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Disclaimer:
The information contained in our presentation is intended solely for your personal reference only. In addition, such information contains
projections and forward looking statements that reflect our current views with respect to future events and financial performance. These views
are based on assumptions subject to various risks and uncertainties. No assurance is given that future events will occur, that projections will be
achieved, or that our assumptions are correct. Actual results may differ materially from those projected.
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ระเบียบวาระที่ 2    รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษทัฯในรอบปี 2557 และรายงานประจําปี 
 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล บริษทัฯไดร้วบรวมจดัทาํรายงานเก่ียวกบักิจการของบริษทัฯ ในดา้นต่างๆ ในรอบปี 2557                

ดงัรายละเอียดปรากฏในรายงานประจาํปี 2557 ตามส่ิงท่ีส่งมาด้วยหมายเลข 2 
  

ความเห็นคณะกรรมการฯ: เห็นสมควรสรุปรายงานเก่ียวกบักิจการของบริษทัฯในรอบปี 2557 ใหผู้ถื้อหุน้รับทราบในวนั
ประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ฯ 
 

ระเบียบวาระที่ 3 พจิารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจาํปี 2557 
                               ข้อเทจ็จริงและเหตุผล บริษทัไดจ้ดัทาํงบการเงินของบริษทัฯ ประจาํปี 2557 ซ่ึงรับรองโดยผูส้อบบญัชี บริษทั สาํนกังาน อี 

วาย  จาํกดั และผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบเรียบร้อยแลว้ โดยมีรายละเอียด ปรากฏในรายงานประจาํปี 
2557 ของบริษทัฯ ตามส่ิงทีส่่งมาด้วยหมายเลข 2  

 

ความเห็นคณะกรรมการฯ: เห็นสมควรใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษทัฯ ประจาํปี 2557 ซ่ึงแสดงฐานะ
การเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทัฯในรอบปี 2557 

 

ระเบียบวาระที ่4 พจิารณาจัดสรรเงินกาํไรและการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2557 
 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล บริษทัมีนโยบายจ่ายปันผลไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 40 ของกาํไรสุทธิ ในกรณีท่ีไม่มีความจาํเป็นอ่ืนใดในการ

ใชเ้งินนั้น และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะตอ้งไม่กระทบต่อการดาํเนินงานปกติของบริษทัอยา่งมีนยัสาํคญั ตามส่ิงทีส่่งมาด้วย
หมายเลข 3  
 

ความเห็นคณะกรรมการฯ: จากการประชุมของคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 2558 พิจารณา
แลว้เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการจดัสรรกาํไรสุทธิ จากผลการดาํเนินงานในปี 2557 ดงัน้ี  

  

4.1 บริษทัไดจ้ดัสรรกาํไรเป็นทุนสาํรองจาํนวน 33,118,999 บาท (สามสิบสามลา้นหน่ึงแสนหน่ึงหม่ืนแปดพนัเกา้ร้อย 
       เกา้สิบเกา้บาท) คิดเป็นประมาณร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิ 

 4.2 จ่ายเงินปันผลในปี 2557 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 2.00 บาท (สองบาท) และเน่ืองจากบริษทั 
            ไดจ่้ายปันผลระหวา่งกาลไปแลว้เม่ือวนัท่ี 5 กนัยายน 2557 ในอตัราหุน้ละ 0.90 บาท (เกา้สิบสตางค)์ 
            ดงันั้นบริษทัจะจ่ายเงินปันผลเพิ่มอีกหุน้ละ 1.10 บาท (หน่ึงบาทสิบสตางค)์ โดยกาํหนดวนักาํหนดรายช่ือผู ้
        ถือหุน้ท่ีมีสิทธิไดรั้บปันผลในวนัท่ี 23 เมษายน 2558 และใหร้วบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติั 
       หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม)  โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกัการโอน 
            หุน้ในวนัท่ี 24 เมษายน 2558 และกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2558 

    4.3 กาํไรส่วนท่ีเหลือ บริษทัจะจดัเป็นกาํไรสะสมท่ียงัไม่จดัสรรต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

ระเบียบวาระที ่5   พจิารณาเลอืกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกตามวาระ 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล ตามขอ้บงัคบับริษทั ในหมวด 3 ขอ้ 16 ก าหนดไวว้า่ ในการประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ทุกคร้ัง 
กรรมการจ านวน 1 ใน 3 จะตอ้งพน้จากต าแหน่ง ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะพน้จากต าแหน่งไม่อาจแบ่งออกไดพ้อดี 1 ใน 3  
ใหก้รรมการจ านวนใกลเ้คียงท่ีสุดกบัจ านวน 1 ใน 3 ออกจากต าแหน่ง ในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัการจดทะเบียนแปร
สภาพเป็นบริษทัมหาชนจ ากดัการออกจากต าแหน่งของกรรมการตามวาระจะใชว้ธีิจบัสลากกนั ส่วนในปีต่อๆไปให้
กรรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง และหากในคราวเดียวกนัมีกรรมการหลายคนอยูใ่นต าแหน่ง
มานานเท่าๆกนั เป็นจ านวนมากกวา่จ านวนท่ีตอ้งพน้จากต าแหน่งในคราวนั้น ใหก้รรมการดงักล่าวพน้จากต าแหน่งโดยใช้
วธีิจบัสลาก ทั้งน้ีกรรมการท่ีออกตามวาระนั้นๆ อาจถูกเลือกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ได ้ 
  จากการประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 1/2558  เม่ือวนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 2558 มีกรรมการ 4 ท่าน ท่ีครบวาระการด ารง
ต าแหน่ง 4 ท่านดงัน้ีคือ 

1. นายธนารักษ ์พงษเ์ภตรา   กรรมการอิสระ 
2. นายภิสกั จารุดิลก   กรรมการบริษทั 
3. นายโชดิวตั ดัน่ธนสาร  กรรมการบริษทั 
4. นายศรีภพ สารสาส  กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 

        ในการพิจารณาเสนอช่ือกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ คณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมายให้
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ด าเนินการพิจารณาเสนอช่ือผูท่ี้เหมาะสมเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการ
บริษทั ในการด าเนินการพิจารณาเลือกกรรมการท่านใหม่แทน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงไดเ้สนอ
ความเห็นตอ่คณะกรรมการบริษทั (โดยกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียมิไดร่้วมพิจารณา) เพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เพ่ือให้
แต่งตั้งกรรมการดงัต่อไปน้ี  

1. นายธนารักษ ์พงษเ์ภตรา กรรมการอิสระ 
2. นายภิสกั จารุดิลก  กรรมการบริษทั 
3. นายโชดิวตั ดัน่ธนสาร  กรรมการบริษทั 
4. นายศรีภพ สารสาส  กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 

ท่ีออกตามระเบียบวาระทั้ง 4 ท่าน กลบัเขา้เป็นกรรมการบริษทั และกรรมการตรวจสอบอีกวาระหน่ึง ส าหรับประวติัของผู ้
ท่ีคณะกรรมการเสนอช่ือเพ่ือแตง่ตั้งเป็นกรรมการ และรายละเอียดในการพิจารณาปรากฏตามส่ิงทีส่่งมาด้วยหมายเลข 4 
และ 5 

 

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัตามขอ้พิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนเสนอ กล่าวคือรับทราบการออกตามวาระของกรรมการจ านวน 4 ท่านคือ นายธนารักษ ์พงษเ์ภตรา นายภิสกั 
จารุดิลก นายโชดิวตั ดัน่ธนสาร และนายศรีภพ สารสาส และพิจารณาแต่งตั้ง นายธนารักษ ์พงษเ์ภตรา นายภิสกั จารุดิลก 
นายโชดิวตั ดัน่ธนสาร และนายศรีภพ สารสาส  กลบัเขา้เป็นกรรมการบริษทั แอด็วานซ์อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลย ีจ ากดั 
(มหาชน) ประจ าปี 2558 อีกวาระหน่ึง 

 

ระเบียบวาระที ่6    พจิารณาค่าตอบแทนกรรมการ 
 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล ในการพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
 มีความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทั ดงัน้ี 
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1. น าเสนอคณะกรรมการบริษทั เพือ่ใหท่ี้ประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัอตัราเบ้ียประชุมและ
ค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ  และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน รายละเอียดในการพจิารณาปรากฎตามส่ิงทีส่่งมาด้วย หมายเลข 6 

2. น าเสนอคณะกรรมการบริษทั เพือ่ใหท่ี้ประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัจ่ายค่าตอบแทนกรรมการใน
รูปของเงินบ าเหน็จประจ าปี 2557 เป็นเงิน 19,000,000 บาท (สิบเกา้ลา้นบาทถว้น) โดยจ่ายจากค่าใชจ่้ายในปี 2558 
และ ใหป้ระธานกรรมการเป็นผูจ้ดัสรรค่าตอบแทนประจ าปี รายละเอียดในการพิจารณาปรากฏตามส่ิงทีส่่งมาด้วย
หมายเลข 6 

 

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัอตัราเบ้ียประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน 
และค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2558 ตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอมา 

 

ระเบียบวาระที ่7       พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทน 
 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล ตามขอ้บงัคบับริษทั ในหมวด 8 ขอ้ 54 ก าหนดไวว้า่ ในการประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ทุกคร้ัง
จะตอ้งมีการแต่งตั้งผูต้รวจสอบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชี 

 

 จากการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบคร้ังท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้
ประชุมพิจารณาคดัเลือกผูต้รวจสอบบญัชีของบริษทัในปี 2558 แลว้มีมติเสนอผลการพิจารณาต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษทั เพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2558  เพ่ือแต่งตั้ง นายกฤษดา เลิศวนา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
เลขท่ี  4958 และ/หรือ นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 5313 และ/หรือ นางพนูนารถ เผา่เจริญ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5238 จากบริษทั ส านกังาน อี วาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัในปี 2557 ในการน้ี 
คณะกรรมการตรวจสอบใคร่ขอเสนอค่าตรวจสอบบญัชีใน ปี 2558  ของบริษทั แอด็วานซ์อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลย ีจ ากดั 
(มหาชน) เป็นเงิน  1,330,000 บาท (หน่ึงลา้นสามแสนสามหม่ืนบาทถว้น) ต่อปี  รายละเอียดปรากฏตามส่ิงทีส่่งมาด้วย
หมายเลข 7 
 

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตั้ง 
   นายกฤษดา เลิศวนา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4958 และ/หรือ 

นายมณี รัตนบรรณกิจ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 5313 และ/หรือ 
นางพนูนารถ เผา่เจริญ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 5238 จากบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัใน
ปี 2558 และก าหนดค่าตรวจสอบบญัชี ในปี 2558 ของบริษทั แอด็วานซ์อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) เป็นเงิน 
1,330,000 บาท (หน่ึงลา้นสามแสนสามหม่ืนบาท) ต่อปี 

 

ระเบียบวาระอืน่ๆ   (ถา้มี) 
 

 บริษทัก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้เพ่ือสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2558 (Record 
Date) ในวนัท่ี 9 มีนาคม 2558 และใหร้วบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
โดยปิดสมุดทะเบียนรวบรวมรายช่ือผูถื้อหุน้เพื่อสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมในวนัท่ี 10 มีนาคม  2558 
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        จึงขอเรียนเชิญท่านเขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานท่ี ดงักล่าวโดยพร้อมเพรียงกนั โดยปฎิบติัตามหลกัเกณฑ์
และวธีิปฎิบติัในการเขา้ร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนตามเอกสารตามส่ิงทีส่่งมาด้วยหมายเลข 9 การมอบฉนัทะ
ใหเ้ขา้ร่วมประชุมตามเอกสารตามส่ิงทีส่่งมาด้วยหมายเลข 10 และแผนท่ีสถานท่ีจดัประชุมตามเอกสารตามส่ิงทีส่่งมาด้วย
หมายเลข 11 ท่ีน าส่งมาพร้อมหนงัสือเชิญประชุมน้ีแลว้  

 
 
        ขอแสดงความนบัถือ 
      บริษทั แอด็วานซ์อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 
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                                                                                                          ส่ิงที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1
                        ส าเนารายงานการประชุมสามญัประจ าปีผู้ถือหุ้นคร้ังที ่1/2557 

           ประกอบการพจิารณาระเบียบวาระที ่1 
 

ประชุมเม่ือวนัท่ี 8 เมษายน 2557 เวลา 9.30 น. ณ หอ้งแกรนดบ์อลรูม ชั้น 3 โรงแรมโกลเดน้ ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ เลขท่ี 92 
ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10320 มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง และมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขา้ร่วม
ประชุมแทนจ านวน 276 ราย นบัจ านวนหุน้รวมกนัได ้90,635,673 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 43.93 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมดของบริษทั 
206,320,897 หุน้  ซ่ึงเกินกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมดของบริษทัแลว้ ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบับริษทั ขอ้ 32  โดยมี
นายธนา ไชยประสิทธ์ิ ท าหนา้ท่ีเป็นประธานในท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2557 
 

ก่อนเขา้สู่วาระการประชุม นายวรวทิย ์วฒันกลุจรัส เลขานุการบริษทั ไดช้ี้แจงเก่ียวกบัการออกเสียงลงคะแนนดงัน้ี 
 

วธีินบัคะแนนและการประกาศผลคะแนน  
ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน 

1. การออกเสียงลงคะแนน ประธานในท่ีประชุมขอใหผู้ถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนน 
2. ผูถื้อหุน้เฉพาะท่ีประสงคจ์ะออกเสียงไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ใหท้ าเคร่ืองหมายในช่องไม่เห็นดว้ยหรือ งดออกเสียงในบตัร

ลงคะแนน (ท่ีทุกท่านไดรั้บเม่ือตอนลงทะเบียน) และประธานฯ จะใหเ้จา้หนา้ท่ีน าบตัรลงคะแนนของผูถื้อหุน้ไปตรวจนบัคะแนน
เสียง และประกาศผลคะแนนเสียงใหท่ี้ประชุมทราบ 

3. ผูถื้อหุน้ท่ีไม่ออกเสียงลงคะแนนในบตัรลงคะแนนเสียง หรือไม่ส่งบตัรลงคะแนนใหเ้จา้หนา้ท่ี จะถือวา่มีมติเห็นดว้ยตามท่ี
ประธานเสนอต่อท่ีประชุม 

กติกาการนบัคะแนนเสียง 
1. ใหน้บัหน่ึงหุน้เป็นหน่ึงเสียง และใหถื้อเอาเสียงขา้งมากเป็นมติ เวน้แต่กฎหมายก าหนดเป็นอยา่งอ่ืน ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัให้

ประธานมีเสียงช้ีขาดอีกเสียงหน่ึงต่างหากจากในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ 
2. การนบัผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ จะนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ในท่ีประชุม เฉพาะท่ีออกเสียงไม่เห็นดว้ย 

และ/หรือ งดออกเสียง แลว้น าไปหกัออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ในท่ีประชุม เฉพาะท่ีมอบฉนัทะท่ีไดบ้นัทึกไว้
ล่วงหนา้ 

3. หากผูเ้ขา้ร่วมประชุมประสงคจ์ะออกจากหอ้งประชุมโดยออกเสียงลงคะแนนไวล่้วงหนา้ โปรดติดต่อ เจา้หนา้ท่ี เวน้แตป่ระสงค์
จะใหถื้อวา่ออกเสียงลงคะแนนเห็นดว้ย 

4.  การแจง้ผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง โดยในแต่ะระเบียบวาระจะใชจ้ านวน
หุน้ของผูเ้ขา้ประชุมล่าสุด 

การแสดงความเห็นหรือซกัถาม 
 หากท่านผูถื้อหุน้ท่านใดประสงคจ์ะซกัถามหรือแสดงความเห็น ขอความกรุณาใหซ้กัถามหรือแสดงความเห็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระ
นั้นๆโดยตรง หากท่านผูถื้อหุน้ประสงคท่ี์จะสอบถามหรือเสนอแนะความคิดเห็นอ่ืนท่ีไม่อยูใ่นระเบียบวาระการประชุม สามารถแสดงความ
คิดเห็นของท่านไดภ้ายหลงัการปิดการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆท่ีไดก้ าหนดไวล่้วงหนา้แลว้ 
ทั้งน้ีในการซกัถามหรือแสดงความเห็นขอความกรุณาใหท่้านผูถื้อหุน้ระบุช่ือ นามสกลุ และสถานะของท่าน เพ่ือท่ีจะไดบ้นัทึกรายงานการ
ประชุมไดอ้ยา่งถูกตอ้งและครบถว้น 



 7 

และไดแ้นะน ากรรมการบริษทัท่ีเขา้ร่วมประชุม รวมทั้งท่ีปรึกษาทางการเงิน และกฎหมายเพ่ือร่วมกนัช้ีแจงรายละเอียดและตอบขอ้ซกัถามต่อท่ี
ประชุมดงัน้ี 
กรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุม 

1. คุณธนา ไชยประสิทธ์ิ         ประธานกรรมการ 
2. คุณโชคชยั ตั้งพลูสินธนา       กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
3. คุณพงษเ์ทพ ผลอนนัต ์         รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธาน 

             กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
4. คุณศิริพงษ ์อุ่นทรพนัธ์ุ         กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
5. คุณสุรพร รักตประจิต         กรรมการและรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานบริการ 
6. คุณกิจจา เหล่าบุญชยั         กรรมการและรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานการขายและการตลาด 
7. คุณศรีภพ สารสาส          กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน 
8. คุณกิตติศกัด์ิ สพโชคชยั         กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
9. คุณภิสกั จารุดิลก         กรรมการ 
10. คุณธนารักษ ์พงษเ์ภตรา         กรรมการอิสระ 
11. คุณโชดิวตั ดัน่ธนสาร         กรรมการและผูอ้  านายการอาวโุสฝ่ายขายเอกชนและราชการ  

(ติดภารกิจไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได)้ 
ผูส้งัเกตการณ์ 

1. คุณกฤษดา เลิศวนา                    จาก บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
2. คุณอปัษร วลิาสศกัดานนท ์        จาก บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
3. คุณนิพธั ป่ินแสง              จาก บริษทั ส านกักฎหมาย นิพธั ป่ินแสง จ ากดั 

 

  จากนั้นประธานกล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดงัต่อไปน้ี 
 

ระเบียบวาระที ่1 รับรองรายงานการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้นคร้ังที ่1/2556 เมือ่วนัที ่18 พฤศจกิายน 2556 
 ประธานฯเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้รับทราบรายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2556 เม่ือวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2556  
ปรากฏวา่ 

1. ผูถื้อหุน้ คุณธนวฒัน์ ป่ินรอด ขอแกไ้ขค าผิดใน ยอ่หนา้ท่ี 7 บรรทดัท่ี 1 หนา้ท่ี 4 ของรายงานการประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ 
1/2556 จากค าวา่ “ช้ีแจง” เป็น “สอบถาม” และ  

2. ในยอ่หนา้ท่ี 7 บรรทดัท่ี 4 จาก “ตั้งพนูสินธนา” เป็น “ตั้งพลูสินธนา” 
และไม่มีจุดแกไ้ขอ่ืนๆอีก 
 ส าหรับระเบียบวาระน้ีใชค้ะแนนเสียงขา้งมาก เป็นเกณฑ ์
 การพิจารณาในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้เขา้มาร่วมประชุม  285 ราย นบัจ านวนหุน้รวมได ้90,732,960 หุน้  
มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2556 ตามท่ีคณะกรรมการเสนอดว้ยคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ี ดงัน้ี 
เห็นดว้ย         90,731,460   เสียง คิดเป็นร้อยละ   100.00 
ไม่เห็นดว้ย                      0 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.00 
งดออกเสียง               1,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.00 
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ระเบียบวาระที ่2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556 และรายงานประจ าปี 
 ประธานฯไดข้อใหน้ายศิริพงษ ์อุ่นทรพนัธ์ุ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ รายงานสรุปผลการด าเนินงานในปีท่ีผา่นมา ซ่ึงนายศิริพงษไ์ด้
รายงานต่อท่ีประชุมดงัน้ี 
 ในช่วงกลางปีบริษทัไดเ้ขา้ไปซ้ือหุน้ของบริษทั เคิร์ซ จ ากดั จึงจ าเป็นตอ้งมีการปรับปรุงรูปแบบการรายงานทางบญัชี ในท่ีประชุมน้ี 
จึงขอรายงานจากตวัเลขท่ีมาจากงบการเงินรวม 

- รายไดร้วม 6,023 ลา้นบาทจากเป้าการขาย 5,400 ลา้นบาท โตกวา่ปีท่ีผา่นมาค่อนขา้งมาก โดยไดช้ี้แจงเพ่ิมเติมวา่วธีีการขายของ
บริษทัเป็นการขายโครงการซ่ึงมีธรรมชาติท่ีแตกต่างจากการขายคอนซูเมอร์โปรดกัส์ จึงไม่สามารถเทียบการขายเป็นรายไตรมาส 

- ก าไรสุทธิท่ี 567 ลา้นบาท อตัราท าก าไรก็ค่อนขา้งสูง เม่ือเทียบกบัปีท่ีผา่นมา คือ ROA ร้อยละ17.8 และ ROE ร้อยละ 29.5  
- D/E Ratio อยูท่ี่ 0.9 ส่วนหน่ึงมาจากการท่ีมีการเพ่ิมทุนของเราเม่ือปลายปี 2556  
- ประวติัการจ่ายปันผลของบริษทัอยูใ่นระดบัท่ีดีมาโดยตลอด  
- ในปี 2557 น้ี บริษทัตั้งเป้าการขายท่ี 6,200 ลา้นบาท โดยเป็นการตั้งเป้าการขายท่ีอา้งอิง Backlog ซ่ึงมีรายละเอียดความคืบหนา้

ของแต่ละโครงการ เช่น โครงการท่ีจะแลว้เสร็จในปี 2557  โครงการท่ีรอค าสัง่ซ้ือ โครงการท่ีอยูร่ะหวา่งประมูล และโครงการ
ในอนาคต จึงท าใหบ้ริษทัมัน่ใจในยอดขายส าหรับปี 2557 น้ีวา่จะสามารถท าไดต้ามท่ีตั้งเป้าไว ้

ค าถามจากผูถื้อหุน้มีดงัต่อไปน้ี 
คุณจิรพนัธ์ บวับูชา ผูถื้อหุน้ สอบถามคณะกรรมการตรวจสอบดงัน้ี 

1. เหตุใดงานตรวจสอบภายในจึงไม่มีการตรวจสอบ การจดัซ้ือ จดัจา้ง การควบคุมสินคา้ ซ่ึงเป็นส่ิงจ าเป็น 
2. บริษทัฯไดว้า่จา้งผูต้รวจสอบภายในจากภายนอก อยากทราบวา่มีการแบ่งงานกนักบัหน่วยงานภายในอยา่งไร และเหตใุดจึงไม่ใช้

หน่วยงานเดียว 
3. ค่าใชจ่้ายของทั้งหน่วยงานภายนอกและหน่วยงานภายในเป็นอยา่งไร 

คุณโชคชยั ตั้งพลูสินธนาไดช้ี้แจงวา่ 
1. บริษทัฯไดว้า่จา้ง บริษทั ดีไอเอ แอนดแ์อสโซซิเอท จ ากดั เป็นผูต้รวจสอบภายในโดยจะท าการวางแผนงานตรวจสอบกนัเป็นราย

ปี เน่ืองจากมีหวัขอ้ในการตรวจสอบอยูห่ลายระบบงาน ส าหรับหวัขอ้การตรวจสอบท่ีเก่ียวกบัการจดัซ้ือจดัจา้ง ขอยนืยนัไดว้า่
บริษทัไดมี้การตรวจสอบมาก่อนอยูแ่ลว้ และมีการตรวจสอบซ ้ าเป็นระยะ เพียงแต่วา่ในปีท่ีผา่นมาเป็นการตรวจสอบใน
ระบบงานอ่ืน ส่วนเร่ืองสินคา้คงเหลือตามท่ีถามมา ทางบริษทัมิไดมี้สินคา้คงเหลือมากนกัเพราะเป็นการขายโครงการ ซ่ึงสินคา้ท่ี
สัง่มาก็เพ่ือการส่งมอบใหลู้กคา้ หรือสินคา้ท่ีมีไวใ้หเ้ช่า ซ่ึงก็ไม่ไดมี้จ านวนมากนกั 

2. บริษทัฯไม่ไดมี้หน่วยงานตรวจสอบภายในของตวัเอง จึงไม่มีการท างานซ ้ าซอ้นของหน่วยงานภายในและภายนอก และค่าใชจ่้าย
ในการวา่จา้งบริษทั ตรวจสอบภายใน อยูท่ี่ประมาณ 600,000 บาท/ปี 

คุณเจนจิรา สมบติัเจริญวงศ ์ผูถื้อหุน้ และผูรั้บมอบฉนัทะจากคุณเจนวทิย ์สมบติัเจริญวงศ ์และคุณพรช่ืน หสัธรรม ไดก้ล่าวช่ืนชมบริษทัท่ีไดมี้
ผลประกอบการท่ีดี ใหผ้ลตอบแทนท่ีดีต่อผูถื้อหุน้มาตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมา และไดข้อสอบถามบริษทัดงัน้ี 

1. บริษทัฯยงัยนืยนัยอดขายท่ีตั้งเป้าการขาย และอตัราท าก าไรอยูห่รือไม่ อยา่งไร ในเม่ือสถานการณ์ทางการเมืองเป็นอยา่งใน
ปัจจุบนั   

2. การถือหุน้ในบริษทั เคิร์ซ จ ากดั การจดัตั้งศูนยฝึ์กอบรม และการร่วมลงทุนในบริษทั SLA จ ากดั จะช่วยเสริมรายได ้และท าก าไร
ใหบ้ริษทัอยา่งไร 

3. เงินท่ีไดจ้ากการเพ่ิมทุนไดน้ าไปใชล้งทุน อยา่งไรแลว้หรือยงั 
คุณศิริพงษ ์อุ่นทรพนัธ์ุ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ไดช้ี้แจงดงัน้ี 
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1. ณ ปัจจุบนัคาดการณ์วา่ยอดขายปีน้ีไม่น่าห่วงวา่จะคลาดเคล่ือนจากเป้าการขายท่ีไดแ้จง้ไว ้เน่ืองจากลูกคา้ของเราเป็นภาคราชการ
งบประมาณลงทุนก็เป็นการใชจ่้ายจากงบประมาณท่ีไดอ้นุมติัไปแลว้ แต่ในเร่ืองการท าก าไรไม่สามารถก าหนดไดแ้น่นอน แต่ก็
คาดวา่จะอยูใ่นระดบัเดิม ซ่ึงเป็นอตัราท่ีค่อนขา้งสูงกวา่บริษทัในอุตสาหกรรมเดียวกนั  แต่ในปีหนา้ยงัคงจะตอ้งติดตามเฝ้าดู
สถานการณ์ต่อไป เพ่ือการปรับตวัในปีหนา้ 

2. ส าหรับการเขา้ถือหุน้ในบริษทั เคิร์ซ จ ากดั แมใ้นปัจจุบนัจะไม่สามารถตอบไดว้า่จะมีอตัราการคืนทุนอยา่ไรในระยะสั้น แต่
เน่ืองจากเป็นแผนสร้างเสริมรายไดป้ระจ า (Recurring Income) ของบริษทั โดยพิจารณาจากศกัยภาพของ เคิร์ซในระยะเวลา 3-5 
ปี แมใ้นระยะสั้นอาจมีการปรับตวับา้ง ก็เป็นปกติของการท าธุรกิจ 

3. ส าหรับ SLA (Samart, Loxey, AIT) ท่ีบริษทัไดร่้วมลงทุนเพ่ือการเขา้สู่ธุรกิจไอซีทีในประเทศเพ่ือนบา้นเช่น ลาว พม่า กมัพชูา 
การเขา้ท าธุรกิจหากเขา้ไปแข่งขนัทางธุรกิจกบั ญ่ีปุ่น จีน และยโุรป โดยล าพงัจะเสียเปรียบมาก การรวมกนัท าธุรกิจท่ีพนัธมิตร
ทั้งสามท่ีมีความช านาญอยูแ่ลว้จะสามารถสร้างเสริมความแขง็แกร่งใหเ้อไอทีไดภ้ายในระยะเวลา 5 ปี 

4. เงินท่ีไดจ้ากการเพ่ิมทุน ปัจจุบนัยงัใชไ้ปในจ านวนไม่มาก อยูใ่นช่วงรอจงัหวะเวลาท่ีเหมาะสมต่อไป แต่ท่ีผา่นมาก็ไดใ้ชล้งทุน
ในธุรกิจท่ีคาดวา่จะเสริมสร้างความแขง็แกร่งในอนาคต เช่น 

1) การลงทุนในเคิร์ซ และการลงทุนใน SLA   
2) เตรียมลงทุนส าหรับธุรกิจขายโครงการของบริษทั  

5. ศูนยฝึ์กอบรม เน่ืองจากเรามีลูกคา้รองรับการฝึกอบรมตามโครงการของเราอยูก่่อนแลว้ และยงัมีแผนการท่ีจะท าการฝึกอบรม
ลูกคา้ภายนอกอ่ืนๆอีกมาก ซ่ึงจะช่วยในเร่ืองภาพลกัษณ์ของบริษทั 

คุณสุมณฑา วฒันสินธ์ุ ผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบอ านาจ  
1. เอไอทีผลิตฮาร์ดแวร์หรือไม่ หากเป็นผูผ้ลิต ก็อยากอุดหนุนสินคา้ของบริษทั 
2. ศูนยฝึ์กอบรมเป็นการจดัฝึกอบรมนอกสถานท่ีของบริษทั หรือมีสถานท่ีตั้งเป็นของตนเอง 

คุณศิริพงษ ์อุ่นทรพนัธ์ุ ช้ีแจงวา่ 
1. เอไอทีเป็นผูร้วมระบบ เพื่อขายลกูคา้ มิไดผ้ลิตสินคา้เอง 
2. เอไอทีจดัตั้งศูนยฝึ์กอบรมของตนเองช่ือ “Train4” โดยเช่าพ้ืนท่ีในศูนยป์ระชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ 150 ตรม. มีอุปกรณ์ท่ีทนัสมยัต่างๆ 

เพ่ือใชใ้นการอบรมใหก้บัลูกคา้โครงการและลูกคา้อ่ืนๆ รวมทั้งระบบ Telepresence ใหบ้ริการดว้ย   
ประธานไดช้ี้แจงวา่เน่ืองจากระเบียบวาระน้ีเป็นการรับทราบผลการด าเนินงานจึงไม่ตอ้งขอมติท่ีประชุมและขา้มไประเบียบวาระตอ่ไปเลย 
 

ระเบียบวาระที ่3 พจิารณาอนุมตังิบดุล งบแสดงฐานะทางการเงนิ งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจ าปี 2556 
ประธานฯไดม้อบหมายใหน้ายสุรพร รักตประจิต รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ช้ีแจงดงัน้ี 

 งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จปี 2556 เป็นงบท่ีผูต้รวจสอบบญัชีรับอนุญาตใหค้วามเห็นวา่ถูกตอ้งตามท่ีควรใน
สาระส าคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป โดยมิไดมี้เง่ือนไขใดๆ ในการใหค้วามเห็นดงักล่าว 
 เน่ืองจาก ในช่วงไตรมาสท่ี 2 ปี 2556 บริษทัไดท้ าการลงทุนในบริษทัยอ่ย คือ บริษทั เคิร์ซ จ ากดั คิดเป็นร้อยละ 51 ของทุนจด
ทะเบียนและเรียกช าระทั้งหมด ท าให ้AIT มีบริษทัยอ่ยเพ่ิมเติมจากเดิมซ่ึงมีบริษทั ทาวเวอร์เอก็ซ์ เอเซีย จ ากดั ซ่ึงยงัไม่ไดด้ าเนินกิจการ จึงท าให้
บริษทัตอ้งมีการจดัท างบการเงินรวม เน่ืองจาก บริษทัเคิร์ซ จ ากดั มีผลการด าเนินงานท่ีเป็นสาระส าคญัในงบการเงินรวม จึงขอน าเสนอการ
วเิคราะห์งบการเงินรวมเป็นหลกั ส าหรับผลการด าเนินงานและการวเิคราะห์งบการเงินรวมส าหรับปี 2556 อยูใ่นรายงานประจ าปีหนา้ 84-93 
ส่วนในระเบียบวาระการประชุมจะสรุปส่วนท่ีเป็นสาระส าคญัในฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน ดงัน้ี 
 งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 (รายละเอียดในหนา้ 49 ของรายงานประจ าปี) 
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สินทรัพยห์มุนเวยีน  ในปี 2556 ในงบการเงินรวมเพ่ิมข้ึน 779 ลา้นบาทหรือ ประมาณ 23% จากปี 2555 คือเพ่ิมจาก 3,429 ลา้นบาทเป็น 4,208 
ลา้นบาท ซ่ึงการเพ่ิมข้ึนส่วนใหญ่มาจากรายการหลกั 3 ประการคือ 

1) การเพ่ิมข้ึนของงานระหวา่งท าจ านวน 754 ลา้นบาท ท่ีในช่วงปลายปี 2556 โดยบริษทัไดรั้บงานโครงการขนาดใหญ่จ านวนหลาย
โครงการและยงัอยูใ่นระหวา่งการท างานในช่วงส้ินปี จึงท าใหมี้ยอดงานระหวา่งท าเพ่ิมมากข้ึนในช่วงส้ินปี  

2) การเพ่ิมข้ึนของลูกหน้ีการคา้จ านวน 142 ลา้นบาท อนัเน่ืองมาจากการเพ่ิมข้ึนตามยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึนและยงัอยูใ่นระหวา่งการรับช าระ
จากลูกหน้ีในช่วงส้ินปี 2556  

3) จ านวนสินทรัพยห์มุนเวยีนท่ีเพ่ิมข้ึนในขอ้ 1 และขอ้ 2 ขา้งตน้เม่ือน ามาสุทธิกบัรายไดท่ี้ยงัไม่เรียกช าระ (ซ่ึงลดลง) ในช่วงส้ินปี 2556  
ท าใหสิ้นทรัพยห์มุนเวยีนเพ่ิมข้ึนเป็น 779 ลา้นบาท  (รายละเอียดตามรายงานประจ าปีหนา้ 89) 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน ในปี 2556 ในงบการเงินรวมเพ่ิมข้ึน 166 ลา้นบาทหรือ ประมาณ 64 % จากปี 2555 คือเพ่ิมข้ึนจาก 257 ลา้นบาทเป็น 423 
ลา้นบาท ซ่ึงการเพ่ิมข้ึนส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการซ้ือหุน้จ านวนร้อยละ 51 ของจ านวนหุน้สามญัของบริษทั เคิร์ซ ท าใหมี้การเพ่ิมข้ึนในส่วน
ของสินทรัพยห์มุนเวยีนของบริษทั เคิร์ซ เขา้มารวมในงบการเงินดว้ย 
โดยสรุป สินทรัพยร์วมของบริษทั ในงบการเงินรวมในปี 2556 เพ่ิมข้ึนประมาณ 945 ลา้นบาทหรือ 26 % จากปี 2555 คือเพ่ิมจาก 3,686 ลา้น
บาท เป็น 4,631 ลา้นบาท 
 ส่วนของหน้ีสิน โปรดดูงบการเงินหนา้ 50 ในรายงานประจ าปี 
หน้ีสิน ของบริษทัส่วนใหญ่จะเป็นหน้ีสินหมุนเวยีน โดยยอดคงเหลือของปี 2556 จ านวน 2,059 ลา้นบาทลดลงจาก 2,138  ลา้นบาทในปี 2555 
ซ่ึงสาเหตุของการลดลงของหน้ีสินดงักล่าวมาจาก 

1) การลดลงของเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนจ านวน 178 ลา้นบาท เกิดจากในปี 2555 บริษทัไดรั้บงานโครงการในช่วงปลายปีจ านวน
มาก ท าใหบ้ริษทัมีการสัง่ซ้ือสินคา้กระจุกตวัในช่วงดงักล่าวสูง ซ่ึงต่างจากในปี 2556 บริษทัมีโครงการต่าง ๆ มากแต่ไม่ไดก้ระจุกตวั
อยูช่่วงปลายปี จึงท าใหย้อดสัง่ซ้ือสินคา้ไม่สูงในช่วงปลายปีและท าใหเ้จา้หน้ีการคา้ลดลงเม่ือเทียบกบัปี 2555 

2) เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นลดลงจากจ านวน 360 ลา้นบาทในปี 2555 เป็น 16 ลา้นบาทในปี 2556     เน่ืองจากบริษทัไดมี้
นโยบายใชสิ้นเช่ือประเภทเจา้หน้ีทรัสตรี์ซีทซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียท่ีต ่ากวา่เงินกูย้มืระยะสั้นแทน  

อยา่งไรก็ตามนอกเหนือจากการลดลงของหน้ีสินหมุนเวยีนโดยส่วนใหญ่แลว้ มีหน้ีสินบางรายการท่ีเพ่ิมข้ึนในปี 2556 ซ่ึงไดแ้ก่ เจา้หน้ีทรัสตรี์
ซีทจ านวน 452 ลา้นบาทจากท่ีไม่เคยมีในปี 2555 ในขณะท่ีหน้ีสินไม่หมุนเวยีนของปี 2556 มีการเปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึนจากปี 2555 ท่ีจ านวน 89 
ลา้นบาทเป็นจ านวน 136 ลา้นบาทในปี 2556  เพ่ิมข้ึนประมาณ 47 ลา้นบาท หรือคิดเป็น 53% โดยเป็นการเพ่ิมข้ึนจากหน้ีสินตามสญัญาเช่าทาง
การเงินจ านวน 29 ลา้นบาท เน่ืองมาจากทั้งบริษทัและบริษทัเคิร์ซ ไดเ้ลือกใชสิ้นเช่ือจากสญัญาเช่าทางการเงิน และการเพ่ิมข้ึนของการประมาณ
การหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากคดีความของบริษทั เคิร์ซ จ านวน 17 ลา้นบาท อนัเน่ืองมาจากการถูกฟ้องร้องคดี 
โดยสรุป หน้ีสินรวมของบริษทัในปี 2556  เท่ากบั 2,195 ลา้นบาท ลดลงจาก 2,227 ลา้นบาทในปี 2555  จ านวนประมาณ 32 ลา้นบาท หรือร้อย
ละ 1  
ส่วนของผูถื้อหุน้ โปรดดูงบการเงินหนา้ 51 ส าหรับยอดคงเหลือของปี 2556 เพ่ิมข้ึน 977 ลา้นบาท หรือ ประมาณ 67 % กล่าวคือเพ่ิมจาก 1,459 
ลา้นบาทในปี 2555 เป็น 2,436 ลา้นบาทในปี 2556 ซ่ึงส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนของผูถื้อหุน้ส่วนใหญ่มาจากการเพ่ิมทุนท่ีออกจ าหน่ายในช่วงปลายปี 2556 
จ านวน 688 ลา้นบาทและการเพ่ิมข้ึนของก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรสุทธิดว้ยการจ่ายเงินปันผล จ านวน 228 ลา้นบาท 
 ส าหรับรายไดร้วมนั้น โปรดดูรายละเอียดในหนา้ 52 ของรายงานประจ าปี  ในปี 2556 รายไดใ้นงบการเงินรวมมีจ านวนประมาณ 
6,023 ลา้นบาทเพ่ิมข้ึนจากของปี 2555 ซ่ึงมีจ านวนประมาณ 4,188 ลา้นบาท โดยคิดเป็นการเพ่ิมข้ึนประมาณ 1,835 ลา้นบาทหรือ 44 % โดย
เพ่ิมข้ึนเน่ืองจากในปี 2556 บริษทัประมูลงานโครงการขนาดใหญ่ไดห้ลายโครงการเน่ืองจากแต่ละหน่วยงานภาครัฐมีงบประมาณส าหรับการ
พฒันาดา้นสารสนเทศหลงัจากฟ้ืนตวัจากอุทกภยัท่ีเกิดข้ึนในช่วงปลายปี 2554 ในขณะท่ีการเพ่ิมข้ึนอีกส่วนหน่ึงมาจากการรวมรายไดข้อง
บริษทั เคิร์ซ ในปี 2556 ท าใหมี้รายไดเ้พ่ิมข้ึน (รายละเอียดตามรายงานประจ าปีในหนา้ 84-89) 
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 ส าหรับค่าใชจ่้ายรวมของปี 2556 ในงบการเงินรวมมีจ านวนประมาณ 5,476 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2555 ซ่ึงมีจ านวนประมาณ 3,821 
ลา้นบาท คิดเป็นเพ่ิมข้ึนประมาณ 1,655 ลา้นบาทหรือ 43 % ซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราของรายไดท่ี้เพ่ิมข้ึนประมาณ 44% โดยองคป์ระกอบส่วนใหญ่
ของค่าใชจ่้ายท่ีเพ่ิมข้ึนมาจาก 2 ส่วนคือ 

1. การเพ่ิมข้ึนของตน้ทุนท่ีจ านวน 3,143 ลา้นบาทในปี 2555 เป็น 4,496 ลา้นบาทในปี 2556 ซ่ึงการเพ่ิมข้ึนดงักล่าวเม่ือน ามาเทียบเป็น
เปอร์เซ็นตก์บัการเพ่ิมข้ึนของรายไดแ้ลว้อยูใ่นอตัราใกลเ้คียงกนั 

2. การเพ่ิมข้ึนของค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร มีสาเหตุมาจาก ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังานเช่น ค่านายหนา้ โบนสัและการตั้ง
ส ารองหน้ีสงสยัจะสูญ ซ่ึงส่วนใหญ่มาจากค่าใชจ่้ายของบริษทัใหญ่ และอีกส่วนหน่ึงมาจากการรวมค่าใชจ่้ายของบริษทั เคิร์ซ ซ่ึงได้
ซ้ือหุน้ในช่วงตน้ปี 2556   ซ่ึงเพ่ิมจากจ านวน 502 ลา้นบาทในปี 2555 เป็น 747 ลา้นบาทในปี 2556  

  จากปัจจยัขา้งตน้ท าใหใ้นปี 2556 บริษทัมีก าไรสุทธิในงบการเงินรวมจ านวนประมาณ 547 ลา้นบาท ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากของปี 2555 ในงบ
การเงินรวม ท่ีมีจ านวน 367 ลา้นบาท คิดเป็นเพ่ิมข้ึนประมาณ 180 ลา้นบาทหรือ 49% ส่งผลใหก้ าไรสุทธิต่อหุน้ในงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2556 มีมูลค่าเท่ากบั 7 บาท 74 สตางคต์่อหุน้ 
 มีค  าถามจากผูถื้อหุน้ดงัน้ี 
คุณธนวฒัน์ ป่ินรอด สอบถามเร่ืองก าไรต่อหุน้ท่ี 7.74 บาทวา่คิดจากจ านวนหุน้ท่ีเท่าไร 
คุณอปัษร วลิาสศกัดานนท ์ผูส้อบบญัชีไดช้ี้แจงวา่การคิดก าไรต่อหุน้ท่ีแสดงเป็นการเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั (Weighted Average) โดยอิง 
จากวนัท่ีบริษทัไดรั้บเงินจากการเพ่ิมทุน เน่ืองจากมีการเปล่ียนแปลงจ านวนหุน้เม่ือปลายปี 2556 
คุณจิรพนัธ์ บวับูชา สอบถามดงัน้ี 

1. จากหนา้ท่ี 66 ของรายงานประจ าปี หมายเหตุประกอบงบการเงินท่ี 9  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนๆ ในยอดค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 
จ านวน 46.98 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผา่นมาประมาณ 36 ลา้นบาท มีแนวโนม้จะเป็นหน้ีสูญมากนอ้ยเพียงไร 

2. จากหนา้ท่ี 67 ของรายงานประจ าปี หมายเหตุประกอบงบการเงินท่ี 10 สินคา้คงเหลือ เหตใุดยอดค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้
คงเหลือท่ี 20.83 ลา้นบาทจึงไม่มีการเคล่ือนไหว ทั้งๆท่ีมียอดอุปกรณ์และงานระหวา่งท าเพ่ิมข้ึนถึง 766.73 ลา้นบาท จาก 
426.397 ลา้นบาทในปี 2555 เป็น 1,193.123 ลา้นบาทในปี 2556 

3. จากหนา้ท่ี 73 ของรายงานประจ าปี หมายเหตุประกอบงบการเงินท่ี 16 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ท่ีแสดงรายการความสมัพนัธ์ลูกคา้
และลิขสิทธ์ิมียอด 43.057 ลา้นบาทคืออะไร 

4. จากหนา้ท่ี 77 ของรายงานประจ าปี หมายเหตุประกอบงบการเงินท่ี 25 ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ แสดงรายการค่ารับรอง 57.33 ลา้น
บาท เป็นค่าใชจ่้ายท่ีหกัภาษีค่าใชจ่้ายไดท้ั้งหมดหรือไม่ หากไม่ไดท้ั้งหมด อยากทราบวา่ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มท่ีหกัภาษีไม่ไดมี้
จ านวนเท่าไร 

คุณสุรีรัตน์ ปราชญานุกลู ผูอ้  านวยการอาวโุส ฝ่ายควบคุมการเงินและบญัชีไดช้ี้แจงเป็นล าดบัดงัน้ี 
1. ไดมี้การติดตามทวงหน้ีสงสยัจะสูญ ซ่ึงเป็นหน้ีจากบริษทั สแกลพร้อตติ้ง จ ากดั และเม่ือตน้ปี 2557 น้ีก็ไดรั้บช าระมาบางส่วน 

ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการฟ้องร้องคดีอยู ่คิดวา่จะไม่สูญทั้งหมด  
2. ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ เป็นโครงการท่ีท ากบับริษทั ไทยพริวลิเลจ จ ากดั โดยท่ีทางผูส้อบบญัชีไดใ้หต้ั้งส ารอง

ไว ้ปัจจุบนัเร่ืองยงัคา้งอยู ่เน่ืองจากยงัไม่ไดด้ าเนินการในขั้นตอนสุดทา้ย และเน่ืองจากเป็นยอดท่ีมาจากโครงการน้ีเพียงโครงการ
เดียว ยอดท่ีปรากฎจึงเป็นจ านวนท่ีเท่ากนั ส่วนยอดอุปกรณ์และงานระหวา่งท าท่ีเพ่ิมข้ึนมาก เน่ืองจากในช่วงปลายปีไดมี้
โครงการของส านกังานประกนัสงัคมท่ีบริษทัไดด้ าเนินการส่งมอบไม่ไดแ้ต่เราไดท้ างานไปแลว้ และล่าสุดในไตรมาส 1/2557 น้ี
เราไดท้ าการส่งมอบไปแลว้เรียบร้อย 
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3. เป็นการค านวณของบริษทัอิสระท่ีบริษทัไดว้า่จา้งในการประเมินค่าความนิยม ความสมัพนัธ์ของลูกคา้ระดบัพรีเม่ียมของบริษทั 
เคิร์ซ ท่ีเกิดจากสญัญาของลูกคา้ชั้นน าต่างๆ เช่น กลุ่มโรงแรมระดบั 5 ดาว บริษทับุญรอด บริวเวอร่ี สายการบินในประเทศ  

4. ตามกฎหมายสามารถน ามาหกัภาษีได ้ร้อยละ 0.3 และไม่เกิน 10 ลา้นบาท ทางบริษทัก็ไดใ้ชสิ้ทธิหกัภาษีตามท่ีกฎหมายก าหนด
คือ 10 ลา้นบาท ส่วนท่ีเหลือก็บวกกลบัทางภาษีทั้งหมด 

คุณเกียรติ สุมงคลธนกลุ ผูรั้บมอบอ านาจ ไดส้อบถามดงัน้ี 
1. จากหนา้ท่ี 66 ของรายงานประจ าปี หมายเหตุประกอบงบการเงินท่ี 9  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนๆ ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญของ

ลูกหน้ีอ่ืนๆ จ านวน 3 ลา้นบาทคืออะไร 
2. จากหนา้ท่ี 79 ของรายงานประจ าปี ยอ่หนา้ท่ี 2 “ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมีผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช้

จ านวน 24 ลา้นบาท บริษทัยอ่ยดงักล่าวไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี  เน่ืองจากบริษทัยอ่ยพิจารณาแลว้เห็นวา่
บริษทัยอ่ยอาจจะไม่ไดใ้ชผ้ลขาดทุนทางภาษีในอนาคต” ขอทราบเหตุผลวา่เพราะอะไร 

3. หนา้ท่ี 92 ของรายงานประจ าปี ตารางอตัราส่วนสภาพคล่อง รายการระยะเวลาการช าระหน้ีท่ีสูง มีแผนจดัการอยา่งไร 
คุณสุรีรัตน์ ไดช้ี้แจงดงัน้ี 

1. เป็นยอดหน้ีของบริษทัยอ่ยท่ีเอไอทีไดข้ายหุน้คืนผูถื้อหุน้เดิม คือ เมเป้ิลพลสั และไดรั้บช าระมาเพียงบางส่วน 4.5 ลา้นบาท และ
ยงัมียอดคงเหลืออยูท่ี่ท าใหย้งัคงคา้งยอดเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญอีก 3 ลา้นบาทต่อไป 

2. บริษทัมองในแบบอนุรักษนิ์ยม (Conservative) วา่ในปีน้ีคงยงัไม่ไดใ้ช ้ไวร้อใหบ้ริษทัยอ่ย เคิร์ซ มีก าไรเสียก่อนจึงจะน ามาใช ้
3. ในปีท่ีผา่นมาบริษทัไดรั้บผลกระทบจากการเมือง ท่ีไดมี้การปิดสถานท่ีราชการ แต่บริษทัไดมี้ความพยายามติดตามเก็บหน้ีให้

รวดเร็วข้ึนตลอดมา และปีน้ีคิดวา่จะท าใหดี้ข้ึนกวา่เดิม   
 ส าหรับระเบียบวาระน้ีใชค้ะแนนเสียงขา้งมาก 50% เป็นเกณฑ ์
    การพิจารณาในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้เขา้มาร่วมประชุม 308 ราย นบัเป็นจ านวนหุน้ได ้90,890,415 หุน้ 
มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติังบแสดงฐานะทางการเงิน และ งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจ าปี 2556 ตามท่ีคณะกรรมการเสนอดว้ยคะแนน
เสียงเป็นเอกฉนัทข์องจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ี ดงัน้ี 
เห็นดว้ย  90,890,415 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย                   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00 
งดออกเสียง                   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00 
 

ระเบียบวาระที ่4 พจิารณาจดัสรรเงนิก าไรและการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2556 
 ประธานฯมอบหนา้ท่ีให ้นายวรวทิย ์วฒันกลุจรัส เลขานุการบริษทั เป็นผูช้ี้แจงถึงมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัการ
พิจารณาจดัสรรก าไร และจ่ายเงินปันผล ดงัต่อไปน้ี บริษทัมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิ ในกรณีท่ีไม่มีเหตุจ าเป็น
อ่ืนใดในการใชเ้งินนั้น การจ่ายเงินปันผลนั้นจะตอ้งไม่กระทบต่อการด าเนินการปกติของบริษทัอยา่งมีนยัส าคญั และ จากการประชุมของ
คณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 1/ 2557 เม่ือวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2557 ไดพิ้จารณาแลว้เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการ
จดัสรรก าไรสุทธิ จากการด าเนินงานในปี 2556 ดงัต่อไปน้ี :- 
 

1. บริษทัจดัสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 29,581,001 บาท คิดเป็นร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิ 
2. จดัสรรเป็นเงินปันผลโดยจ่ายจากก าไรสะสมปีก่อนๆเพ่ิมเติมอีกในอตัราหุน้ละ 1.00 บาท เม่ือรวมกบัเงินปันผลระหวา่งกาลในอตัรา

หุน้ละ 1.75 บาท เท่ากบับริษทัจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดส าหรับผลการด าเนินงานในปี 2556 ในอตัราหุน้ละ 2.75 บาท 
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3. บริษทัจะท าการจ่ายปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2557 โดยก าหนดวนั Record date เป็นวนัท่ี 22 เมษายน 2557 และให้
รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้เพื่อสิทธิใน
การรับปันผลในวนัท่ี 23 เมษายน 2557 

มีค  าถามจากผูถื้อหุน้ คุณเจนจิรา สมบติัเจริญวงศ ์ดงัน้ีวา่ 
1. เงินปันผลในส่วนน้ี จะจ่ายจากก าไรท่ีเสียภาษีในอตัราร้อยละ 30 เหมือนเงินปันผลระหวา่งกาลปี 2556 หรือไม่ และ บริษทัยงัคง

มีก าไรท่ีเสียภาษีในอตัราร้อยละ 30 ท่ีสามารถจ่ายไดอี้กก่ีคร้ัง 
คุณสุรีรัตน์ ไดช้ี้แจงวา่ 

1. เงินปันผลจ่ายในส่วนน้ีจะยงัคงจ่ายจากก าไรท่ีเสียภาษีในอตัราร้อยละ 30 ทั้งหมด และยงัคงมียอดก าไรท่ีจ่ายจากภาษีในอตัรา
ร้อยละ 30 คงเหลืออยูบ่า้งหากจะน าไปใชใ้นคร้ังต่อไปคงไดเ้ป็นบางส่วน 

คุณธารา ชลปราณี ไดต้ั้งขอ้สงัเกตและขอ้แนะน า โดยขอบริษทัรับไปพิจารณาดงัน้ี 
1.    เงินส ารองตามกฎหมาย ท่ีค  านวณน่าจะมาจากก าไรของส่วนท่ีเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั 
2.    ขอไดใ้หข้อ้มูลเก่ียวกบัอตัราภาษีเงินไดข้องเงินปันผลในหนงัสือเชิญประชุม ก่อนการประชุม 
3.    บริษทัจะยงัคงความสามารถในการจ่ายปันผลจากจ านวนหุน้ท่ีเพ่ิมข้ึนมากไดใ้นอตัราเดิมหรือไม่ ในแง่ของเงินปันผลต่อหุน้ 
ส าหรับระเบียบวาระน้ีใชค้ะแนนเสียงขา้งมาก 50% เป็นเกณฑ ์

 การพิจารณาในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้เขา้มาร่วมประชุม 309 ราย นบัเป็นจ านวนหุน้ได ้90,891,015 หุน้ 
มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัจดัสรรเงินก าไรและการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2555 ตามท่ีคณะกรรมการเสนอดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ี ดงัน้ี 
เห็นดว้ย   90,890,415 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย                  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00 
งดออกเสียง              600 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00 
 

ระเบียบวาระที ่5 พจิารณาอนุมตัลิดทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท “ข้อ 4” 
 ประธานไดม้อบหนา้ท่ีใหเ้ลขานุการบริษทัเป็นผูช้ี้แจงดงัน้ีวา่การเพ่ิมทุนของบริษทัในอตัรา 1 หุน้เดิมต่อ 2 หุน้ใหม่ระหวา่งวนัท่ี 16-
20 ธนัวาคม 2556 เม่ือวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2556 ไดมี้หุน้เหลือจากการจดัสรรจ านวน 11 (สิบเอด็) หุน้ ดงันั้นเพ่ือใหทุ้นจดทะเบียนมีจ านวน
ถูกตอ้งตรงกบัทุนช าระแลว้ของบริษทั คณะกรรมการบริษทัในคราวประชุมคร้ังท่ี 1/2557 เม่ือวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2557 จึงมีมติขอเสนอการลด
ทุนจดทะเบียนจากเดิม 1,031,604,540 (หน่ึงพนัสามสิบเอด็ลา้นหกแสนส่ีพนัหา้ร้อยส่ีสิบบาท) จ านวน 206,320,908 (สองร้อยหกลา้นสามแสน
สองหม่ืนเกา้ร้อยแปด) หุน้ เป็น 1,031,604,485 (หน่ึงพนัสามสิบเอด็ลา้นหกแสนส่ีพนัส่ีร้อยแปดสิบหา้) บาท จ านวน 206,320,897 (สองร้อยหก
ลา้นสามแสนสองหม่ืนแปดร้อยเกา้สิบเจ็ด) หุน้ โดยตดัหุน้จดทะเบียนท่ีเหลือจากการจดัสรรจ านวน 11 (สิบเอด็) หุน้ มูลค่าท่ีตราไว ้5 (หา้) บาท 
และเห็นควรเสนอท่ีประชุมใหพิ้จารณาอนุมติัแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนดงัน้ี 
    
“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียน จ านวน  1,031,604,485  บาท (หน่ึงพนัสามสิบเอด็ลา้นหกแสนส่ีพนัส่ีร้อยแปดสิบหา้บาท) 
          แบ่งออกเป็น                      206,320,897  หุน้   (สองร้อยหกลา้นสามแสนสองหม่ืนแปดร้อยเกา้สิบเจ็ดหุน้) 
          มูลค่าหุน้ละ                                         5  บาท  (หา้บาท) 
                                              โดยแยกออกเป็น: 
         หุน้สามญั                           206,320,897  หุน้   (สองร้อยหกลา้นสามแสนสองหม่ืนแปดร้อยเกา้สิบเจ็ดหุน้) 
         หุน้บุริมสิทธ์ิ                    - 
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 ส าหรับระเบียบวาระน้ีใชค้ะแนนเสียงขา้งมาก 3/4 เป็นเกณฑ ์

 การพิจารณาในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้เขา้มาร่วมประชุม 309 ราย นบัเป็นจ านวนหุน้ได ้ 90,891,415 หุน้ 
มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการลดทุนจดทะเบียน และแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ ตามท่ีคณะกรรมการเสนอดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอก
ฉนัทข์องจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ี ดงัน้ี 
เห็นดว้ย   90,890,415 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย                  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00 
งดออกเสียง              600 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00 
 

ระเบียบวาระที ่6 พจิารณาเลอืกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกตามวาระ 
ประธานฯไดข้อใหเ้ลขานุการบริษทัไดช้ี้แจงดงัน้ี ขอ้บงัคบับริษทั ในหมวด 3 ขอ้ 16 ก าหนดไวว้า่ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ทุกคร้ัง 

กรรมการจ านวน 1 ใน 3 จะตอ้งพน้จากต าแหน่ง ถา้จ านวนกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งไม่อาจแบ่งไดพ้อดี 1 ใน 3 ใหก้รรมการจ านวนใกลเ้คียง
ท่ีสุดกบัจ านวน 1 ใน 3 ออกจากต าแหน่ง ซ่ึงก็คือ 4 ท่าน จากการประชุมของคณะกรรมการคร้ังท่ี 1/2556 เม่ือวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2557 มี
กรรมการ 4 ท่านท่ีตอ้งออกตามวาระ คือ นายธนา ไชยประสิทธ์ิ นายโชคชยั ตั้งพลูสินธนา นายศิริพงษ ์อุ่นทรพนัธ์ุและนายกิตติศกัด์ิ สพโชคชยั 
คณะกรรมการสรรหาฯไดพิ้จารณาคุณสมบติั ความสามารถของผูท่ี้เหมาะสมเขา้รับต าแหน่ง และไดเ้สนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทั 
(โดยกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียมิไดร่้วมพิจารณา) เพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหพิ้จารณาแต่งตั้งกรรมการดงัต่อไปน้ี 

1. นายธนา ไชยประสิทธ์ิ 
2. นายโชคชยั ตั้งพลูสินธนา 
3. นายศิริพงษ ์อุ่นทรพนัธ์ุ 
4. นายกิตติศกัด์ิ สพโชคชยั 

โดยเป็นการแต่งตั้งกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาแลว้เห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน ท่ีใหน้ าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือแตง่ตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านเป็นกรรมการ และกรรมการอิสระ ทาง
คณะกรรมการบริษทัจึงเห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เพ่ือแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน โดยขอใหเ้ป็นการลงมติเป็นรายบุคคลตามบตัร
ลงคะแนนท่ีไดรั้บ 
 คุณธนวฒัน์  ป่ินรอด ไดข้อใหฝ่้ายเลขานุการไดค้ดัลอกขอ้บงัคบับริษทัท่ีใชอ้า้งอิงมาในหนงัสือเชิญประชุมในคร้ังหนา้  

ส าหรับระเบียบวาระน้ีใชค้ะแนนเสียงขา้งมาก 50% เป็นเกณฑ ์

การพิจารณาในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้เขา้มาร่วมประชุม 309 ราย นบัเป็นจ านวนหุน้ได ้90,891,015 หุน้ 
มตทิีป่ระชุม  ท่ีประชุมมีมติรับรองรายช่ือกรรมการท่ีออกตามวาระ และมีมติรับรองการกลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งเป็นรายบุคคลตามท่ี
คณะกรรมการบริษทัเสนอดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทข์องจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใน
วาระน้ี ดงัน้ี 
 

           รายช่ือ       เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
1. นายธนา ไชยประสิทธ์ิ    81,659,315 เสียง 9,231,100 เสียง 600 เสียง 
 คิดเป็นร้อยละ 89.84 คิดเป็นร้อยละ 10.16 คิดเป็นร้อยละ 0.00 
2. นายโชคชยั ตั้งพลูสินธนา     90,867,115 เสียง      23,300 เสียง 600 เสียง 
 คิดเป็นร้อยละ 99.97 คิดเป็นร้อยละ 0.03 คิดเป็นร้อยละ 0.00 
3. นายศิริพงษ ์อุ่นทรพนัธ์ุ    90,783,015 เสียง    107,400 เสียง 600 เสียง 
 คิดเป็นร้อยละ 99.88 คิดเป็นร้อยละ 0.12 คิดเป็นร้อยละ 0.00 
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4. นายกิตติศกัด์ิ สพโชคชยั      90,890,415 เสียง         0 เสียง 600 เสียง 
 คิดเป็นร้อยละ 100.00 คิดเป็นร้อยละ 0.00 คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 

ระเบียบวาระที ่7 พจิารณาค่าตอบแทนกรรมการ  
 ประธานฯไดข้อใหเ้ลขานุการบริษทัเป็นผูใ้หข้อ้มูลเก่ียวกบัมติของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนท่ีน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทั เพ่ือใหน้ าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ โดยท่ีอตัราเบ้ียประชุมและค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการบริษทั และ
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนยงัคงอตัราเดิมท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 
2552 แลว้ จึงไม่ตอ้งน ากลบัมาใหอ้นุมติัอีก 
 อยา่งไรก็ตามท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนคร้ังท่ี 1/2557 ไดมี้ความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 
เพื่อใหพ้จิารณาน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เร่ืองค่าตอบแทนกรรมการในรูปของเงินบ าเหน็จประจ าปี 2556 เป็นเงิน 17.0 ลา้นบาท โดยใหเ้ป็น
ค่าใชจ่้ายในปี 2557 และใหป้ระธานกรรมการเป็นผูจ้ดัสรรต่อไป 
 คุณธารา ชลปราณี ไดใ้หข้อ้สงัเกตและขอ้แนะน าใหค้ณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาเร่ืองค่าบ าเหน็จกรรมการควบคู่ไปกบัการ
พิจารณาเงินปันผลของผูถื้อหุน้ 
 ส าหรับระเบียบวาระน้ีใชค้ะแนนเสียง 2/3 ของผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

 การพิจารณาในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้เขา้มาร่วมประชุม 309 ราย นบัเป็นจ านวนหุน้ได ้90,891,015 หุน้ 
มตทิีป่ระชุม  ท่ีประชุมมีมติอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการในรูปของเงินบ าเหน็จประจ าปี 2555 ตามท่ีคณะกรรมการเสนอดว้ยคะแนนเสียงเป็น
เอกฉนัทข์องจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ี ดงัน้ี 
เห็นดว้ย   90,783,015 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.88 
ไม่เห็นดว้ย        107,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.12 
งดออกเสียง               600 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.00 
 

ระเบียบวาระที ่8 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทน 
 ประธานฯขอใหน้ายโชคชยั ตั้งพลูสินธนา ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผูช้ี้แจงดงัต่อไปน้ี ตามขอ้บงัคบับริษทัในหมวด 8 ขอ้ 54 
ก าหนดไวว้า่ ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปี แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษทั และจากการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบคร้ังท่ี 1/2557 เม่ือวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2557 ไดพ้ิจารณาผลการปฎิบติังาน ความเป็นอิสระ และความเหมาะสมของ
ค่าตอบแทน โดยท่ีค่าสอบบญัชีของบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั ไม่ไดป้รับข้ึนค่าใชจ่้ายเป็นเวลา 2 ปี แต่อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากเอไอทีไดเ้ขา้
ไปถือหุน้ใหญ่ในบริษทัยอ่ย เคิร์ซ จึงตอ้งท างบการเงินรวมข้ึนมา ท าใหปี้ 2556 มีค่าสอบบญัชีส าหรับงบการเงินรวม 3 ไตรมาส เพ่ิมข้ึนรวม 
120,000 บาท และในปี 2557 น้ีผูส้อบบญัชีไดเ้สนอค่าสอบบญัชีซ่ึงรวมถึงงบการเงินรวม และการสอบทานบริษทัยอ่ยเป็นรายไตรมาส จ านวน 
1,330,000 บาทไดมี้มติใหเ้สนอตอ่ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เพ่ือใหเ้สนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือแต่งตั้ง  

1. นายกฤษดา เลิศวนา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4958 
2. นายศุภชยั ปัญญาวฒัโน ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3930 
3. นางชลรส สนัติอศัวราภรณ์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4523 

จากบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัประจ าปี 2556 พร้อมทั้งก าหนค่าสอบบญัชีเป็นจ านวนเงิน 1,330,000 บาท ซ่ึงเป็น
อตัราเดียวกนัมาเป็นปีท่ี 4 ทางคณะกรรมการตรวจสอบไดใ้หค้  าแนะน าท่ีดีต่อบริษทั มีความเป็นอิสระ และใหค้วามร่วมมือกบับริษทัดว้ยดี
เสมอมา จึงไดข้อเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาตามขอ้เสนอขา้งตน้ 
 คุณธารา ชลปราณี ตั้งขอ้สงัเกตวา่การเพ่ิมข้ึนของค่าตรวจสอบงบประจ าปีเม่ือเทียบกบัปีท่ีผา่นมาพบวา่เพ่ิมข้ึนร้อยละ 8 ในขณะท่ีค่า
สอบทานรายไตรมาส เพ่ิมข้ึนร้อยละ 24 ซ่ึงถือวา่สูงมาก 
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 คุณโชคชยั ไดช้ี้แจงวา่หากจะเปรียบเทียบกบัปีท่ีผา่นมาควรจะเอาตวัเลขสอบทานรายไตรมาสท่ีเกิดข้ึนระหวา่งปีบวกเขา้ไปก่อน ซ่ึง
จะท าใหอ้ตัราการเพ่ิมข้ึนอยูใ่นระดบัท่ีไม่สูงถึงร้อยละ 24 ดงักล่าว 
 ส าหรับระเบียบวาระน้ีใชค้ะแนนเสียงขา้งมาก 50% เป็นเกณฑ ์

 การพิจารณาในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้เขา้มาร่วมประชุม 309 ราย นบัเป็นจ านวนหุน้ได ้  90,891,015 หุน้ 
มตทิีป่ระชุม  ท่ีประชุมมีมติอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทน ประจ าปี 2556 ตามท่ีคณะกรรมการเสนอดว้ยคะแนนเสียงเป็น
เอกฉนัทข์องจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ี ดงัน้ี 
เห็นดว้ย 90,867,115 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.97 
ไม่เห็นดว้ย        23,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.03 
งดออกเสียง             600 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.00 
 

ระเบียบวาระที ่9 เร่ืองอืน่ๆ    
 

-ไม่มี- 
คุณสุมณฑา วฒันสินธ์ุ ขอใหบ้นัทึกขอ้สงัเกต โดยเฉพาะในระเบียบวาระท่ี 7 เร่ืองของผลตอบแทนคณะกรรมการท่ีรับไวพ้ิจารณาในรายงาน
การประชุมดว้ย 
คุณภานุวฒัน์ เวชยนัตว์ฒัน์ ตวัแทนจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทยไดส้อบถามค าถามท่ีมาจากสมาคมฯดงัน้ี 
 เน่ืองจากปัจจุบนัมีการต่ืนตวัเร่ืองการต่อตา้นคอรัปชัน่และสถาบนัส่งเสริมกรรมการไทย (IOD) ก็ไดมี้การจดัตั้งโครงการรณรงคต์อ่ตา้นการ
ทุจริต และปัจจุบนัมีบริษทัท่ีผา่นเกณฑแ์ลว้ 41 บริษทั  บริษทัท่ีแสดงความจ านงแลว้ 299 บริษทั โดยท่ีเอไอทียงัไม่ไดเ้ขา้ร่วมโครงการดงักล่าว 
จึงขอสอบถามวา่บริษทัมีเจตนารมณ์ท่ีจะเขา้ร่วมในโครงการดงักล่าวหรือไม่ อยา่งไรดงัน้ี 

1. บริษทัไดก้ าหนดนโยบายในการป้องการทุจริตคอรัปชัน่หรือไม่ ถา้ไม่มี ขอทราบแผนด าเนินงานในอนาคตในการต่อตา้น
คอรัปชัน่ 

2. บริษทัไดว้างโครงสร้างการบริหารจดัการ เพ่ือรองรับการทุจริตคอรัปชัน่หรือไม่ 
3. บริษทัไดด้ าเนินการประเมินความเส่ียงของธุรกิจ ท่ีเกิดจากการทุจริตหรือไม่ 
4. บริษทัไดเ้ขา้ร่วมในโครงการต่อตา้นทุจริตคอรัปชัน่แลว้หรือยงั ถา้จะแสดงเจตนารมณ์ในอนาคตจะท าอยา่งไร 

คุณศิริพงษ ์อุ่นทรพนัธ์ุไดช้ี้แจงดงัน้ี 
1. บริษทัยนิดีจะสนบัสนุน และเขา้ร่วมโครงการได ้
2. นอกจากท่ีบริษทัไดจ้ดัใหมี้การตรวจสอบระบบภายในเอง และไดมี้การใหผู้ต้รวจสอบภายในจากหน่วยงานภายนอกไดท้ าการ

ตรวจสอบระบบบริหารจดัการอยูส่ม ่าเสมอ ค าแนะน าจากผูต้รวจสอบภายในไดน้ ามาปรับปรุงการท างานอยูต่ลอดเวลา เพ่ือ
ป้องกนัความเส่ียงทางดา้นทุจริตอยูแ่ลว้ 

3. การประเมินความเส่ียงเป็นนโยบายของคณะกรรมการบริษทัท่ีจะใหบ้ริษทัมีการประเมินความเส่ียงของบริษทัในทุกๆดา้น และ
อยูใ่นระหวา่งการเตรียมจดัตั้งคณะกรรมการฯ โดยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่รับไปด าเนินการร่างแผนจดัตั้งคณะกรรมการดงักล่าว
แต่อยา่งไรก็ตามบริษทัฯไดมี้จดัตั้งคณะอนุกรรมการประเมินความเส่ียงของโครงการขายอยูแ่ลว้ 

4. เป็นไปตามท่ีตอบในขอ้ท่ี 1 แลว้ ส่วนขั้นตอนการเขา้ร่วมจะมีรายละเอียดขั้นตอนอยา่งไร ฝากฝ่ายเลขานุการไดห้ารายละเอียด
น ามาหารือต่อไป 

คุณมีชยั หตัถกิจธาตรี ผูถื้อหุน้และรับมอบฉนัทะ มีค าถามดงัน้ี 
1. ในเม่ือรายไดใ้นปี 2557 บริษทัไม่คิดวา่น่าเป็นห่วง อยากทราบวา่บริษทัฯมีแผนรับมือกบัปัญหาท่ีอาจเกิดจากความไม่แน่นอน

ของงบประมาณปี 2558 ไวล่้วงหนา้อยา่งไร 
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2. อยากทราบรายละเอียดของท่ีมาของรายไดท่ี้มีรายละเอียดมากกวา่เดิม เพ่ือประโยชนใ์นการน าขอ้มูลมาเปรียบเทียบกบับริษทัท่ี
ท าธุรกิจใกลเ้คียงกบับริษทั 

คุณศิริพงษ ์อุ่นทรพนัธ์ุ ไดช้ี้แจงดงัน้ี 
1. เม่ือมีความไม่แน่นอนจากเหตุทางการเมืองก็อยากใหเ้หตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจบโดยเร็ว ซ่ึงถา้จบเร็วก็ยงัมีเวลาท่ีจะชดเชยความชะงกั

งนัท่ีเกิดข้ึนในช่วงท่ีผา่นมาได ้นอกจากน้ีบริษทัยงัมีรายไดจ้ากค่าบริการ นอกจากน้ีเราก็เตรียมการขายในส่วนของเอกชนให้
หนกัข้ึน ในส่วนการเตรียมการเขา้ไปขยายกิจการในประเทศเพ่ือนบา้นก็เป็นแผนระยะกลางท่ีจะเสริมสร้างความแขง็แกร่งต่อ
การเจริญเติบโตของบริษทัในอนาคตต่อไป 

2. ขอความกรุณาปรึกษากบัเจา้หนา้ท่ี ฝ่ายนกัลงทุนสมัพนัธ์ เพ่ือใหส้ามารถเตรียมขอ้มูลท่ีตอ้งการ 
และเม่ือหมดค าถามจากผูถื้อหุน้อ่ืนๆอีก ประธานฯจึงไดข้อปิดการประชุม และขอขอบคุณผูถื้อหุน้ทุกท่านท่ีมาเขา้ร่วมประชุมในวนัน้ี 

โดยทางบริษทัจะน าขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ไปปรึกษาหารือกนัต่อไป 
  
ปิดการประชุมเวลา 12.00 น. 

 
         นายธนา  ไชยประสิทธ์ิ 
                     ประธานท่ีประชุม 

              
    นายศิริพงษ ์ อุ่นทรพนัธ์ุ                  นายสุรพร  รักตประจิต 
                                    กรรมการ                            กรรมการ 
 

                       
                    นายวรวทิย ์ วฒันกลุจรัส 
                                 เลขานุการบริษทั 
                          ผูบ้นัทึกรายงานการประชุม 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วยหมายเลข 3 
รายละเอยีดการจ่ายปันผล และอตัราการจ่ายปันผลย้อนหลงั  3 ปี 

ประกอบการพจิารณาระเบียบวาระที่ 4 
 

1. นโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษทั: บริษทัมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 40 ของกาํไรสุทธิ ในกรณีท่ีไม่มีเหตุจาํเป็นอ่ืน 
       ใดในการใชเ้งินนั้น และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะตอ้งไม่กระทบต่อการดาํเนินงานปกติของบริษทัอยา่งมีนยัสาํคญั  
2. ประวติัการจ่ายเงินปันผลในช่วง 3 ปี :   

               งบการเงินรวม 
 

หัวข้อ ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 
กาํไรสุทธิ (ลา้นบาท) 
กาํไรสุทธิต่อหุน้ (บาท) 
เงินปันผลระหวา่งกาล (บาท/หุน้)1/ 
เงินปันผล (บาท/หุน้)2/ 
รวมเงินปันผลทั้งปี (บาท/หุน้)3/ 

อตัราการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกบักาํไรสุทธิ 
จาํนวนหุน้ทั้งส้ิน4/  

658.56 
3.19 
0.90 
1.10 
2.00 

62.66% 
206,320,897 

567.62 
7.74 
1.75 
1.00 
2.75 

57.55% 
206,320,897 

366.98 
5.40 
1.25 
2.75 
4.00 

75.31% 
68,773,636 

 
 หมายเหตุ:  

 1/ ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 4/2557 เม่ือวนัพฤหสับดีท่ี 7 สิงหาคม 2557 คณะกรรมการมีมติใหจ่้ายเงินปัน
ผลระหวา่งกาลจากผลประกอบการระหวา่งเดือน มกราคม-มิถุนายน 2557 ในอตัราหุน้ละ 0.90 บาท (เกา้สิบสตางค)์ 

 2/ ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 1/2558 เม่ือวนัพฤหสับดีท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 2558 คณะกรรมการบริษทัมีมติเสนอ 
     ต่อท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2558 เพ่ือพิจารณาอนุมติัจ่ายเงินปันผลเพิ่มจากผลการดาํเนินงานในรอบปี 
     2558 ในอตัราหุน้ละ 1.10 บาท (หน่ึงบาทสิบสตางค)์ 
 3/ ดงันั้นในปี 2557 บริษทัจะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดใหก้บัผูถื้อหุน้รวมในอตัราหุน้ละ 2.00 บาท (สองบาทถว้น)  
 4/ เม่ือวนัท่ี 24 ธนัวาคม 2556 บริษทัไดจ้ดทะเบียนทุนชาํระแลว้ หลงัจากการเพิ่มทุนใหม่ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ 

กระทรวงพาณิชย ์และในการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2557 ไดอ้นุมติัการลดทุนจดทะเบียนใหส้อดคลอ้ง
กบัทุนชาํระแลว้จาํนวน 11 หุน้โดยตดัหุน้ท่ีเหลือจากการจดัสรรออก 11 หุน้จาก 206,320,908 หุน้เป็น 206,320,897 หุน้ 

3.   อตัราเงินปันผลทีเ่สนอจ่ายสําหรับปี 2557 ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 1/2558 มีมติใหเ้สนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อให้
จ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมอีกในอตัราหุน้ละ 1.10 บาท (หน่ึงบาทสิบสตางค)์ โดยอตัราการจ่ายปันผลเม่ือเปรียบเทียบกบักาํไรสุทธิจะ
เท่ากบัร้อยละ 62.66% ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัตามขอ้ท่ี 1 

4. กาํหนดวนัจ่ายเงินปันผล: กาํหนดวนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้เพ่ือสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 23 เมษายน 2557 
และใหร้วบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้เพ่ือ
สิทธิรับเงินปันผลในวนัท่ี 24 เมษายน 2557 และจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2558  
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สิ�งที�ส่งมาด้วยหมายเลข 4 
ประวตักิรรมการที�เสนอให้ดาํรงตาํแหน่ง             

ประกอบการพจิารณาระเบียบวาระที� 5 
 

ชื�อสกลุ: นายธนารักษ ์พงษเ์ภตรา 
ตาํแหน่ง :  กรรมการอิสระ 
สญัชาติ :  ไทย 
อาย ุ:  58  

 จาํนวนหุน้ที�ถือในบริษทัฯ (30 ธ.ค. 57): 37,500 หุน้  
                           คิดเป็นร้อยละ 0.02 ของทุนจดทะเบียนชาํระแลว้   
 ที�อยู ่: 90/33 หมู่ที� 3 ถนนพอ่ขนุทะเล ตาํบลมะขามเตี�ย  
            อาํเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  
 วฒิุการศึกษา/ประวติัการอบรม: 

- ปริญญาโท วทิยาศาสตร์มหาบณัฑิต (Computer and Information Sciences)   
THE GEORGIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY,  ATLANTA, USA 

- ปริญญาตรี สาขาวศิวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
- วฒิุบตัรหลกัสูตรผูบ้ริหารกระบวนการยติุธรรมระดบัสูง (บ.ย.ส. รุ่นที� 10)  
- วทิยาลยัการยติุธรรม สาํนกังานศาลยติุธรรม 
- ปริญญาบตัรหลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที� 17  
- วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร  สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ (วปอ. 2547) 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะเวลา 5 ปียอ้นหลงั(บริษทัจดทะเบียน) 
 2555 - ปัจจุบนั    : กรรมการ บมจ. แอด็วานซ์อินฟอร์เมชั�นเทคโนโลย ี

ประสบการณ์ทาํงานในระยะเวลา 5 ปียอ้นหลงั(กิจการอื�นที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 
ปัจจุบนั     : รองประธานกรรมการบริหาร  บริษทั ทกัษิณอุตสาหกรรมนํ� ามนัปาลม์ (����) จาํกดั 

: และกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ทกัษิณปาลม์ (2521) จาํกดั 
2530 – 2534  : ผูจ้ดัการทั�วไป บริษทั มาบุญครองศิริชยัเอน็เตอร์ไพร้ส จาํกดั     
2529 - 2530     : ผูช่้วยประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษทัมาบุญครองศิริชยั 
2525 - 2529    : วศิวกรโครงการ บริษทั มาบุญครองอบพืชและไซโล จาํกดั 
2523 - 2525    : นกัวจิยั The Georgia Institute of Technology 

ประเภทกรรมการที�เสนอแต่งตั�ง : กรรมการอิสระ  
 จาํนวนปีที�ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ :  3 ปี  
 ประวติัการเขา้ร่วมประชุมปี 2557 : 5/6 

ผูที้�ไดรั้บการเสนอชื�อนี�ไม่มีการดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ หรือผูบ้ริหารในกิจการอื�นที�ทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทาง 
ผลประโยชน์ต่อบริษทัฯ 
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ช่ือสกลุ: นายภิสกั จารุดิลก 
ต าแหน่ง :  กรรมการ 
สญัชาติ :  ไทย 
อาย ุ:  61  

 จ านวนหุน้ท่ีถือในบริษทัฯ (30 ธ.ค. 57): 2,606,378 หุน้ (ในนามคู่สมรสคุณสร้อยสน  จารุดิลก) 
                           คิดเป็นร้อยละ 1.26 ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้   
 ท่ีอยู ่: 39 หมู่ท่ี 1 ซอยเทพรัตน ต าบลคูคต อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี   
 วฒิุการศึกษา/ประวติัการอบรม: 

- ปริญญาโท สาขาศิลปศาสตร์มหาบณัฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
- ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
- สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) หลกัสูตร Director  Accreditation Program 67/2007 
- สถาบนัวทิยาการเศรษฐกิจและการคลงั กระทรวงการคลงั หลกัสูตร นกัการคลงัมืออาชีพ รุ่นท่ี 1 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปียอ้นหลงั(บริษทัจดทะเบียน) 
   2550 – ปัจจุบนั : กรรมการ บมจ. แอด็วานซ์อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลย ี

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปียอ้นหลงั(กิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 
             2548 - 2556       : นายด่านศุลกากร อ านวยการสูง กรมศุลกากร 
 ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ  
 จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ :  8 ปี  

ประวติัการเขา้ร่วมประชุมปี 2557: 6/6 (ประชุมกรรมการ)  
ผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือน้ีไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ หรือผูบ้ริหารในกิจการอ่ืนท่ีท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทาง 
ผลประโยชน์ต่อบริษทัฯ 
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ช่ือ-สกลุ: นายโชดิวตั ดัน่ธนสาร 
ต าแหน่ง : กรรมการ  
สญัชาติ :  ไทย 
อาย ุ:  50 ปี    

 จ านวนหุน้ท่ีถือในบริษทัฯ (30 ธ.ค. 57): 6,967,000 หุน้  
                           คิดเป็นร้อยละ 3.38 ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้   
 ท่ีอยู ่: 300/78 ซอยลาดพร้าว 35/1 เขตจตุจกัร  
 จงัหวดั กรุงเทพมหานคร 10320 
 วฒิุการศึกษา/ประวติัการอบรม: 

- ปริญญาโท สาขาการตลาด Wagner College ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั  
- สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) หลกัสูตร Director Certificate Program 72/2006 
- สถาบนัจิตวทิยาความมัน่คง สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ หลกัสูตร การปฏิบติัการจิตวทิยา  
 ฝ่ายอ านวยการ รุ่นท่ี 96 
- สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หลกัสูตร TLCA Executive Development 

    Program รุ่นท่ี 7 (EDP 7)  
ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปียอ้นหลงั(บริษทัจดทะเบียน) 

2550 - ปัจจุบนั  : กรรมการ บมจ. แอด็วานซ์อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลย ี
2538 - ปัจจุบนั     : ผูอ้  านวยการอาวโุส ฝ่ายขายส่วนงานเอกชนและส่วนงานราชการ  
      บมจ.แอด็วานซ์อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลย ี

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปียอ้นหลงั(กิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 
3 ก.พ. 2558 - ปัจจุบนั    : กรรมการบริษทั  บจก. รักษบ์า้นเรา 

ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ 
 จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ :  8 ปี  

ประวติัการเขา้ร่วมประชุมปี 2557: 6/6  (ประชุมกรรมการ)  
ผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือน้ีไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ หรือผูบ้ริหารในกิจการอ่ืนท่ีท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทาง 
ผลประโยชน์ต่อบริษทัฯ 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 



 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

ช่ือ-สกุ
ตาํแหน
สญัชาต
อาย:ุ  5
จาํนวน
ท่ีอยู ่: 
วฒิุการ

-
-

สมาคม
-
-

ประสบ
2
2
2
2
2

2
2
2

ประสบ
2
2

จาํนวน
ประวติั
 
ผูท่ี้ไดรั้
ผลประ

กลุ: นายศรีภพ ส
น่ง : กรรมการอิ
ติ :  ไทย  
57 ปี   
นหุน้ท่ีถือในบริ
 12/96 หมู่ 6 ถน
รศึกษา/ประวติัก
-   ปริญญาโท M
-    ปริญญาตรี ส
มส่งเสริมสถาบั
 Director Ce
 Audit Comm
บการณ์ทาํงานใ
2554 – ปัจจุบนั 
2554 – ปัจจุบนั 
2551 – ปัจจุบนั 
2551 – ปัจจุบนั 
2546 – ปัจจุบนั 

  
2546 – ปัจจุบนั 
2546 – มี.ค.255
2551 – 2555  
บการณ์ทาํงานใ
2550 – ปัจจุบนั 
2550 – ปัจจุบนั 
นปีท่ีดาํรงตาํแห
ติการเขา้ร่วมปร

  
รับการเสนอช่ือ
ะโยชนต่์อบริษทั

สารสาส 
อิสระ กรรมการ

 

ษทัฯ (30 ธ.ค. 5
นนศรีนครินทร์ 
การอบรม: 

MBA, Universit
สาขาเทคนิคการ
บนักรรมการบริษ
ertificate Progra
mittee Program
ในระยะเวลา ปี 
     
      
  
  
  

 
   
7  

 
ในระยะเวลา 5 ปี
  
  
หน่งกรรมการ : 
ระชุมปี 2557: 6

         2
อน้ีไม่มีการดาํรง
ทัฯ 

 

รตรวจสอบ กรร
  

57):  -ไม่มี- 
 แขวงหนองบอ

ty of Southern C
รแพทย ์จุฬาลงก
ษทัไทย (IOD) 
am 22/2002 

m 1 /2004  
5 ปยอ้นหลงั  (บริ

: กรรมการแ
: กรรมการแ
: กรรมการ/ก
: กรรมการแ
: กรรมการอิ
  บมจ.แอด็ว
: กรรมการ บ
: กรรมการต
: กรรมการแ

ปียอ้นหลงั (กิจ
: กรรมการ บ
: กรรมการ บ

 12 ปี  
/6 (ประชุมกรร

2/2 (ประชุมกรร
งตาํแหน่งเป็นก

22 

รมการสรรหาแ

อน เขตประเวศ 

California ประ
กรณ์มหาวทิยาล
 หลกัสูตร ดงัน้ี 

ริษทัจดทะเบียน
และประธานกร
และประธานกร
กรรมการสรรห
และกรรมการตร
อิสระกรรมการส
วานซ์อินฟอร์เม
บมจ.โรแยลซีร
ตรวจสอบ บมจ
และกรรมการตร
การอ่ืนท่ีไม่ใช่บ
บจก.ขนัธ์ 
บจก.ปรุส (200

รมการ) 5/6 (ปร
รมการสรรหาแล
กรรมการ หรือผู้

ละพิจารณาค่าต

 กรุงเทพฯ 

เทศสหรัฐอเมริ
ลยั 
 

น) 
รมการตรวจสอ
รมการตรวจสอ
หาฯ/กรรมการต
รวจสอบ บมจ.เ

/สรรหาฯ  กรรม
มชัน่เทคโนโลย ี
ามิคอุตสาหกรร
.โรแยลซีรามิคอ
รวจสอบ บมจ.ลิ
บริษทัจดทะเบีย

8) 

ะชุมคณะกรรม
ละพิจารณาค่าต
ผูบ้ริหารในกิจก

ตอบแทน  

รกา 

อบ บมจ.สุธากญั
อบ บมจ.การบิน
ตรวจสอบ บมจ 
เกียรติธนาขนส่
มการตรวจสอบ
 
รม 
อตุสาหกรรม 
ลิฟว่ิงแลนด ์แค
ยน) 

มการตรวจสอบ)
ตอบแทน) 
ารอ่ืนท่ีทาํใหเ้กิ

ญจน ์
นกรุงเทพ 
 .กรุงเทพดุสิตเว
ส่ง 

  

คปปิตอล 

) 

กิดความขดัแยง้ท

วชการ 

ทาง 



 23 

             ส่ิงทีส่่งมาด้วยหมายเลข 5 
นิยามและคุณสมบตักิรรมการอสิระของบริษัท 

ประกอบการพจิารณาระเบียบวาระที ่5 
นิยามและคุณสมบัตกิรรมการอสิระมดีงันี ้
กรรมการอิสระ คือกรรมการท่ีไม่ไดบ้ริหารจดัการบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ มีความอิสระจากคณะผูบ้ริหารและผูถื้อหุ้นรายใหญ่ และ
ไม่มีธุรกิจกบับริษทัฯ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อผลประโยชน์ของบริษทัฯ และ/หรือผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้น โดยกรรมการอิสระแต่ละ
คนตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ดงัต่อไปน้ี 

1. ถือหุน้ไม่เกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้ 
      อ านาจควบคุมของบริษทั ทั้งน้ี ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ดว้ย 
2.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจ า หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั 

บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือของผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จาก
การมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งน้ี ลกัษณะตอ้งห้ามดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือท่ี
ปรึกษาของส่วนราชการซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั  

3.  ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็น บิดามารดา คู่สมรส พ่ีนอ้ง และบุตร 
     รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอให้เป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อ านาจ

ควบคุมของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 
4.  ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทั ใน

ลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยัหรือผูมี้อ านาจควบคุมของผู ้
ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะได้
พน้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั และไม่ 
     เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของส านกังานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม 
     ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัสงักดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการ 
      เกินกวา่ 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัและไม่เป็นผูถื้อ

หุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพนั้นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 
2 ปี 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูถื้อหุ้นซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อ
หุน้รายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย หรือไม่เป็นหุน้ส่วนท่ีมีนยัในหา้ง 
      หุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า หรือถือหุน้เกินร้อยละหน่ึงของจ านวน

หุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัหรือ
บริษทัยอ่ย  

9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทั  
 บริษทัฯไดก้ าหนดนิยามกรรมการอิสระเท่ากบัขอ้ก าหนดขั้นต ่าของก.ล.ต .หรือตลาดหลกัทรัพยฯ์ ในเร่ืองการถือหุน้ของบริษทั  
 คือกรรมการอิสระของบริษทัฯ ตอ้งถือหุน้ในบริษทัไม่เกินร้อยละ หน่ึง ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 
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ขอ้มูลกรรมการบริษทั ท่ีเป็นตวัแทนรับมอบฉนัทะ ในการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2558 
 

รายช่ือกรรมการ ตาํแหน่ง อาย ุ ท่ีอยู ่ ส่วนไดเ้สียในวาระท่ี
จะพิจารณา 

1.นายโชคชยั ตั้งพลูสินธนา กรรมการอิสระ  
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

66 1275-81 ถ. ทรงวาด เขต สมัพนัธวงศ ์
กรุงเทพฯ 10110 

ไม่มี 
 

2.นายพงษเ์ทพ ผลอนนัต ์ กรรมการอิสระ  
รองประธานกรรมการ และ
ประธานกรรมการสรรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน 

60 36 ซ.ศูนยวิ์จยั 4 ถ.เพชรบุรีตดัใหม่  
แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 

ไม่มี 
 

3.นายศรีภพ สารสาส กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

57 12/96 หมู่6 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน 
เขตประเวศ กรุงเทพฯ 

(เฉพาะวาระท่ี 5) 

4.นายธนารักษ ์พงษเ์ภตรา กรรมการอิสระ 58 90/33 หมู่3 ถ.พอ่ขนุทะเล ต.มะขามเต้ีย  
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 

(เฉพาะวาระท่ี 5) 
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                      ส่ิงทีส่่งมาด้วยหมายเลข 6 
ประกอบการพจิารณาระเบียบวาระที ่6 

พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ 
 

1. อตัราค่าเบ้ียประชุมกรรมการ 
 

อตัราเบ้ียประชุมและค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

 
หวัขอ้  น าเสนอ ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 

คณะกรรมการบริษทั 
ประธานกรรมการ 

ค่าตอบแทนรายเดือน* 
ค่าเบ้ียประชุม** 

กรรมการ 
ค่าตอบแทนรายเดือน* 

ค่าเบ้ียประชุม** 

 
 

25,000 
25,000 

 
13,000 
17,000 

 
 

15,000 
20,000 

 
8,000 

12,000 

 
 

15,000 
20,000 

 
8,000 

12,000 
คณะกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการ                    ค่าตอบแทนรายเดือน* 

ค่าเบ้ียประชุม** 
 
กรรมการ                                  ค่าตอบแทนรายเดือน* 
                                                           ค่าเบ้ียประชุม** 

 
25,000 
25,000 

 
20,000 
20,000 

 
15,000 
20,000 

 
10,000 
15,000 

 
15,000 
20,000 

 
10,000 
15,000 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
ประธานกรรมการ                    ค่าตอบแทนรายเดือน* 
                                                           ค่าเบ้ียประชุม** 
กรรมการ                                  ค่าตอบแทนรายเดือน* 
                                                           ค่าเบ้ียประชุม** 

 
- 

25,000 
- 

20,000 

 
- 

20,000 
- 

15,000 

 
- 

20,000 
- 

15,000 
หมายเหตุ :  
 *  จ่ายใหก้บักรรมการทุกท่าน 

**  จ่ายใหเ้ฉพาะกรรมการท่ีร่วมประชุมเท่านั้น 



 26 

2. พิจารณาบาํเหน็จกรรมการประจาํปี 
จากการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2558 คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาความเห็น

ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแลว้ มีมติเห็นควรนาํเสนอต่อท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2558 
พิจารณาอนุมติับาํเหน็จประจาํปี 2557 ของคณะกรรมการบริษทัเป็นเงินรวมทั้งส้ิน 19,000,000 บาท (สิบเกา้ลา้นบาทถว้น) โดยจ่าย
จากค่าใชจ่้ายในปี 2558 และใหป้ระธานกรรมการเป็นผูพิ้จารณาจดัสรร 

 
 

ขอ้มูลเปรียบเทียบเพื่อประกอบการพิจารณา 
 

 
 

 
งบการเงินรวม 

หน่วย: ลา้นบาท 
หวัขอ้ ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 

บาํเหน็จประจาํปี (ลา้นบาท) 
กาํไรสุทธิ (ลา้นบาท)  
ยอดรายได ้(ลา้นบาท) 

19.00 
658.56 

6,651.55 

17.00 
567.62 

6,023.23 

10.50 
366.73 

4,187.92 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วยเหมายเลข 7 
ประกอบการพจิารณาระเบียบวาระที่ 7  

พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าตอบแทน 
 จากการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบคร้ังท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้
ประชุมพิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีของบริษทัในปี 2558 มีสาระสาํคญัสรุปไดด้งัน้ี 
 1. จากความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ท่ีเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั สรุปวา่บริษทัไดแ้ต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษทั 
สาํนกังาน อี วาย จาํกดั ใหเ้ป็นผูต้รวจสอบบญัชีของบริษทัมาตั้งแต่ปี 2546 จนถึงปัจจุบนั ในช่วงเวลาดงักล่าวผูส้อบบญัชีไดท้าํหนา้ท่ี
ตามขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ี และมีขอ้เสนอแนะต่างๆใหก้บับริษทัเป็นอยา่งดีมาโดยตลอด และมีการมอบหมายผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
เขา้มาดาํเนินการตรวจสอบบญัชี ดงัตารางรายช่ือผูส้อบบญัชีในแต่ละปีดงัน้ี 
 
รายการ ปี 2558 

นาํเสนอเพ่ือพิจารณา 
ปี 2557 

 
ปี 2556 

 
ช่ือสาํนกังานตรวจสอบบญัชี บจก. สาํนกังาน อีวาย บจก. สาํนกังาน อี วาย  บจก. สาํนกังานเอินส์ท แอนด ์ยงั  

ผูส้อบบญัชี 

นายกฤษดา เลิศวนา  
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4958 
และ/หรือ 

นายกฤษดา เลิศวนา  
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4958 
และ/หรือ 

นายกฤษดา เลิศวนา  
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4958 
และ/หรือ 

นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5313 
และ/หรือ 

นายศุภชยั ปัญญาวฒัโน 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3930 
และ/หรือ 

นายศุภชยั ปัญญาวฒัโน 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3930 
และ/หรือ 

นางพนูนารถ เผา่เจริญ   
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5238 

นางชลรส สนัติอศัวราภรณ์   
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4523 

นางชลรส สนัติอศัวราภรณ์   
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4523 

 
 คณะกรรมการตรวจสอบไดต้รวจสอบแลว้ว่า ผูต้รวจสอบบญัชีท่ีถูกเสนอช่ือนั้นไม่มีความสัมพนัธ์หรือมีส่วนไดเ้สียกบั
บริษทั/บริษทัยอ่ย/ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
 ดงันั้น ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คร้ังท่ี 1/2558 มีมติใหเ้สนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทัในการประชุม
คณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 1/2558 เพ่ือแต่งตั้ง นายกฤษดา เลิศวนา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4958 และ/หรือ นางสาวมณี  
รัตนบรรณกิจ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5313 และ/หรือ นางพนูนารถ เผา่เจริญ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5238 เป็นผูส้อบบญัชี
ของบริษทัในปี 2558 ต่อไป 
 ในการพิจารณาค่าสอบบญัชี คณะกรรมการตรวจสอบไดมี้การประชุมคร้ังท่ี 1/2558 เม่ือพฤหสับดีท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2558
พิจารณาใบเสนอราคาค่าสอบบญัชี ประจาํปี 2558 ท่ีบริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั เสนอมา โดยบริษทั สํานกังานอีวาย จาํกดั เสนอ
ราคาค่าสอบบญัชี บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลยี มาเป็นเงิน 1,330,000 บาท (หน่ึงลา้นสามแสนสามหม่ืนบาทถว้น) 
หลงัจากท่ีคงอตัราค่าสอบบญัชีไวใ้นอตัราเดิมตั้งแต่ปี 2557 ซ่ึงน่าจะสมเหตุสมผลท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 
 ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2558 เม่ือวนัพฤหสับดีท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2558 ท่ีประชุมมีมตินาํเสนอต่อท่ี
ประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2558 เพ่ือพิจารณาอนุมติัค่าสอบบญัชีประจาํปี 2558 ในส่วนของ บมจ. แอด็วานซ์อินฟอร์
เมชัน่เทคโนโลย ีเป็นเงิน 1,330,000 บาท (หน่ึงลา้นสามแสนสามหม่ืนบาทถว้น) เพ่ือพิจารณาอนุมติัต่อไป  
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                          หน่วย : บาท 
หวัขอ้ 

 
ปี 2558 

(น าเสนอเพื่อพจิารณา) 
ปี 2557 

 
ปี 2556 

 
ค่าสอบบญัชีของ บมจ.แอด็วานซ์อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลย ี

- ค่าตรวจสอบงบประจ าปี 

- ค่าสอบทานรายไตรมาส 

1,330,000 
              700,000 
              630,000 

1,330,000 
           700,000 
           630,000 

1,155,000 
           648,000 
           507,000 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วยหมายเลข 8 
 ส าเนาข้อบังคบัของบริษัทในส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น 

หมวดที ่4 
การประชุมผู้ถือหุ้น 

 
ขอ้ 29  คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปี ภายใน 4 เดือน นบัแต่วนัส้ินสุดรอบปีบญัชีของบริษทั 
 การประชุมผูถื้อหุน้คราวอ่ืนนอกจากวรรคหน่ึง ใหเ้รียกวา่ การประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุม
วสิามญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงมีหุน้นบัจ านวนรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 5 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด หรือ
ผูถื้อหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซ่ึงมีหุ้นนับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้ งหมดเขา้ช่ือกนัท าหนังสือขอให้
คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเหตุผลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไวใ้นหนงัสือดงักล่าวนั้น 
ในกรณีน้ีใหค้ณะกรรมการจดัประชุมผูถื้อหุน้ภายใน 1 เดือนนบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 
 
ขอ้ 30  ในการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชุมระบุสถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองท่ี
จะเสนอต่อท่ีประชุม พร้อมทั้งรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดัเจนวา่เป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมติั หรือเพ่ือพิจารณา แลว้แต่
กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และจดัส่งให้ผูถื้อหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั ก่อนวนัประชุม และ
โฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพติ์ดต่อกนั 3 วนัและตอ้งก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่ 3 วนั 
 ให้คณะกรรมการหรือกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายเป็นผูก้  าหนดวนั เวลา และสถานท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ซ่ึงสถานท่ีท่ีจะใช้เป็นท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้นั้นตอ้งอยูใ่นทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งของส านกังานใหญ่ หรือส านกังานสาขา หรือจงัหวดัใกลเ้คียงกบัท่ีตั้งของส านกังานใหญ่ และ
ส านกังานสาขา หรือจงัหวดัอ่ืน ตามท่ีคณะกรรมการเห็นวา่เหมาะสม 
 
ขอ้ 31  ในการประชุมผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเขา้ประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได ้หนงัสือมอบฉันทะ
จะตอ้งลงวนัท่ี และลงลายมือช่ือของผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะ และจะตอ้งเป็นไปตามแบบท่ีนายทะเบียนก าหนด 
 หนงัสือมอบฉนัทะน้ีจะตอ้งมอบใหแ้ก่ประธานกรรมการหรือผูท่ี้ประธานกรรมการก าหนด ณ ท่ีประชุมก่อนผูรั้บมอบฉันทะเขา้ร่วม
ประชุม 
 
ขอ้ 32  ในการประชุมผูถื้อหุ้น ตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้น (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกวา่ 25 คน หรือไม่นอ้ยกวา่ 25 คน 
หรือไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุน้ทั้งหมด และตอ้งมีจ านวนหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด
ของบริษทั จึงจะเป็นองคป์ระชุม 
 ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึง 1 ชัว่โมงจ านวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาเขา้ร่วมประชุมไม่ครบองค์
ประชุมตามท่ีก าหนดไว ้หากวา่การประชุมผูถื้อหุน้นั้นไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอนัระงบัไป แต่ถา้หากการประชุมผู ้
ถือหุน้นั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ร้องขอ ใหน้ดัประชุมใหม่ และใหส่้งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัก่อนวนั
ประชุม ในการประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่บงัคบัวา่ตอ้งครบองคป์ระชุม 
 
ขอ้ 33  ให้ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติั
หนา้ท่ีได ้ถา้มีรองประธานให้รองประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุม ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุม 
หรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ก็ใหท่ี้ประชุมเลือกผูถื้อหุน้คนหน่ึงซ่ึงไดเ้ขา้ร่วมประชุมเป็นประธานท่ีประชุม 
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ขอ้ 34  ประธานในท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีหนา้ท่ีควบคุมการประชุมใหเ้ป็นไปตามกฏหมายและขอ้บงัคบัของบริษทัวา่ดว้ยการประชุมและใหก้าร
ประชุมด าเนินไปตามล าดบัวาระท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุม เวน้แต่ท่ีประชุมจะมีมติให้เปล่ียนล าดบัระเบียบวาระดว้ยคะแนนเสียงไม่
นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 
 
ขอ้ 35  ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ใหหุ้น้หน่ึงมีเสียงหน่ึงเสียง และผูถื้อหุ้นคนใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองใดซ่ึงท่ี
ประชุมจะไดล้งมติ ผูน้ั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดว้ยในขอ้บงัคบั เวน้แต่การออกเสียงลงคะแนนเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการ 
 การออกเสียงลงคะแนนให้กระท าโดยเปิดเผย เวน้แต่ผูถื้อหุ้นไม่นอ้ยกวา่ 5 คน ร้องขอและการประชุมลงมติให้ลงคะแนนลบัก็ให้
ลงคะแนนลบั ส่วนวธีิการออกเสียงลงคะแนนลบันั้น ใหเ้ป็นไปตามท่ีประธานในท่ีประชุมก าหนด 
 
ขอ้ 36  มติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 

1) ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธาน
ในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

2) ในกรณีดงัต่อไปน้ี ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

ก. การขายหรือโอนกิจการบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 
ข. การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัอ่ืน หรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 
ค. การท า แกไ้ข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญั การมอบหมายให้บุคคล
 อ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการกบับุคคลอ่ืน โดยมีวตัถุประสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทุนกนั 
ง. การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือขอ้บงัคบั 
จ. การเพ่ิมทุนหรือลดทุนของบริษทั 
ฉ. การออกหุน้กู ้
ช. การควบบริษทั 
ซ. การเลิกบริษทั 

 
ขอ้ 37   กิจการอนัท่ีประชุมสามญัประจ าปีพึงกระท ามีดงัน้ี 

1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอต่อท่ีประชุมแสดงถึงผลการด าเนินการบริษทัในรอบปีท่ีผา่นมา 
2) พิจารณาอนุมติังบดุลและบญัชีก าไรขาดทุน  
3) พิจารณาอนุมติัการจดัสรรก าไรและการจ่ายเงินปันผล 
4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
5) พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชี 
6) กิจการอ่ืนๆ 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วยหมายเลข 9 
รายการเอกสารท่ีตอ้งแสดงและส่งมอบใหแ้ก่บริษทัในการลงทะเบียนเขา้ประชุม 
 
   1.  ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้บริษทัจะใชข้อ้บงัคบัในหมวดท่ี 4 การประชุมผูถื้อหุน้ ขอ้ 29-37 ในการด าเนินการประชุม 
         สามญัผูถื้อหุน้คร้ังน้ี บริษทัไดแ้นบส าเนาขอ้บงัคบัมาพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมแลว้ 

2. ส าหรับผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะเขา้ร่วมประชุมดว้ยตวัเอง กรุณาน าบตัรประชาชน หรือ บตัรขา้ราชการ หรือใบอนุญาตขบัข่ี อยา่ง
ใดอยา่งหน่ึง เพ่ือเป็นหลกัฐานในการใชสิ้ทธิเขา้ประชุม 

3. การลงทะเบียนเขา้ประชุมบริษทัจะเปิดลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 8.30 น. ผูถื้อหุ้น หรือผูรั้บมอบฉันทะ จะตอ้งยื่นเอกสารแสดงตวั 
หรือ ใบมอบฉนัทะ และลงช่ือในสมุดทะเบียนลายช่ือ หลงัจากนั้น เจา้หนา้ท่ีจะมอบบตัรลงคะแนนใหเ้พ่ือใชใ้นการลงมติต่อไป 

4. ส าหรับผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะแต่งตั้งผูอ่ื้นเขา้ร่วมประชุม และออกเสียงแทน โปรดกรอกรายละเอียด และลงลายมือช่ือในใบมอบ
ฉนัทะใหค้รบถว้น โดยผูถื้อหุน้สามารถเลือกใชแ้บบหนงัสือมอบฉนัทะ แบบใดแบบหน่ึงท่ีแนบมากบัหนงัสือเชิญประชุม 

5. ในกรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นมาร่วมประชุมแทน 
- กรณีท่ีผูถื้อหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะ และผูรั้บมอบฉันทะ ตอ้งแนบส าเนา บัตรประชาชน หรือบตัร

ขา้ราชการ หรือใบอนุญาตขบัข่ี อยา่งใดอยา่งหน่ึง พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้งมาพร้อมกบัหนงัสือมอบฉันทะ
ดว้ย 

- กรณีผูถื้อหุน้เป็นนิติบุคคล ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะตอ้งแนบส าเนาหนงัสือรับรองและลงลายมือช่ือรับรองโดยผูมี้อ านาจของ
นิติบุคคลนั้น ส่วนผูรั้บมอบฉนัทะ ตอ้งแนบส าเนา บตัรประชาชน หรือ บตัรขา้ราชการ หรือ ใบอนุญาตขบัข่ี อยา่งใดอยา่ง
หน่ึง พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้งมาพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะดว้ย 

6. ในกรณีผูถื้อหุน้ตอ้งการมอบฉนัทะใหก้บักรรมการอิสระเป็นผูรั้บมอบฉนัทะ ผูถื้อหุน้สามารถเลือกมอบฉนัทะให้กบั กรรมการ
อิสระ คือ นายโชคชยั ตั้งพลูสินธนา ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือนายพงษเ์ทพ ผลอนนัต ์กรรมการตรวจสอบ หรือ 

         นายศรีภพ สารสาส กรรมการตรวจสอบ หรือนายธนารักษ ์พงษเ์ภตรา กรรมการอิสระท่านหน่ึงท่านใดก็ได ้
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   วธีินบัคะแนนและการประกาศผลคะแนน การประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2558 
 
ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน 
 

1.   การออกเสียงลงคะแนน ประธานในท่ีประชุมขอใหผู้ถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนน 
2.   ผูถื้อหุน้เฉพาะท่ีประสงคจ์ะออกเสียงไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ใหท้ าเคร่ืองหมายในช่อง ไม่เห็นดว้ย หรืองดออก 

               เสียง ในบตัรลงคะแนน และประธานฯ จะใหเ้จา้หนา้ท่ีน าบตัรลงคะแนนของผูถื้อหุน้ไปตรวจนบัคะแนนเสียง และ 
                  ประกาศผลคะแนนเสียงใหท่ี้ประชุมทราบ 

3.   ผูถื้อหุน้ท่ีไม่ออกเสียงลงคะแนนในบตัรลงคะแนนเสียง หรือไม่ส่งบตัรลงคะแนนใหเ้จา้หนา้ท่ี จะถือวา่มีมติเห็นดว้ย 
       ตามท่ีประธานเสนอต่อท่ีประชุม 
 
กติกาการนบัคะแนนเสียง 
 

1.    ใหน้บัหน่ึงหุน้เป็นหน่ึงเสียง และใหถื้อเอาเสียงขา้งมากเป็นมติ เวน้แต่กฎหมายก าหนดเป็นอยา่งอ่ืน ถา้คะแนนเสียง 
                   เท่ากนัใหป้ระธานมีเสียงช้ีขาดอีกเสียงหน่ึงต่างหากจากในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ 

2.    การนบัผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ จะนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ในท่ีประชุม เฉพาะท่ีออกเสียงไม่เห็น 
                   ดว้ย และ/หรือ งดออกเสียง แลว้น าไปหกัออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ในท่ีประชุม เฉพาะท่ีมอบฉนัทะท่ีได ้
                   บนัทึกไวล่้วงหนา้ 

3.    หากผูเ้ขา้ร่วมประชุมประสงคจ์ะออกจากหอ้งประชุมโดยออกเสียงลงคะแนนไวล่้วงหนา้ โปรดติดต่อเจา้หนา้ท่ี เวน้แต่ 
                   ประสงคจ์ะใหถื้อวา่ออกเสียงลงคะแนนเห็นดว้ย 

4.    การแจง้ผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง และบตัรเสีย โดยในแต่ละระเบียบ 
                  วาระจะใชจ้ านวนหุน้ของผูเ้ขา้ประชุมล่าสุด 
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ขั้นตอนการเข้าร่วมการประชุมสามญัประจําปีผู้ถอืหุ้นคร้ังที ่1/2558 
 

บุคคลธรรมดา 

ผูถื้อหุน้ 

นิติบุคคล 

มาดว้ยตนเอง มอบฉนัทะ มอบฉนัทะ 

ตรวจเอกสาร 
- หนงัสือมอบฉนัทะ และอากรแสตมป์ 
- สาํเนาบตัรประชาชนผูม้อบ-รับรอง 
- หนงัสือรับรองนิติบุคคล-รับรอง 
- แบบฟอร์มลงทะเบียน 
- แสดงบตัรประชาชนผูรั้บมอบ 

ตรวจเอกสาร 
- หนงัสือมอบฉนัทะ และอากรแสตมป์ 
- สาํเนาบตัรประชาชนผูม้อบ-รับรอง 
- แบบฟอร์มลงทะเบียน 
- แสดงบตัรประชาชนผูรั้บมอบ 
 
 

ลงทะเบียน เวลา 9.00 น. 
 -เอกสารขา้งตน้ 
- ลงช่ือในแบบฟอร์ม 
 

ลงทะเบียน เวลา 9.00 น. 
-แบบฟอร์มลงทะเบียน – ลงช่ือ 
- แสดงบตัรประชาชน 
 

เขา้หอ้งประชุม 
เวลา 10.00 น. 

เร่ิมประชุมตามลาํดบัระเบียบวาระ 
 

บตัรลงคะแนน* 
          การลงคะแนนเสียง  - เกบ็บตัรลงคะแนนเฉพาะกรณีไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง  
                โดยยกมือเพ่ือใหเ้จา้หนา้ท่ีไปเกบ็บตัรลงคะแนน 
                (ผูรั้บมอบฉนัทะท่ีผูม้อบฉนัทะลงคะแนนไวแ้ลว้ จะไม่ไดรั้บ 

              บตัรลงคะแนน และไม่ออกเสียงอีก) 

ประธานแถลงสรุปผลคะแนนและมติต่อท่ีประชุม 

*เม่ือเลกิประชมุ ขอใหทุ้กท่านส่งบตัรลงคะแนนท่ีเหลืออยูคื่นใหก้บัเจา้หนา้ท่ีดว้ย เพ่ือใชป้ระกอบการ
ตรวจสอบคะแนนระเบียบวาระท่ี 5 เร่ืองการเลือกตั้งกรรมการ 
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□ เห็นดว้ย  □ ไมเ่ห็นดว้ย  □ งดออกเสยีง 

 
 ระเบยีบวาระที� 4    พจิารณาจดัสรรเงนิกําไรและการจา่ยเงนิปนัผลประจําปี 2557 
 

  □ ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที�เห็นสมควร 

  □ ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี� 
 

□ เห็นดว้ย  □ ไมเ่ห็นดว้ย  □ งดออกเสยีง 

 
      ระเบยีบวาระที� 5    พจิารณาเลอืกต ั�งกรรมการใหมแ่ทนกรรมการที�ครบกําหนดออกตามวาระ 
 

  □ ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที�เห็นสมควร 

  □ ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี� 
 

     □ การแตง่ตั �งกรรมการทั �งชดุ 

□ เห็นดว้ย  □ ไมเ่ห็นดว้ย  □ งดออกเสยีง 
 

   □ การแตง่ตั �งกรรมการ เป็นรายบคุคล 
 

 ชื�อกรรมการนายธนารักษ์ พงษ์เภตรา 

 □ เห็นดว้ย  □ ไมเ่ห็นดว้ย  □ งดออกเสยีง 
 

  ชื�อกรรมการนายภสิกั จารุดลิก 

 □ เห็นดว้ย  □ ไมเ่ห็นดว้ย  □ งดออกเสยีง 
 

   ชื�อกรรมการนายโชดวิัต ดั�นธนสาร 

 □ เห็นดว้ย  □ ไมเ่ห็นดว้ย  □ งดออกเสยีง 
 
    ชื�อกรรมการนายศรภีพ สารสาส 

 □ เห็นดว้ย  □ ไมเ่ห็นดว้ย  □ งดออกเสยีง 
 
 

ระเบยีบวาระที� 6    พจิารณาคา่ตอบแทนกรรมการ 
 

  □ ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที�เห็นสมควร 

     □ ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี� 

 □ เห็นดว้ย  □ ไมเ่ห็นดว้ย  □ งดออกเสยีง 
 

ระ่เบยีบวาระที� 7    พจิารณาแตง่ต ั�งผูส้อบบญัช ีและกําหนดคา่ตอบแทน 
 

  □ ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที�เห็นสมควร 

     □ ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี� 
 

 □ เห็นดว้ย  □ ไมเ่ห็นดว้ย  □ งดออกเสยีง 
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  การลงคะแนนเสยีงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดที�ไม่เป็นไปตามที�ระบุไวใ้นหนังสอืมอบฉันทะนี�ใหถ้ือว่าการ

ลงคะแนนเสยีงนั�นไมถ่กูตอ้ง และไมถ่อืเป็นการลงคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ 
  ในกรณีที�ขา้พเจา้ไมไ่ดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวห้รอืระบไุวไ้ม่ชดัเจนหรอืในกรณีที�

มปีระชมุมกีารพจิารณาหรือลงมตใินเรื�องใดนอกเหนือจากเรื�องที�ระบุไวข้า้งตน้ รวมถงึกรณีที�มกีารแกไ้ขเปลี�ยนแปลงหรือ

เพิ�มเตมิขอ้เท็จจรงิประการใด ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที�เห็นสมควร 
  กจิการใดที�ผูรั้บมอบฉันทะกระทําไปในการประชมุ เวน้แตก่รณีที�ผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสยีงตามที�ขา้พเจา้ไดร้ะบใุน

หนังสอืมอบฉันทะ ใหถ้อืเสมอืนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทําเองทกุประการ 
 
 
         ลงชื�อ …………………………………………………ผูม้อบฉันทะ 
       (…..………………………………………….) 
 
 
 
 
 
         ลงชื�อ …………………………………………………ผูรั้บมอบฉันทะ 
       (………..……………………………………..) 
 
 
 
 
 

   ลงชื�อ …………………………………………………ผูรั้บมอบฉันทะ 
       (…..………………………………………….) 
 
 
 
 
 

   ลงชื�อ …………………………………………………ผูรั้บมอบฉันทะ 
       (…..………………………………………….) 
 
 

หมายเหต ุ:   1.  ผูถ้อืหุน้ที�มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชมุและออกเสยีง

  ลงคะแนนไมส่ามารถแบง่แยกจํานวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉันทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสยีงได ้
2.  วาระเลอืกตั �งกรรมการสามารถเลอืกตั �งกรรมการทั �งชดุหรอืเลอืกตั �งกรรมการเป็นรายบคุคล 
3. กรณีที�ผูถ้อืหุน้ประสงคจ์ะมอบฉันทะใหก้บักรรมการอสิระ ผูถ้อืหุน้สามารถเลอืกมอบฉันทะใหก้บักรรมการ

 อสิระคอื นายโชคชยั  ตั �งพูลสนิธนา หรอื นายพงษ์เทพ  ผลอนันต ์หรอื นายศรภีพ  สารสาส หรอืนาย
 ธนารักษ์ พงษ์เภตรา ทา่นหนึ�งทา่นใดก็ได ้
4. ผูม้อบฉันทะ และผูรั้บมอบฉันทะ จะตอ้งแนบสาํเนาบตัรประชาชนมาพรอ้มกบัหนังสอืมอบอํานาจดว้ย 
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 20  
 

  . 
(  (Custodian) 

) 
 

        ……………………………………………… 
         …….  ……… . . …………………. 
 
  ……………………………………………………………………….  ………………………………………….  

 ………………………………… ………………………………. / ………………………………………….. 
 ………………………………………… ………………………………..  …………………………………… 

 
     ( )  
          ……………….   …………………..   
  
 

(1)       ……………………………………….  ……………   …………………………………………. 
 ……………………………………………. /  ……………………………….. /  ……………………………. 

 …………………………………………  ……………………………..  
(2) ……………………………………….  ……………   …………………………………………. 

 ……………………………………………. /  ……………………………….. /  ……………………………. 
 …………………………………………  ……………………………..  

(3) ……………………………………….  ……………   …………………………………………. 
 ……………………………………………. /  ……………………………….. /  ……………………………. 

 …………………………………………  ……………………………..  
 
  

  1/2558  10  2558  10.00 . .   3 
   92   9    10320 

   
 

  
 

 1    1/2557  8  2557 
 

    

     
 

        
 

 2    2557  
     

    

     
 

        
  



 39 

ระเบยีบวาระที� 3   พจิารณาอนุมตังิบการเงนิของบรษิทัฯประจําปี 2557 
 

  □ ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที�เห็นสมควร 

  □ ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี� 
 

□ เห็นดว้ย  □ ไมเ่ห็นดว้ย  □ งดออกเสยีง 

 
 ระเบยีบวาระที� 4    พจิารณาจดัสรรเงนิกําไรและการจา่ยเงนิปนัผลประจําปี 2557 
 

  □ ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที�เห็นสมควร 

  □ ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี� 
 

□ เห็นดว้ย  □ ไมเ่ห็นดว้ย  □ งดออกเสยีง 

 
           ระเบยีบวาระที� 5    พจิารณาเลอืกต ั�งกรรมการใหมแ่ทนกรรมการที�ครบกําหนดออกตามวาระ 
 

  □ ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที�เห็นสมควร 

  □ ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี� 
 

     □ การแตง่ตั �งกรรมการทั �งชดุ 

□ เห็นดว้ย  □ ไมเ่ห็นดว้ย  □ งดออกเสยีง 

   □ การแตง่ตั �งกรรมการ เป็นรายบคุคล 
 

ชื�อกรรมการนายธนารักษ์ พงษ์เภตรา 

 □ เห็นดว้ย  □ ไมเ่ห็นดว้ย  □ งดออกเสยีง 
 
 ชื�อกรรมการนายภสิกั จารุดลิก 

 □ เห็นดว้ย  □ ไมเ่ห็นดว้ย  □ งดออกเสยีง 
 
  ชื�อกรรมการนายโชดวิัต ดั�นธนสาร 

 □ เห็นดว้ย  □ ไมเ่ห็นดว้ย  □ งดออกเสยีง 
 
ชื�อกรรมการนายศรภีพ สารสาส 

 □ เห็นดว้ย  □ ไมเ่ห็นดว้ย  □ งดออกเสยีง 
 

ระเบยีบวาระที� 6    พจิารณาคา่ตอบแทนกรรมการ 
 

  □ ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที�เห็นสมควร 

     □ ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี� 
 

 □ เห็นดว้ย  □ ไมเ่ห็นดว้ย  □ งดออกเสยีง 
 

ระเบยีบวาระที� 7    พจิารณาแตง่ต ั�งผูส้อบบญัช ีและกําหนดคา่ตอบแทน 
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  □ ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที�เห็นสมควร 

     □ ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี� 
 

 □ เห็นดว้ย  □ ไมเ่ห็นดว้ย  □ งดออกเสยีง 
 

  การลงคะแนนเสยีงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดที�ไม่เป็นไปตามที�ระบุไวใ้นหนังสอืมอบฉันทะนี�ใหถ้ือว่าการ
ลงคะแนนเสยีงนั�นไมถ่กูตอ้ง และไมถ่อืเป็นการลงคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ 

  ในกรณีที�ขา้พเจา้ไมไ่ดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวห้รอืระบไุวไ้ม่ชดัเจนหรอืในกรณีที�

ประชมุมกีารพิจารณาหรือลงมตใินเรื�องใดนอกเหนือจากเรื�องที�ระบุไวข้า้งตน้ รวมถงึกรณีที�มกีารแกไ้ขเปลี�ยนแปลงหรือ
เพิ�มเตมิขอ้เท็จจรงิประการใด ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที�เห็นสมควร 

  กจิการใดที�ผูรั้บมอบฉันทะกระทําไปในการประชมุ เวน้แตก่รณีที�ผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสยีงตามที�ขา้พเจา้ไดร้ะบใุน
หนังสอืมอบฉันทะ ใหถ้อืเสมอืนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทําเองทกุประการ 

 
 
         ลงชื�อ …………………………………………………ผูม้อบฉันทะ 
       (…..………………………………………….) 
 
 
 
         ลงชื�อ …………………………………………………ผูรั้บมอบฉันทะ 
       (…..………………………………………….) 
 
 
 

   ลงชื�อ …………………………………………………ผูรั้บมอบฉันทะ 
       (…..………………………………………….) 
 
 
 

   ลงชื�อ …………………………………………………ผูรั้บมอบฉันทะ 
       (…..………………………………………….) 
 
 

หมายเหต ุ:  1. หนังสอืมอบอํานาจแบบ ค.ใชก้รณีที�ผูถ้อืหุน้ปรากฏชื�อในทะเบยีนเป็นผูล้งทนุตา่งประเทศและแตง่ตั �ง            

           ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดแูลหุน้ใหเ้ทา่นั�น 
                 2. หลกัฐานที�ตอ้งแนบพรอ้มกบัหนังสอืมอบฉันทะ คอื 

ก. หนังสอืมอบอํานาจจากผูถ้อืหุน้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) เป็นผูดํ้าเนนิการลงนามในหนังสอื 
                มอบฉันทะแทน 

ข.  หนังสอืยนืยันวา่ผูล้งนามในหนังสอืมอบฉันทะแทนไดรั้บอนุญาตประกอบธรุกจิคัสโตเดยีน  

(Custodian) 
3. ผูถ้อืหุน้ที�มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสยีง        

ลงคะแนน ไม่สามารถแบง่แยกจํานวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉันทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสยีงได ้
4. ระเบยีบวาระเลอืกตั �งกรรมการสามารถเลอืกตั �งกรรมการทั �งชดุหรอืเลอืกตั �งกรรมการเป็นรายบคุคล 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วยหมายเลข 11 
แผนทีส่ถานทีจ่ดัประชุม 
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