(เว้ นไว้ โดยตัง้ ใจ)
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ที่ AIT (VP-SEC) 006/2562

วันที่ 8 มีนาคม 2562

เรื่ อง ขอเชิญประชุมสามัญประจาปี ผ้ ถู ือหุ้นครัง้ ที่ 1/2562
เรี ยน ท่านผู้ถือหุ้น
สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1. สาเนารายงานการประชุมสามัญประจาปี ผ้ ถู ือหุ้นครัง้ ที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 (ประกอบการพิจารณาระเบียบ
วาระที่ 1)
2. รายงานประจาปี 2561 (Annual Report) ในรูปแบบของคิวอาร์ โคชพร้ อมงบการเงินของบริษัท ซึง่ ผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้สอบบัญชีภายนอกและคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ประกอบการพิจารณาระเบียบ
วาระที่ 2 และที่ 3)
3. รายละเอียดการจ่ายเงินปั นผล และอัตราการจ่ายเงินปั นผลย้ อนหลัง 3 ปี (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4)
4. ประวัติกรรมการที่เสนอให้ ดารงตาแหน่ง (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5)
5. คานิยามและคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5)
6. ค่าตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2561 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 6)
7. การแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทน ประจาปี 2561 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 7)
8. รายละเอียดการแก้ ไขข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 25 และ ข้ อ 29 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 8)
9. สาเนาข้ อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมสามัญประจาปี ผ้ ถู ือหุ้น
10. ข้ อมูลกรรมการอิสระที่บริ ษัทเสนอเป็ นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
11. รายการเอกสารที่ต้องแสดงและส่งมอบให้ แก่บริ ษัทในการลงทะเบียนเข้ าประชุม หลักเกณฑ์วธิ ีนบั คะแนนและการประกาศ
ผลคะแนน และขันตอนการเข้
้
าร่วมประชุม
12. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
13. แบบฟอร์ มขอรับรายงานประจาปี 2561 ในรูปแบบหนังสือ
14. แผนที่สถานที่จดั การประชุม
ด้ วยบริ ษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์ เมชัน่ เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) จะจัดให้ มีการประชุมสามัญประจาปี ผ้ ถู ือหุ้นครัง้ ที่ 1/2562
ในวันพฤหัสบดีท่ ี 11 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้ องแกรนด์ บอลรูม ชัน้ 3 โรงแรมโกลเด้ น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุ งเทพฯ
เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้ วยขวาง กรุ งเทพฯ 10320 เพื่อพิจารณาเรื่ องต่างๆตามระเบียบวาระ
ดังต่อไปนี ้
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญประจาปี ผู้ถอื หุ้นครัง้ ที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล บริ ษัทได้ จัดทารายงานการประชุมสามัญประจาปี ผ้ ถู ือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2561 ซึ่งได้ จดั ขึ ้นเมื่อวันที่ 10
เมษายน 2561 ตามสิ่งที่ส่งมาด้ วยหมายเลข 1 นับแต่วนั ประชุมตามที่กฎหมายกาหนด พร้ อมทังเผยแพร่
้
ทางเว็บไซต์ข อง
บริ ษัท (www.ait.co.th) แล้ วไม่ปรากฏว่ามีผ้ ใู ดคัดค้ านหรื อขอแก้ ไขอย่างใดๆ
ความเห็นคณะกรรมการฯ เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญประจาปี ผ้ ถู ือหุ้นครัง้ ที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 10 เมษายน
2561 ดังกล่าวให้ ผ้ ถู ือหุ้นรับรอง
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คะแนนเสียงสาหรับการอนุมัติ ใช้ คะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2561 และรายงานประจาปี
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล บริ ษัทได้ รวบรวมจัดทารายงานเกี่ยวกับกิจการของบริ ษัทในด้ านต่างๆในรอบปี 2561 ดังรายละเอียด
ปรากฏในรายงานประจาปี 2561 ตามสิง่ ที่ส่งมาด้ วยหมายเลข 2
ความเห็นคณะกรรมการฯ เห็นสมควรสรุปรายงานเกี่ยวกับกิจการของบริ ษัทในรอบปี 2561 ให้ ผ้ ถู ือหุ้นรับทราบในวันประชุม
สามัญประจาปี ผ้ ถู ือหุ้นฯ
คะแนนเสียงสาหรับการอนุมัติ เนื่องจากเป็ นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน
ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินของบริษัทประจาปี 2561
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล บริ ษัทได้ จดั ทางบการเงินของบริ ษัทประจาปี 2561 ซึง่ รับรองโดยผู้สอบบัญชี บริ ษัท สานักงาน อีวาย
จากัด และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบเรี ยบร้ อยแล้ ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจาปี 2561
ของบริ ษัท ตามสิ่งที่ส่งมาด้ วยหมายเลข 2
ความเห็นคณะกรรมการฯ เห็นสมควรให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิงบการเงินของบริ ษัทประจาปี 2561 ซึ่งแสดงฐานะการเงิน
และผลการดาเนินงานของบริ ษัทในรอบปี 2561
คะแนนเสียงสาหรับการอนุมัติ ใช้ คะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินกาไรและการจ่ ายเงินปั นผลประจาปี 2561
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล บริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลไม่ต่ากว่าร้ อยละ 40 ของกาไรสุทธิ ในกรณีที่ไม่มีความจาเป็ นอื่นใดใน
การใช้ เงินนัน้ และการจ่ายเงินปั นผลนันจะต้
้ องไม่กระทบต่อการดาเนินงานปกติของบริ ษัทอย่างมีนยั สาคัญตามสิ่งที่ส่งมา
ด้ วยหมายเลข 3
ความเห็นคณะกรรมการฯ จากการประชุมของคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 พิจารณา
แล้ วเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกาไรสุทธิจากผลการดาเนินงานในปี 2561 ดังนี ้
4.1 บริ ษัทได้ จดั สรรกาไรสุทธิเป็ นทุนสารองครบร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ตามที่บญ
ั ญัติไว้ ในมาตรา 116 แห่ง
พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 แล้ ว
4.2 จ่ายเงินปั นผลในปี 2561 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาทถ้ วน) และเนื่องจากบริ ษัทได้ จ่ายเงินปั น
ผลระหว่างกาลไปแล้ วเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท (สีส่ บิ สตางค์) ดังนันบริ
้ ษัทจะจ่ายเงินปั น
ผลเพิ่มอีกหุ้นละ 0.60 บาท (หกสิบสตางค์) โดยกาหนดวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้ รับ เงินปั นผลในวันที่ 23
เมษายน 2562 และกาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562
4.3 กาไรส่วนที่เหลือ บริ ษัทจะจัดไว้ เป็ นกาไรสะสมที่ยงั ไม่จดั สรรต่อไป
คะแนนเสียงสาหรับการอนุมัติ ใช้ คะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการใหม่ แทนกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระ
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้ อบังคับบริ ษัท ในหมวด 3 ข้ อ 16 กาหนดไว้ ว่า ในการประชุมสามัญประจาปี ทกุ ครัง้ กรรมการ
จานวน 1 ใน 3 จะต้ องพ้ นจากตาแหน่ง ถ้ าจานวนกรรมการที่จะพ้ นจากตาแหน่งไม่อาจแบ่งออกได้ พอดี 1 ใน 3 ให้ กรรมการ
จานวนใกล้ เคียงที่สดุ กับจานวน 1 ใน 3 ออกจากตาแหน่ง ในปี แรกและปี ที่สองภายหลังการจดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริ ษัท
มหาชนจากัด การออกจากตาแหน่งของกรรมการตามวาระจะใช้ วิธีจับสลากกัน ส่วนในปี ต่อๆไปให้ กรรมการคนที่อยู่ใน
ตาแหน่งนานที่สดุ เป็ นผู้ออกจากตาแหน่ง และหากในคราวเดียวกันมีกรรมการหลายคนอยู่ในตาแหน่งมานานเท่าๆกัน เป็ น
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จานวนมากกว่าจานวนที่ต้องพ้ นจากตาแหน่งในคราวนัน้ ให้ กรรมการดังกล่า วพ้ นจากตาแหน่งโดยใช้ วิธีจับสลาก ทัง้ นี ้
กรรมการที่ออกตามวาระนันๆ
้ อาจถูกเลือกเข้ ามาดารงตาแหน่งใหม่ได้
จากการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 มีกรรมการที่ครบวาระการดารง
ตาแหน่ง 4 ท่านดังนี ้คือ
1. คุณพงษ์ เทพ ผลอนันต์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. คุณสุรพร รักตประจิต กรรมการบริษัทและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. คุณกิตติศกั ดิ์ สพโชคชัย กรรมการบริษัทและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. คุณโชดิวตั ดัน่ ธนสาร กรรมการบริษัท
ในการพิจารณาเสนอชื่อกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ คณะกรรมการบริ ษัทได้ มอบหมายให้ คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดาเนินการพิจารณาเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมในการเป็ นกรรมการต่อคณะกรรมการบริ ษัท ใน
การดาเนินการพิจารณาเลือกกรรมการท่านใหม่แทน โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ เสนอความเห็นต่อ
คณะกรรมการบริ ษัท (โดยกรรมการที่มีสว่ นได้ เสียได้ ออกจากห้ องประชุมมิได้ ร่วมพิจารณา) เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้
เลือกตังกรรมการดั
้
งต่อไปนี ้
1. คุณพงษ์ เทพ ผลอนันต์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. คุณสุรพร รักตประจิต กรรมการบริษัทและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. คุณกิตติศกั ดิ์ สพโชคชัย กรรมการบริษัทและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. คุณโชดิวตั ดัน่ ธนสาร กรรมการบริษัท
ซึ่งเป็ นกรรมการเดิม ที่ออกตามระเบียบวาระทัง้ 4 ท่าน กลับเข้ าเป็ นกรรมการบริ ษัทอีกวาระหนึ่ง สาหรับประวัติของผู้ที่
คณะกรรมการเสนอชื่อเพื่อเลือกตังเป็
้ นกรรมการ และรายละเอียดในการพิจารณาปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้ วยหมายเลข 4
และ 5
ความเห็นคณะกรรมการ ได้ พิจารณาหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อเข้ ารับการพิจารณา
เลือกตังเป็
้ นกรรมการอย่างรอบคอบ โดยอ้ างอิงถึงคุณสมบัติและทักษะ ประสบการณ์ของกรรรมการที่เหมาะสมกับการ
ประกอบธุรกิจของบริ ษัท กรณีทพี่ ิจารณากรรมการอิสระ นอกเหนือจากคุณสมบัติตามทีก่ ͘ล͘ต͘กาหนดแล้ ว ยังต้ องเป็ น
กรรมการที่สามารถให้ ความเห็นได้ โดยอิสระอย่างแท้ จริง จึงเห็นสมควรให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ติ ามข้ อพิจารณาของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ กล่าวคือรับทราบการออกตามวาระของกรรมการจานวน 4 ท่านคือ
คุณพงษ์ เทพ ผลอนันต์ คุณสุรพร รักตประจิต คุณกิตติศกั ดิ์ สพโชคชัย คุณโชดิวตั ดัน่ ธนสาร และพิจารณาเลือกตังใหม่
้
ดังต่อไปนี้
รายชื่อ
1. คุณพงษ์ เทพ ผลอนันต์

ประเภท
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
2. คุณสุรพร รักตประจิต
กรรมการบริษัทและกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
3. คุณกิตติศกั ดิ์ สพโชคชัย กรรมการบริษัทและกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
4.คุณโชดิวตั ดัน่ ธนสาร
กรรมการบริษัท


5

หมายเหตุ
กลับเข้ าดารงตาแหน่งเป็ นกรรรมการอีกวาระหนึง่
กลับเข้ าดารงตาแหน่งเป็ นกรรรมการอีกวาระหนึง่
กลับเข้ าดารงตาแหน่งเป็ นกรรรมการอีกวาระหนึง่
กลับเข้ าดารงตาแหน่งเป็ นกรรรมการอีกวาระหนึง่

คะแนนเสียงสาหรับการอนุมัติ ใช้ คะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาค่ าตอบแทนกรรมการ
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล ในการพิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มี
ความเห็นนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท ดังนี ้
1. พิจารณาศึกษา วิเคราะห์ เปรี ยบเทียบค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริ หารให้ อยู่ในระดับที่เทียบเคียงได้ กบั บริ ษัทจด
ทะเบียนที่มีขนาดใกล้ เคียงกัน และทาธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน อีกทังเพี
้ ยงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มี
คุณภาพไว้ กบั บริ ษัท
2. เนื่องจากเบี ้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรร
หาและพิจารณาค่าตอบแทนยังคงอัตราเดิม ตามที่ได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญประจาปี ผ้ ถู ือหุ้นครัง้ ที่ 1/2558 จึง
ไม่ต้องนามาขออนุมตั ิจากที่ประชุมอีก
3. นาเสนอคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อให้ ที่ประชุมสามัญประจาปี ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรู ปของ
เงินบาเหน็จประจาปี 2561 เป็ นเงิน 7,500,000 บาท (เจ็ดล้ านห้ าแสนบาท) โดยให้ จ่ายจากค่าใช้ จ่ายในปี 2562 และให้
ประธานกรรมการเป็ นผู้จดั สรรค่าตอบแทนประจาปี รายละเอียดในการพิจารณาปรากฏตาม
สิ่งที่ส่งมาด้ วยหมายเลข 6
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญประจาปี ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการในรูปของ
เงินบาเหน็จประจาปี 2561เป็ นเงิน 7,500,000 บาท (เจ็ดล้ านห้ าแสนบาท) ส่วนอัตราเบี ้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือน
ได้ รับการอนุมตั ิจากการประชุมสามัญประจาปี ผ้ ถู ือหุ้นครัง้ ที่ 1/2558 แล้ วและยังคงใช้ อตั ราเดิมอยู่ จึงไม่ต้องขออนุมตั ิในการ
ประชุมครัง้ นี ้
คะแนนเสียงสาหรับการอนุมัติ ใช้ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกาหนดค่ าตอบแทน ประจาปี 2562
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล ตามข้ อบังคับบริ ษัท ในหมวด 8 ข้ อ 54 กาหนดไว้ ว่า ในการประชุมสามัญประจาปี ผ้ ถู ือหุ้นทุกครั ง้
จะต้ องมีการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชี
จากการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ ที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้ ประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้ตรวจสอบบัญชีของบริ ษัทในปี 2562 แล้ วมีมติเสนอผลการพิจารณาต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริ ษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญประจาปี ผ้ ถู ือหุ้นครัง้ ที่ 1/2562 เพื่อแต่งตัง้ นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 5313 และ/หรื อนายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4501 และ/หรื อนางสาวสุมาลี รี วรา
บัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3970 จากบริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทในปี 2562 ในการนี ้
คณะกรรมการตรวจสอบใคร่ ขอเสนอค่าตรวจสอบบัญชีในปี 2562 ของบริ ษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์ เมชั่นเทคโนโลยี จากัด
(มหาชน) เป็ นเงิน 1,600,000 บาท (หนึง่ ล้ านหกแสนบาท)ต่อปี รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้ วยหมายเลข 7
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้
นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 และ/หรื อ นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 4501 และ/หรื อนางสาวสุมาลี รี วราบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3970 จากบริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด เป็ น
ผู้สอบบัญชีของบริ ษัทในปี 2562 และกาหนดค่าตรวจสอบบัญชี ในปี 2562 ของบริ ษัท แอ็ดวานซ์อนิ ฟอร์ เมชัน่ เทคโนโลยี
จากัด (มหาชน) เป็ นเงิน 1,600,000 บาท (หนึง่ ล้ านหกแสนบาท) ต่อปี


6

คะแนนเสียงสาหรับการอนุมัติ ใช้ คะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริษัทฯ ข้ อ 25 และ ข้ อ 29 (เรื่องการประชุมผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
และการเรียกประชุมผู้ถอื หุ้นโดยผู้ถอื หุ้นของบริษัทฯ)
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล เพื่อให้ สอดคล้ องกับ (1) ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่ อง การประชุม
ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 27 มิถนุ ายน 2557 (2) คาชี ้แจงกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า เรื่ อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ของห้ างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริ ษัทจากัด บริ ษัทมหาชนจากัด สมาคมการค้ าและหอการค้ า ตามประกาศคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่ อง การประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 23 กันยายน 2559
นอกจากนี ้เพื่อให้ สอดคล้ องกับ พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ ไขเพิ่มเติม โดย
คาสัง่ หัวหน้ าคณะรั กษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่ อง การแก้ ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออานวยความสะดวกในการ
ประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 4 เมษายน 2560
บริ ษั ท ฯ จึ ง มี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งท าการแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ข้ อ บัง คับ ของบริ ษั ท ฯ ข้ อ 25 เรื่ อ ง การประชุ ม ผ่ า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ และ ข้ อ 29 เรื่ องการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯตามลาดับ โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏใน
สิ่งที่ส่งมาด้ วยหมายเลข 8
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญประจาปี ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิ การแก้ ไขข้ อเพิ่มเติมบังคับ
ดังกล่าวเพื่อให้ สอดคล้ องกับกฎหมายดัง รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้ วยหมายเลย 8 โดยให้ ยกเลิกข้ อความเดิมและใช้
ข้ อความใหม่ รวมถึงให้ ดาเนินการยื่นจดทะเบียนแก้ ไขข้ อบังคับตามที่เสนอนัน้
คะแนนเสียงสาหรับการอนุมัติ ใช้ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน
ระเบียบวาระที่ 9 อื่นๆ (ถ้ ามี)
บริ ษัทกาหนดวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้ าร่วมประชุมสามัญประจาปี ผ้ ถู ือหุ้นครัง้ ที่ 1/2562 (Record
Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2562
จึงขอเรี ยนเชิญท่านเข้ าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวโดยพร้ อมเพรี ยงกัน โดยปฎิบตั ิตามหลักเกณฑ์
และวิธีปฎิบตั ิในการเข้ าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนเอกสารตามสิ่งที่ส่งมาด้ วยหมายเลข 11 การมอบฉันทะให้
เข้ าร่วมประชุมเอกสารตามสิ่งที่ส่งมาด้ วยหมายเลข 12 แบบฟอร์ มขอรับรายงานประจาปี 2561 ในรู ปแบบหนังสือได้ ตาม
สิ่งที่ส่งมาด้ วยหมายเลข 13 และแผนที่สถานที่จดั การประชุมเอกสารตามสิ่งที่ส่งมาด้ วยหมายเลข 14 ที่นาส่งมาพร้ อมกับ
หนังสือเชิญประชุมนี ้แล้ ว
ขอแสดงความนับถือ
บริ ษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์ เมชัน่ เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)

(นายธนา ไชยประสิทธิ์)
ประธานคณะกรรมการ
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สิ่งที่ส่งมาด้ วยหมายเลข 1
สาเนารายงานการประชุมสามัญประจาปี ผู้ถอื หุ้นครัง้ ที่ 1/2561
ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 1
รายงานการประชุมสามัญประจาปี ผู้ถอื หุ้น ครัง้ ที่ 1/2561
ประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้ องแกรนด์บอลรู ม ชัน้ 3 โรงแรมโกลเด้ น ทิวลิป ซอฟเฟอริ น กรุ งเทพ เลขที่ 92
ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้ วยขวาง กรุ งเทพฯ 10320 มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง 85 ราย และมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่น
เข้ าร่ วมประชุมแทน 212 ราย รวมทังสิ
้ ้นจานวน 297 ราย นับจานวนหุ้นรวมกันได้ 81,885,965 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 39.69 ของจานวนหุ้นที่
จาหน่ายได้ ทงหมดของบริ
ั้
ษัท 206,320,897 หุ้น ซึง่ เกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมดของบริ
ั้
ษัทแล้ ว ครบเป็ นองค์ประชุมตาม
ข้ อบังคับบริ ษัท ข้ อ 32 โดยมีคณ
ุ พงษ์ เทพ ผลอนันต์ รองประธานกรรมการ ทาหน้ าที่เป็ นประธานในที่ประชุม
กรรมการบริ ษัทที่เข้ าร่วมประชุม ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้สอบบัญชี และผู้บริ หาร ที่ร่วมกันชี ้แจงรายละเอียดและตอบข้ อซักถามต่อที่ประชุม
มีรายนามดังนี ้
กรรมการทีเ่ ข้ าร่วมประชุม
1. คุณพงษ์ เทพ ผลอนันต์
2. คุณโชคชัย ตังพู
้ ลสินธนา
3. คุณศิริพงษ์ อุน่ ทรพันธุ์
4. คุณสุรพร รักตประจิต
5. คุณกิจจา เหล่าบุญชัย
6. คุณศรี ภพ สารสาส
7. คุณภิสกั จารุดิลก
8. คุณธนารักษ์ พงษ์ เภตรา
9. คุณโชดิวตั ดัน่ ธนสาร
10. คุณศริ นทร์ จันทรนิภาพงศ์

รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน (ทาหน้ าที่เป็ นประธาน)
กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริ หารและกรรมการผู้จดั การใหญ่
กรรมการ และรองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายงานบริ การ
กรรมการ และรองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายงานการตลาดและการขาย
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ ฝ่ ายขายส่วนงานโครงการพิเศษ
เลขานุการบริ ษัท

กรรมการที่ไม่ได้ เข้ าร่วมประชุม (เนื่องจากติดภารกิจเดินทางต่างประเทศ)
1. คุณธนา ไชยประสิทธ์
ประธานกรรมการ
2. คุณกิตติศกั ดิ์ สพโชคชัย
กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ผู้เข้ าร่วมประชุม
1. คุณนิพธั ปิ่ นแสง
2. คุณมณี รัตนบรรณกิจ
3. คุณกมลกานต์ พงษ์ พานิช
4. คุณสุรีรัตน์ ปราชญานุกลุ



ที่ปรึกษากฎหมายและผู้ตรวจสอบการนับคะแนน
ผู้สอบบัญชี
ผู้สอบบัญชี
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่
ฝ่ ายควบคุมการเงินและการบัญชี
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จาก บริ ษัท สานักกฎหมาย นิพธั
ปิ่ นแสง แอนด์ พาร์ ทเนอร์ ส จากัด
จาก บริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด
จาก บริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด
จาก บริ ษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์ เมชัน่
เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)

5. คุณบุญเลิศ ปั ญจา

ผู้จดั การฝ่ ายการบัญชี

6. คุณอดิเรก พิพฒ
ั น์ปัทมา

อาสาพิทกั ษ์ สทิ ธิผ้ ถู ือหุ้น

จาก บริ ษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์ เมชัน่
เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
จาก สมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย

ก่อนเข้ าสูว่ าระการประชุม คุณศริ นทร์ จันทรนิภาพงศ์ เลขานุการบริ ษัท ได้ ชี ้แจงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนดังนี ้
วิธีนบั คะแนนและการประกาศผลคะแนน
ขันตอนการออกเสี
้
ยงลงคะแนน
1. การออกเสียงลงคะแนน ประธานในที่ประชุมเป็ นผู้ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นออกเสียงลงคะแนน โดยใช้ ระบบ Against Vote
2. ผู้ถือหุ้นเฉพาะที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ให้ ทาเครื่ องหมายในช่องไม่เห็นด้ วยหรื อ งดออกเสียงในบัตร
ลงคะแนน (ที่ทกุ ท่านได้ รับเมื่อตอนลงทะเบียน) และประธานฯ จะให้ เจ้ าหน้ าที่นาบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นไปตรวจนับคะแนนเสียง
และประกาศผลคะแนนเสียงให้ ที่ประชุมทราบ
3. ผู้ถือหุ้นที่ไม่ออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียง หรื อไม่สง่ บัตรลงคะแนนให้ เจ้ าหน้ าที่ จะถือว่ามีมติเห็นด้ วยตามที่ประธาน
เสนอต่อที่ประชุม
หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง
1. ให้ นบั หนึ่งหุ้นเป็ นหนึ่งเสียง และให้ ถือเอาเสียงข้ างมากเป็ นมติ เว้ นแต่กฎหมายกาหนดเป็ นอย่างอื่น ถ้ าคะแนนเสียงเท่ากันให้
ประธานมีเสียงชี ้ขาดอีกเสียงหนึง่ ต่างหากจากในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้น
2. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม เฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้ วย และ/
หรื อ งดออกเสียง แล้ วนาไปหักออกจากจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงที่เห็น
ด้ วย ทังนี
้ ้ได้ นบั รวมคะแนนเสียงที่ผ้ มู อบฉันทะได้ ลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะเรี ยบร้ อยแล้ ว ซึ่งได้ บนั ทึกคะแนนเสียงดังกล่าว
ไว้ ลว่ งหน้ าในตอนที่ลงทะเบียนเข้ าประชุมแล้ ว
3. หากผู้เข้ าร่วมประชุมประสงค์จะออกจากห้ องประชุมโดยออกเสียงลงคะแนนไว้ ลว่ งหน้ า โปรดติดต่อเจ้ าหน้ าที่ หากไม่ได้ ลงคะแนน
ใดๆให้ ถือว่าออกเสียงลงคะแนนเห็นด้ วย
4. การแจ้ งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย งดออกเสียง และบัตรเสีย (ถ้ ามี) โดยในแต่ละระเบียบวาระ
จะใช้ จานวนหุ้นของผู้เข้ าประชุมล่าสุด
การแสดงความเห็นหรื อซักถาม
หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรื อแสดงความเห็น ขอความกรุ ณาให้ ซกั ถามหรื อแสดงความเห็นที่เกี่ยวข้ องกับวาระนันๆ
้
โดยตรง หากท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามหรื อเสนอแนะความคิดเห็นอื่นที่ไม่อยู่ในระเบียบวาระการประชุม ขอความกรุ ณาแสดงความ
คิดเห็น หรื อ ถามคาถามของท่านได้ ภายหลังการปิ ดการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆที่ได้ กาหนดไว้ ล่วงหน้ าแล้ ว เพื่อเป็ นการทาให้ การ
ดาเนินการประชุมเป็ นไปโดยราบรื่ น
ทังนี
้ ้ในการซักถามหรื อแสดงความเห็นขอความกรุณาให้ ท่านผู้ถือหุ้นระบุชื่อ นามสกุล และสถานะของท่าน เช่น มาด้ วยตนเองหรื อรับ
มอบฉันทะ เพื่อที่จะได้ บนั ทึกรายงานการประชุมได้ อย่างถูกต้ องและครบถ้ วน
จากนันประธานกล่
้
าวเปิ ดการประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี ้
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ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญประจาปี ผู้ถอื หุ้นครัง้ ที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560
ประธานฯเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญประจาปี ผ้ ถู ือหุ้นครัง้ ที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 ส า ห รั บ
ระเบียบวาระนี ้ใช้ คะแนนเสียงข้ างมากเป็ นเกณฑ์ โดยองค์ประชุมในระเบียบวาระนี ้ มีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ ามาร่ วมประชุม 303 ราย นับ
จานวนหุ้นรวมได้ 82,025,865 หุ้น
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญประจาปี ผ้ ถู ือหุ้นครัง้ ที่ 1/2560 ตามทีค่ ณะกรรมการเสนอด้ วยคะแนนเสียงข้ างมาก
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้ ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

81,590,865
0
435,000

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

99.47
0.00
0.53

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 และรายงานประจาปี
ประธานฯได้ ขอให้ คณ
ุ ศิริพงษ์ อุน่ ทรพันธุ์ ประธานคณะกรรมการบริ หารและกรรมการผู้จดั การใหญ่ รายงานสรุปผลการดาเนินงานในปี ที่
ผ่านมา ซึง่ คุณศิริพงษ์ อุน่ ทรพันธุ์ ได้ รายงานต่อที่ประชุมดังนี ้
สรุปผลการดาเนินงานปี 2560
ในปี 2560 ที่ผา่ นมา เป็ นปี ที่เศรษฐกิจไทยเริ่ มฟื น้ ตัว การลงทุนด้ าน ICT เริ่ มปรากฏให้ เห็นมากขึ ้นเมื่อเทียบกับปี 2559 โดยเฉพาะภาครัฐ
ที่มีการลงทุนด้ าน IT ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ในขณะเดียวกัน อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศกาลังก้ าวเข้ าสู่การเปลี่ยนแปลงในยุค
ดิจิตอล (Digital Transformation) ซึง่ ส่งผลให้ หลายองค์กรเริ่ มให้ ความสาคัญกับเรื่ องนี ้มากขึ ้น ถือเป็ นโอกาสทางธุรกิจของบริ ษัทฯ ในการพัฒนา
ระบบต่างๆ รวมทัง้ การนาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยในการทางานให้ มีประสิทธิ ภาพ ทัง้ นี ้ บริ ษัทฯได้ สร้ างความพร้ อมในทุกรู ปแบบเพื่อให้
สามารถตอบสนองต่อความต้ องการของลูกค้ าในยุคดิจิตอลที่คาดว่าจะมีมากขึ ้นในอนาคตอันใกล้ นี ้อย่างไรก็ตาม การแข่งขันในปี 2560 มีความ
รุนแรงมากขึ ้น ส่งผลให้ รายได้ เพิ่มขึ ้นในอัตราส่วนร้ อยละ 22 ในขณะที่กาไรสุทธิเพิ่มขึ ้นในอัตราส่วนร้ อยละ 3 เมื่อเทียบกับปี ที่ผา่ นมา ถือว่าเป็ นปี
ที่ประสบผลสาเร็ จเป็ นที่นา่ พอใจ
การขยายฐานสูล่ กู ค้ ารายใหม่
1) Fujitsu (Thailand) Co. Ltd.
2) Panasonic Motor (Thailand) Co. Ltd.
3) Symphony Communication Plc.
4) Muang Thai Life Assurance Plc.

5) PTT Digital Solutions Co. Ltd.
6) Eternity Grand Logistics Plc.
7) Amata Corporation Plc.

การสร้ างพันธมิตรทางการค้ า
1) ลงนามความร่วมมือทางธุรกิจกับ บริ ษัท เอสเค เทเลคอม จากัด (ประเทศเกาหลี) เพื่อเสริ มศักยภาพในสายธุรกิจโซลูชนั่ ที่เกี่ยวกับ
IoT Solutions, Mobile Application Platform, Smart City Solution, Fiber Intrusion Detection System และ CCTV Solutions
2) ลงนามบันทึกข้ อตกลงความร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อมุง่ เน้ นการพัฒนาทางด้ าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทังทางด้
้
านนวัตกรรมและการพัฒนาองค์ความรู้
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การลงทุน ขอรายงานความคืบหน้ าดังนี ้
1) การลงทุนในประเทศ
ร่วมลงทุนในธุรกิจ Data Center ระหว่างบริ ษัท WHA, AIT และ ITEL โดยมีชื่อบริ ษัทว่า Genesis Data Center
ได้ เปิ ดให้ บริ การแล้ วเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2561 ที่ผา่ นมา
2) การลงทุนในต่างประเทศ
“MYTHIC” Submarine Cable ประกอบด้ วย 2 โครงการ ได้ แก่ โครงการ MYTHIC (เคเบิลใต้ น ้า) โครงการ TARO (เคเบิลบนดิน)
โดย TARO ได้ มีการเปิ ดให้ บริ การแล้ ว
การปรับองค์กรสู่ Smart Company
1) นา Technology มาใช้ ให้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเต็มรูปแบบ
2) ปรับเปลีย่ น Process การทางาน ลดขันตอนให้
้
สอดคล้ องกับ Technology
3) พัฒนาคนในทุกระดับและทุกตาแหน่งให้ ทางานอย่างมืออาชีพ (Professional)
การแบ่งรายได้ ประเภทต่างๆ
ในปี 2560 บริ ษัทมีรายได้ 5,397 ล้ านบาท โดยมีสดั ส่วนรายได้ ทแี่ บ่งตามฐานลูกค้ าดังนี ้
1. บริ ษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) (“CAT”) จานวน
11%
2. บริ ษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) (“TOT”) จานวน
26%
3. ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน จานวน
62%
4. อื่นๆ
1%
รายได้ ที่แบ่งตามประเภทธุรกิจดังนี ้
1. โครงการที่ประมูล
79%
2. ค่าเช่า
3%
3. บริ การ
17% โดยในระยะเวลาไม่ถึง 2 ปี จาก 10%เพิ่มขึ ้นเป็ น 17%
4. อื่นๆ
1%
เนื่องจากปี 2560 มีการแข่งขันด้ านราคาสูงส่งผลให้ อตั รากาไรขันต้
้ นที่จากเดิมอยูท่ ี่ประมาณ 22-24% ลดลงมาอยูท่ ี่ 20.33% และส่งผล
ต่อเนื่องมาถึงกาไรสุทธิจากเดิมอยูท่ ี่ประมาณ 8-10% ลดลงมาอยูท่ ี่ 7.99% ในส่วนของผลตอบแทนต่อสินทรัพย์(ROA) และ ผลตอบแทนต่อผู้ถือ
หุ้น(ROE) ก็อยูส่ งู กว่าค่าเฉลีย่ ของอุตสาหกรรม และอัตราหนี ้สินรวมต่อส่วนผู้ถือหุ้น(D/E) อยูท่ ี่ 0.75
ส่วนเรื่ องแนวโน้ มการทารายได้ (Trend) ในปี 2561 คาดว่าจะเติบโตจากปี 2560 ที่มีรายได้ ประมาณ 5,397 ล้ านบาท ได้ ไม่ต่ากว่า
10% จึงตังเป้
้ ารายได้ ปี 2561 ที่ 6,000 ล้ านบาท โดยพิจารณาจากงานที่อยู่ในมือ(Backlog)ซึ่งมีจานวน 3,432 ล้ านบาท งานที่รอใบคาสัง่ ซื ้ออีก
จานวน 190 ล้ านบาท และงานที่อยูร่ ะหว่างประมูลอีก 152 ล้ านบาท
ในเรื่ องของรู ปแบบธุรกิจของบริ ษัทต่อจากนี ้ เรื่ องของ System Integration(SI) เป็ นส่วนที่บริ ษัทดาเนินการอยู่ อย่างไรก็ตามบริ ษัทจะ
เริ่ มมองถึง Digital Transformation มากขึ ้น เช่น Clouds, Data Analytic, Data Security, SDN และ internet of things อีกทังยั
้ งมีเรื่ องการ
ลงทุน เช่น การลงทุนใน Genesis Data Center, โครงการ MYTHIC ทังบนดิ
้ นและใต้ ดิน นอกจากนี ้บริ ษัทก็มีความสนใจการลงทุนบริ ษัท Startup
ซึง่ เป็ นการลงทุนที่ไม่สงู แต่อาจต้ องใช้ ระยะเวลาหนึง่ สาหรับการคืนทุน
คาถามจากผู้ถือหุ้น
คุณอดิเรก พิพัฒน์ ปัทมา ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย อยากทราบว่าในอนาคตสัดส่วนของรายได้ ประจา (Recurring
Income) มีเป้าหมายอยูเ่ ท่าไร
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คุณศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์ ชี ้แจงว่า รายได้ ประจามาจาก 2 ส่วน ได้ แก่ สัญญาบารุ งรักษาหลังการขาย(บริ การ) และค่าเช่า ซึ่งปั จจุบนั มีสดั ส่วน
รายได้ รวม 20% คาดว่าจะตังเป้
้ าหมายไว้ 30% แต่ยงั ไม่สามารถกาหนดแน่ชดั ว่าจะใช้ เวลากี่ปี เนื่องจากการเพิ่มขึ ้นแต่ละเปอร์ เซ็นต์ไม่ใช่เรื่ องที่
ง่ายนัก
คุณอดิเรก พิพัฒน์ ปัทมา ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย สอบถามว่าโครงการเคเบิ ้ลใต้ น ้ามีมลู ค่าโครงการเท่าไรและเมื่อโครง
เสร็ จสิ ้นแล้ วจะสามารถทารายได้ ให้ บริ ษัทปี ละกี่ล้านบาท ใครเป็ นกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมาย และมีการทา presale ไว้ ก่อนหรื อไม่
คุณสุรพร รักตประจิต ได้ ชี ้แจงว่า โครงการเคเบิ ้ลใต้ น ้ามีมลู ค่าประมาณ 80 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ โดยในรอบที่ 1 และ 2 ต้ องหาเงินลงทุนประมาณ
40 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ ซึง่ ในรอบที่ 1 ได้ เงินครบแล้ ว ได้ มาประมาณ 25 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ ส่วนในรอบที่ 2 อยู่ระหว่างการหาเงิน ซึ่งจะเสร็ จสิ ้นการ
หาเงินภายในสิ ้นเดือนเมษายน โดยปั จจุบนั มีบริ ษัทที่สนใจคือ Sumitomo Mitsui Banking Corporation (“Mitsui”) การลงทุนนี ้ Mitsui จะจ่ายหุ้น
ละ 110 เหรี ยญสหรัฐต่อหุ้น ในขณะที่บริ ษัทจ่ายค่าหุ้น หุ้นละ 80 เหรี ยญสหรัฐต่อหุ้น อย่างไรก็ตามการตกลงดังกล่าวเป็ นการตกลงก่อนที่จะ
ได้ รับใบอนุญาต International Gateway จากพม่า จนถึงวันนี ้ Mitsui ก็ยงั ไม่เข้ าลงทุนแต่ประการใดตังแต่
้ การตกลงครัง้ ก่อน ในขณะที่โครงการได้
มีความคืบหน้ าเพิ่มขึ ้นโดย TARO (เคเบิ ้ลบนดิน) จากประเทศไทยไปพม่า ซึง่ เป็ นโครงการที่ต้องทาสารองควบคูไ่ ปกับโครงการเคเบิ ้ลใต้ น ้า ได้ เริ่ ม
เปิ ดทดสอบตังแต่
้ สิ ้นเดือนธันวาคม 2560 และมีรายได้ แล้ ว เฉพาะโครงการ TARO โครงการเดียวคาดว่าจะมีรายได้ ประมาณ 10 ล้ านเหรี ยญ
สหรัฐ ดังนันปั
้ จจุบนั โครงการเคเบิ ้ลใต้ น ้าอยูร่ ะหว่างหาเงินในรอบที่ 2 อีกประมาณ 20 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ ในส่วนที่เหลืออีก 40 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
จะใช้ วิธีก้ เู งิน โดยธนาคารที่จะปล่อยกู้คือ ธนาคารกรุ งเทพ และ ธนาคารของจีน อย่างไรก็ตามหาก Mitsui สนใจเข้ าลงทุนตอนนี ้ คาดว่าอาจจะ
ต้ องจ่ายถึงหุ้นละ 120 เหรี ยญสหรัฐต่อหุ้น เนื่องจากโครงการมีความคืบหน้ ามากกว่าตอนที่ตกลงก่อนหน้ านี ้ โดยส่วนตัวไม่แน่ใจว่าจะจบภายใน
สิ ้นเดือนนี ้หรื อไม่แต่ไม่นา่ เกิน 2 เดือน อย่างไรก็ตามเมื่อเสร็ จสิ ้นโครงการคาดว่าจะมีกาไรประมาณ 15-20% ของเงินลงทุน
คุณอดิเรก พิพัฒน์ ปัทมา ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย สอบถามว่าในรายงานการประชุมครัง้ ก่อนแจ้ งว่าไม่สามารถลากสาย
fiber optic เข้ าประเทศไทยได้ เพราะเหตุใด
คุณสุรพร รักตประจิต ได้ ชี ้แจงว่า เนื่องจากเส้ นทางที่จะลากสายผ่านจะผ่านหมู่เกาะเภตรา ซึ่งเป็ นที่อยู่ของสัตว์สงวน คือพะยูนมีทงหมด
ั้
7
ตัว ทางกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชเห็นว่าการลากสายดังกล่าวจะส่งผลทาลายระบบนิเวศวิทยา จึงไม่อนุมตั ิการลากสายดังกล่าว
ขึ ้นในประเทศไทย บริ ษัทจึงต้ องเปลี่ยนเส้ นทางไปขึ ้นที่ประเทศสิงคโปร์ แทน ดังนันเส้
้ นทางใหม่คือ จากพม่า อินโดนิเซีย สิงคโปร์ ในส่วนของ
โครงการเคเบิ ้ลใต้ น ้ายังไม่ได้ เริ่ มดาเนินการแต่ได้ ทาการสารวจเรี ยบร้ อยแล้ วเนื่องจากอยูร่ ะหว่างหาเงินในรอบที่ 2 คาดว่าจะเรี ยบร้ อยในไตรมาส
1 ของปี 2562
คุณวัฒนี วรปาณิ ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง บริ ษัทมีนโยบายแตกพาร์ หรื อไม่
คุณศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์ ได้ ชี ้แจงว่า ก่อนหน้ านี ้บริ ษัทเคยพาร์ 10 บาทตอนนี ้เหลือ 5 บาทแล้ ว ปั จจุบนั ยังไม่มีแผนการที่จะแตกพาร์ ใดๆ
ต่อไปเลย

ประธานได้ ชี ้แจงว่าเนื่องจากระเบียบวาระนี ้เป็ นการรับทราบผลการดาเนินงานจึงไม่ต้องขอมติที่ประชุมและให้ พิจารณาในระเบียบวาระ

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจาปี 2560
ประธานฯได้ มอบหมายให้ คณ
ุ สุรพร รักตประจิต รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายงานบริ การชี ้แจงดังนี ้
งบแสดงฐานะการเงิ นและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จปี 2560 เป็ นงบการเงิ นที่ผ้ ตู รวจสอบบัญชีรับอนุญาตจากสานักงาน อีวาย ให้
ความเห็นว่าถูกต้ องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมิได้ มีเงื่อนไขใดๆ ในการให้ ความเห็นดังกล่าว
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โดยจะขอนาเสนอการวิเคราะห์งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสียเป็ นหลักโดยผลการดาเนินงานและการวิเคราะห์งบ
การเงินสาหรับปี 2560 อย่างละเอียดนัน้ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถดูได้ จากรายงานประจาปี หน้ า 84-102 ซึ่งคือ คาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ าย
จัดการ ส่วนในวาระการประชุมนี ้ จะสรุปส่วนที่เป็ นสาระสาคัญในฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน ดังนี ้
งบแสดงฐานะการเงินซึง่ แสดงเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้ เสีย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ในส่วนของสินทรัพย์นนั ้ โปรดดูรายละเอียดใน
หน้ า 84 ของรายงานประจาปี
สินทรัพย์หมุนเวียนในปี 2560 เพิ่มขึ ้นจานวน 420 ล้ านบาทหรื อ ประมาณ 10% จากปี 2559 คือเพิ่มขึ ้นจาก 4,026 ล้ านบาทเป็ น 4,446 ล้ านบาท
ในปี 2560 ซึง่ การเพิ่มขึ ้นส่วนใหญ่มาจากการเปลีย่ นแปลงของรายการดังนี ้
1) การเพิ่มขึ ้นของลูกหนี ้การค้ าจานวน 966 ล้ านบาท ที่มาจากการเพิ่มขึ ้นของรายได้ เกิดจากในช่วง ปี 2560 มีโครงการขนาดใหญ่กบั
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจซึง่ ใช้ ระยะเวลาในการตรวจรับยาวและอนุมตั ิจ่ายเงินนาน รวมทังยั
้ งมีการให้ เครดิตเทอมกับลูกหนี ้ชันดี
้ ยาวกว่า
ปกติ เนื่องจากมีการแข่งขันสูง
2) การเพิ่มขึ ้นของสินค้ าคงเหลือในช่วงปลายปี 2560 จานวน 37 ล้ านบาท
3) การเพิ่มขึ ้นของเงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันในกิ
้ จการที่เกี่ยวข้ องกัน จานวน 18 ล้ านบาทเนื่องจากในปี 2560 บริ ษัท เจเนซิส ดาต้ า เซ็นเตอร์
จากัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทที่ AIT ได้ ลงทุนเป็ นกิจการร่ วมค้ าอยู่นนมี
ั ้ ความล่าช้ าในระหว่างการขอสินเชื่อกับทางสถาบันการเงิน เพื่อให้ การ
ก่อสร้ าง Data Center สามารถดาเนินการต่อไปได้ อย่างต่อเนื่องตามเป้าหมายโครงการ ผู้ถือหุ้นจึงได้ ให้ ยืมเงินแก่บริ ษัท เจเนซิส
ดาต้ า เซ็นเตอร์ จากัดไปก่อน และให้ ชาระคืนเมื่อการขอสินเชื่อกับทางสถาบันการเงินเรี ยบร้ อย ซึง่ ขณะนี ้บริ ษัทได้ รับคืนเงินดังกล่าว
คืนเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว
4) การลดลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 588 ล้ านบาท มาจากการลงทุนในงานโครงการขนาดใหญ่ที่แสดงยอดคงเหลือของ
งานระหว่างทาในช่วงสิ ้นปี 2560 เพิ่มขึ ้น และงานโครงการเหล่านีม้ ีขนตอนและระยะเวลาในการเรี
ั้
ยกชาระเงิ นได้ ค่อนข้ างนาน
ประกอบกับในปี นี ้ ได้ นาเงินไปลงทุนในกิจการร่ วมค้ า (LAH, Genesis) และ บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน (Campana) จึงทาให้ เงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสดลดลง
5) การลดลงของเงินลงทุนชัว่ คราว 25 ล้ านบาท มาจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้ า ทังหมดในปี
้
2560 ที่มีงวดกาหนดจ่ายคืนภายใน
ระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน จะถูกจัดให้ แสดงเป็ นเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบการเงิน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ในปี 2560 เพิ่มขึ ้นจานวน 93 ล้ านบาทหรื อ ประมาณ 19% จากปี 2559 คือเพิ่มขึ ้นจาก 486 ล้ านบาทเป็ น 579 ล้ านบาท
ซึง่ การเพิ่มขึ ้นส่วนใหญ่มาจากการเปลีย่ นแปลงของรายการดังนี ้
1) เงินลงทุนในบริ ษัทต่าง ๆ เพิ่มขึ ้นทังสิ
้ ้น 143 ล้ านบาท โดยเป็ นส่วนลงทุน ในบริ ษัท ล็อกซ์เล่ย์ แอนด์ เอไอที โฮลดิ ้ง จากัด จานวน 25
ล้ านบาท ในบริ ษัท เจเนซิส ดาต้ า เซ็นเตอร์ จากัด จานวน 33 ล้ านบาท และในบริ ษัท Campana Group Pte. Ltd. จานวนเงิน 85
ล้ านบาท
2) การเพิ่มขึ ้นของสินทรัพย์อื่นจานวน 29 ล้ านบาท ซึ่งเป็ นค่ารับประกันและค่าบริ การบารุ งรักษาจ่ายล่วงหน้ าสาหรับงานโครงการที่
ให้ บริ การบารุงรักษาในส่วนที่มีระยะเวลาการให้ บริ การเกินกว่า 1 ปี
3) อาคารและอุปกรณ์สานักงานและอุปกรณ์ให้ เช่าสุทธิลดลง 67 ล้ านบาท
โดยสรุป สินทรัพย์รวมของบริ ษัท ในงบการเงินปี 2560 เพิ่มขึ ้นประมาณ 513 ล้ านบาทหรื อ 11 % คือจาก 4,512 ล้ านบาท เป็ น 5,025 ล้ านบาท
ต่อไปในส่วนของหนี ้สิน โปรดดูงบการเงินหน้ า 84-85 ในรายงานประจาปี
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หนีส้ ินในปี 2560 หนีส้ ินของบริ ษัทส่วนใหญ่ จะเป็ นหนี ้สินหมุนเวียน โดยหนีส้ ินหมุนเวียนรวมของบริ ษัท ในงบการเงิ นของปี 2560 เพิ่มขึน้
ประมาณ 548 ล้ านบาทหรื อเพิ่มขึ ้น 36% คือจาก 1,507 ล้ านบาทในปี 2559 เป็ น 2,055 ล้ านบาทในปี 2560 ซึ่งการเพิ่มขึ ้นส่วนใหญ่ของหนี ้สิน
หมุนเวียนประกอบด้ วย
1) การเพิ่มขึ ้นของเจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น 664 ล้ านบาท เนื่องจากงานโครงการขนาดใหญ่ในปี 2560 มีเครดิตเทอมกับเจ้ าหนี ้การค้ า
รายหนึง่ ค่อนข้ างนานเนื่องจากโครงการดังกล่าวต้ องใช้ ระยะเวลานานในการส่งมอบและตรวจรับอุปกรณ์ ให้ ครบถ้ วน
2) การเพิม่ ขึ ้นของรายได้ รับล่วงหน้ าจากลูกค้ าของปี 2560 จานวน 37 ล้ านบาท
3) การลดลงของต้ นทุนที่ยงั ไม่เรี ยกชาระ 110 ล้ านบาท มาจากงานโครงการที่ได้ สง่ มอบเรียบร้ อยแล้ วและก็ได้ รับใบแจ้ งหนี ้สาหรับ
รายการค้ างจ่ายดังกล่าว นอกจากนี ้ยังมีโครงการทีค่ รบอายุการรับประกันแล้ ว จึงทาให้ ต้นทุนที่ยงั ไม่เรี ยกชาระของปี 2560 ลดลง
4) การลดลงของส่วนเงินกู้ยมื ระยะยาวทีถ่ ึงกาหนดชาระภายในหนึง่ ปี จานวน 22 ล้ านบาทมาจากการจ่ายชาระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวที่
กู้ยืมมาเพื่อใช้ ในงานโครงการให้ เช่า license การใช้ ระบบงาน
หนี ้สินไม่หมุนเวียน ในปี 2560 ในงบการเงินลดลง 23 ล้ านบาทหรื อ ประมาณ 19% จากปี 2559 คือลดลงจาก 121 ล้ านบาทเป็ น 98 ล้ านบาท ซึง่
การลดลงส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากการจ่ายชาระเงินกู้ยืมระยะยาวซึง่ กู้ยืมสาหรับใช้ ในงานโครงการให้ เช่า license การใช้ ระบบงานที่กล่าวแล้ วใน
ข้ อ 4 ข้ างต้ น
โดยสรุ ป หนี ้สินรวมของบริ ษัท ในงบการเงินปี 2560 เพิ่มขึ ้นประมาณ 525 ล้ านบาทหรื อ 32% คือจาก 1,628 ล้ านบาท ในปี 2559 เป็ น 2,153
ล้ านบาท ในปี 2560
ส่วนของผู้ถือหุ้นโปรดดูงบการเงินหน้ า 85 สาหรับยอดคงเหลือของปี 2560 ลดลง 12 ล้ านบาท หรื อ ประมาณ 1 % กล่าวคือลดลงจาก 2,884
ล้ านบาทในปี 2559 เป็ น 2,872 ล้ านบาทในปี 2560 ซึ่งส่วนที่ลดลงของผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่มาจากการจ่ายเงินปั นผลสุทธิด้วยการเพิ่มขึ ้นของกาไร
สะสมที่ยงั ไม่ได้ จดั สรร
สาหรับรายได้ รวมนัน้ โปรดดูรายละเอียดในหน้ า 86 ของรายงานประจาปี ในปี 2560 รายได้ ในงบการเงินมีจานวนประมาณ 5,397 ล้ านบาท
เพิ่มขึ ้นจากของปี 2559 ซึง่ มีจานวนประมาณ 4,419 ล้ านบาท โดยคิดเป็ นการเพิ่มขึ ้นประมาณ 978 ล้ านบาทหรื อ 22 % โดยเพิ่มขึ ้นเนื่องจากในปี
2560 บริ ษัทได้ งานโครงการขนาดใหญ่ที่เคยคาดว่าจะได้ ประมูลในปี 2559 แต่ได้ เลือ่ นประมูลมาอยูใ่ นปี 2560 เช่น โครงการอินเตอร์ เน็ตหมู่บ้าน
หรื อเน็ตประชารัฐ เป็ นต้ น นอกจากนัน้ รายได้ ที่เพิ่มขึ ้นยังมาจากการฟื น้ ตัวทางเศรษฐกิจในภาพรวมทังการส่
้
งออกสินค้ า
การท่องเที่ยว ทาให้ การลงทุนทังภาคเอกชนและภาครั
้
ฐเพิ่มขึ ้น จึงส่งผลให้ รายได้ ของปี 2560 เพิ่มขึ ้นจากของปี 2559 (รายละเอียดในหน้ า 9093)
สาหรับค่าใช้ จ่ายรวมของปี 2560 ในงบการเงินมีจานวนประมาณ 4,808 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากของปี 2559 ซึง่ มีจานวนประมาณ 3,848 ล้ านบาท
คิดเป็ นเพิ่มขึ ้นประมาณ 960 ล้ านบาท ส่วนใหญ่เนื่องมาจากการเพิ่มขึ ้นของค่าใช้ จ่ายในการซื ้อสินค้ าตามรายได้ ที่เพิ่มขึ ้น แต่อตั ราการเพิ่มขึ ้น
ของค่าใช้ จ่ายสูงกว่าอัตราการเพิ่มขึ ้นของรายได้ เนื่องจากงานโครงการขนาดใหญ่ที่รับรู้รายได้ ในปี 2560 มีอตั รากาไรขันต้
้ นค่อนข้ างต่าเนื่องจาก
สภาวะที่มีการแข่งขันในตลาด
จากปั จจัยข้ างต้ นทาให้ ในปี 2560 บริ ษัทมีกาไรสุทธิในงบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้ เสียจานวนประมาณ 431 ล้ านบาท ซึ่งเพิ่มขึ ้น
จากของปี 2559 ที่มีจานวน 429 ล้ านบาท คิดเป็ นเพิ่มขึ ้นประมาณ 2 ล้ านบาท ส่งผลให้ กาไรสุทธิตอ่ หุ้นในงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
มีมลู ค่าเท่ากับ 2 บาท 9 สตางค์ตอ่ หุ้น
คาถามจากผู้ถือหุ้น
คุณเอกพจน์ นภาวรรณ ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง ถามว่าลูกหนี ้ที่เพิ่มขึ ้นถึง 72 % นันเป็
้ นลูกหนี ้ที่ลกู ค้ าคือใครบ้ าง และคาดว่ารายได้ ปี 2561 จะ
มาจากลูกหนี ้ส่วนไหนมากที่สดุ
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คุณสุรีรัตน์ ปราชญานุ กุล ชี ้แจงว่าลูกหนี ้ประกอบด้ วย CAT TOT ภาครัฐและเอกชน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สัดส่วนของลูกหนี ้หลักจะมา
จากลูกค้ า TOT ซึง่ คือโครงการเน็ทประชารัฐ เนื่องจากเป็ นโครงการที่มีขนาดใหญ่ ทาให้ โครงการค้ างเป็ นลูกหนี ้ค่อนข้ างนาน อย่างไรก็ตามแม้ ว่า
ลูกหนี ้จะเพิ่มขึ ้น แต่เจ้ าหนี ้ก็เพิ่มขึ ้นตามด้ วยซึง่ มีความสอดคล้ องกัน เนื่องจากสัญญาในโครงการดังกล่าวมีลกั ษณะเป็ น Back-to-back
คุณเอกพจน์ นภาวรรณ ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง ถามว่าลูกหนี ้ที่ยงั ไม่เรี ยกชาระ มีจานวนเท่าไหร่
คุณสุรีรัตน์ ปราชญานุกุล ชี ้แจงว่า ของ TOT เจ้ าเดียวก็เกือบ 1 พันล้ านบาทแล้ ว
คุณเอกพจน์ นภาวรรณ ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง ถามว่าแล้ วมีวิธีจดั การกับลูกหนี ้อย่างไร
คุณสุรีรัตน์ ปราชญานุกุล ชี ้แจงว่ามีลกู หนี ้ระยะยาวเป็ นของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจานวนประมาณ 170 ล้ านบาท คาดว่าจะได้ ในปี นี ้ ส่วน
ลูกหนี ้รายอื่นๆยังอยูต่ ามข้ อตกลงในสัญญา
คุณเอกพจน์ นภาวรรณ ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง ถามว่าแสดงว่าลูกหนี ้เป็ นภาครัฐประมาณ 60-70%
คุณสุรีรัตน์ ปราชญานุกุล ชี ้แจงว่า ถูกต้ องแล้ ว ซึง่ นอกจากที่กล่าวไปยังมี ธนาคารออมสิน ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็ นต้ น อย่างไรก็ตามลูกหนี ้ของ
ภาครัฐจะมีมลู ค่าหนี ้ที่คอ่ นข้ างใหญ่ ในขณะที่ลกู หนี ้เอกชนก็มีจานวนหลายรายแต่มลู ค่าหนี ้จะเล็กกว่าเมื่อเทียบกับลูกหนี ้ภาครัฐ
คุณเอกพจน์ นภาวรรณ ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง ลูกหนี ้ของภาครัฐมีความสามารถในการทากาไรได้ แค่ 3-4% ถ้ าเป็ นลูกหนี ้ของภาคเอกชนจะมี
ความสามารถในการทากาไรเท่าไร และจะขยายตลาดเพื่อเพิ่มสัดส่วนลูกหนี ้เอกชนได้ หรื อไม่
คุณสุรีรัตน์ ปราชญานุกุล ชี ้แจงว่า ปั จจุบนั บริ ษัทก็มีการขยายตลาดไปสูภ่ าคเอกชนมากขึ ้นตามที่คณ
ุ ศิริพงษ์ ได้ นาเสนอรายชื่อฐานลูกค้ าใหม่
ก่อนหน้ านี ้ มูลค่ารายได้ ของลูกค้ าเอกชนจะไม่ใหญ่เท่าลูกค้ าภาครัฐ ส่วนอัตราการทากาไรขันต้
้ นของเอกชนอยูใ่ นค่าเฉลีย่ ประมาณ 20% ต้ นๆ
คุณรัชนี ธรรมเจริ ญ ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง อยากให้ ขยายความเรื่ องโครงการเน็ทประชารัฐว่าปั จจุบนั ดาเนินการไปถึงสถานะใดในเรื่ องต่างๆ
เช่น การติดตัง้ การจ่ายค่าคอมมิชชัน่ การส่งมอบจะมีขึ ้นเมื่อใด และหากส่งมอบเสร็ จแล้ วจะสามารถเก็บเงินได้ เมื่อใดที่บริ ษัทจะสามารถรับรู้ เป็ น
รายได้
คุณสุรีรัตน์ ปราชญานุ กุล ชีแ้ จงว่า ได้ เริ่ มรับรู้ รายได้ ตงแต่
ั ้ ปีที่แล้ ว ช่วงนี ้อยู่ในระหว่างการตรวจรับและเตรี ยมเอกสารที่เกี่ยวข้ อง เนื่องจาก
โครงการนี ้เป็ นโครงการที่มีการนาสินค้ าเข้ ามาล่าช้ าจึงทาให้ ต้องมีการขยายสัญญาออกไป ซึ่งปั จจุบนั ได้ ดาเนินการเรื่ องดังกล่าวเรี ย บร้ อยแล้ ว
อย่างไรก็ตามคาดว่าจะได้ รับเงินภายในต้ นไตรมาส 3 ปี 2561นี ้
คุณรัชนี ธรรมเจริญ ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง ความล่าช้ าที่เกิดขึ ้นมาจากใคร
คุณสุรีรัตน์ ปราชญานุกุล ชี ้แจงว่าเป็ นความผิดของทางซัพพลายเออร์ และค่าปรับที่เกิดขึ ้นจะตกไปอยูท่ ี่ซพั พลายเออร์
คุณรัชนี ธรรมเจริญ ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง ค่าปรับที่เกิดขึ ้นนี ้จะทาให้ บริ ษัทโดน blacklist หรื อไม่
คุณสุรีรัตน์ ปราชญานุกุล ชี ้แจงว่ามันมีการขยายสัญญาออกไป ไม่โดน blacklist แน่นอน
คุณรัชนี ธรรมเจริญ ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง จะมีโครงการเน็ทประชารัฐเฟส 2 หรื อไม่
คุณศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์ ชี ้แจงว่า ยังจะมีโครงการอีก แต่ตอ่ ไปจะเป็ นโครงการที่ใช้ งบจาก กสทช. (USO) คือการทาอินเตอร์ เน็ทให้ กบั ตาบลที่อยู่
ขอบชายแดน
สาหรับระเบียบวาระนี ้ใช้ คะแนนเสียงข้ างมาก 50% เป็ นเกณฑ์ โดยองค์ประชุมสาหรับระเบียบวาระนี ้ มีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ ามาร่ วม
ประชุม 321 ราย นับเป็ นจานวนหุ้นได้ 82,378,946 หุ้น
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มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิงบการเงินของบริ ษัทประจาปี 2560 ตามทีค่ ณะกรรมการเสนอด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้ ดังนี ้
เห็นด้ วย
81,900,946 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
99.42
ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.00
งดออกเสียง
478,000 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.58
ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินกาไรและการจ่ ายเงินปั นผลประจาปี 2560
ประธานฯมอบหน้ าที่ให้ คุณศริ นทร์ จันทรนิภาพงศ์ เลขานุการบริ ษัท เป็ นผู้ชีแ้ จงถึงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทเกี่ ยวกับการ
พิจารณาจัดสรรกาไร และจ่ายเงินปั นผลดังต่อไปนี ้ บริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลไม่ต่ากว่าร้ อยละ 40 ของกาไรสุทธิ ในกรณีที่ไม่มีเหตุจาเป็ นอื่น
ใดในการใช้ เงินนัน้ การจ่ายเงินปั นผลนันจะต้
้ องไม่กระทบต่อการดาเนิน งานตามปกติของบริ ษัทอย่างมีนยั สาคัญ โดยในปี 2560 บริ ษัทฯมีกาไร
สุทธิทงสิ
ั ้ ้น 462.11 ล้ านบาท (งบเฉพาะกิจการ) และจากการประชุมของคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 1/ 2561 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ได้
พิจารณาแล้ วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกาไรสุทธิ จากการดาเนินงานในปี 2560 ดังต่อไปนี ้
1. บริ ษัทจัดสรรกาไรเป็ นทุนสารองตามกฎหมายครบร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่บญ
ั ญัติ ไว้ ในมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติ
บริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 เรี ยบร้ อยแล้ ว
2. จ่ายเงินปั นผลในปี 2560 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราหุ้นละ 2.05 บาท (สองบาทห้ าสตางค์) และเนื่องจากบริ ษัทได้ จ่ายปั นผลระหว่างกาลไป
แล้ วเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท (หกสิบห้ าสตางค์) ดังนันบริ
้ ษัทจะจ่ายเงินปั นผล เพิ่มเติมอีกในอัตราหุ้นละ
1.40 บาท (หนึ่งบาทสี่สบิ สตางค์) โดยกาหนดวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้ รับปั นผลในวันที่ 23 เมษายน 2561 และกาหนด
จ่ายเงินปั นผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2561
3. กาไรส่วนที่เหลือ บริ ษัทจะจัดไว้ เป็ นกาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้ จดั สรรต่อไป
สาหรับระเบียบวาระนี ้ใช้ คะแนนเสียงข้ างมาก 50% เป็ นเกณฑ์ โดยองค์ประชุมสาหรับระเบียบวาระนี ้ มีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ
เข้ ามาร่วมประชุม 321 ราย นับเป็ นจานวนหุ้นได้ 82,378,946 หุ้น
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิจดั สรรเงินกาไรและการจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2560 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้
ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้ ดังนี ้
เห็นด้ วย
81,938,946 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
99.47
ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.00
งดออกเสียง
440,000 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.53
ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการใหม่ แทนกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระ
ประธานฯได้ ขอให้ เลขานุการบริ ษัทชี ้แจงดังนี ้ ข้ อบังคับบริ ษัท ในหมวด 3 ข้ อ 16 กาหนดไว้ ว่าในการประชุมสามัญประจาปี ผ้ ถู ือหุ้นทุก
ครัง้ กรรมการจานวน 1 ใน 3 จะต้ องพ้ นจากตาแหน่ง ถ้ า จานวนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งไม่อาจแบ่งได้ พอดี 1 ใน 3 ให้ กรรมการจานวน
ใกล้ เคียงที่สดุ กับจานวน 1 ใน 3 ออกจากตาแหน่ง ซึง่ ก็คือ 4 ท่าน จากการประชุมของคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์
2561 มีกรรมการ 4 ท่านที่ต้องออกตามวาระ คือ คุณธนารักษ์ พงษ์ เภตรา คุณภิสกั จารุ ดิลก คุณศรี ภพ สารสาส และ คุณกิจจาเหล่าบุญชัย
คณะกรรมการสรรหาฯได้ พิจารณาคุณสมบัติ ความสามารถของผู้ที่เหมาะสมเข้ ารับตาแหน่ง และได้ เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษัท (โดย
กรรมการที่มีสว่ นได้ เสียมิได้ ร่วมพิจารณา) เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ พิจารณาแต่งตังกรรมการดั
้
งต่อไปนี ้
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1. คุณธนารักษ์ พงษ์ เภตรา
กรรมการอิสระ
2. คุณภิสกั จารุดิลก
กรรมการบริ ษัท
3. คุณศรี ภพ สารสาส
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. คุณกิจจา เหล่าบุญชัย
กรรมการ และ รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายงานการการตลาดและการขาย
ซึ่งเป็ นกรรมการเดิม โดยเป็ นการแต่งตังกลั
้ บเข้ าดารงตาแหน่งอีกวาระหนึ่ง ซึ่ง คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาแล้ วเห็นชอบตาม
ข้ อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ที่ให้ นาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตังกรรมการทั
้
ง้ 4 ท่านเป็ นกรรมการ
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยขอให้ เป็ นการลงมติเป็ นรายบุคคลตามบัตรลงคะแนนที่
ได้ รับ
คาถามจากผู้ถือหุ้น
คุณอดิเรก พิพัฒน์ ปัทมา ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย ขอให้ ชี ้แจงว่ากรรมการอิสระที่เสนอ คือ คุณธนารักษ์ พงษ์ เภตรา และ
คุณศรี ภพ สารสาส ทัง้ 2 ท่านมีความเชี่ยวชาญด้ านใดที่จะพัฒนาบริ ษัทให้ ดีขึ ้น
คุณพงษ์ เทพ ผลอนันต์ ชี ้แจงว่า คุณธนารักษ์ พงษ์ เภตรา เป็ นผู้ที่คอนเนกชัน่ มากมาย สามารถให้ ความเห็นและความช่วยเหลือให้ กบั โครงการ
มากมายของบริ ษัท ส่วนท่านที่ 2 คุณศรี ภพ สารสาส มีประสบการณ์มาก เคยเป็ นกรรมการผู้จดั การบริ ษัท เงินทุนภัทรธนกิจ จากัด มาก่อน
ปั จจุบนั เป็ นกรรมการอิสระของบริ ษัท การบินกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) และรับเลือกให้ เป็ นประธานกรรมการตรวจสอบ เป็ นบุคคลที่ค่อนข้ างมี
ความสามารถสูง
คุณธารา ชลปราณี ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง ทักท้ วงเรื่ องว่าหากดูข้อบังคับบริ ษัทตามหนังสือเชิญประชุมหน้ าที่ 30 ข้ อที่ 36 “มติของที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นให้ ประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้ 1. ในกรณีปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน”
ในขณะที่เวลาบริ ษัทนับคะแนนจะนับรวม “งดออกเสียง” คานวณออกมาเป็ นเปอร์ เซ็นต์ด้วย ซึ่งไม่ตรงกับข้ อบังคับบริ ษัทที่กาหนดว่า ออกเสียง
ลงคะแนน แต่การงดออกเสียงถือว่าไม่ได้ ออกเสียงลงคะแนน จึงคิดว่าไม่ควรนับรวมการงดออกเสียงในฐานคะแนนเสียง อย่างไรก็ตามอยากจะ
ให้ ลองพิจารณาดังกล่าวและปรึกษาที่ปรึกษาทางกฎหมายว่าจะมีความเห็นอย่างไร
คุณพงษเทพ ผลอนันต์ ได้ ขอบคุณสาหรับความเห็นดังกล่าว และจะรับไว้ พิจารณาเพื่อปรึกษาที่กฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องต่ อไป
คุณนิพัธ ปิ่ นแสง ชี ้แจงว่าไม่สามารถตัดผู้ที่ลงคะแนนว่า งดออกเสียง เสมือนว่าบุคคลดังกล่าวไม่มีตวั ตน เป็ นการกระทาที่ทาไม่ได้ จึงต้ องนับ
รวมคะแนนงดออกเสียงด้ วย
คุณธารา ชลปราณี ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง คิดว่าเป็ นเพียงความเห็นของที่ปรึ กษากฎหมายชุดใดชุดหนึ่ง อยากขอเรี ยนฝากกรรมการให้ ปรึ กษา
IOD หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องให้ ตีความในประเด็นดังกล่าว เพื่อให้ บริ ษัทจดทะเบียนดาเนินการในทิศทางเดียวกันต่อไป
สาหรับระเบียบวาระนี ้ใช้ คะแนนเสียงข้ างมาก 50% เป็ นเกณฑ์ โดยองค์ประชุมสาหรับระเบียบวาระนี ้ มีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ า
มาร่วมประชุม 321 ราย นับเป็ นจานวนหุ้นได้ 82,378,946 หุ้น ซึง่ เท่ากันหมดสาหรับการนับองค์ประชุมก่อนลงมติกรรมการแต่ละท่าน
มติท่ ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิรับรองรายชื่อกรรมการที่ออกตามวาระ และมีมติอนุมตั ิรับรองการกลับเข้ ามาดารงตาแหน่งเป็ นรายบุคคล
ตามที่คณะกรรมการบริ ษัทเสนอด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้ ดังนี ้
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รายชื่อ
1. คุณธนารักษ์ พงษ์ เภตรา
2. คุณภิสกั จารุดิลก
3. คุณศรี ภพ ตังพลู
้ สนิ ธนา
4. คุณกิจจา เหล่าบุญชัย

เห็นด้ วย
81,908,946 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 99.43
81,316,246 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 98.71
81,172,796 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 98.54
81,436,746 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 98.86

ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 0
587,700 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 0.71
731,150 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 0.89
472,200 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 0.57

งดออกเสียง
470,000 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 0.57
475,000 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 0.58
475,000 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 0.58
470,000 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 0.57

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาค่ าตอบแทนกรรมการ
ประธานได้ ชี ้แจงว่าที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนครัง้ ที่ 1/2561 ได้ มีความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท
เพื่อให้ พิจารณานาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเรื่ องค่าตอบแทนกรรมการในรูปของเงินบาเหน็จประจาปี 2560 เป็ นเงิน 13.0 ล้ านบาท (สิบสามล้ าน
บาทถ้ วน) โดยให้ เป็ นค่าใช้ จ่ายในปี 2561 และให้ ประธานกรรมการเป็ นผู้จดั สรรต่อไป ส่วนค่าตอบแทนรายเดือนและเบี ้ยประชุมยังขอเป็ นอัตรา
เดิมที่ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อครัง้ ที่ 1/2558 แล้ ว จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาครับ
สาหรับระเบียบวาระนี ้ใช้ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยองค์ประชุมสาหรับ
ระเบียบวาระนี ้ มีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ ามาร่วมประชุม 321 ราย นับเป็ นจานวนหุ้นได้ 82,378,946 หุ้น
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการในรูปของเงินบาเหน็จประจาปี 2560 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้ ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

81,900,946 เสียง
0 เสียง
478,000 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

99.42
0.00
0.58

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกาหนดค่ าตอบแทน
ประธานฯขอให้ คุณโชคชัย ตังพู
้ ลสินธนา ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็ นผู้ชีแ้ จงดังต่อไปนี ้ ตามข้ อบังคับบริ ษัทในหมวด 8 ข้ อ 54
กาหนดไว้ ว่า ให้ ที่ประชุมสามัญประจาปี ผ้ ูถือหุ้น แต่งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกาหนดจานวนเงิ นค่าสอบบัญชี ของบริ ษัท และจากการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบครัง้ ที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ได้ มีมติให้ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อให้ เสนอต่อที่ประชุมผู้
ถือหุ้นเพื่อแต่งตัง้ บริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด (“EY”) เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทประจาปี 2561 พร้ อมทังมี
้ ค่าตอบแทนที่เสนอมาจานวน
1,490,000 บาท (หนึ่งล้ านสี่แสนเก้ าหมื่นบาทถ้ วน) โดยเพิ่มจากปี 2560 เท่ากับ 90,000 บาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 6.4 และมีรายละเอียดตาม
ตารางด้ านล่าง
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ค่าสอบบัญชี AIT
1. ค่าตรวจสอบงบประจาปี
2. ค่าสอบทานรายไตรมาส

ปี 2561
1,490,000 บาท
800,000 บาท
690,000 บาท

%
6.4
8.1
4.5

ปี 2560
1,400,000 บาท
740,000 บาท
660,000 บาท

%
8.9
8.0
10

ปี 2559
%
1,285,000 บาท 685,000 บาท 600,000 บาท -

ในเบื ้องต้ นทางคณะกรรมการตรวจสอบได้ ต่อรองกับ EY ที่เสนอขอขึ ้นค่าสอบบัญชีในปี 2561 อีก 180,000 บาท เป็ นจานวน
1,580,000 บาท โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ ตอ่ รองดีที่สดุ แล้ ว คือให้ เพิ่มขึ ้นมาเพียง 90,000 บาท
เหตุผลที่เลือก EY เนื่องจากเป็ นสานักงานที่มีมาตรฐาน มีการให้ ความรู้ เกี่ยวกับเรื่ องมาตรฐานบัญชีใหม่ๆ ไม่มีความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์กบั บริ ษัท มีความเป็ นเอกเทศซึง่ กันและกัน ในส่วนงานสอบบัญชีปี 2561 จะมีการเปลีย่ นแปลงในเรื่ องของการรับรู้รายได้ ที่คาดว่าจะ
เริ่ มบังคับใช้ ในปี 2562 แต่อย่างไรก็ตามบริ ษัทจะต้ องเริ่ มทาร่วมขนานระหว่างมาตรฐานบัญชีเก่าและมาตรฐานบัญชีใหม่ตงแต่
ั ้ ปี 2561 นี ้ เพราะ
เมื่อเริ่ มใช้ จริ งปี 2562 บริ ษัทจะต้ องมีการเปรี ยบเทียบในหน้ างบการเงินระหว่างปี 2562 และ 2561 อยูแ่ ล้ ว
ด้ วยเหตุผลที่กล่าวมาแล้ วนี ้จึงขอเสนอบริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด ต่อคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อให้ เสนอต่อผู้ถือหุ้นในครัง้ นี ้ โดยมี
รายชื่อผู้สอบบัญชีดงั ต่อไปนี ้ :1. นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 และ/หรื อ
2. นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 และ/หรื อ
3. นางสาวสุมาลี รี วราบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970
ข้ างต้ น

พร้ อมทังเสนอค่
้
าสอบบัญชีเป็ นจานวนเงิน 1,490,000 บาท(หนึง่ ล้ านสีแ่ สนเก้ าหมื่นบาทถ้ วน) ให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิตามข้ อเสนอ

สาหรับระเบียบวาระนี ้ใช้ คะแนนเสียงข้ างมาก 50% เป็ นเกณฑ์ โดยองค์ประชุมสาหรับระเบียบวาระนี ้ มีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ า
มาร่วมประชุม 321 ราย นับเป็ นจานวนหุ้นได้ 82,378,946 หุ้น
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนประจาปี 2561 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้ วยคะแนนเสียงข้ างมาก
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้ ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

81,900,946 เสียง
0 เสียง
478,000 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

99.42
0.00
0.58

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ
-ไม่มีเมื่อหมดคาถามจากผู้ถือหุ้นอื่นๆอีกแล้ ว ประธานฯจึงได้ ขอปิ ดการประชุม และยังให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถซักถามได้ หลังการประชุมและได้
กล่าวขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาเข้ าร่วมประชุมในวันนี ้ โดยทางบริ ษัทจะนาข้ อเสนอแนะที่เป็ นประโยชน์ไปปรึกษาหารื อกันต่อไป
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ปิ ดการประชุมเวลา 11.50 น.

นายพงษ์ เทพ ผลอนันต์
ประธานที่ประชุม

นายสุรพร รักตประจิต
กรรมการ

นายศิริพงษ์ อุน่ ทรพันธุ์
กรรมการ

น.ส.ศริ นทร์ จันทรนิภาพงศ์
เลขานุการบริ ษัท
ผู้บนั ทึกรายงานการประชุม
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สิ่งที่ส่งมาด้ วยหมายเลข 3
รายละเอียดการจ่ ายเงินปั นผล และอัตราการจ่ ายเงินปั นผลย้ อนหลัง 3 ปี
ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4
1. นโยบายจ่ ายเงินปั นผลของบริษัท: บริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลไม่ต่ากว่าร้ อยละ 40 ของกาไรสุทธิ ในกรณีที่ไม่มีเหตุจาเป็ นอื่นใดใน
การใช้ เงินนัน้ และการจ่ายเงินปั นผลนันจะต้
้ องไม่กระทบต่อการดาเนินงานปกติของบริ ษัทอย่างมีนยั สาคัญ
2. ประวัติการจ่ ายเงินปั นผลในช่ วง 3 ปี :
งบเฉพาะกิจการ
หัวข้ อ
ปี 2561
ปี 2560
ปี 2559
กาไรสุทธิ (ล้ านบาท)*
275.39
462.11
448.62
กาไรสุทธิตอ่ หุ้น (บาท)
1.33
2.24
2.17
1/
เงินปั นผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)
0.40
0.65
0.50
เงินปั นผล (บาท/หุ้น)2/
0.60
1.40
1.50
รวมเงินปั นผลทังปี
้ (บาท/หุ้น)3/
1.00
2.05
2.00
อัตราการจ่ายเงินปั นผลเปรี ยบเทียบกับกาไรสุทธิ
75.19%
91.52%
92.17%
จานวนหุ้นทังสิ
้ ้น
206,320,897
206,320,897 206,320,897
* กาไรสุทธิสว่ นที่เป็ นของผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
หมายเหตุ:
1/ ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 3/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 คณะกรรมการมีมติให้ จ่ายเงินปั นผล
ระหว่างกาลจากผลการดาเนินงานระหว่างเดือน มกราคม-มิถนุ ายน 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท (สีส่ บิ สตางค์)ไปแล้ ว
2/ ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 1/2562 เมื่อวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการบริ ษัทมีมติเสนอต่อที่
ประชุมสามัญประจาปี ผ้ ถู ือหุ้นครัง้ ที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิให้ จ่ายเงินปั นผลเพิ่มเติมจากผลการดาเนินงานในรอบปี
2561 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท (หกสิบสตางค์)
3/ ดังนันในปี
้
2561 บริ ษัทจะจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินสดให้ กบั ผู้ถือหุ้นรวมในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท (หนึง่ บาท)
3. อัตราเงินปั นผลที่เสนอจ่ ายสาหรับปี 2561 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 1/2562 มีมติให้ เสนอต่อที่ประชุมสามัญประจาปี ผ้ ู
ถือหุ้นให้ จา่ ยเงินปั นผลเพิ่มเติมอีกในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท (หกสิบสตางค์)โดยอัตราการจ่ายปั นผลเมื่อเปรี ยบเทียบกับกาไรสุทธิจะเท่ากับ
ร้ อยละ 75.19 ซึง่ เป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัทตามข้ อที่ 1
4. กาหนดวันจ่ ายเงินปั นผล: ได้ กาหนดวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปั นผล (Record Date) ในวันที่ 23 เมษายน 2562
และกาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562
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สิ่งที่ส่งมาด้ วยหมายเลข 4
ประวัติกรรมการที่เสนอให้ ดารงตาแหน่ ง
ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5


:

ชื่อสกุล: นายพงษ์ เทพ ผลอนันต์
ตาแหน่ง : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
สัญชาติ : ไทย
อายุ : 65 ปี
จานวนหุ้นที่ถือในบริ ษัทฯ (28 ธ.ค. 61): 900 หุ้น
คิดเป็ นร้ อยละน้ อยกว่า 0.01 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว
วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม:
- ปริ ญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ การเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริ หารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริ ญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Accreditation Program 36/2005
การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในระยะเวลาย้ อนหลัง 5 ปี (จานวน 2 บริษัท)
2555 – ปั จจุบนั
: กรรมการอิสระ บมจ. ธนาคารเกียรตินาคิน
2546 – ปั จจุบนั
: รองประธาน/ประธานกรรมการสรรหาฯ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์ เมชัน่ เทคโนโลยี
การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียนในระยะเวลาย้ อนหลัง 5 ปี (-ไม่ มี-)
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้
วันที่ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการ
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่งกรรมการ
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่งจนครบวาระ

: กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
: 15 กุมภาพันธ์ 2546
: 16 ปี
: 19 ปี (ดารงตาแหน่งเกินกว่า 9 ปี เนื่องจากเป็ นกรรมการที่เป็ นผู้เชี่ยวชาญด้ านการเงิน
จึงสามารถให้ ความเห็นด้ านดังกล่าวเพื่อช่วยการตัดสินใจเรื่ องสาคัญของบริ ษัท ได้ เป็ น
อย่างดีมาตลอด)
ประวัติการเข้ าร่วมประชุมปี 2561
: 6/6 (ประชุมกรรมการ) 4/4(ประชุมกรรมการตรวจสอบ) 3/3 (คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 1/1(ประชุมสามัญประจาปี ผ้ ถู ือหุ้น 1/2561)
ตาแหน่ งในกิจการที่แข่ งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
:-ไม่ม-ี
มีคุณสมบัตกิ รรมการตามกฎหมายและไม่ มีลักษณะต้ องห้ ามตามประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน
: ใช่
ประวัติการกระทาความผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้ อนหลัง
:-ไม่ม-ี
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ชื่อสกุล: นายสุรพร รักตประจิต
ตชื่อาแหน่
: กรรมการ
จารณาค่าตอบแทน
สกุล:ง นายสุ
รพร รักกรรมการสรรหาและพิ
ตประจิต

าแหน่
กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
สัตญ
ชาติง :: ไทย
สัอายุ
ญชาติ
: 64: ไทย
อายุ
: 64้ นทีถ่ ือในบริ ษัทฯ (28 ธ.ค. 61): 5,455,885 หุ้น
จานวนหุ
นร้ อยละ
นจดทะเบี
ยนชาระแล้
จานวนหุ้นคิทีดถ่ เป็ือในบริ
ษัทฯ2.64
(28 ของทุ
ธ.ค. 61):
5,455,885
หุ้น ว
วุฒิการศึกคิษา/ประวั
ติการอบรม:
ดเป็ นร้ อยละ
2.64 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว

วุฒิการศึ
ติการอบรม:
- ปริกญษา/ประวั
ญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์
Syracuse University, New York ประเทศสหรัฐอเมริ กา
- ปริ ญญาตรี
The American
University,
D.C.ฐประเทศสหรั
ญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ Syracuse
University,
NewWashington
York ประเทศสหรั
อเมริ กา ฐอเมริ กา
- ปริ
สมาคมส่
งเสริสาขาเศรษฐศาสตร์
มสถาบันกรรมการบริ
ัทไทย (IOD)University,
หลักสูตร Director
Certificate
Program 35/2003
ญญาตรี
TheษAmerican
Washington
D.C. ประเทศสหรั
ฐอเมริ กา
การด-ารงต
าแหน่งเสริ
งกรรมการ/ผู
้ บริหารในบริ
ษัทจดทะเบี
อนหลัง 5Program
ปี (จานวน
2 บริษัท)
สมาคมส่
มสถาบันกรรมการบริ
ษัทไทย
(IOD) หลัยกนในระยะเวลาย้
สูตร Director Certificate
35/2003
ปั จจุบงนั กรรมการ/ผู้บริหารในบริ
: กรรมการ
บมจ.เอเชียยนในระยะเวลาย้
ประกันภัย 1950 อนหลัง 5 ปี (จานวน 2 บริษัท)
การด2556–
ารงตาแหน่
ษัทจดทะเบี
2546 - ปัปัจจจุจุบบนั นั
กรรมการ/บมจ.เอเชี
กรรมการสรรหาฯ
2556–
:: กรรมการ
ยประกันภั/กรรมการบริ
ย 1950 หาร /รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายงานบริ การ
แอ็ดวานซ์
อินฟอร์ เมชัน่ /กรรมการบริ
เทคโนโลยี หาร /รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายงานบริ การ
2546 - ปั จจุบนั
: บมจ.
กรรมการ/
กรรมการสรรหาฯ
การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในบริ
ษัทดอืวานซ์
่ นที่ไอม่ินใฟอร์
ช่ บริเษมชััทน่ จดทะเบี
ยนในระยะเวลาย้ อนหลัง 5 ปี (จานวน 1 บริษัท)
บมจ. แอ็
เทคโนโลยี
ปั จจุบงกรรมการ/ผู
นั
: กรรมการ
เอไอที
โฮลดิ ้ง
การด2555
ารงต–าแหน่
้ บริหารในบริ
ษัทอืบจก.
่ นที่ไล็ม่อใกซเลย์
ช่ บริษัทแอนด์
จดทะเบี
ยนในระยะเวลาย้
อนหลัง 5 ปี (จานวน 1 บริษัท)
ประเภทกรรมการที
เ
่
สนอแต่
ง
ตั
ง
้
:
กรรมการ
กรรมการสรรหาและพิ
จ
ารณาค่
า
ตอบแทน
2555 – ปั จจุบนั
บจก. ล็อกซเลย์ แอนด์ เอไอที โฮลดิ ้ง
สนอแต่
งตัง้
วัประเภทกรรมการที
นที่ได้ รับการแต่งตั่เงเป็
้ นกรรมการ

จารณาค่าตอบแทน
: 3กรรมการ
มีนาคม กรรมการสรรหาและพิ
2546

นที่ได้ รับทการแต่
ตังเป็
้ นงกรรมการ
กรรมการ
จวัานวนปี
ี่ดารงตงาแหน่

: 316มีปีนาคม 2546

จานวนปี ที่ดารงตาแหน่งกรรมการ
16 ปี
จนครบวาระ : 19



จานวนปี
ที่ดารงต
าแหน่งมจนครบวาระ
19 ปี(ประชุมกรรมการ), 3/3 (กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน)
ประวั
ติการเข้
าร่วมประชุ
ปี 2561 : 6/6
ญประจ3/3
าปี ผ(กรรมการสรรหาและพิ
้ ถู ือหุ้น 1/2561)
ประวัติการเข้ าร่วมประชุมปี 2561 : 1/1
6/6 (ประชุมสามั
กรรมการ),
จารณาค่าตอบแทน)
ตาแหน่ งในกิจการที่แข่ งขัน/เกี่ยวเนื่อ1/1
งกับ(ประชุ
ธุรกิจมของบริ
ัทฯทีาปี่ อาจท
เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
สามัญษประจ
ผ้ ถู ือหุาให้
้ น 1/2561)
มีตาแหน่
คุณสมบั
ตกิ จรรมการตามกฎหมายและไม่
มตามประกาศของคณะกรรมการก
ากับตลาดทุน
งในกิ
การที่แข่ งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุมรีลกิักจษณะต้
ของบริอษงห้ัทาฯที
่ อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ติการกระท
าความผิดกฎหมายในระยะ
ปี ย้ อนหลั
มีประวั
คุณสมบั
ตกิ รรมการตามกฎหมายและไม่
มีล10
ักษณะต้
องห้งามตามประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ประวัติการกระทาความผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้ อนหลัง
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:-ไม่ม-ี
::-ไม่
ใช่ ม-ี
:-ไม่
: ใช่ ม-ี
:-ไม่ม-ี




ชื่อ-สกุล: นายกิตติศกั ดิ์ สพโชคชัย
-สกุลง: :นายกิ
ตติศกั กรรมการสรรหาและพิ
ดิ์ สพโชคชัย
ตชื่อาแหน่
กรรมการ
จารณาค่าตอบแทน
ตสัญ
าแหน่
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ชาติง :: กรรมการ
ไทย
สัญชาติ
อายุ
: 64: ปีไทย
: 64้ นปีที่ถือในบริ ษัทฯ (28 ธ.ค. 61): 6,874,659 หุ้น
จอายุ
านวนหุ
นร้ อยละ
นจดทะเบี
ยนชาระแล้
จานวนหุ้นคิทีด่ถเป็ือในบริ
ษัทฯ3.33
(28 ของทุ
ธ.ค. 61):
6,874,659
หุ้น ว
วุฒิการศึกคิษา/ประวั
ติการอบรม:
ดเป็ นร้ อยละ
3.33 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว
- ปริกญษา/ประวั
ญาตรี เศรษฐศาสตร์
วุฒิการศึ
ติการอบรม: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- ปริ
สมาคมส่
ง
เสริ
ม
สถาบั
น
กรรมการบริ
ษ
ั
ท
ไทย
(IOD)
หลั
ก
สู
ต
ร
Director
Accreditation
Program
54/2006
ญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- หลั
กสูตรอบรมนั
กบริ หนารระดั
บสูง ธรรมศาสตร์
เพื่อหลั
สังคม
่1 (นมธ.1)
ระหว่าง พ.คProgram
– ก.ย 2555
สมาคมส่
งเสริ มสถาบั
กรรมการบริ
ษัทไทย (IOD)
กสูตรุ่รนทีDirector
Accreditation
54/2006
การด-ารงต
งกรรมการ/ผู
้ บริหบารในบริ
ษัทจดทะเบี
นในระยะเวลาย้
นหลัางง 5พ.ค
ปี (จ
านวน
1 บริษัท)
หลักสูาแหน่
ตรอบรมนั
กบริ หารระดั
สูง ธรรมศาสตร์
เพื่อสังยคม
รุ่นที่1 (นมธ.1)อระหว่
– ก.ย
2555
ปั จจุบงกรรมการ/ผู
นั
: กรรมการสรรหาฯ
แอ็ดวานซ์อินฟอร์
เมชังน่ เทคโนโลยี
การด2553
ารงต–าแหน่
้ บริหารในบริ
ษัทจดทะเบีบมจ.
ยนในระยะเวลาย้
อนหลั
5 ปี (จานวน 1 บริษัท)
2546
: กรรมการสรรหาฯ
กรรมการ บมจ. แอ็บมจ.
ดวานซ์
ฟอร์ เอมชัินฟอร์
น่ เทคโนโลยี
2553 – ปั จจุบนั
แอ็อดินวานซ์
เมชัน่ เทคโนโลยี
การด2546
ารงต–าแหน่
ง
กรรมการ/ผู
้
บ
ริ
ห
ารในบริ
ษ
ท
ั
อื
่
น
ที
่
ไ
ม่
ใ
ช่
บ
ริ
ษ
ั
ท
จดทะเบี
ย
นในระยะเวลาย้
อนหลัง 5 ปี (จานวน 12 บริษัท)
ปั จจุบนั
: กรรมการ บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์ เมชัน่ เทคโนโลยี
ปั จจุบงกรรมการ/ผู
นั
: กรรมการ
ท
การด2561
ารงต–าแหน่
้ บริหารในบริ
ษัทอืบมจ.
่ นที่ไวีม่รใันช่ดา
บริรีษสัทอร์จดทะเบี
ยนในระยะเวลาย้ อนหลัง 5 ปี (จานวน 12 บริษัท)
2559
: กรรมการ บจก.
าโนว่รี สาอร์เขาใหญ่
2561 – ปั จจุบนั
บมจ. วิวีลรันล่ดา
ท
: กรรมการ บจก. ต้วิลนล่คูาณโนว่ดีเาวลลอปเม้
2559 – ปั จจุบนั
เขาใหญ่นท์
ุ เวลลอปเม้
ดีเวลลอปเม้
: กรรมการ บจก. ต้สุรนี ยคู์ตณรี บดีญ
นท์ นท์
2553 – ปั จจุบนั
คส์ (ประเทศไทย)
: กรรมการ บจก. สุโตอะ
รีย์ตรีอิบเล็ญ
ุ คโทรนิ
ดีเวลลอปเม้
นท์
: กรรมการ บจก.
บจก.โตอะ
เคเอสพี
2553 – ปั จจุบนั
อิเล็คสแควร์
โทรนิคส์ (ประเทศไทย)
2551 – ปั จจุบนั
คทรี (So
Bangkok Hotel)
: กรรมการ บจก. โอ๊
เคเอสพี
สแควร์
: กรรมการ บจก.
รียค์ตทรี
รี บญ
ุ (Soโฮลดิ
้ง Hotel)
2551 – ปั จจุบนั
บจก.สุโอ๊
Bangkok
2526 – ปั จจุบนั
: กรรมการ
ประธานกรรมการ
ัทในเครื้ง อ วิชยั กรุ๊ป
บจก. สุรกลุ
ี ย์ตม่ รี บบริญ
ุ ษโฮลดิ
: บจก. วิชยั เทรดดิกลุ
้ง (1983)
2526 – ปั จจุบนั
: ประธานกรรมการ
ม่ บริษัทในเครื อ วิชยั กรุ๊ป
: บจก. เครื
งเสียง ้ง (1983)
วิชยั ่ อเทรดดิ
ออดิ่ อโงเสี
อเอ็ยนงจิเนียริ่ งเซอร์ วิส
: บจก. เครื
บจก.ดิออดิ
จิตคอนโทรล
: บจก.
โอเอ็นจิเนียริ่ งเซอร์ วิส
ประเภทกรรมการทีเ่ สนอแต่งตัง้
: กรรมการ
จารณาค่าตอบแทน
: บจก.ดิจกรรมการสรรหาและพิ
ิตคอนโทรล
ประเภทกรรมการที
งตัง้
: 15
กรรมการ
จารณาค่าตอบแทน
วันที่ได้ รับแต่งตังให้
้ เ่ สนอแต่
ป็ นกรรมการ
กุมภาพักรรมการสรรหาและพิ
นธ์ 2546
วัจนานวนปี
ที่ได้ รับทแต่
งตังให้
้ าแหน่
เป็ นงกรรมการ
ี่ดารงต
กรรมการ : 15
16 กุปีมภาพันธ์ 2546
จจานวนปี
16 ปี
านวนปีทที่ดี่ดารงต
ารงตาแหน่
าแหน่งงกรรมการ
จนครบวาระ : 19
จานวนปี
ที่ดารงต
าแหน่งมจนครบวาระ
19 ปี(ประชุมกรรมการ), 2/3 (กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน)
ประวั
ติการเข้
าร่วมประชุ
ปี 2561 : 5/6
ประวัติการเข้ าร่วมประชุมปี 2561 : 5/6
จารณาค่าตอบแทน)
0/1 (ประชุมกรรมการ),
สามัญประจ2/3
าปี ผ(กรรมการสรรหาและพิ
้ ถู ือหุ้น 1/2561)
ตาแหน่ งในกิจการที่แข่ งขัน/เกี่ยวเนื่อ0/1
งกับ(ประชุ
ธุรกิจมของบริ
ัทฯทีาปี่ อาจท
เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
สามัญษประจ
ผ้ ถู ือหุาให้
้ น 1/2561)
:-ไม่ม-ี
ตมีาแหน่
งในกิ
การที่แข่ งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุมรีลกิักจษณะต้
ของบริอษงห้ัทาฯที
่ อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
คุณสมบั
ตกิ จรรมการตามกฎหมายและไม่
มตามประกาศของคณะกรรมการก
ากับตลาดทุน :-ไม่
: ใช่ ม-ี
มีประวั
คุณสมบั
ตกิ รรมการตามกฎหมายและไม่
มีล10
ักษณะต้
องห้งามตามประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน ::-ไม่
ติการกระท
าความผิดกฎหมายในระยะ
ปี ย้ อนหลั
ใช่ ม-ี
ประวัติการกระทาความผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้ อนหลัง
:-ไม่ม-ี
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ชื่อ-สกุล: นายโชดิวตั ดัน่ ธนสาร
ตาแหน่ง : กรรมการ
สัญชาติ : ไทย
อายุ: 55 ปี
จานวนหุ้นทีถ่ ือในบริ ษัทฯ (28 ธ.ค. 61): 7,000,000 หุ้น และในนามคูส่ มรส
คุณจันทนา กระแสร์ แสน อีกจานวน 260,000 หุ้น
รวมคิดเป็ นร้ อยละ 4.65 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว
วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม:
- ปริ ญญาโท สาขาการตลาด Wagner College ประเทศสหรัฐอเมริ กา
- ปริ ญญาตรี สาขาบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Certificate Program 72/2006
- สถาบันจิตวิทยาความมัน่ คง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ หลักสูตร การปฏิบตั ิการจิตวิทยา ฝ่ ายอานวยการ รุ่นที่ 96
- สมาคมบริ ษัทจดทะเบียนไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หลักสูตร TLCA Executive Development Program
รุ่นที่ 7 (EDP 7)
- สถาบันวิทยาการตลาดทุน หลักสูตร ผู้บริ หารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 27 (วตท.27)
การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในระยะเวลาย้ อนหลัง 5 ปี (จานวน 1 บริษัท)
2560 - ปั จจุบนั
: ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ ฝ่ ายขายส่วนงานโครงการพิเศษ
บมจ.แอ็ดวานซ์อินฟอร์ เมชัน่ เทคโนโลยี
2550 – ปั จจุบนั
: กรรมการ บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์ เมชัน่ เทคโนโลยี
2538 – 2559
: ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ ฝ่ ายขายส่วนงานเอกชนและส่วนงานราชการ
บมจ.แอ็ดวานซ์อินฟอร์ เมชัน่ เทคโนโลยี
การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียนในระยะเวลาย้ อนหลัง 5 ปี (จานวน 2 บริษัท)
2559 - ปั จจุบนั
: กรรมการ บจก. แอพท์ เมดิเทค
2558 - ปั จจุบนั
: กรรมการบริ ษัท บจก. รักษ์ บ้านเรา
ประเภทกรรมการทีเ่ สนอแต่งตัง้
: กรรมการ
วันที่ได้ รับแต่งตังให้
้ เป็ นกรรมการ
: 1 พฤศจิกายน 2550
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่งกรรมการ : 12 ปี
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่งจนครบวาระ : 15 ปี
ประวัติการเข้ าร่วมประชุมปี 2561 : 6/6 (ประชุมกรรมการ), 1/1 (ประชุมสามัญประจาปี ผ้ ถู ือหุ้น 1/2561)
ตาแหน่ งในกิจการที่แข่ งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
มีคุณสมบัตกิ รรมการตามกฎหมายและไม่ มีลักษณะต้ องห้ ามตามประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ประวัติการกระทาความผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้ อนหลัง
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:-ไม่ม-ี
: ใช่
:-ไม่ม-ี

สิ่งที่ส่งมาด้ วยหมายเลข 5
คานิยามและคุณสมบัตกิ รรมการอิสระของบริษัท
ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5
นิยามและคุณสมบัติกรรมการอิสระมีดังนี ้
กรรมการอิสระ คือกรรมการที่ไม่ได้ บริ หารจัดการบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อยของบริ ษัท มีความอิสระจากคณะผู้บริ หารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และไม่มี
ธุรกิจกับบริ ษัท ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อผลประโยชน์ของบริ ษัท และ/หรื อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น โดยกรรมการอิสระแต่ละคนต้ อง
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี ้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละหนึ่งของจานวนหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรื อผู้มี
อานาจควบคุมของบริ ษัท ทังนี
้ ้ ให้ นบั รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้ วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้ เงินเดือนประจา หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท บริ ษัท
ใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อของผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทังนี
้ ้ ลักษณะต้ องห้ ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็ นข้ าราชการ หรื อที่ปรึกษาของ
ส่วนราชการซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร
รวมทังคู
้ ่สมรสของบุตร ของผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้ รับการเสนอให้ เป็ นผู้บริ หารหรื อผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท ใน
ลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่
้ เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั หรื อผู้มีอานาจควบคุมของผู้ที่
มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้ น
จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ความสัม พัน ธ์ ท างธุ ร กิ จ ตามวรรคหนึ่ง รวมถึ ง การท ารายการทางการค้ า ที่ ก ระท าเป็ น ปกติ เ พื่ อ ประกอบกิ จ การ การเช่ า หรื อ ให้ เ ช่ า
อสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรื อบริ การ หรื อการให้ หรื อรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้ วยการรับหรื อให้ ก้ ยู ืม ค ้าประกัน การ
ให้ สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี ้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทานองเดียวกัน ซึ่งเป็ นผลให้ ผ้ ขู ออนุญาตหรื อคู่สญ
ั ญามีภาระหนี ้ที่ต้องชาระอี ก
ฝ่ ายหนึง่ ตังแต่
้ ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัท หรื อตังแต่
้ 20 ล้ านบาทขึ ้นไป แล้ วแต่จานวนใดจะต่ากว่า ทังนี
้ ้ การคานวณ
ภาระหนี ้ดังกล่าวให้ เป็ นไปตามวิธีการคานวณมูลค่าของรายการเกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์
ในการทารายการเกี่ยวโยง โดยอนุโลม แต่ในการการพิจารณาภาระหนี ้ดั งกล่าว ให้ นบั รวมภาระหนี ้ที่เกิดขึ ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท และไม่ เป็ น
ผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึง่ มีผ้ สู อบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วมผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทสังกัดอยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
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6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใด ๆ ซึง่ รวมถึงการให้ บริ การเป็ นที่ปรึกษากฎหมายหรื อที่ปรึกษาทางการเงิน ซึง่ ได้ รับค่าบริ การเกิน
กว่า 2 ล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทและไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มี
นัย ผู้มีอานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพนันด้
้ วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึ่งเป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้น
รายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย หรื อไม่เป็ นหุ้นส่วนที่มีนยั ในห้ าง
หุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจา หรื อถือหุ้นเกินร้ อยละหนึง่ ของจานวนหุ้นที่
มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัทหรื อบริ ษั ท
ย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษัท
10. ภายหลังได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการอิสระแล้ ว อาจได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ ตดั สินใจในการดาเนินกิจการของบริ ษัท บริ ษัท
ใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุม โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะได้
(collective decision)
ในกรณีที่บคุ คลที่บริ ษัทแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระเป็ นบุคคลที่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจหรื อการให้ บริ การทางวิชาชี พ
เกินมูลค่าที่กาหนดตามวรรคหนึ่งข้ อ 4 หรื อ 6 ให้ บริ ษัทได้ รับการผ่อนผันข้ อห้ ามการมีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจหรื อการให้ บริ การ
ทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว ก็ตอ่ เมื่อบริ ษัทได้ จดั ให้ มีความเห็นคณะกรรมการบริ ษัทที่แสดงว่าได้ พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7แล้ วว่า
การแต่งตังบุ
้ คคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฎิบตั ิหน้ าที่และการให้ ความเห็นที่เป็ นอิสระ และจัดให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลต่อไปนี ้ในหนังสือ
นัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตังกรรมการอิ
้
สระด้ วย
บริ ษัทได้ กาหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามที่ระบุไว้ ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่ องการขออนุญาตและการ
อนุญาตให้ เสนอขนายหุ้นที่ออกใหม่นนทุ
ั ้ กประการ
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สิ่งที่ส่งมาด้ วยหมายเลข 6
ค่ าตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2562
ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 6
พิจารณาค่ าตอบแทนกรรมการ
1. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาค่าตอบแทน
ศึกษา วิเคราะห์ เปรี ยบเทียบค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารให้ อยูใ่ นระดับที่เทียบเคียงได้ กบั บริ ษัทจดทะเบียนที่มขี นาด
ใกล้ เคียงกัน และทาธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน อีกทังเพี
้ ยงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มคี ณ
ุ ภาพให้ อยูก่ บั บริ ษัท
2. อัตราค่าเบี ้ยประชุมกรรมการ
อัตราเบี ้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนเท่ากับอัตราเดิมตังแต่
้ ปี 2558 จนถึงปี 2562
หน่วย: บาท
(เพื่อนาเสนอ )
หัวข้ อ
ปี 2562
ปี 2561
ปี 2560
คณะกรรมการบริ ษัท
ประธานกรรมการ
ค่าตอบแทนรายเดือน*
25,000
25,000
25,000
ค่าเบี ้ยประชุม**
25,000
25,000
25,000
กรรมการ
ค่าตอบแทนรายเดือน*
13,000
13,000
13,000
ค่าเบี ้ยประชุม**
17,000
17,000
17,000
คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการ
ค่าตอบแทนรายเดือน*
25,000
25,000
25,000
ค่าเบี ้ยประชุม**
25,000
25,000
25,000
กรรมการ

ค่าตอบแทนรายเดือน*
20,000
ค่าเบี ้ยประชุม**
20,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานกรรมการ
ค่าตอบแทนรายเดือน*
ค่าเบี ้ยประชุม**
25,000
กรรมการ
ค่าตอบแทนรายเดือน*
ค่าเบี ้ยประชุม**
20,000
หมายเหตุ :
* จ่ายให้ กบั กรรมการทุกท่าน
** จ่ายให้ เฉพาะกรรมการที่ร่วมประชุมเท่านัน้
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20,000
20,000

20,000
20,000

25,000
20,000

25,000
20,000

3. พิจารณาบาเหน็จกรรมการประจาปี
จากการประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ครั ง้ ที่ 1/2562 เมื่ อ วัน ที่ 26 กุม ภาพัน ธ์ 2562 คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ พิ จ ารณาความเห็ น ของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ ว มีมติเห็นควรนาเสนอต่อที่ประชุมสามัญประจาปี ผ้ ูถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2562 พิจารณาอนุมัติ
บาเหน็จประจาปี 2561 ของคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นเงินรวมทังสิ
้ ้น 7,500,000 บาท (เจ็ดล้ านห้ าแสนบาท) โดยจ่ายจากค่าใช้ จ่ายในปี 2562 และ
ให้ ประธานกรรมการเป็ นผู้พิจารณาจัดสรร
ข้ อมูลเปรียบเทียบเพื่อประกอบการพิจารณา

งบการเงินรวม
หัวข้ อ

ปี 2561
7.50
4,237.63

บาเหน็จประจาปี
ยอดรายได้

4. ผลประโยชน์อื่นที่ไม่ใช่ตวั เงิน



: -ไม่ม-ี
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หน่วย : ล้ านบาท
งบการเงินซึง่ แสดงเงิน
ลงทุนตามวิธีสว่ นได้ เสีย
ปี 2560
ปี 2559
13.00
13.00
5,397.17
4,419.08

สิ่งที่ส่งมาด้ วยเหมายเลข 7
การแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าตอบแทน
ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 7
พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกาหนดค่ าตอบแทน
จากการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ ที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้ ประชุมพิจารณา
คัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริ ษัทในปี 2562 มีสาระสาคัญสรุปได้ ดงั นี ้
1. จากความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่เสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท สรุ ปว่าบริ ษัทได้ แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจากบริ ษัท สานักงาน
อีวาย จากัด ให้ เป็ นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริ ษัทมาตังแต่
้ ปี 2546 จนถึงปั จจุบนั ในช่วงเวลาดังกล่าวผู้สอบบัญชีได้ ทาหน้ าที่ตามขอบเขตอานาจ
หน้ าที่และมีข้อเสนอแนะต่างๆให้ กบั บริ ษัทเป็ นอย่างดีมาโดยตลอด และมีการมอบหมายผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเข้ ามาดาเนินการตรวจสอบบัญชี
ดังตารางรายชื่อผู้สอบบัญชีในแต่ละปี ดงั นี ้
รายการ
ชื่อสานักงาน
ตรวจสอบบัญชี

ผู้สอบบัญชี

ปี 2562
นาเสนอเพื่อพิจารณา
บจก. สานักงาน อีวาย

ปี 2561

ปี 2560

บจก. สานักงาน อีวาย

บจก. สานักงาน อีวาย

นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 5313 หรื อ
นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 4501 หรื อ
นางสาวสุมาลี รี วรา
บัณฑิต
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 3970

นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 5313 หรื อ
นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 4501 หรื อ
นางสาวสุมาลี รี วรา
บัณฑิต
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 3970

นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 5313 หรื อ
นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 4501 หรื อ
นางสาวสุมาลี รี วรา
บัณฑิต
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 3970

จานวนปี ทเี่ คย
สอบบัญชีให้ บริ ษัท (ปี )
16
2

2

2

คณะกรรมการตรวจสอบได้ ตรวจสอบแล้ วว่า ผู้ตรวจสอบบัญชีที่ถกู เสนอชื่อนันไม่
้ มีความสัมพันธ์หรื อมีสว่ นได้ เสียกับบริ ษัท /บริ ษัทย่อย/
ผู้บริ หาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ อง แม้ ว่าบริ ษัทผู้สอบบัญชีของบริ ษัทย่อยเป็ นคนละบริ ษัทกับบริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด แต่
คณะกรรมการตรวจสอบมัน่ ใจว่าจะดูแลให้ สามารถจัดทางบการเงินได้ ทนั ตามกาหนดเวลา
ดังนัน้ ในการประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ ครั ง้ ที่ 1/2562 จึ งมีม ติใ ห้ เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษัท ในการประชุม
คณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 1/2562 เพื่อแต่งตัง้ นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 หรื อ นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์ ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 หรื อ นางสาวสุมาลี รี วราบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970 เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทในปี 2562 ต่อไป
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2. ในการพิจารณาค่าสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้ มีการประชุมครัง้ ที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 พิจารณาใบเสนอ
ราคาค่าสอบบัญชี ประจาปี 2562 ที่บริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด เสนอมา โดยบริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด เสนอราคาค่าสอบบัญชี บมจ.
แอ็ดวานซ์อินฟอร์ เมชัน่ เทคโนโลยี มาเป็ นเงิน 1,600,000 บาท (หนึง่ ล้ านหกแสนบาทถ้ วน) เพิ่มขึ ้นจากอัตราค่าสอบบัญชีปี 2561 ประมาณ ร้ อย
ละ 7.38 ซึง่ น่าจะสมเหตุสมผลที่จะเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ประชุมมีมตินาเสนอต่อที่ประชุมสามัญประจาปี ผ้ ถู ือ
หุ้นครัง้ ที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิคา่ สอบบัญชีประจาปี 2562 ในส่วนของ บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์ เมชัน่ เทคโนโลยี เป็ นเงิน 1,600,000 บาท
(หนึง่ ล้ านหกแสนบาทถ้ วน) เพื่อพิจารณาอนุมตั ิตอ่ ไป

หัวข้ อ
ค่าสอบบัญชีของ บมจ.แอ็ดวานซ์อินฟอร์ เมชัน่ เทคโนโลยี
- ค่าตรวจสอบงบประจาปี
- ค่าสอบทานรายไตรมาส
ค่าบริ การอื่นๆ



ปี 2562
(นาเสนอเพื่อพิจารณา)
1,600,000
880,000
720,000

1,490,000
800,000
690,000

1,400,000
740,000
660,000

-

-

-
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ปี 2561

หน่วย : บาท
ปี 2560

สิ่งที่ส่งมาด้ วยหมายเลข 8
รายละเอียดการแก้ ไขข้ อบังคับของบริษัทฯ ข้ อ 25 และ ข้ อ 29
ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 8
รายละเอียดการแก้ ไขข้ อบังคับของบริษัทฯ ข้ อ 25 และ ข้ อ 29
(เกี่ยวกับการประชุมผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ การเรียกประชุมผู้ถอื หุ้นโดยผู้ถอื หุ้นของบริษัท)
ข้ อบังคับฉบับปั จจุบัน
ข้ อ 25 คณะกรรมการของบริ ษั ท ต้ องจั ด ให้ มี ก ารประชุ ม
คณะกรรมการอย่างน้ อย 3 เดือนต่อครัง้
ประธานกรรมการเป็ นผู้เรี ยกประชุมคณะกรรมการเมื่อ
เห็นควร แต่ทงนี
ั ้ ้กรรมการตังแต่
้
2 คนขึ ้นไปอาจร้ องขอให้ เรี ยก
ประชุมคณะกรรมการก็ได้ ในกรณีนี ้ให้ ประธานกรรมการกาหนด
วันและนัดประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วนั ที่ได้ รับคาร้ องขอ
ในการเรี ย กประชุมคณะกรรมการให้ ประธานกรรมการ
หรื อผู้ซึ่งได้ รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่
น้ อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้ นแต่ในกรณีจาเป็ นรี บด่วนเพื่อ
รักษาสิทธิประโยชน์ของบริ ษัท จะแจ้ งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและ
กาหนดวันประชุมให้ เร็ วกว่านันก็
้ ได้
ให้ ประธานกรรมการหรื อกรรมการที่ได้ รับมอบหมายจาก
ประธานกรรมการเป็ นผู้กาหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประชุม
คณะกรรมการ ซึ่งสถานที่ที่ ประชุมนัน้ อาจกาหนดเป็ นอย่างอื่น
นอกเหนือไปจากท้ องที่อนั ป็ นที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่ของบริ ษัทหรื อ
จังหวัดใกล้ เคียงก็ได้ หากประธานกรรมการหรื อกรรมการที่ได้ รับ
มอบหมายจากประธานกรรมการมิได้ กาหนดสถานที่ที่ประชุมให้ ใช้
สถานที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่ของบริ ษัทเป็ นสถานที่ประชุม



ข้ อบังคับที่เสนอแก้ ไข
ข้ อ 25 คณะกรรมการของบริ ษั ท ต้ องจั ด ให้ มี ก ารประชุ ม
คณะกรรมการอย่างน้ อย 3 เดือนต่อครัง้
ประธานกรรมการเป็ นผู้เรี ยกประชุมคณะกรรมการเมื่อ
เห็นควร แต่ทงนี
ั ้ ้กรรมการตังแต่
้
2 คนขึ ้นไปอาจร้ องขอให้ เรี ยก
ประชุมคณะกรรมการก็ได้ ในกรณีนี ้ให้ ประธานกรรมการกาหนด
วันและนัดประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วนั ที่ได้ รับคาร้ องขอ
ในการเรี ยกประชุมคณะกรรมการให้ ประธานกรรมการ
หรื อผู้ซึ่งได้ รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่
น้ อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้ นแต่ในกรณีจาเป็ นรี บด่วนเพื่อ
รักษาสิทธิ ประโยชน์ ของบริ ษัท จะแจ้ งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น
และกาหนดวันประชุมให้ เร็ วกว่านันก็
้ ได้
ให้ ประธานกรรมการหรื อกรรมการที่ได้ รับมอบหมายจาก
ประธานกรรมการเป็ นผู้กาหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประชุม
คณะกรรมการ ซึ่งสถานที่ที่ประชุมนันอาจก
้
าหนดเป็ นอย่างอื่น
นอกเหนือไปจากท้ องที่อนั ป็ นที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่ของบริ ษัทหรื อ
จังหวัดใกล้ เคียงก็ได้ หากประธานกรรมการหรื อกรรมการที่ได้ รับ
มอบหมายจากประธานกรรมการมิได้ กาหนดสถานที่ที่ประชุมให้
ใช้ สถานที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่ของบริ ษัทเป็ นสถานที่ประชุม โดยใน
การประชุมคณะกรรมการนันสามารถจั
้
ดให้ มีการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยมีขนตอน
ั้
วิธีการ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขนัน้
ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ อง
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ข้ อบังคับฉบับปั จจุบัน
ข้ อ 29 คณะกรรมการต้ อ งจัด ให้ มี ก ารประชุม ผู้ถื อ หุ้น เป็ น การ
ประชุมสามัญประจาปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วนั สิ ้นสุดรอบปี บญ
ั ชี
ของบริ ษัท
การประชุมผู้ถือ หุ้น คราวอื่น นอกเหนือ จากวรรคหนึ่ง ให้
เรี ยกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้น
เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สดุ แต่จะเห็นสมควร หรื อผู้ถือ
หุ้นซึง่ มีห้ นุ นับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจานวนหุ้นที่จาหน่าย
ได้ ทงหมด
ั้
หรื อผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่
น้ อยกว่า 1 ใน 10 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
เข้ าชื่อกัน
ทาหนังสือขอให้ คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุม
วิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้ เรี ยกประชุมไว้
ในหนังสือดังกล่าวนัน้ ในกรณี นี ้ให้ คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือ
หุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น



ข้ อบังคับที่เสนอแก้ ไข
ข้ อ 29 คณะกรรมการต้ อ งจัด ให้ มี ก ารประชุม ผู้ถื อ หุ้น เป็ น การ
ประชุมสามัญประจาปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วนั สิ ้นสุดรอบปี บญ
ั ชี
ของบริ ษัท
การประชุมผู้ถือ หุ้นคราวอื่ นนอกเหนื อจากวรรคหนึ่ง ให้
เรี ยกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้น
เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สดุ แต่จะเห็นสมควร
ข้ อ 29/1 การประชุมที่ผ้ ถู ือหุ้นคนหนึ่งหรื อหลายคนซึ่งมีห้ นุ
นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้
ทังหมด
้
เข้ าชื่อกันทาหนังสือขอให้ คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือ
หุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่ องและเหตุผล
ในการที่ขอให้ เรี ยกประชุมไว้ ให้ ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวนัน้ ใน
กรณีนี ้คณะกรรมการต้ องจัดประชุมผู้ถือหุ้น ภายใน 45 วันนับแต่
วันที่ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ทัง้ นี ้ ผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุมไม่
อาจใช้ สิทธิร้องขอให้ ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องอื่นนอกจากที่กาหนด
ไว้ ในหนังสือประชุม โดยอาศัยอานาจตามมาตรา 105 วรรคสอง
แห่งพระราชบัญญัติ บริ ษัทมหาชน จากัด พ.ศ. 2535 (หรื อที่จะมี
การแก้ ไขเพิ่มเติม)ได้
ข้ อ 29/2 ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการไม่จัด ให้ มี ก ารประชุ ม
ภายในกาหนดระยะเวลาตามข้ อ29/1 ผู้ถือหุ้นทังหลายซึ
้
ง่ เข้ าชื่อกัน
หรื อผู้ถือหุ้นคนอื่นๆรวมกันได้ จานวนหุ้นตามที่บงั คับไว้ นนจะเรี
ั้
ยก
ประชุมเองก็ได้ ภายใน 45 วันนับแต่วนั ครบกาหนดระยะเวลาตาม
ข้ อ29/1 ในกรณี เ ช่ น นี ้ ให้ ถื อ ว่ า เป็ นการประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นที่
คณะกรรมการเรี ยกประชุม โดยบริ ษัทต้ องรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายอัน
จาเป็ นที่เกิดจากการจัดให้ มีการประชุมและอานวยความสะดวก
ตามสมควร ทังนี
้ ้ ผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมไม่อาจใช้ สทิ ธิร้องขอให้ ที่
ประชุมพิจารณาเรื่ องอื่นนอกจากที่กาหนดไว้ ในหนังสือประชุมโดย
อาศัยอานาจตามมาตรา 105 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
บริ ษัทมหาชน จากัด พ.ศ. 2535 (หรื อที่จะมีการแก้ ไขเพิ่มเติม)ได้
ข้ อ 29/3 ในกรณีที่ปรากฎว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็ นการ
เรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามข้ อ29/1และข้ อ29/2 ครัง้ ใด จานวน
ผู้ถือหุ้นซึง่ มาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ ในข้ อ
32 ผู้ถือหุ้นตามข้ อ29/1และข้ อ29/2 ต้ องร่ วมกันรับผิดชอบชดใช้
ค่าใช้ จ่ายที่เกิดจากการจัดให้ มีการประชุมในครัง้ นันให้
้ แก่บริ ษัท
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โดยการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับข้ อที่ 25 และ 29 ดังกล่ าวข้ างต้ นนัน้ เป็ นการปฎิบัติตามดังนี ้
1. คาชี ้แจงกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า เรื่ องการประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 23 กันยายน 2559 (บางส่วน)
ในการประชุมกรรมการสามารถกระทาผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยมีผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมอย่างน้ อยหนึ่งในสามขององค์ประชุม ต้ องอยู่ในที่
ประชุมแห่งเดียวกัน และผู้เข้ าร่วมประชุมทังหมดต้
้
องอยูใ่ นราชอาณาจักรขณะที่มีการประชุม โดยผู้ทาหน้ าที่ประธานที่ประชุมสามารถกาหนดให้
มีการประชุมผ่านสือ่ อิเลคทรอนิคส์ได้ 
ในการประชุมกรรมการผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ให้ กระทาผ่านระบบควบคุมการประชุมที่มีกระบวนการรักษาความปลอดภัยด้ านสารสนเทศ
โดยให้ มีการบันทึกเสียงหรื อทังเสี
้ ยงและภาพแล้ วแต่กรณีของผู้เข้ าร่ วมประชุมทุกคนตลอดระยะเวลาการประชุม ทังนี
้ ้ ให้ เป็ นไปตามประกาศ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร เรื่ องมาตรฐานรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของการประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 ลงวันที่
24 พฤศจิกายน 2557 และหรื อที่มีแก้ ไขเพิ่มเติมในอนาคต
ในการประชุมกรรมการเพื่อจัดให้ มีการประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ ในการส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมสามารถ
ดาเนินการตามวิธีและระยะเวลาที่กฎหมายหรื อข้ อบังคับเกี่ยวกับการประชุมนันได้
้ กาหนดไว้ หรื อจะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ แต่
ทังนี
้ ้ต้ องส่งตามระยะเวลาและลงโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ตามที่กฎหมายกาหนดหรื อข้ อบังคับนันก
้ าหนดไว้ 

2. คาชี ้แจงกรมพัฒนาธุรกิจการค้ าเพิ่มเติม เรื่ อง การปฏิบตั ิ ตามมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งได้ แก้ ไข
เพิ่มเติมโดยคาสัง่ หัวหน้ าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่ องการแก้ ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ
ตามบันทึกสานักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา เรื่ องเสร็ จที่ 879/2561
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สิ่งที่ส่งมาด้ วยเหมายเลข 9
สาเนาข้ อบังคับของบริษัทในส่ วนที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมสามัญประจาปี ผู้ถอื หุ้น

หมวดที่ 3
คณะกรรมการ
ข้ อ 16. ในการประชุมสามัญประจาปี ทกุ ครัง้ กรรมการจานวน 1 ใน 3 จะต้ องพ้ นจากตาแหน่ง ถ้ าจานวนกรรมการที่จะพ้ นจากตาแหน่งไม่อาจ
แบ่งออกได้ พอดี 1 ใน 3 ให้ กรรมการจานวนที่ใกล้ เคียงที่สดุ กับจานวน 1 ใน 3 ออกจากตาแหน่ง
ในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจากจดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริ ษัทมหาชนจากัด การออกจากตาแหน่งของกรรมการตามวาระจะใช้ วิธี
จับฉลาก ส่วนในปี ตอ่ ๆ ไปให้ กรรมการคนที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สดุ เป็ นผู้ออกจากตาแหน่ง และหากในคราวใดมีกรรมการหลายคนอยูใ่ นตาแหน่ง
มานานเท่าๆ กัน เป็ นจานวนมากกว่าจานวนที่ต้องพ้ นจากตาแหน่งในคราวนัน้ ให้ กรรมการดังกล่าวพ้ นจากตาแหน่งโดยใช้ วิธีจับฉลาก ทังนี
้ ้
กรรมการที่ออกตามวาระนันๆ
้ อาจถูกเลือกเข้ ามาดารงตาแหน่งใหม่ได้
หมวดที่ 4
การประชุมผู้ถอื หุ้น
ข้ อ 29 คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วนั สิ ้นสุดรอบปี บญ
ั ชีของบริ ษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้ เรี ยกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุม
วิสามัญเมื่อใดก็ได้ สดุ แต่จะเห็นสมควร หรื อผู้ถือหุ้นซึง่ มีห้ นุ นับจานวนรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
หรื อผู้ถื อ
หุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึง่ มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมดเข้
ั้
าชื่อกันทาหนังสือขอให้ คณะกรรมการเรี ยก
ประชุม ผู้ถื อ หุ้น เป็ น การประชุ ม วิ ส ามัญ เมื่ อ ใดก็ ไ ด้ แต่ต้ อ งระบุเ หตุผลในการที่ ข อให้ เ รี ย กประชุ ม ไว้ ใ นหนัง สื อ ดัง กล่า วนัน้ ในก รณี นี ใ้ ห้
คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ข้ อ 30 ในการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้น ให้ คณะกรรมการจัดทาเป็ นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่ องที่จะ
เสนอต่อที่ประชุม พร้ อมทังรายละเอี
้
ยดตามสมควร โดยระบุให้ ชดั เจนว่าเป็ นเรื่ องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรื อเพื่อพิจารณา แล้ วแต่กรณี
รวมทังความเห็
้
นของคณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าว และจัดส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาคา
บอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันและต้ องก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
ให้ คณะกรรมการหรื อกรรมการที่ได้ รับมอบหมายเป็ นผู้กาหนดวัน เวลา และสถานที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึง่ สถานที่ที่จะใช้ เป็ นที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นนันต้
้ องอยูใ่ นท้ องที่อนั เป็ นที่ตงของส
ั้
านักงานใหญ่ หรื อสานักงานสาขา หรื อจังหวัดใกล้ เคียงกับที่ตงของส
ั้
านักงานใหญ่ และสานักงานสาขา
หรื อจังหวัดอื่น ตามที่คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสม
ข้ อ 31 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้ บคุ คลอื่นเข้ าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้ อง
ลงวันที่ และลงลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้ องเป็ นไปตามแบบที่นายทะเบียนกาหนด
หนังสือมอบฉันทะนี ้จะต้ องมอบให้ แก่ประธานกรรมการหรื อผู้ที่ประธานกรรมการกาหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่ วม
ประชุม
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ข้ อ 32 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรื อไม่น้อยกว่า 25 คน หรื อไม่
น้ อยกว่ากึ่งหนึง่ ของจานวนผู้ถือหุ้นทังหมด
้
และต้ องมีจานวนหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมดของบริ
ั้
ษัท
จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ วถึง 1 ชัว่ โมงจานวนผู้ถือหุ้นซึง่ มาเข้ าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุม
ตามที่กาหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนันได้
้ เรี ยกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ ให้ การประชุมเป็ นอันระงับไป แต่ถ้าหากการประชุมผู้ ถือหุ้นนันมิ
้ ใช่
เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ ให้ นดั ประชุมใหม่ และให้ ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการ
ประชุมครัง้ หลังนี ้ไม่บงั คับว่าต้ องครบองค์ประชุม
ข้ อ 33 ให้ ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้
ถ้ ามีรองประธานให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุม ถ้ าไม่มีรองประธานกรรมการหรื อมีแต่ไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุม หรื อไม่สามารถ
ปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ก็ให้ ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึง่ ซึง่ ได้ เข้ าร่วมประชุมเป็ นประธานที่ประชุม
ข้ อ 34 ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้ าที่ควบคุมการประชุมให้ เป็ นไปตามกฏหมายและข้ อบังคับของบริ ษัทว่าด้ วยการประชุมและให้ การ
ประชุมดาเนินไปตามลาดับวาระที่กาหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุม เว้ นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้ เปลี่ยนลาดับระเบียบวาระด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อ ย
กว่า 2 ใน 3 ของจานวนผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
ข้ อ 35 ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ ห้ นุ หนึง่ มีเสียงหนึง่ เสียง และผู้ถือหุ้นคนใดมีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื่ องใดซึง่ ที่ประชุม
จะได้ ลงมติ ผู้นนไม่
ั ้ มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนด้ วยในข้ อบังคับ เว้ นแต่การออกเสียงลงคะแนนเสียงเลือกตังคณะกรรมการ
้
การออกเสียงลงคะแนนให้ กระทาโดยเปิ ดเผย เว้ นแต่ผ้ ถู ือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คน ร้ องขอและการประชุมลงมติให้ ลงคะแนนลับก็ให้
ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนัน้ ให้ เป็ นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกาหนด
ข้ อ 36 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ ประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
1) ในกรณีปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้น ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่
ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด
2) ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน
ก. การขายหรื อโอนกิจการบริ ษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาคัญให้ แก่บคุ คลอื่น
ข. การซื ้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทอื่น หรื อบริ ษัทเอกชนมาเป็ นของบริ ษัท
ค. การทา แก้ ไข หรื อเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้ เช่ากิจการของบริ ษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่ สาคัญ การมอบหมายให้ บคุ คล
อื่นเข้ าจัดการธุรกิจของบริ ษัท หรื อการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
ง. การแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิหรื อข้ อบังคับ
จ. การเพิ่มทุนหรื อลดทุนของบริ ษัท
ฉ. การออกหุ้นกู้
ช. การควบบริ ษัท
ซ. การเลิกบริ ษัท
ข้ อ 37 กิจการอันที่ประชุมสามัญประจาปี พงึ กระทามีดงั นี ้
1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดาเนินการบริ ษัทในรอบปี ที่ผา่ นมา
2) พิจารณาอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกาไรขาดทุน
3) พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกาไรและการจ่ายเงินปั นผล
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4) พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ออกตามวาระ
5) พิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชี
6) กิจการอื่นๆ
หมวดที่ 8
สมุด บัญชี และการสอบบัญชี
ข้ อ 54 ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกาหนดจานวนเงินสอบบัญชีของบริ ษัททุกปี โดยในการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจะ
แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้
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สิ่งสิที่ ง่ สที่ ง่ สมาด้
่ งมาด้
วยหมายเลข
วยหมายเลข1010

 
ข้ อมูข้ลอกรรมการอิ
มูลกรรมการอิ
สระที
สระที
่ บริ่ษบัทริษเสนอเป็
ัทเสนอเป็
นผูนผู
้ มอบฉั
้ มอบฉั
นทะจากผู
นทะจากผู
้ ถอื ้ ถหุอื ้ นหุ้ น
ชื่อ ชื่อ

1. นายพงษ์
1. นายพงษ์
เทพเทพ
ผลอนั
ผลอนั
นต์ นต์

อายุอายุ
ตาแหน่
ตาแหน่
ง ง
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
และและ
65 65 และประธานกรรมการ
และประธานกรรมการ
สรรหาและพิ
สรรหาและพิ
จารณา
จารณา
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทน

ที่อทียู่ อ่ ยู่

การมี
การมี
ส่วสนได้
่ วนได้
เสีเยสีย

36 36
ซ.ศูซ.ศู
นย์นวย์ิจยวั ิจ4ยั 4
ถ. เพชรบุ
ถ. เพชรบุ
รีตดรั ี ตใหม่
ดั ใหม่
แขวง
แขวง
บางกะปิ
บางกะปิ
เขตห้
เขตห้
วยขวาง
วยขวาง
กทม.
กทม.
10320
10320

มีสมีว่ สนได้
ว่ นได้
เสียเสีในยใน
1275
1275
ถ.ทรงวาด
ถ.ทรงวาด
แขวง
แขวง
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ระเบี
ระเบี
ยบวาระที
ยบวาระที
่ 6่ 6
2. นายโชคชั
2. นายโชคชั
ย ตัยงพู
้ ตัลงพู
้ สินลธนา
สินธนา 71 71
สัมสัพัมนพัธวงศ์
นธวงศ์
เขตเขต
สัมสัพัมนพัธนธ
ตรวจสอบ
ตรวจสอบ
เรื่ อเรืง่ อพิงจพิารณา
จารณา
วงศ์วงศ์
กทม.
กทม.
อนุอนุ
มตั มิ ตั ิ
กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการตรวจสอบและ 12/96
12/96
ม.6ม.6ถ. ถ.
ศรี นศรีครินนคริทร์นทร์
ค่าค่ตอบแทน
าตอบแทน
3. นายศรี
3. นายศรี
ภพ ภสารสาส
พ สารสาส
62 62 กรรมการสรรหาและ
กรรมการสรรหาและ
แขวงหนองบอน
แขวงหนองบอน
เขตเขต
กรรมการ
กรรมการ
พิจารณาค่
พิจารณาค่
าตอบแทน
าตอบแทน
ประเวศ
ประเวศ
กทม.
กทม.
10260
10260
อาคาร
อาคาร
เภตรา
เภตรา
478478
ซอยซอย
รัชดาภิ
รัชดาภิ
เษกเษก
2626
ถนน
ถนน
4. นายธนารั
4. นายธนารั
กษ์ กพงษ์
ษ์ พงษ์
เภตรา
เภตรา 63 63 กรรมการอิ
กรรมการอิ
สระสระ
รัชดาภิ
รัชดาภิ
เษกเษกแขวงสามเสน
แขวงสามเสน
นอกนอก
เขตห้
เขตห้
วยขวาง
วยขวาง
กทม.
กทม.
10310
10310

กรรมการแต่
กรรมการแต่
ละท่
ละท่
านาน
ถือถืว่อาว่ไม่าไม่
มีสมว่ ีสนได้
ว่ นได้
เสียเสีพิยเพิศษที
เศษที
่แตกต่
่แตกต่
างาง
จากกรรมการคน
จากกรรมการคน
อื่นอืๆ่นๆ

หมายเหตุ
หมายเหตุ
: ประวั
: ประวั
ติกรรมการอิ
ติกรรมการอิ
สระสสามารถดู
ระ สามารถดู
รายละเอี
รายละเอี
ยดได้
ยดได้
ในรายงานประจ
ในรายงานประจ
าปีาปี2561
2561
หน้หน้
า 13
า 13
หัวหัข้วอข้รายละเอี
อ รายละเอี
ยดเกี
ยดเกี
่ยวกั
่ยวกั
บคณะกรรมการและ
บคณะกรรมการและ
ผู้บริผูห้ บารริ หาร
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สิ่งที่ส่งมาด้ วยหมายเลข 11





รายการเอกสารที่ต้องแสดงและส่ งมอบให้ แก่ บริษัทในการลงทะเบียนเข้ าประชุม
สิ่งที่ส่งมาด้ วยหมายเลข 11
1. ในการประชุมสามัญประจาปี ผ้ ถู ือหุ้นบริ ษัทจะใช้ ข้อบังคับในหมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้ อ 29-37 ในการดาเนินการประชุม
รายการเอกสารที
แก่าเนาข้
บริษัทอในการลงทะเบี
 มแล้ ว 
สามัญ่ ตผู้ อ้ ถงแสดงและส่
ือหุ้นครัง้ นี ้ บริงษมอบให้
ัทได้ แนบส
บังคับมาพร้ อมกัยบนเข้
หนังาสืประชุ
อเชิญมประชุ
สาหรับผู้ถือหุม้ นสามั
ที่ประสงค์
วยตัวขเอง
านาบัตรประชาชน
หรื อมผูบั้ ถตือรข้หุา้ นราชการ
หรื อในการด
ใบอนุญาเนิ
าตขันบการประชุ
ขี่ อย่างใดม
1.2. ในการประชุ
ญประจจะเข้
าปี ผา้ ถูร่ วือมประชุ
หุ้นบริ ษมัทด้จะใช้
้ อบังกรุคับณในหมวดที
่ 4 การประชุ
ข้ อ 29-37
อย่
เป็ นง้ นีหลั้ บริกฐานในการใช้
สทิ ธิเข้อาบัประชุ
ม อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ ว 
สามัางหนึ
ญผู้ถง่ ือเพืหุ้น่อครั
ษัทได้ แนบสาเนาข้
งคับมาพร้
3.
ษัทาจะเปิ
ดลงทะเบี
ยนตัวเอง
งแต่
้ กรุ
เวลา
9.00
ผู้ถือหุ้น หรืหรื
อผูอ้ รับบัมอบฉั
นทะ จะต้หรือองยืใบอนุ
่นเอกสารแสดงตั
2. การลงทะเบี
สาหรับผู้ถือยหุนเข้
้ นที่ปาประชุ
ระสงค์มจบริะเข้
ร่ วมประชุ
มด้ วยตั
ณาน
าบัตน.รประชาชน
ตรข้ าราชการ
ญาตขับขี่ อย่วาหรื
งใดอ
ใบมอบฉั
ทะ่อและเจ้
าที่จะทาการลงทะเบี
ยนในระบบ
อย่
างหนึง่ นเพื
เป็ นหลัากหน้ฐานในการใช้
สทิ ธิเข้ าประชุ
ม หลังจากนัน้ เจ้ าหน้ าที่จะมอบบัตรลงคะแนนให้ เพื่อใช้ ในการลงมติตอ่ ไป
4. การลงทะเบี
สาหรับผู้ถือหุย้ นนเข้
ที่ปาระสงค์
ะแต่
งผู
้ ้ อดื่นลงทะเบี
เข้ าร่วมประชุ
งแทน
อชื่อในใบมอบฉัว นหรืทะอ
3.
ประชุมจบริ
ษัทงตัจะเปิ
ยนตังแต่
้ ม และออกเสี
เวลา 9.00ยน.
ผู้ถือโปรดกรอกรายละเอี
หุ้น หรื อผู้รับมอบฉัยนดทะและลงลายมื
จะต้ องยื่นเอกสารแสดงตั
ให้
ครบถ้ วนนทะโดยผู
้ ถือหุา้หน้
นสามารถเลื
อกใช้ แบบหนั
งสือมอบฉัหลั
นทะงจากนั
แบบใดแบบหนึ
่แนบมากัตบรลงคะแนนให้
หนังสือเชิญประชุ
ใบมอบฉั
และเจ้
าที่จะทาการลงทะเบี
ยนในระบบ
น้ เจ้ าหน้ าทีง่ ที่จะมอบบั
เพื่อใช้มใ นการลงมติตอ่ ไป
5.
นทะให้
ผ้ อู งื่นตัมาร่
มแทนม และออกเสียงแทน โปรดกรอกรายละเอียด และลงลายมือชื่อในใบมอบฉันทะ
4. ในกรณี
สาหรับผูผ้ ถู ือหุ้นทีมอบฉั
่ประสงค์
จะแต่
งผู
้ ้ อวื่นมประชุ
เข้ าร่วมประชุ
- วกรณี
ที่ผ้ ูถือหุ้นสามารถเลื
เป็ นบุคคลธรรมดา
ผู้ถืองหุสื้ อนมอบฉั
ที่มอบฉั
นทะแบบใดแบบหนึ
และผู้รับมอบฉั
ทะ ต้ องแนบส
บัตรประชาชน
หรื อ บัตร
ให้ ครบถ้
น โดยผู
อกใช้ แบบหนั
นทะ
ง่ ที่แนนบมากั
บหนังสือาเนา
เชิญประชุ
ม
ข้ าราชการ
ใบอนุญ
าตขับผขี้ อู ่ ื่นอย่มาร่
างใดอย่
างหนึ
ง่ พร้ อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้ องมาพร้ อมกับหนังสือมอบฉันทะด้ วย 
5. ในกรณี
ผ้ ถู ือหรื
หุ้นอมอบฉั
นทะให้
วมประชุ
มแทน
กรณีทผ้ ี่ผถู ้ ือูถหุื อ้ นหุ้เป็
คล ผู้ถือหุ้นทีผู้่มถือบฉั
องแนบส
าเนาหนั
งสือรับนรอง
ตรประชาชนหรื
อบัตรข้ าราชการหรื
-- กรณี
นเป็นนินตบุิบคคุ คลธรรมดา
อหุ้นนทีทะต้
่มอบฉั
นทะ และผู
้ รับมอบฉั
ทะ ต้และบั
องแนบส
าเนา บัตรประชาชน
หรื อ บัตอร
ใบอนุ
ญาตขัหรืบอขีใบอนุ
่ของกรรมการผู
ีอานาจ
พร้ อางหนึ
มลงลายมื
ชื่อรับรองโดยกรรมการผู
้ มีอานาจของนิ
คุ คลนั
้ รับมอบฉั
ข้ าราชการ
ญาตขับขี้ ม่ อย่
างใดอย่
ง่ พร้ ออมลงลายมื
อชื่อรับรองสาเนาถู
กต้ องมาพร้ตอิบมกั
บหนัน้ งสืส่อวนผู
มอบฉั
นทะด้นวยทะ ต้ อง
แนบสาเนา
บัตผรประชาชน
ตรข้ผูา้ ถราชการ
อ ใบอนุ
าตขับขีาเนาหนั
่ อย่างใดอย่
อมลงลายมื
อชื่อรับอรองส
กต้ องมาอ
- กรณี
้ ถู ือหุ้นเป็ นนิหรืติบอคุ บัคล
ือหุ้นที่มหรื
อบฉั
นทะต้ญองแนบส
งสือารังหนึ
บรอง่ง พร้
และบั
ตรประชาชนหรื
บัตรข้าเนาถู
าราชการหรื
พร้ อมกัญบาตขั
หนังบสืขีอ่ขมอบฉั
นทะด้ ว้ยมีอานาจ พร้ อมลงลายมือชื่อรับรองโดยกรรมการผู้มีอานาจของนิติบคุ คลนัน้ ส่วนผู้รับมอบฉันทะ ต้ อง
ใบอนุ
องกรรมการผู
6. ในกรณี
ผ้ ถู ือบัหุต้ นรประชาชน
ต้ องการมอบฉั
บั กรรมการอิ
ระเป็ญนผูาตขั
้ รับบมอบฉั
ทะ ผู้ถื าองหนึ
หุ้นสามารถเลื
อกมอบฉั
กบั าเนาถู
กรรมการอิ
สระ
แนบสาเนา
หรื อนบัทะให้
ตรข้ ากราชการ
หรื อ สใบอนุ
ขี่ อย่นางใดอย่
่ง พร้ อมลงลายมื
อชืน่อทะให้
รับรองส
กต้ องมา
คืออนายโชคชั
งพู
้ ลสินทะด้
ธนาวประธานกรรมการตรวจสอบ
หรื อนายพงษ์ เทพ ผลอนันต์ กรรมการตรวจสอบ หรื อ นายศรี ภพ สารสาส
พร้
มกับหนังยสือตัมอบฉั
ย
ท่านหนึ
ง่ ท่าผูนใดก็

กรรมการตรวจสอบ
หรื อนายธนารั
กษ์ กพงษ์
เภตรา กรรมการอิ
6. ในกรณี
ผ้ ถู ือหุ้นต้ องการมอบฉั
นทะให้
บั กรรมการอิ
สระเป็ นผูส้ รระ
ับมอบฉั
นทะ
้ ถื อหุ้นได้สามารถเลื
อกมอบฉันทะให้ กบั กรรมการอิสระ
 คือ นายโชคชัย ตังพู
้ ลสินธนา ประธานกรรมการตรวจสอบ หรื อนายพงษ์ เทพ ผลอนันต์ กรรมการตรวจสอบ หรื อ นายศรี ภพ สารสาส
วิธีนับคะแนนและการประกาศผลคะแนน
สามัญกรรมการอิ
ประจาปี สผูระ
้ ถอื ท่หุา้ นนหนึ
ครัง่ ง้ ท่ทีา่ นใดก็
1/2562
ได้ 
กรรมการตรวจสอบ หรื อนายธนารัการประชุ
กษ์ พงษ์ เมภตรา
ขัน้ ตอนการออกเสี
ยงลงคะแนน

1. การออกเสียงลงคะแนน ประธานในที
่ประชุมมขอให้
ผ้ ถู ประจ
ือหุ้นออกเสี
ธี Against Vote
วิธีนับคะแนนและการประกาศผลคะแนน
การประชุ
สามัญ
าปี ผู้ถยอื งลงคะแนนโดยวิ
หุ้น ครัง้ ที่ 1/2562
2. ผู้ถือหุ้นยเฉพาะที
่ประสงค์
ขัน้ ตอนการออกเสี
งลงคะแนน
 จะออกเสียงไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ให้ ทาเครื่ องหมายในช่อง ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ในบัตร
ลงคะแนน1.และประธานฯ
จะให้ เจ้ าหน้ประธานในที
าที่นาบัตรลงคะแนนของผู
บคะแนนเสียง และประกาศผลคะแนนเสี
ยงให้ ที่ประชุมทราบ 
การออกเสียงลงคะแนน
่ประชุมขอให้ ผ้ ถ้ ถู ือือหุหุ้ น้ นไปตรวจนั
ออกเสียงลงคะแนนโดยวิ
ธี Against Vote
3.
่ไม่ออกเสี่ปยระสงค์
งลงคะแนนในบั
รลงคะแนนเสี
หรื อไม่สง่ ยบังตให้
รลงคะแนนให้
เจ้ าหน้ าอทีง่ จะถื
ด้ ว ย ตามที
ระธาน
2. ผูผู้ ถ้ ถือือหุหุ้ น้ นทีเฉพาะที
จะออกเสียตงไม่
เห็นด้ วย หรืยอง งดออกเสี
ทาเครื่ องหมายในช่
ไม่เห็อว่นาด้มีวมยติหรืเห็อนงดออกเสี
ยง่ปในบั
ตร
เสนอต่
อ
ที
ป
่
ระชุ
ม

ลงคะแนน และประธานฯ จะให้ เจ้ าหน้ าที่นาบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นไปตรวจนับคะแนนเสียง และประกาศผลคะแนนเสียงให้ ที่ประชุมทราบ 
3. ผู้ถือหุ้นที่ไม่ออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียง หรื อไม่สง่ บัตรลงคะแนนให้ เจ้ าหน้ าที่ จะถือว่ามีมติเห็นด้ ว ย ตามที่ประธาน
หลักเกณฑ์ การนับคะแนนเสียง
เสนอต่อที่ประชุม
1. ให้ นบั หนึง่ หุ้นเป็ นหนึง่ เสียง และให้ ถือเอาเสียงข้ างมากเป็ น เกณฑ์ในการลงมติ เว้ นแต่กฎหมายกาหนดเป็ นอย่างอื่น ถ้ าคะแนนเสียง
เท่
นให้ ประธานมี
สียงชี ้ขาดอียกงเสี ยงหนึง่ ต่างหากจากในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้น 
หลัากกัเกณฑ์
การนับเคะแนนเสี
2.
การนั
ผลการลงคะแนนเสี
งในแต่ถลือะระเบี
จะนับนคะแนนเสี
ยงของผู้ถือเว้หุ้นนแต่
ในทีก่ปฎหมายก
ระชุม เฉพาะที
งไม่่นเห็ถ้ นาคะแนนเสี
ด้ วย และ/ยง
1. ให้
นบั บหนึ
ง่ หุ้นเป็ นหนึง่ เสียงยและให้
เอาเสียยบวาระ
งข้ างมากเป็
เกณฑ์ในการลงมติ
าหนดเป็่ออกเสี
นอย่ายงอื
หรื
ยง แล้เสีวยนงชี
าไปหั
กออกจากจ
ยงทังหมดของผู
้
้ ถือนหุผู้้ นถือในที
้ ้ได้ นบั
เท่าอกังดออกเสี
นให้ ประธานมี
้ขาดอี
กเสียงหนึานวนเสี
ง่ ต่างหากจากในฐานะเป็
หุ้น่ป ระชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงที่เห็นด้ วย ทังนี
รวมคะแนนเสี
ยงที่ผบ้ มู ผลการลงคะแนนเสี
อบฉันทะได้ ลงคะแนนมาในหนั
งสือยมอบฉั
อยแล้ ว ยซึงของผู
ง่ ได้ บนั ้ ถทึือกหุคะแนนเสี
ยงดัม งเฉพาะที
กล่าวไว้่อลอกเสี
ว่ งหน้ยางไม่
ในตอนที
2. การนั
ยงในแต่ละระเบี
บวาระนทะเรี
จะนัยบบร้
คะแนนเสี
้ นในที่ประชุ
เห็นด้ ว่ ย และ/
ลงทะเบี
ยนเข้ ายประชุ
ว กออกจากจานวนเสียงทังหมดของผู
หรื อ งดออกเสี
ง แล้มวแล้
นาไปหั
้
้ ถือหุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงที่เห็นด้ วย ทังนี
้ ้ได้ นบั
3.
หากผู
้
เ
ข้
า
ร่
ว
มประชุ
ม
ประสงค์
จ
ะออกจากห้
อ
งประชุ
ม
โดยออกเสี
ย
งลงคะแนนไว้
ล
ว
่
งหน้
า
โปรดติ
ด
ต่
อ
เจ้
า
หน้
า
ที
่
เว้
น
แต่
ป
ระสงค์
รวมคะแนนเสียงที่ผ้ มู อบฉันทะได้ ลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะเรี ยบร้ อยแล้ ว ซึง่ ได้ บนั ทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ ลว่ งหน้ าในตอนที่ จะให้
ถืลงทะเบี
อว่าออกเสี
ยนเข้ยางลงคะแนนเห็
ประชุมแล้ ว นด้ วย
4. การแจ้
คะแนนเสี
ยง มเห็โดยออกเสี
นด้ วย ไม่ยเห็งลงคะแนนไว้
นด้ วย งดออกเสี
ยง และบั
ตรเสี
เบีปยระสงค์
บวาระจะใช้
3.
หากผู้เงข้ผลการลงคะแนนเสี
าร่วมประชุมประสงค์ยงจะระบุ
จะออกจากห้
องประชุ
ลว่ งหน้
า โปรดติ
ดต่ยอโดยในแต่
เจ้ าหน้ าทีล่ เว้ะระ
นแต่
จะให้

จถืานวนหุ
้
น
ของผู
้
เ
ข้
า
ประชุ
ม
ล่
า
สุ
ด
อว่าออกเสียงลงคะแนนเห็นด้ วย
4. การแจ้ งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย งดออกเสียง และบัตรเสีย โดยในแต่ละระ เบียบวาระจะใช้
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จานวนหุ้นของผู้เข้ าประชุมล่าสุด
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ขัน้ ตอนการเข้ าร่ วมการประชุมสามัญประจาปี ผู้ถอื หุ้นครัง้ ที่ 1/2562

ผู้ถอื หุ้น
บริษัท แอ็ดวานซ์ อนิ ฟอร์ เมชั่นเทคโนโลยี จากัด (มหาชน)

บุคคลธรรมดา

มาด้ วยตนเอง

นิติบคุ คล

มอบฉันทะ

มอบฉันทะ

ตรวจเอกสาร
Ͳ หนังสือมอบฉันทะและอากรแสตมป์ 
Ͳ สาเนาบัตรประชาชนผู้มอบͲรับรอง
Ͳแบบฟอร์ มลงทะเบียน
Ͳบัตรประชาชนผู้รับมอบ

ตรวจเอกสาร
Ͳ หนังสือมอบฉันทะและอากรแสตมป์ 
Ͳ สาเนาบัตรประชาชนผู้มอบͲรับรอง
Ͳสาเนาหนังสือรับรองนิติบคุ คลͲรับรอง
Ͳแบบฟอร์ มลงทะเบียน
Ͳบัตรประชาชนผู้รับมอบ

ลงทะเบียน เวลา 9.00 น.
- แสดงบัตรประชาชน
- ลงชื่อในแบบฟอร์ มลงทะเบียน
-

ลงทะเบียน เวลา 9.00 น.
- ตรวจเอกสารข้ างต้ น
- ลงชื่อในแบบฟอร์ มลงทะเบียน
เข้ าห้ องประชุม
เวลา 10.00 น.
เริ่ มประชุมตามลาดับระเบียบวาระ

บัตรลงคะแนน*
การลงคะแนนเสียง - เก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะกรณีไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียง
โดยยกมือเพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนน
(ผู้รับมอบฉันทะที่ผ้ มู อบฉันทะลงคะแนนไว้ แล้ ว จะไม่ได้ รับบัตรลงคะแนนและไม่ออกเสียงอีก)
ประธานแถลงสรุปผลคะแนนและมติตอ่ ที่ประชุมในแต่ละวาระ
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* เมื่อเลิกประชุม ขอให้ ทุกท่ านส่ งบัตรลงคะแนนที่เหลืออยู่คืนให้ กับเจ้ าหน้ าที่ด้วย เพื่อใช้ ประกอบการตรวจสอบ
คะแนนระเบียบวาระที่ 5 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการ
40

สิ่งที่ส่งมาด้ วยหมายเลข 12
ปิ ดอากร 20 บาท



แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
(แบบทั่วไปซึ่งเป็ นแบบง่ ายไม่ ซับซ้ อน)

เขียนที่ ………………………..……………………
วันที่ ……. เดือน ………….…… พ.ศ.………..….
ข้ าพเจ้ า ………………………………………………….………………….สัญชาติ ………………………………………….
อยูบ่ ้ านเลขที่ …………………………ถนน…………………………………………..ตาบล/แขวง………….……….…………………..
อาเภอ ………………………………..จังหวัด………………………………………..รหัสไปรษณีย์ ………………..……….…….……
เป็ นผู้ถือหุ้นของ บริ ษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์ เมชัน่ เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นสามัญจานวนทังสิ
้ ้นรวม …………….หุ้น และออก
เสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ ………………………………………. เสียง ดังนี ้ ขอมอบฉันทะให้
(1) นาย / นาง / นางสาว…….………………………………..….…. อายุ ………ปี อยูบ่ ้ านเลขที่ ………………………….
ถนน ………………………………………ตาบล/แขวง ………………………………..อาเภอ/เขต …………………………………….
จังหวัด ………………………………..… รหัสไปรษณีย์ …………………………….. หรื อ
(2) นาย / นาง / นางสาว………………………………………….…. อายุ ………ปี อยูบ่ ้ านเลขที่ ………………………….
ถนน ………………………………………ตาบล/แขวง ………………………………..อาเภอ/เขต …………………………………….
จังหวัด ……………………………………รหัสไปรษณีย์ …………………………….. หรื อ
(3) นาย / นาง / นางสาว……………….…………………..…….…. อายุ ………ปี อยูบ่ ้ านเลขที่ ...……………………….
ถนน ………………………………………ตาบล/แขวง ………………………………..อาเภอ/เขต …………………………………….
จังหวัด ……………………………………รหัสไปรษณีย์ ……………………………..
คนใดคนหนึง่ เพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่อประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ า ในการประชุมสามัญประจาปี ผ้ ูถือหุ้น
ครัง้ ที่ 1/2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ.ห้ องบอลรู ม ชัน้ 3 โรงแรมโกลเด้ นทิวลิป ซอฟเฟอริ น กรุ งเทพฯ เลขที่ 92
ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้ วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 หรื อจะพึงเลือ่ นไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะกระทาไปในการประชุมนัน้ ให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ …………………………………………………ผู้มอบฉันทะ
(…..………………………………………….)
ลงชื่อ …………………………………………………ผู้รับมอบฉันทะ
(…..………………………………………….)
หมายเหตุ: 1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ
แบ่งแยกจานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ จะต้ องแนบสาเนาบัตรประชาชนมาพร้ อมกับหนังสือมอบอานาจด้ วย
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(เว้ นไว้ โดยตัง้ ใจ)
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ปิ ดอากร 20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
(แบบที่กาหนดรายการต่ างๆที่มอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

เขียนที่ ……………………..……………………
วันที่ ……. เดือน ………….…… พ.ศ.………..….
ข้ าพเจ้ า ……………………………………………………….…………….สัญชาติ ………………………………………….
อยูบ่ ้ านเลขที่ ………………………………ถนน……………………………………..ตาบล/แขวง………….……….…………………..
อาเภอ ……………………………………..จังหวัด…………………………………..รหัสไปรษณีย์ …………………………..…….….
เป็ นผู้ถือหุ้นของ บริ ษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์ เมชัน่ เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นสามัญจานวนทังสิ
้ ้นรวม …….……….หุ้น และ
ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ ………………………………………. เสียง ดังนี ้ ขอมอบฉันทะให้
(1) นาย / นาง / นางสาว……………….………………………….…. อายุ ………ปี อยูบ่ ้ านเลขที่ ………………………….
ถนน ……………………………………………ตาบล/แขวง …………………………..อาเภอ/เขต …………………………………….
จังหวัด …………………………………………รหัสไปรษณีย์ …………………………….. หรื อ
(2) นาย / นาง / นางสาว……………….………………………….…. อายุ ………ปี อยูบ่ ้ านเลขที่ ………………………….
ถนน ……………………………………………ตาบล/แขวง …………………………..อาเภอ/เขต …………………………………….
จังหวัด ………………………………….……...รหัสไปรษณีย์ …………………………….. หรื อ
(3) นาย / นาง / นางสาว……………….…………………...…….…. อายุ ………ปี อยูบ่ ้ านเลขที่ ...……………………….
ถนน ……………………………………………ตาบล/แขวง …………………………..อาเภอ/เขต …………………………………….
จังหวัด …………………………………………รหัสไปรษณีย์ ……………………………..
คนใดคนหนึง่ เพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่อประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ า ในการประชุมสามัญประจาปี ผ้ ูถือหุ้น
ครัง้ ที่ 1/2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ.ห้ องบอลรูม ชัน้ 3 โรงแรมโกลเด้ นทิวลิป ซอฟเฟอริ น กรุงเทพฯ เลขที่ 92
ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้ วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 หรื อจะพึงเลือ่ นไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญประจาปี ผู้ถอื หุ้นครัง้ ที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561
□ ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
□ ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
□ เห็นด้ วย
□ ไม่เห็นด้ วย
□ งดออกเสียง
ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 และรายงานประจาปี
□ ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
□ ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
□ เห็นด้ วย
□ ไม่เห็นด้ วย
□ งดออกเสียง
ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจาปี 2561
□ ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
□ ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
□ เห็นด้ วย
□ ไม่เห็นด้ วย
□ งดออกเสียง


43

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินกาไรและการจ่ ายเงินปั นผลประจาปี 2561
□ ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
□ ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
□ เห็นด้ วย
□ ไม่เห็นด้ วย
□ งดออกเสียง
ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการใหม่ แทนกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระ
□ ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
□ ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
□ การแต่งตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ด
□ เห็นด้ วย
□ ไม่เห็นด้ วย
□ งดออกเสียง
□ การแต่งตังกรรมการ
้
เป็ นรายบุคคล
ชื่อกรรมการ นายพงษ์ เทพ ผลอนันต์
□ เห็นด้ วย
□ ไม่เห็นด้ วย
ชื่อกรรมการ นายสุรพร รักตประจิต
□ เห็นด้ วย
□ ไม่เห็นด้ วย
ชื่อกรรมการ นายกิตติศกั ดิ์ สพโชคชัย
□ เห็นด้ วย
□ ไม่เห็นด้ วย
ชื่อกรรมการ นายโชดิวตั ดัน่ ธนสาร
□ เห็นด้ วย
□ ไม่เห็นด้ วย

□ งดออกเสียง
□ งดออกเสียง
□ งดออกเสียง
□ งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาค่ าตอบแทนกรรมการ
□ ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
□ ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
□ เห็นด้ วย
□ ไม่เห็นด้ วย
□ งดออกเสียง
ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกาหนดค่ าตอบแทนประจาปี 2562
□ ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
□ ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
□ เห็นด้ วย
□ ไม่เห็นด้ วย
□ งดออกเสียง
ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริษัทฯ ข้ อ 25 และ ข้ อ 29 (เรื่องการประชุมผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
และการเรี ยกประชุมผู้ถอื หุ้นโดยผู้ถอื หุ้นของบริษัทฯ)
□ ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
□ ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
□ เห็นด้ วย
□ ไม่เห็นด้ วย
□ งดออกเสียง
ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)
□ ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
□ ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
□ เห็นด้ วย
□ ไม่เห็นด้ วย
□ งดออกเสียง
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การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ให้ ถือว่าการลงคะแนนเสียง
นันไม่
้ ถกู ต้ อง และไม่ถือเป็ นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
ในกรณีที่ข้าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ ไม่ชดั เจนหรื อในกรณีที่ประชุมมี
การพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้ อเท็จจริ งประการใด ให้
ผู้รับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะกระทาไปในการประชุม เว้ นแต่กรณีที่ผ้ รู ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้ าได้ ระบุในหนังสือ
มอบฉันทะ ให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ …………………………………………………ผู้มอบฉันทะ
(…..………………………………………….)

ลงชื่อ …………………………………………………ผู้รับมอบฉันทะ
(…..………………………………………….)

ลงชื่อ …………………………………………………ผู้รับมอบฉันทะ
(…..………………………………………….)

ลงชื่อ …………………………………………………ผู้รับมอบฉันทะ
(…..………………………………………….)

หมายเหตุ: 1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ
แบ่งแยกจานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตังกรรมการสามารถเลื
้
อกตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ดหรื อเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
3. กรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้ กบั กรรมการอิสระ ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้ กบั กรรมการอิสระคือ นายโชคชัย
ตังพู
้ ลสินธนา หรื อนายพงษ์ เทพ ผลอนันต์ หรื อนายศรี ภพ สารสาส หรื อนายธนารักษ์ พงษ์ เภตรา ท่านหนึง่ ท่านใดก็ได้
4. ผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ จะต้ องแนบสาเนาบัตรประชาชนมาพร้ อมกับหนังสือมอบอานาจด้ วย
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(เว้ นไว้ โดยตัง้ ใจ)
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ปิ ดอากร 20 บาท



แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
(แบบที่ใช้ เฉพาะกรณีผ้ ูถือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่ างประเทศและแต่ งตัง้ ให้ คัสโตเดียน(Custodian)ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

เขียนที่ ………………………..……………………
วันที่ ……. เดือน ………….…… พ.ศ.………..….
ข้ าพเจ้ า ……………………………………………………….…………….สัญชาติ ………………………………………….
อยูบ่ ้ านเลขที่ ………………………………ถนน……………………………………..ตาบล/แขวง………….……….…………………..
อาเภอ ……………………………………..จังหวัด…………………………………..รหัสไปรษณีย์ …………………………..……..…
เป็ นผู้ถือหุ้นของ บริ ษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์ เมชัน่ เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นสามัญจานวนทังสิ
้ ้นรวม ……..……….หุ้น และ
ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ ………………………………………. เสียง ดังนี ้ ขอมอบฉันทะให้
(1) นาย / นาง / นางสาว……………….………………………….….. อายุ ………ปี อยูบ่ ้ านเลขที่ …………………………
ถนน ………………………………………ตาบล/แขวง …………………………..อาเภอ/เขต ………………………………………….
จังหวัด ……………………………………รหัสไปรษณีย์ …………………………….. หรื อ
(2) นาย / นาง / นางสาว……………….………………………….….. อายุ ………ปี อยูบ่ ้ านเลขที่ ……………………….
ถนน ………………………………………ตาบล/แขวง ………………………………..อาเภอ/เขต …………………………………….
จังหวัด ……………………………………รหัสไปรษณีย์ …………………………….. หรื อ
(3) นาย / นาง / นางสาว……………….………………………...…. อายุ ………ปี อยูบ่ ้ านเลขที่ ...……………………….
ถนน ………………………………………ตาบล/แขวง ………………………………..อาเภอ/เขต …………………………………….
จังหวัด ……………………………………รหัสไปรษณีย์ ……………………………..
คนใดคนหนึง่ เพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่อประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ า ในการประชุมสามัญประจาปี ผ้ ูถือหุ้น
ครัง้ ที่ 1/2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ.ห้ องบอลรู ม ชัน้ 3 โรงแรมโกลเด้ นทิวลิป ซอฟเฟอริ น กรุ งเทพฯ เลขที่ 92
ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้ วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 หรื อจะพึงเลือ่ นไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญประจาปี ผู้ถอื หุ้นครัง้ ที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561
□ ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
□ ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
□ เห็นด้ วย
□ ไม่เห็นด้ วย
□ งดออกเสียง
ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 และรายงานประจาปี
□ ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
□ ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
□ เห็นด้ วย
□ ไม่เห็นด้ วย
□ งดออกเสียง
ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจาปี 2561
□ ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
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□ ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
□ เห็นด้ วย
□ ไม่เห็นด้ วย
□ งดออกเสียง
ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินกาไร และการจ่ ายเงินปั นผลประจาปี 2561
□ ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
□ ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
□ เห็นด้ วย
□ ไม่เห็นด้ วย
□ งดออกเสียง
ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการใหม่ แทนกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระ
□ ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
□ ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
□ การแต่งตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ด
□ เห็นด้ วย
□ ไม่เห็นด้ วย
□ งดออกเสียง
□ การแต่งตังกรรมการ
้
เป็ นรายบุคคล
ชื่อกรรมการ นายพงษ์ เทพ ผลอนันต์
□ เห็นด้ วย
□ ไม่เห็นด้ วย
□ งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ นายสุรพร รักตประจิต
□ เห็นด้ วย
□ ไม่เห็นด้ วย
□ งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ นายกิตติศกั ดิ์ สพโชคชัย
□ เห็นด้ วย
□ ไม่เห็นด้ วย
□ งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ นายโชดิวตั ดัน่ ธนสาร
□ เห็นด้ วย
□ ไม่เห็นด้ วย
□ งดออกเสียง
ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาค่ าตอบแทนกรรมการ
□ ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
□ ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
□ เห็นด้ วย
□ ไม่เห็นด้ วย
□ งดออกเสียง
ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกาหนดค่ าตอบแทนประจาปี 2562
□ ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
□ ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
□ เห็นด้ วย
□ ไม่เห็นด้ วย
□ งดออกเสียง
ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริษัทฯ ข้ อ 25 และ ข้ อ 29 (เรื่องการประชุมผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
และการเรี ยกประชุมผู้ถอื หุ้นโดยผู้ถอื หุ้นของบริษัทฯ)
□ ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
□ ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
□ เห็นด้ วย
□ ไม่เห็นด้ วย
□ งดออกเสียง
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ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)
□ ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
□ ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
□ เห็นด้ วย
□ ไม่เห็นด้ วย
□ งดออกเสียง
การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ให้ ถือว่าการลงคะแนนเสียง
นันไม่
้ ถกู ต้ อง และไม่ถือเป็ นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
ในกรณีที่ข้าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ ไม่ชดั เจนหรื อในกรณีที่ประชุมมี
การพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้ อเท็จจริ งประการใด ให้
ผู้รับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะกระทาไปในการประชุม เว้ นแต่กรณีที่ผ้ รู ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้ าได้ ระบุในหนังสือ
มอบฉันทะ ให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ …………………………………………………ผู้มอบฉันทะ
(…..………………………………………….)

ลงชื่อ …………………………………………………ผู้รับมอบฉันทะ
(…..………………………………………….)

ลงชื่อ …………………………………………………ผู้รับมอบฉันทะ
(…..………………………………………….)

ลงชื่อ …………………………………………………ผู้รับมอบฉันทะ
(…..………………………………………….)

หมายเหตุ : 1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.ใช้ กรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นปรากฏชื่อในทะเบียนเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
้ คสั โตเดียน
(Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้ เท่านัน้
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้ อมกับหนังสือมอบฉันทะคือ
ก. หนังสือมอบอานาจจากผู้ถือหุ้นให้ คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผู้ดาเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
ข. หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้ รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. ระเบียบวาระเลือกตังกรรมการสามารถเลื
้
อกตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ดหรื อเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
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(เว้ นไว้ โดยตัง้ ใจ)
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สิ่งที่ส่งมาด้ วยหมายเลข 13

แบบฟอร์ มขอรั บรายงานประจาปี 2561ในรู ปแบบหนังสือ
เรี ยน

เลขานุการบริ ษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์ เมชัน่ เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น………………………………..

ข้ าพเจ้ า…………………………………………………..……….………………………………..สัญชาติ………………………….…..
ที่อยู…
่ ………………………………………………………………………….…………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ……………………………………………………… อีเมล์ ………………………………………………….…
1. มีความประสงค์ขอรับรายงานประจาปี 2561 ในแบบรูปเล่ม กรุณาทาเครื่ องหมาย  ในช่อง ( )
( )
ฉบับภาษาไทย
( )
ฉบับภาษาอังกฤษ
2. ที่อยูใ่ นการจัดส่งเอกสาร
( )
ให้ บริ ษัทจัดส่งเอกสารไปตามที่อยูข่ ้ างต้ น
( )
ให้ บริ ษัทจัดส่งเอกสารไปตามที่อยูด่ ้ านล่างนี ้
ที่อยู…
่ ………………………………หมู…
่ ………….ซอย………………………………………………………………………………..
หมูบ่ ้ าน…………………………….. ถนน…………………………………………………………………………………………………
ตาบล/ แขวง…………………………………………………… อาเภอ/เขต ……………………………………………………………..
จังหวัด ……………………………………. รหัสไปรษณีย์……………………… โทรศัพท์ …………………………………………......
ผู้ถือหุ้นสามารถส่งรายละเอียดการขอรับเอกสารมายังบริ ษัทฯหรื อติดต่อขอรับได้ ที่
บริษัท แอ็ดวานซ์ อนิ ฟอร์ เมชั่นเทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
32/7 อาคาร เอไอที ถนน สุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้ วยขวาง กรุ งเทพฯ 10320
(ฝ่ ายเลขานุการบริษัท)
หรือ companysecretary@ait.co.th
หากมีเหตุขดั ข้ องสามารถติดต่ อ 02-275-9400 ต่ อ 1102, 1103 หรือ 3603
หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นมีสทิ ธิขอรับรายงานประจาปี 2561 ได้ ทา่ นละ 1 เล่ม
: ขอความกรุณาใส่ข้อมูลให้ ครบถ้ วนเพื่อความสะดวกในการจัดส่งเอกสาร
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สิ่งที่ส่งมาด้ วยหมายเลข 14
แผนที่สถานที่จดั การประชุม
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