


สารจากประธานกรรมการ



นายกานต์		ตระกูลฮุน
ประธานกรรมการ

	 ปี	2559	 เป็นอีกก้าวสำาคัญของเอไอเอส	 ท่ีเราได้ผ่านความ

ท้าทายและความเปลี่ยนแปลงหลายประการ	 นับตั้งแต่ช่วงต้นปี 

ท่ีเรามุ่งทำางานอย่างแข็งขัน	เพ่ือดแูลลกูคา้ท่ีใช้เคร่ืองโทรศพัท์	2G 

ให้สามารถใชง้านเครอืข่ายโทรศพัท์ไดต้อ่เนือ่ง	ดว้ยการนำาเครือ่ง	

3G	 ไปเปลี่ยนให้กับลูกค้า	 ไปจนถึงการเข้าร่วมประมูลคลื่น	900	

เมกะเฮิรตซ์อีกคร้ังในเดือนพฤษภาคม	2559	 เพื่อให้สามารถ

นำาคลื่นมาให้บริการลูกค้า	 อีกท้ังยังเร่งวางโครงข่าย	4G	 ให้ทัน

กับความต้องการใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านมือถือด้วยความเร็วสูง	

เหตุการณ์เหล่านี้มีความสำาคัญท่ีทำาให้ทุกคนในองค์กรต้องตื่นตัว

อยู่เสมอ	ปลูกฝังแนวคิดในการทำางานเพื่อความยั่งยืนขององค์กร	

พัฒนาบุคลากร	 เตรียมความพร้อมเพื่อรับกับความเปลี่ยนแปลง 

ที่อาจเกิดขึ้น	 ส่งผลให้เอไอเอสมีความแข็งแกร่ง	 พร้อมจะรับมือ

กับสถานการณ์ต่างๆ	ในอนาคต

	 ผลการดำาเนินงานในปี	2559	 นี้	 ได้สะท้อนถึงพื้นฐานท่ี

แข็งแกร่งของเอไอเอส	 ด้วยรายได้จากการให้บริการ	 (ไม่รวม 

คา่เช่ือมโยงโครงข่าย)	122,561	ลา้นบาท	เตบิโตรอ้ยละ	1.6	จากปีกอ่น 

ส่งผลให้มีกำาไรสุทธิ	30,667	 ล้านบาท	 และยังสามารถสร้าง 

ผลตอบแทนท่ีมั่นคงให้กับผู้ถือหุ้นได้ด้วยการคงนโยบายการ 

จ่ายเงินปันผลที่ร้อยละ	100	ของกำาไรสุทธิในปี	2559	รวมไปถึง 

มฐีานะทางการเงนิท่ีแข็งแกรง่	พรอ้มสำาหรบัการลงทุนและโอกาส

ทางธุรกิจในอนาคต	 การเติบโตนี้เป็นผลมาจากปณิธานของเรา 

ท่ีมุ่งม่ันจะเป็นผู้นำาในการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีท่ีดีท่ีสุด	

สรรหานวัตกรรมเพ่ือนำาเสนอบริการแก่ลูกค้า	 วางพ้ืนฐานด้วย 

เครือข่ายที่มีคุณภาพ	และมุ่งพัฒนาความเป็นเลิศด้านงานบริการ

เพื่อตอบรับกับการใช้ชีวิตของลูกค้าในยุคดิจิทัล	

	 นอกจากการคงความเป็นผู้นำาในธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนท่ี 

ซ่ึงเป็นธุรกิจหลักแล้ว	 เอไอเอสยังมุ่งสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจ

ใหม่ที่จะมีส่วนเสริมต่อกลยุทธ์รวม	โดยให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 

ของเราท่ีต้องการเป็นผู้ให้บริการดิจิทัล	 ซ่ึงจะตอบสนองความ

ต้องการของลูกค้าในยุคปัจจุบันได้อย่างครบถ้วน	 ท้ังธุรกิจ

อินเทอรเ์นต็ความเรว็สงูท่ีเตบิโตอยา่งกา้วกระโดด	สามารถเขา้ถงึ 

ลกูคา้ในวงกวา้งมากขึน้	และยังมีธรุกจิดจิทัิลคอนเทนต	์ท่ีนำาเสนอ

คอนเทนต์หลากหลาย	 ทั้งสาระและบันเทิง	 รวมถึงแอปพลิเคชัน 

อ่ืนๆ	 ท่ีทำาให้การใช้ชีวิตในยุคปัจจุบันเป็นเรื่องง่าย	 ย่ิงไปกว่านี้	

เอไอเอสยังเชื่อม่ันในการสร้างประโยชน์จากทรัพยากรและความ

สามารถท่ีเรามี	 นับตั้งแต่โครงสร้างพ้ืนฐาน	 ไปจนถึงนวัตกรรม	

เพื่อให้การติดต่อสื่อสาร	การหาความรู้	การสร้างอาชีพ	และการ

ดูแลความเป็นอยู่	เป็นไปโดยราบรื่น	ง่ายดาย	และมีประสิทธิภาพ	

ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับสังคมไทย	

	 การพัฒนาเหล่านี้	 เกิดข้ึนได้จากการร่วมมือของทุกฝ่าย 

เอไอเอสจึงให้ความสำาคัญกับการสร้างความสมดุลระหว่างการ

เติบโตของบริษัท	และการพัฒนาด้านสังคม	ลูกค้า	คู่ค้า	พนักงาน	

และสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ	กัน	 เพื่อสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืน	

โดยเฉพาะการสนับสนุนเพื่อเสริมศักยภาพให้กับพันธมิตรทาง

ธุรกิจ	ทั้งพันธมิตรด้านช่องทางจัดจำาหน่าย	ซัพพลายเออร์	และ

คู่ค้าอ่ืนๆ	 ท่ีจะช่วยส่งผลให้ลูกค้าได้รับผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพ	

และบริการที่ดี	นอกจากนี้	เอไอเอสยังมุ่งพัฒนาบุคลากร	ปลูกฝัง 

วฒันธรรมองคก์รท่ีเหมาะกบัการสรา้งสรรค	์กระตุน้ให้เกดิความคดิ

ใหม่ๆ	ไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่	เพื่อปรับตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลง	 

	 สำาหรับปี	2559	นี้	นับเป็นปีที่	2	ที่เอไอเอสซึ่งเป็นผู้ให้บริการ

โทรคมนาคมไทยเพียงรายเดียว	 ได้รับคัดเลือกให้รวมอยู่ในดัชนี

ความยั่งยืนดาวโจนส์	(Dow	Jones	Sustainability	Indices	หรือ	

DJSI)	 และเป็นปีท่ี	2	 ท่ีได้รวมอยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน	 ของกลุ่ม

บริษัทจดทะเบียน	 จากการประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย	 ผมเชื่อว่าแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ผนวกรวม

อยู่ในทุกมิติการดำาเนินงานของเอไอเอส	 ทำาให้เราสามารถสร้าง

การเติบโตและผลตอบแทนได้อย่างม่ันคงในระยะยาวแก่ผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสียทุกด้าน	รวมทั้งสนับสนุนการเติบโตและก้าวหน้าให้กับ

เศรษฐกิจและสังคมไทย
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สมชัย		เลิศสุทธิวงค์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สวัสดีท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านครับ

	 ปี	2559	 นับเป็นปีแห่งประวัติศาสตร์อีกปีหนึ่งของบริษัท	

จากช่วงครึ่งปีแรกท่ีบริษัทต้องทำาการดูแลลูกค้า	2G	 อย่างเต็ม

ความสามารถ	 ด้วยความไม่ชัดเจนในการใช้งานคลื่นความถี่	

900	 เมกะเฮิรตซ์	 จนในที่สุดบริษัทได้รับการจัดสรรคลื่นในเดือน

มิถุนายนท่ีผ่านมา	 ทำาให้ตอนนี้เอไอเอสมีคลื่นความถ่ีบนระบบ

ใบอนุญาตท้ังคลื่น	2100/1800/900	 เมกะเฮิรตซ์	 เมื่อเอไอเอส

สามารถปลดข้อจำากัดด้านปริมาณคลื่นความถี่ลงได้	 ด้วยความ

ตัง้ใจในการให้บริการลกูคา้	และในฐานะผูน้ำาตลาด	เอไอเอสไดเ้รง่ 

ลงทุนขยายโครงข่ายอย่างเร็วท่ีสดุ	โดยยังยึดหลกัการพืน้ฐานดา้น

คณุภาพ	เพือ่ตอบโจทย์การใช้งานดา้นดาต้าท่ียังคงเตบิโตข้ึนทุกวนั 

ทำาให้ปัจจุบันเอไอเอสมีโครงข่าย	4G	 ครอบคลุมร้อยละ	98 

ของประชากร	เกนิกวา่ท่ีเราตัง้เป้าหมายไวเ้ม่ือตน้ปีท่ีรอ้ยละ		80	ของ 

ประชากร	 เช่นเดียวกับบริการ	3G	 ท่ีเรายังคงลงทุนเพ่ิมความจุ 

โครงข่าย	และ	2G	ที่ยังให้บริการอย่างต่อเนื่อง	โดยเฉพาะพื้นที่

ตา่งจงัหวดั	ทำาให้บรษัิทยังคงความเป็นผูน้ำาดว้ยสว่นแบ่งการตลาด

เชิงรายได้ที่ประมาณร้อยละ	50

	 ในอีกด้านหนึ่งของบริษัท	 ปี	2559	 เป็นปีท่ีสองของการทำา

ธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	ผมภาคภูมิใจแทนพนักงานทุกคน 

ท่ีความทุ่มเทของพวกเราได้ก่อให้เกิดบริการใหม	่ และเป็นแหล่ง 

รายได้ใหม่ของบริษัทท่ีเติบโตอย่างรวดเร็ว	ปัจจุบัน	เอไอเอสไฟเบอร์ 

มลีกูคา้ท้ังสิน้	301,500	ราย	ซ่ึงเตบิโตกวา่	6.8	เท่าจากปีกอ่น	และ

สามารถสร้างรายได้ให้แก่บริษัทถึง	860	ล้านบาทในปี	2559	เรา 

คาดหวังท่ีจะยกระดับมาตรฐานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในประเทศไทย 

ให้สูงไปอีกข้ัน	 ผ่านเทคโนโลยีใยแก้วนำาแสง	 ซ่ึงเป็นแก่นสำาคัญ 

ของการทำาตลาดของเอไอเอส	ไฟเบอร	์และการตัง้ราคาท่ีเหมาะสม 

และคุ้มค่าต่อลูกค้า	ผมยังคงตั้งเป้าหมายว่าเอไอเอส	ไฟเบอร์จะ

สามารถเป็นผูเ้ลน่รายสำาคญัในตลาดอินเทอรเ์นต็ความเรว็สงูนี้ได้

ภายในอีก	3	ปี

	 ในส่วนธุรกิจดิจิทัลคอนเทนต์	 ซ่ึงปีท่ีผ่านมาเราให้ความ

สำาคัญมากกับเรื่องคอนเทนต์ด้านวิดีโอ	 โดยเฉพาะแอปพลิเคชัน 

AIS	PLAY	 ที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี	 โดยเอไอเอสเป็นผู้ให้ 

บริการรายเดียวท่ีได้สิทธิในการถ่ายทอดสดกีฬาโอลิมปิคและ 

พาราลิมปิคท่ีเมืองริโอ	 ประเทศบราซิล	 อีกท้ังยังได้ร่วมมือกับ 

แกรมม่ีในการให้ลูกค้าได้รับชมคอนเสิร์ตต่างๆ	สดบนมือถือ	ซ่ึงถือเป็น 

กา้วแรกท่ีสำาคญัของการปรบัสนิคา้และบรกิารให้เขา้กบัพฤตกิรรม

การใช้งานมอืถอืของลกูคา้ในปัจจบัุน	ดว้ยการให้ความสำาคญัอย่าง

ยิ่งกับการทำาธุรกิจแบบ	ecosystem	 เราจะสร้างดิจิทัลคอนเทนต์

ของเอไอเอสพร้อมความตื่นเต้นใหม่ๆ	 ท่ีช่วยสร้างความสะดวก

สบายให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

	 เอไอเอสได้ผ่านช่วงมรสุมมาหลายครั้งในช่วง	26	 ปีท่ีเรา

ดำาเนินธุรกิจมา	ทุกๆ	ครั้งอุปสรรคได้ทำาให้เราแข็งแกร่งขึ้น	ด้วย

ความทุ่มเทของพนกังานทุกคนในบรษัิทท่ีพรอ้มปรบัตวักบัสภาวะ

การเปลี่ยนแปลงต่างๆ	 ทำาให้ผมม่ันใจว่าเอไอเอสจะสามารถก้าว

ไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงและยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล	 ซ่ึงเป็น

เรื่องที่บริษัทให้ความสำาคัญอย่างยิ่ง	 และทำาให้เอไอเอสยังคงเป็น

บริษัทเดียวในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทย	ที่ได้รับการคัดเลือก

ให้ติดอยู่ในดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์เป็นปีที่สองติดต่อกัน	ผมใน

ฐานะประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร	 พร้อมมุ่งม่ันนำาพาเอไอเอสไปยัง

เป้าหมายในการเป็นผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	ที่ได้รับการ

ยอมรับสูงสุดจากลูกค้าของเรา

 จนกว่าจะพบกันใหม่ในปีหน้าครับ
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บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)005

ผู้ให้บริการรายโทรศัพท์เคลื่อนที่เพียงรายเดียวในไทย
ที่ได้รับคัดเลือกให้รวมอยู่ใน DJSI ต่อเนื่องถึงสองปี

DJSI	2558	และ	2559
ส่งมอบผลตอบแทนที่ยั่งยืน

ข้อมูลการดำาเนินงานที่สำาคัญ

รางวัล
สุดยอดนายจ้าง
ดีเด่นแห่งประเทศไทย	
จาก เอออน ฮิววิท
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

ความต้องการใช้งานดาต้า เติบโตจาก 
การใช้งานสมาร์ทโฟนเพิ่มขึ้นและ 

บริการดาต้าที่มีอัตราความเร็วสูงขึ้น

รายได้จากบริการข้อมูลเพิ่มขึ้น

พัฒนาสู่การเติบโต

การใช้งานดาต้าเฉลี่ย
สูงขึ้น	1.8	เท่า

3.6GB
ผู้ใช้บริการมือถือ
ที่รองรับ	4G

29%

20%

ให้บริการโครงข่ายที่ครอบคลุม

มุ่งมั่นเป็นผู้ให้บริการอันดับ	1	ในประเทศไทย 
ให้บริการลูกค้ากว่า 41 ล้านราย

และมีส่วนแบ่งรายได้ทางการตลาด
ประมาณ 50%

ธุรกิจบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

มุ่งสู่ความเป็นผู้นำา

ธุรกิจบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

ยกระดับมาตรฐานความเร็วอินเทอร์เน็ต
บรอดแบนด์ ในประเทศไทย ด้วยโครงข่าย
เอไอเอส ไฟเบอร์ ออฟติก เป็นแหล่ง
รายได้ใหม่ ที่ใช้ประโยชน์จากโครงข่าย
ไฟเบอร์ ออฟติก บนธุรกิจบริการโทรศัพท์
เคลื่อนที่

ให้บริการลูกค้า

301,500 ราย
ครอบคลุม
5.2 ล้าน ครัวเรือน
ใน 28 จังหวัด

บริการดิจิทัลแบบเต็มรูปแบบ

AIS	PLAY	และ	AIS	PLAYBOX

AIS	Business	cloud

Mobile	Money

• ศูนย์รวมคอนเทนต์จากพันธมิตร ถ่ายทอดสดรายการ
 ที่สามารถรับชมได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านหลากหลายแพลตฟอร์ม

• ให้บริการคลาวด์แบบครบวงจร พร้อมก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 

• ส่งเสริมประสิทธิภาพธุรกิจด้วยความคล่องตัวในการ
 ทำางานและลดต้นทุน สำาหรับลูกค้าองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่
 ไปจนถึงขนาดย่อม

ร่วมมือกับธนาคารและสถาบันการเงิน มุ่งพัฒนา
ความสะดวกสบายในการใช้บริการทางการเงิน

ไม่ต่ำากว่า	70%
อัตราเงินปันผล
ตั้งแต่ปี	2560

มุ่งสู่บริการดิจิทัลเพื่อคนไทย ผสมผสานบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
ดิจิทัลคอนเทนต์ และบริการที่เป็นเลิศ

ครอบคลุม 98%

ครอบคลุม 98%

ครอบคลุม 98%

2G
3G
4G
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ขอ้มูลทางการเงนิทีส่ำาคญั

เดินหน้าลงทุนเพื่อพัฒนาโครงข่ายและส่งเสริม
การรับรู้ของลูกค้าต่อเอไอเอส

กำาไรสุทธิ	(ล้านบาท, อัตรากำาไร)

2557 2558 2559

8.7%
-22%-0.7%

รายได้จากการให้บริการ	(ล้านบาท)

ยังคงเติบโต 1.6 % จากปีที่แล้ว
แม้จะมีการแข่งขันในอุตสาหกรรมสูง

2557 2558 2559

เงินปันผลต่อหุ้น	(บาท/หุ้น)

อัตราหนี้สินสุทธิต่อ	EBITDA	(เท่า)

เงินลงทุนโครงข่าย	(ล้านบาท)

อัตรากำาไรสุทธิต่อส่วนผู้ถือหุ้น

กระแสเงินสดหลังหักค่าใช้จ่าย	(ล้านบาท)

ปรับนโยบายเงินปันผล โดยจะจ่ายไม่ต่ำากว่า
ร้อยละ 70 ของกำาไรสุทธิ

มีแหล่งเงินทุนที่แข็งแรงส่งเสริมการเติมโตในระยะยาว

มุ่งขยายโครงข่าย 3G และ 4G

ลงทุนต่อเนื่องเพื่อสร้างการเติบโตของธุรกิจ
และผลตอบแทนแก่ผู้ลงทุน

กระแสเงินสด (Free cash flow) ยังคงแข็งแกร่ง
แม้จะอยู่ในช่วงที่มีการลงทุนในโครงข่ายสูง

รวมถึงการจ่ายค่าใบอนุญาต

2557

2557

2557

2557

2557

2558

2558

2558

2558

2558

2559

2559

2559

2559

2559

10.08

1.38

67%

12.99

0.70
82%

12.00

0.28

79%

กำาไรก่อนหักภาษี	ดอกเบี้ยและค่าเสื่อม
(EBITDA)	(ล้านบาท, อัตรากำาไร)

2557 2558 2559

45.6% 39.9%44.7%

36
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6,012
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32,562 30,258



วิสัยทัศน์
เ ป็ นผู้ นำ �ส ร้ �งสรร ค์ตล�ดก�รสื่ อส�ร

โทรคมน�คมในประเทศไทย และมุ่งหม�ย 

ท่ีจะเป็นผู้ให้บริก�รเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีได้รับ 

ก�รยอมรับสูงสุด

พันธกิจ
• เอไอเอสมุง่มัน่ทีจ่ะสง่มอบบรกิ�รท่ีเหนอืกว�่ และสร้�งสรรค์นวตักรรม 

 ใหม่ๆ ดว้ยคว�มรับผดิชอบทีส่ง่เสริมก�รดำ�เนนิชวีติประจำ�วนั และเพิม่ 

 ขีดคว�มส�ม�รถในก�รประกอบธุรกิจของผู้ใช้บริก�รให้ดีขึ้น

• เอไอเอสมุ่งมัน่ใสใ่จบรกิ�รลูกค้� เพือ่สร้�งคว�มผกูพนักบัผู้ใชบ้ริก�ร

• เอไอเอสมุ่งม่ันที่จะเสริมสร้�งวัฒนธรรมก�รทำ�ง�นที่กระฉับกระเฉง 

 ให้บุคล�กรมีคว�มเป็นมืออ�ชีพ และมีแนวคิดในก�รแสวงห�โอก�ส 

 ท�งธุรกิจ เพื่อก�รเติบโตขององค์กร

• เอไอเอสมุง่มัน่สร้�งก�รตบิโตร่วมกนัอย่�งยัง่ยืนกบัผูมี้สว่นไดส้ว่นเสยี 

 ทุกฝ่�ย



ร�ยละเอียด 2557 2558 255925562555

	 การจ่ายเงินปันผล	(บาท	:	หุ้น)	 10.90	 12.15	 12.00	 12.99	 10.08 
	 1.	เงินปันผลระหว่างกาล	 5.90	 6.40	 6.04	 6.50	 5.79 
	 2.	เงินปันผลประจำาปี	 5.00	 5.75	 5.96	 6.49	 4.29 
	 อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำาไรสุทธิ		 93%	 99.58%	 99.01%	 98.64%	 97.72%

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

	 ในวันที่	3	กุมภาพันธ์	2560	คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติ
ให้เปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผล	เป็นดังต่อไปนี้
	 บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำากว่าร้อยละ	70	ของกำาไร
สุทธิตามงบการเงินรวม	 โดยจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลให้แก่
ผู้ถือหุ้นปีละ	2	ครั้ง	ครั้งแรกเป็นเงินปันผลระหว่างกาล	พิจารณา
จากผลการดำาเนนิงานของบริษัทในงวดครึง่ปีแรก	ซ่ึงตอ้งผา่นการ
อนมุตัจิากคณะกรรมการบริษัท	และรายงานตอ่ท่ีประชุมผูถ้อืหุ้นใน
ครัง้ถดัไป	สว่นการจา่ยเงนิปันผลครัง้ท่ีสองเปน็เงนิปันผลประจำาปี
ซ่ึงพิจารณาจากผลการดำาเนนิงานของบริษัทในงวดครึง่ปีหลงั	และ
ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

	 สำาหรับการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยจะพิจารณาจากผล
การดำาเนนิงานของบรษัิทย่อย	สถานะการเงนิและปัจจยัสำาคญัอืน่ๆ 
ของบริษัทย่อยนั้นๆ
	 ทั้งนี้	การจ่ายเงินปันผลในทุกกรณี	จะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด
และแผนการลงทุน	 รวมถึงความจำาเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ 
ในอนาคตของบริษัทและ/หรือ	บริษัทย่อย	และการจ่ายเงินปันผล
ดังกล่าวจะต้องไม่เกินกำาไรสะสมท่ีปรากฏใน	 งบการเงินเฉพาะ
กิจการของบริษัท	และ/หรือ	มีผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญต่อการ
ดำาเนินงานปกติของบริษัทและบริษัทย่อย
	 โดยข้อมลูการจา่ยเงนิปันผลในรอบ	5	ปีท่ีผา่นมา	จากนโยบาย
การจ่ายเงินปันผลเดิมที่ไม่ต่ำากว่าร้อยละ	100	มีดังนี้
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