่ผ่านมา 
การที่เอไอเอสเข้ามาในช่วง 7 ปีที่แลว้ เป็นช่วงที่ดีถูกช่วงถูกเวลา ด้วย
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เทคโนโลยีที่ดีที่สุดดว้ยสาย Fiber optic ที่ดีที่สุด จึงได้ชื่อว่า AIS Fiber 
เป็น Internet ความเร็วสงูเป็นจดุที่สรา้งความเติบโตที่ต่อเนื่อง  จากการที่ 
Covid-19 เข้ามาและการท างานจากที่บา้น (work from home) มากขึน้
ท าใหต้ลาด Internet ยังสามารถเติบโตจากรอ้ยละ 58 ไปถึงรอ้ยละ 75  
ของครวัเรือนทั้งหมด ยังมีโอกาสส าหรบัลูกคา้ใหม่ที่ยังไม่เคยใชอ้ีกดว้ย 
จึงเติบโตไดถ้ึงตวัเลข 2 หลกั เพราะว่าลกูคา้เก่าของคู่แข่งเราก็เปลี่ยนมา
ใชข้องเอไอเอสจ านวนมากเนื่องจากเทคโนโลยีที่ดีกว่า ดงันั้นเอไอเอสสา
มารถเติบโตได้จาก Fix Broadband และ AIS Fiber ได้ 2 แกน คือแกน
ของลูกค้าที่ เป็นลูกค้าใหม่จริง ๆ กับแกนของลูกค้าเก่าของคู่แข่งที่ใช้
เทคโนโลยีลา้สมยักว่าเรา  
นอกจากนั้น เอไอเอสยังมีจุดแข็งในเรื่องบริการ (Service) ที่เหนือกว่า
คู่แข่งเพราะเอไอเอสมุ่งเน้นไปที่คุณภาพในการให้บริการ (Service 
Quality) การติดตัง้ Fixed Broadband การแกปั้ญหาใหล้กูคา้ภายใน 24 
ชั่วโมง ซึ่งเป็นรายเดียวที่กลา้ประกาศ รวมถึงการโทรเขา้ Call service ที่
ดีกว่าคู่แข่ง นอกเหนือจากนั้นการติดตัง้ Fixed Broadband ยังมีบริการ
เสริม ต่างๆ  เช่น Content Disney+, entertainments, วงจรปิด จึงเชื่อว่า 
AIS Fiber จะเติบโตไดอ้ย่างต่อเนื่อง 
 

คุณพงษสุ์วรรณ เตชาวุฒิชัย หลังจากที่กัลฟ์ เอ็นเนอรจ์ี (Gulf energy) เข้ามาถือหุ้นใหญ่ในอินทัช 
(Intouch) ผู้ถือหุน้รายใหญ่ บริษัทมีแผนการลงทุนเพื่อสรา้งการเติบโต
และเพิ่มรายไดสู้งขึน้ (New-Curve) หรือมีแผนการควบรวมกับบริษัทใด
เพิ่มเติมหรือไม่ 

คุณสมชัย เลิศสุทธิวงค ์ ในฐานะผูบ้ริหาร มีความยินดีที่กัลฟ์ (Gulf) เขา้มาเป็นผู้ถือหุน้รายใหญ่
อีกรายหนึ่งของบริษัท อินทัช  นอกเหนือจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่เดิมคือ 
Singtel ซึ่งเป็น ผูป้ระกอบการที่มีศักยภาพระดับสากลที่แข็งแกร่งมาก มี
บริษัท ในเครือที่ ประกอบธุรกิจ โทรคมนาคมทั่ ว โลก ไม่ ว่าจะเป็น
ออสเตรเลีย  ฟิลิปปินส ์อินโดนีเซีย และอินเดีย เมื่อประกอบจุดเด่นของ
ทั้งสองผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จะมาช่วยเสริมในส่วนที่บริษัทยังไม่แข็งแกร่ง
เท่าที่ควร เป็นการสรา้ง Synergies บางอย่างรว่มกนั 
 

คุณอ านวย ทองดีแท ้ เนื่ อ งจ ากสถานการณ์ แข่ งขัน ธุ รกิ จ โท รคมนาคม  โดย เฉพ าะ
โทรศพัทเ์คลื่อนที่มีการแข่งขนัทางการตลาดสงูมาก ทัง้ในปัจจุบันและใน
อนาคต เอไอเอส ในฐานะผูน้  าทางการตลาดจะยงัสามารถรกัษาต าแหน่ง
และสว่นแบ่งการตลาดความเป็นผูน้  าทางการตลาดไดอ้ย่างไรและเพียงใด 
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คุณสมชัย เลิศสุทธิวงค ์ การท าธุรกิจส าคญัมาก ๆ ตอ้งสามารถตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้
ใหไ้ดจ้ริง ๆ ลกูคา้คือหวัใจส าคญั ลกูคา้ตอ้งการอะไรเราตอ้งบริการใหไ้ด ้
เอไอเอสมีหลักการในการท างานเช่นนีม้าตลอด เช่น ประสิทธิภาพของ
โครงข่าย คือหวัใจส าคญั ลกูคา้อยากใชง้านไดด้ีตลอดเวลา เพราะทุกการ
ติดต่อมีความส าคัญ  ไม่ ใช่ โปรโมชั่ นราคาถูกโท รไม่ติด เน็ตไม่ เร็ว 
เพราะฉะนัน้ ในเรื่องของสินคา้ที่มีคณุภาพเป็นเรื่องส าคญั นอกจากสินคา้
ยงัมองในเรื่องการบรกิารที่มีคณุภาพดีเยี่ยม เวลาไปส านกังานบรกิารเอไอ
เอส (Shop AIS) ไม่ใหญ่ ไม่สวยเม่ือเทียบกับคู่แข่งแต่ลกูคา้ของเอไอเอส
จะไดร้บัการดูแลที่แตกต่างอย่างดี รูจ้ักลูกค้าจริง ๆ นอกจาก  คุณภาพ
ของโครงข่าย และคุณภาพการบริการแลว้เรายังสรรหาสิ่งอื่น ๆ เพิ่มเติม
ความชื่นชอบต่าง ๆ นี่คือแนวทางในการท างานของเอไอเอส 
AIS จะรกัษาความเป็นผูน้  าโดยยังคงยึด 3 แกนหลักตรงนีคุ้ณภาพของ
โครงข่าย (Network Quality) การบรกิารที่ดีเลิศ (Service Excellent) และ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อไม่ใหพ้ลาดความตอ้งการของลูกคา้ เอไอเอสมีผล
ประกอบการที่ดี หมายความว่าเรามีลูกคา้จริง ๆ ที่อยู่กับเรา ลูกคา้ที่ใช้
งานและช าระค่าบรกิารใหก้บัเรา จึงท าใหเ้ราท าธุรกิจมีรายได ้มีก าไร หาก
การควบรวมส าเรจ็จะมีลกูคา้ (Subscriber) หรือ จ านวนเลขหมายอาจจะ
ดเูยอะกว่า แต่ถา้ดจูากผลประกอบการ เชื่อว่าก าไรจะนอ้ยกว่าเอไอเอสอ
ย่างมีนยัส  าคญั สะทอ้นใหเ้ห็นจ านวนตวัเลขที่เป็นลกูคา้จรงิ ๆ ถึงแมก้าร
ควบรวมจะส าเร็จหรือไม่ส  าเร็จขึน้อยู่กับหน่วยงานที่ก ากับดูแล แต่เอไอ
เอสจะยงัคงเป็นผูน้  าทัง้ในเชิงรายได ้และในเชิงของก าไร 
 

คุณพรทพิย ์หวังหรัิญโชติ จากการเขา้ซือ้กิจการโลตัส ท าให ้True สามารถขยายช่องทางจ าหน่าย
มือถือ ไดม้ากขึน้ จดัโปรโมชั่นลดราคาเครื่องมากขึน้ ยอดขายเพิ่มขึน้ ทาง 
AIS มีแนวทางอย่างไร ในการรบัมือปัญหาขอ้นี ้

คุณสมชัย เลิศสุทธิวงค ์ เอไอเอสมีช่องทางการจัดจ าหน่ายที่แข็งแรงมากที่สุดในประเทศไทยใน
เรื่องของโทรคมนาคม  คู่แข่งอาจจะมีความแข็งแกร่ง มี 7-11 ที่ขยายกว่า
หมื่นสาขาทั่วประเทศเป็นช่องทางของเขา ซึ่งเป็นกระแสสงัคมที่ผูถื้อหุน้ได้
ทราบกันว่าได้ควบรวมทุกอย่างไว้  แต่ในเชิงช่องทางโทรคมนาคม 
(Telecom) เอไอเอสมีจุดแข็ง 2 ส่วนดว้ยกัน ส่วนหนึ่ง AIS เติบโตกับคู่คา้
มาโดยตลอด ส านักงานบริการ (Shop AIS) ของเราด าเนินการโดย AIS 
และส่วนหนึ่งด าเนินการโดยคู่คา้ของเราคือเทเลวิซ (Telewiz) บางส่วน
มารว่มแฟรนไชส ์(Franchise) กับเราเป็น ASP ถา้มองว่าโลตสัหรือ 7-11 
มีหมื่นสาขา แต่เอไอเอสเราใชพ้ลงัของคนพืน้ที่ที่มีอยู่กว่าหนึ่งพนัแห่งแลว้
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กระจายเป็นลูกตูย้่อย ๆ ไปในตลาดในพืน้ที่ไกล ๆ ที่เรียกว่า AIS Buddy 
ทัง้หมด 3 หมื่นแห่งทั่วประเทศ ยงัไม่นบัรวมพารท์เนอรข์องเราในอนาคต 
เช่น กลุ่ม CJ ที่ตัง้ใจท าขึน้มาแข่งกับ 7-11 รา้นถูกดี ประเมินการว่าจะมี
ถึง 5 หมื่นรายที่เกิดขึน้มา และคงเป็นเกมสท์ี่เราจะมีพารท์เนอรท์ี่อีกหลาย
คนอยากจะเขา้มารว่มกบัเรา เราทราบว่าเขามีจุดแข็งอย่างไร เรามีจุดแข็ง
อย่างไร ก็คงตอ้งเป็นเรื่องธุรกิจที่ตอ้งต่อสูแ้ข่งขนักนัไป 

ไม่มีผูถื้อหุน้สอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกลา่วขอบคณุผูเ้ขา้รว่มประชมุ และประกาศปิดประชมุ 

เลิกประชมุเวลา 10.15 นาฬิกา 
 
 อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุม ไดม้ีผู ้ถือหุน้ทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม  ทัง้นี ้มี
จ  านวนผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะที่เขา้รว่มประชมุ ณ เวลาที่ปิดการประชมุรวมทัง้สิน้ 2,656 ราย นบัจ านวนหุน้
ที่ถือรวมกนัไดท้ัง้สิน้ 2,512,596,355 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 84.487 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายแลว้ทัง้หมดของบรษิัท   

   
 
 
  ลงชื่อ      ประธานที่ประชมุ 

                (นายกานต ์ตระกลูฮนุ) 
 
                                

ลงชื่อ      เลขานกุารบรษิัท 
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