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(เว้นไว้โดยตัง้ใจ) 
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ที่ AIT (VP-SEC) 006/2562 

         วนัท่ี 8 มีนาคม 2562 
 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2562 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น 
สิง่ที่สง่มาด้วย       1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2561 เมื่อวนัท่ี 10 เมษายน 2561 (ประกอบการพิจารณาระเบียบ

วาระท่ี 1) 
 2. รายงานประจ าปี 2561 (Annual Report) ในรูปแบบของคิวอาร์โคชพร้อมงบการเงินของบริษัท ซึง่ผา่นการตรวจสอบจาก

ผู้สอบบญัชีภายนอกและคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 (ประกอบการพิจารณาระเบียบ
วาระท่ี 2 และที่ 3) 

 3. รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล และอตัราการจา่ยเงินปันผลย้อนหลงั 3 ปี (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 4) 
   4. ประวตัิกรรมการท่ีเสนอให้ด ารงต าแหนง่ (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 5) 
   5. ค านิยามและคณุสมบตัิกรรมการอิสระของบริษัท (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 5) 
   6. คา่ตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2561 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 6) 
   7. การแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่ตอบแทน ประจ าปี 2561 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 7) 
   8. รายละเอียดการแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 25 และ ข้อ 29 (ประกอบการพิจารณาระเบยีบวาระท่ี 8) 
   9. ส าเนาข้อบงัคบัของบริษัทในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้น 

 10. ข้อมลูกรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอเป็นผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ถือหุ้น 
 11. รายการเอกสารท่ีต้องแสดงและสง่มอบให้แก่บริษัทในการลงทะเบียนเข้าประชมุ หลกัเกณฑ์วธีินบัคะแนนและการประกาศ

ผลคะแนน และขัน้ตอนการเข้าร่วมประชมุ 
 12. หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.  
 13. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจ าปี 2561 ในรูปแบบหนงัสอื 
 14. แผนท่ีสถานท่ีจดัการประชมุ    

 ด้วยบริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) จะจดัให้มีการประชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2562  
ในวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชัน้ 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ  
เลขที่  92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 เพื่อพิจารณาเร่ืองต่างๆตามระเบียบวาระ
ดงัตอ่ไปนี ้
 
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญประจ าปีผู้ถอืหุ้นครัง้ที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 
  ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้จัดท ารายงานการประชุมสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 ซึ่งได้จดัขึน้เมื่อวนัที่ 10 

เมษายน 2561 ตามสิ่งที่ ส่งมาด้วยหมายเลข 1 นบัแต่วนัประชุมตามที่กฎหมายก าหนด พร้อมทัง้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ
บริษัท (www.ait.co.th) แล้วไมป่รากฏวา่มีผู้ ใดคดัค้านหรือขอแก้ไขอยา่งใดๆ 
 

 ความเห็นคณะกรรมการฯ เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2561 เมื่อวนัที่ 10 เมษายน 
2561 ดงักลา่วให้ผู้ ถือหุ้นรับรอง 



4 

 

คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ ใช้คะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 
ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2561 และรายงานประจ าปี 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้รวบรวมจดัท ารายงานเก่ียวกบักิจการของบริษัทในด้านตา่งๆในรอบปี 2561 ดงัรายละเอียด
ปรากฏในรายงานประจ าปี 2561 ตามสิง่ที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2 

 

 ความเห็นคณะกรรมการฯ เห็นสมควรสรุปรายงานเก่ียวกบักิจการของบริษัทในรอบปี 2561 ให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบในวนัประชมุ
สามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้นฯ 

 

คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไมม่ีการลงคะแนน 
 

 

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมตัิงบการเงนิของบริษัทประจ าปี 2561 
                             ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้จดัท างบการเงินของบริษัทประจ าปี 2561 ซึง่รับรองโดยผู้สอบบญัชี บริษัท ส านกังาน อีวาย  

จ ากดั และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี 2561 
ของบริษัท ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2  

 

ความเห็นคณะกรรมการฯ เหน็สมควรให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิงบการเงินของบริษัทประจ าปี 2561 ซึ่งแสดงฐานะการเงิน
และผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 

 

คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ ใช้คะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงนิก าไรและการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2561 
 ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิ ในกรณีที่ไมม่ีความจ าเป็นอื่นใดใน

การใช้เงินนัน้ และการจ่ายเงินปันผลนัน้จะต้องไม่กระทบต่อการด าเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนยัส าคญัตามสิ่งที่ ส่งมา
ด้วยหมายเลข 3  
 

ความเห็นคณะกรรมการฯ จากการประชุมของคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวนัที่ 26 กุมภาพนัธ์ 2562 พิจารณา
แล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรก าไรสทุธิจากผลการด าเนินงานในปี 2561 ดงันี ้ 

  

4.1 บริษัทได้จดัสรรก าไรสทุธิเป็นทุนส ารองครบร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน ตามที่บญัญัติไว้ในมาตรา 116 แห่ง 
พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 แล้ว 

4.2  จ่ายเงินปันผลในปี 2561 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาทถ้วน) และเนื่องจากบริษัทได้จ่ายเงินปัน
ผลระหวา่งกาลไปแล้วเมื่อวนัท่ี 6 กนัยายน 2561 ในอตัราหุ้นละ 0.40 บาท (สีส่บิสตางค์) ดงันัน้บริษัทจะจ่ายเงินปัน
ผลเพิ่มอีกหุ้นละ 0.60 บาท (หกสบิสตางค์) โดยก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับเงินปันผลในวนัท่ี 23 
เมษายน 2562 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2562 

    4.3 ก าไรสว่นท่ีเหลอื บริษัทจะจดัไว้เป็นก าไรสะสมที่ยงัไมจ่ดัสรรตอ่ไป 
 

คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ ใช้คะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ 
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบงัคบับริษัท ในหมวด 3 ข้อ 16 ก าหนดไว้ว่า ในการประชุมสามญัประจ าปีทกุครัง้ กรรมการ
จ านวน 1 ใน 3 จะต้องพ้นจากต าแหนง่ ถ้าจ านวนกรรมการที่จะพ้นจากต าแหน่งไม่อาจแบ่งออกได้พอดี  1 ใน 3  ให้กรรมการ
จ านวนใกล้เคียงที่สดุกบัจ านวน 1 ใน 3 ออกจากต าแหน่ง ในปีแรกและปีที่สองภายหลงัการจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัท
มหาชนจ ากัด การออกจากต าแหน่งของกรรมการตามวาระจะใช้วิธีจับสลากกัน ส่วนในปีต่อๆไปให้กรรมการคนที่อยู่ใน
ต าแหน่งนานที่สดุเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง และหากในคราวเดียวกันมีกรรมการหลายคนอยู่ในต าแหน่งมานานเท่าๆกนั เป็น
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จ านวนมากกว่าจ านวนที่ต้องพ้นจากต าแหน่งในคราวนัน้ ให้กรรมการดังกล่า วพ้นจากต าแหน่งโดยใช้วิธีจับสลาก ทัง้นี ้
กรรมการท่ีออกตามวาระนัน้ๆ อาจถกูเลอืกเข้ามาด ารงต าแหนง่ใหมไ่ด้  
  จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2562  เมื่อวนัที่ 26 กุมภาพนัธ์ 2562 มีกรรมการที่ครบวาระการด ารง
ต าแหนง่ 4 ทา่นดงันีค้ือ 

   1.  คณุพงษ์เทพ ผลอนนัต์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 
   2.  คณุสรุพร รักตประจิต กรรมการบริษัทและกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน   
   3.  คณุกิตตศิกัดิ์ สพโชคชยั กรรมการบริษัทและกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
   4.  คณุโชดิวตั  ดัน่ธนสาร กรรมการบริษัท 
 

ในการพิจารณาเสนอช่ือกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ด าเนินการพิจารณาเสนอช่ือผู้ที่เหมาะสมในการเป็นกรรมการตอ่คณะกรรมการบริษัท ใน
การด าเนินการพิจารณาเลอืกกรรมการทา่นใหมแ่ทน โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนได้เสนอความเห็นตอ่
คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่มีสว่นได้เสยีได้ออกจากห้องประชมุมิได้ร่วมพจิารณา) เพื่อเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นให้
เลอืกตัง้กรรมการดงัตอ่ไปนี ้ 

   1.  คณุพงษ์เทพ ผลอนนัต์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 
   2.  คณุสรุพร รักตประจิต กรรมการบริษัทและกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน   
   3.  คณุกิตตศิกัดิ์ สพโชคชยั กรรมการบริษัทและกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
   4.  คณุโชดิวตั  ดัน่ธนสาร กรรมการบริษัท 
 

ซึ่งเป็นกรรมการเดิมที่ออกตามระเบียบวาระทัง้ 4 ท่าน กลบัเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ส าหรับประวตัิของผู้ที่
คณะกรรมการเสนอช่ือเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการ และรายละเอียดในการพิจารณาปรากฏตามสิ่งที่ ส่งมาด้วยหมายเลข 4 
และ 5 

 

ความเห็นคณะกรรมการ  ได้พิจารณาหลกัเกณฑ์และคณุสมบตัิของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเข้ารับการพิจารณา
เลอืกตัง้เป็นกรรมการอยา่งรอบคอบ โดยอ้างองิถึงคณุสมบตัิและทกัษะ ประสบการณ์ของกรรรมการที่เหมาะสมกบัการ
ประกอบธุรกิจของบริษัท กรณีทีพ่ิจารณากรรมการอิสระ นอกเหนือจากคณุสมบตัิตามทีก่ ล ต ก าหนดแล้ว ยงัต้องเป็น
กรรมการท่ีสามารถให้ความเห็นได้โดยอิสระอยา่งแท้จริง จึงเห็นสมควรให้ที่ประชมุพจิารณาอนมุตัติามข้อพจิารณาของ 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนเสนอ กลา่วคือรับทราบการออกตามวาระของกรรมการจ านวน 4 ทา่นคือ 
คณุพงษ์เทพ ผลอนนัต์ คณุสรุพร รักตประจิต คณุกิตตศิกัดิ์ สพโชคชยั คณุโชดิวตั  ดัน่ธนสาร และพิจารณาเลอืกตัง้ใหม ่
ดงัตอ่ไปนี ้
 

รายช่ือ ประเภท หมายเหต ุ
1. คณุพงษ์เทพ ผลอนนัต์  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

และกรรมการสรรหาและพจิารณา
คา่ตอบแทน 

กลบัเข้าด ารงต าแหนง่เป็นกรรรมการอีกวาระหนึง่ 

2. คณุสรุพร รักตประจิต กรรมการบริษัทและกรรมการสรรหา
และพิจารณาคา่ตอบแทน  

กลบัเข้าด ารงต าแหนง่เป็นกรรรมการอีกวาระหนึง่ 

3. คณุกิตตศิกัดิ์ สพโชคชยั กรรมการบริษัทและกรรมการสรรหา
และพิจารณาคา่ตอบแทน  

กลบัเข้าด ารงต าแหนง่เป็นกรรรมการอีกวาระหนึง่ 

4.คณุโชดวิตั  ดัน่ธนสาร กรรมการบริษัท กลบัเข้าด ารงต าแหนง่เป็นกรรรมการอีกวาระหนึง่ 
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คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ ใช้คะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ในการพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มี
ความเห็นน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท ดงันี ้

1. พิจารณาศึกษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารให้อยู่ในระดบัที่เทียบเคียงได้กบับริษัทจด
ทะเบียนท่ีมีขนาดใกล้เคียงกัน และท าธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน อีกทัง้เพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มี
คณุภาพไว้กบับริษัท 

2. เนื่องจากเบีย้ประชมุและคา่ตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรร
หาและพิจารณาคา่ตอบแทนยงัคงอตัราเดิม ตามที่ได้รับการอนมุตัิจากที่ประชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2558 จึง
ไมต้่องน ามาขออนมุตัิจากที่ประชมุอีก 

3. น าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ที่ประชุมสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปของ
เงินบ าเหน็จประจ าปี 2561 เป็นเงิน 7,500,000 บาท (เจ็ดล้านห้าแสนบาท) โดยให้จ่ายจากค่าใช้จ่ายในปี 2562 และให้
ประธานกรรมการเป็นผู้จดัสรรคา่ตอบแทนประจ าปี รายละเอียดในการพิจารณาปรากฏตาม 

    สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 6 
 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการในรูปของ
เงินบ าเหน็จประจ าปี 2561เป็นเงิน 7,500,000 บาท (เจ็ดล้านห้าแสนบาท) สว่นอตัราเบีย้ประชุมและค่าตอบแทนรายเดือน
ได้รับการอนมุตัิจากการประชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2558 แล้วและยงัคงใช้อตัราเดิมอยู่ จึงไม่ต้องขออนมุติัในการ
ประชมุครัง้นี ้
 

คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ ใช้คะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สองในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
 

 
ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทน ประจ าปี 2562 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบงัคบับริษัท ในหมวด 8 ข้อ 54 ก าหนดไว้ว่า ในการประชุมสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้นทกุครัง้
จะต้องมีการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชี 
 จากการประชมุของคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวนัที่ 26 กุมภาพนัธ์ 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้ประชมุพิจารณาคดัเลอืกผู้ตรวจสอบบญัชีของบริษัทในปี 2562 แล้วมีมติเสนอผลการพิจารณาต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2562 เพื่อแต่งตัง้ นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบญัชีรับ
อนุญาตเลขที่ 5313 และ/หรือนายเติมพงษ์ โอปนพนัธุ์  ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต เลขที่ 4501 และ/หรือนางสาวสมุาลี รีวรา
บณัฑิต ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 3970 จากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทในปี 2562 ในการนี ้
คณะกรรมการตรวจสอบใคร่ขอเสนอค่าตรวจสอบบญัชีในปี 2562 ของบริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จ ากัด 
(มหาชน) เป็นเงิน 1,600,000 บาท (หนึง่ล้านหกแสนบาท)ตอ่ปี รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 7 
 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ถือหุ้นพิจารณาแตง่ตัง้ 
นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 5313 และ/หรือ นายเติมพงษ์ โอปนพนัธุ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 
เลขที ่4501 และ/หรือนางสาวสมุาล ีรีวราบณัฑิต ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 3970 จากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็น
ผู้สอบบญัชีของบริษัทในปี 2562 และก าหนดคา่ตรวจสอบบญัชี ในปี 2562 ของบริษัท แอด็วานซ์อนิฟอร์เมชัน่เทคโนโลยี 
จ ากดั (มหาชน) เป็นเงิน 1,600,000 บาท (หนึง่ล้านหกแสนบาท) ตอ่ปี   
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คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ ใช้คะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 25 และ ข้อ 29 (เร่ืองการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
                       และการเรียกประชุมผู้ถอืหุ้นโดยผู้ถอืหุ้นของบริษัทฯ) 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกบั (1) ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบบัที่ 74/2557 เร่ือง การประชุม
ผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ ลงวนัท่ี 27 มิถนุายน 2557 (2) ค าชีแ้จงกรมพฒันาธุรกิจการค้า เร่ือง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ของห้างหุ้นสว่นจดทะเบียน บริษัทจ ากดั บริษัทมหาชนจ ากดั สมาคมการค้าและหอการค้า ตามประกาศคณะรักษาความสงบ
แหง่ชาติ ฉบบัท่ี 74/2557 เร่ือง การประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ ลงวนัท่ี 23 กนัยายน 2559 

นอกจากนีเ้พื่อให้สอดคล้องกับ พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติม โดย
ค าสัง่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เร่ือง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออ านวยความสะดวกในการ
ประกอบธุรกิจ ลงวนัท่ี 4 เมษายน 2560  

บริษัทฯ จึงมีความจ าเป็นต้องท าการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 25 เ ร่ือง การประชุมผ่านสื่อ
อิเลก็ทรอนิกส์ และ ข้อ 29 เร่ืองการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นโดยผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯตามล าดบั โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏใน
สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 8 
 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขข้อเพิ่มเติมบงัคบั
ดงักลา่วเพื่อให้สอดคล้องกบักฎหมายดงัรายละเอียดตามสิ่งที่ ส่งมาด้วยหมายเลย 8 โดยให้ยกเลกิข้อความเดิมและใช้
ข้อความใหม ่รวมถึงให้ด าเนินการยื่นจดทะเบียนแก้ไขข้อบงัคบัตามที่เสนอนัน้ 
 

คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ ใช้คะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี
สทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 
ระเบียบวาระที่ 9 อื่นๆ (ถ้ามี) 
 

บริษัทก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นเพื่อสทิธิในการเข้าร่วมประชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2562 (Record 
Date) ในวนัท่ี 13 มีนาคม 2562  

จึงขอเรียนเชิญทา่นเข้าร่วมประชมุตามวนั เวลา และสถานท่ี ดงักลา่วโดยพร้อมเพรียงกนั โดยปฎิบตัิตามหลกัเกณฑ์
และวิธีปฎิบตัิในการเข้าร่วมประชมุ และการออกเสยีงลงคะแนนเอกสารตามสิ่งที่ ส่งมาด้วยหมายเลข 11 การมอบฉนัทะให้
เข้าร่วมประชุมเอกสารตามสิ่งที่ ส่งมาด้วยหมายเลข 12 แบบฟอร์มขอรับรายงานประจ าปี 2561 ในรูปแบบหนงัสือได้ตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 13 และแผนท่ีสถานท่ีจดัการประชมุเอกสารตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 14 ที่น าสง่มาพร้อมกบั
หนงัสอืเชิญประชมุนีแ้ล้ว 

 
 

        ขอแสดงความนบัถือ 
      บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)   
 
                                                                                 
                                                                                                 (นายธนา  ไชยประสทิธ์ิ) 
                              ประธานคณะกรรมการ 

์
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สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1 
ส าเนารายงานการประชุมสามัญประจ าปีผู้ถอืหุ้นครัง้ที่ 1/2561 

ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 1 
 
 

รายงานการประชุมสามัญประจ าปีผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 
 

ประชุมเมื่อวนัที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชัน้ 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ เลขท่ี 92 
ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 85 ราย และมอบฉนัทะให้ผู้ อ่ืน
เข้าร่วมประชุมแทน 212 ราย รวมทัง้สิน้จ านวน 297 ราย นบัจ านวนหุ้นรวมกนัได้ 81,885,965 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 39.69 ของจ านวนหุ้นที่
จ าหนา่ยได้ทัง้หมดของบริษัท 206,320,897 หุ้น  ซึง่เกินกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมดของบริษัทแล้ว ครบเป็นองค์ประชุมตาม
ข้อบงัคบับริษัท ข้อ 32  โดยมีคณุพงษ์เทพ ผลอนนัต์ รองประธานกรรมการ ท าหน้าที่เป็นประธานในท่ีประชมุ 

กรรมการบริษัทท่ีเข้าร่วมประชมุ ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้สอบบญัชี และผู้บริหาร ที่ร่วมกนัชีแ้จงรายละเอียดและตอบข้อซกัถามตอ่ที่ประชมุ
มีรายนามดงันี ้

 

 กรรมการท่ีเข้าร่วมประชมุ 
1. คณุพงษ์เทพ ผลอนนัต์  รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา 

                  และพิจารณาคา่ตอบแทน (ท าหน้าที่เป็นประธาน) 
2. คณุโชคชยั ตัง้พลูสนิธนา           กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
3. คณุศิริพงษ์ อุน่ทรพนัธุ์        กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
4. คณุสรุพร รักตประจิต        กรรมการ และรองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานบริการ 
5. คณุกิจจา เหลา่บญุชยั        กรรมการ และรองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานการตลาดและการขาย 
6. คณุศรีภพ สารสาส        กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
7. คณุภิสกั จารุดิลก        กรรมการ 
8. คณุธนารักษ์ พงษ์เภตรา           กรรมการอิสระ 
9. คณุโชดิวตั ดัน่ธนสาร        กรรมการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ฝ่ายขายสว่นงานโครงการพิเศษ 
10. คณุศรินทร์ จนัทรนิภาพงศ์        เลขานกุารบริษัท 

 

 กรรมการท่ีไมไ่ด้เข้าร่วมประชมุ (เนื่องจากติดภารกิจเดินทางตา่งประเทศ) 
1.  คณุธนา ไชยประสทิธ์ ประธานกรรมการ 
2.  คณุกิตตศิกัดิ์ สพโชคชยั กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

 

 ผู้ เข้าร่วมประชมุ 
 1.  คณุนิพธั ป่ินแสง ที่ปรึกษากฎหมายและผู้ตรวจสอบการนบัคะแนน จาก บริษัท ส านกักฎหมาย นิพธั  
                   ป่ินแสง แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จ ากดั 
 2.  คณุมณี รัตนบรรณกิจ        ผู้สอบบญัชี      จาก บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
  3.  คณุกมลกานต์ พงษ์พานิช ผู้สอบบญัชี      จาก บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
  4.  คณุสรีุรัตน์ ปราชญานกุลุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่    จาก บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชัน่ 
  ฝ่ายควบคมุการเงินและการบญัชี            เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 
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  5.  คณุบญุเลศิ ปัญจา ผู้จดัการฝ่ายการบญัชี     จาก บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชัน่ 
                       เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 
 6.  คณุอดิเรก พิพฒัน์ปัทมา อาสาพิทกัษ์สทิธิผู้ ถือหุ้น    จาก สมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย 
 

ก่อนเข้าสูว่าระการประชมุ คณุศรินทร์ จนัทรนิภาพงศ์ เลขานกุารบริษัท ได้ชีแ้จงเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์การออกเสยีงลงคะแนนดงันี ้
 

วิธีนบัคะแนนและการประกาศผลคะแนน  
ขัน้ตอนการออกเสยีงลงคะแนน 

1.  การออกเสยีงลงคะแนน ประธานในที่ประชมุเป็นผู้ขอให้ผู้ ถือหุ้นออกเสยีงลงคะแนน โดยใช้ระบบ Against Vote 
2. ผู้ ถือหุ้นเฉพาะที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ท าเคร่ืองหมายในช่องไม่เห็นด้วยหรือ งดออกเสียงในบตัร

ลงคะแนน (ที่ทกุทา่นได้รับเมื่อตอนลงทะเบียน) และประธานฯ จะให้เจ้าหน้าที่น าบตัรลงคะแนนของผู้ ถือหุ้นไปตรวจนบัคะแนนเสยีง 
และประกาศผลคะแนนเสยีงให้ที่ประชมุทราบ 

3. ผู้ ถือหุ้นที่ไม่ออกเสียงลงคะแนนในบตัรลงคะแนนเสียง หรือไม่สง่บตัรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ จะถือว่ามีมติเห็นด้วยตามที่ประธาน
เสนอตอ่ที่ประชมุ 

 

หลกัเกณฑ์การนบัคะแนนเสยีง 
1. ให้นบัหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติ เว้นแต่กฎหมายก าหนดเป็นอย่างอื่น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้

ประธานมีเสยีงชีข้าดอีกเสยีงหนึง่ ตา่งหากจากในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้น 
2. การนบัผลการลงคะแนนเสยีงในแตล่ะระเบียบวาระ จะนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นในที่ประชุม เฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และ/

หรือ งดออกเสยีง แล้วน าไปหกัออกจากจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นในที่ประชุม โดยสว่นที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็น
ด้วย ทัง้นีไ้ด้นบัรวมคะแนนเสยีงที่ผู้มอบฉนัทะได้ลงคะแนนมาในหนงัสือมอบฉนัทะเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้บนัทึกคะแนนเสียงดงักลา่ว
ไว้ลว่งหน้าในตอนท่ีลงทะเบียนเข้าประชมุแล้ว 

3. หากผู้ เข้าร่วมประชมุประสงค์จะออกจากห้องประชมุโดยออกเสียงลงคะแนนไว้ลว่งหน้า โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ หากไม่ได้ลงคะแนน
ใดๆให้ถือวา่ออกเสยีงลงคะแนนเห็นด้วย 

4. การแจ้งผลการลงคะแนนเสยีงจะระบคุะแนนเสยีง เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสียง และบตัรเสีย (ถ้ามี) โดยในแต่ละระเบียบวาระ
จะใช้จ านวนหุ้นของผู้ เข้าประชมุลา่สดุ 

 

 การแสดงความเห็นหรือซกัถาม 
 หากท่านผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซกัถามหรือแสดงความเห็น ขอความกรุณาให้ซกัถามหรือแสดงความเห็นที่เก่ียวข้องกบัวาระนัน้ๆ
โดยตรง หากท่านผู้ ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามหรือเสนอแนะความคิดเห็นอื่นที่ไม่อยู่ในระเบียบวาระการประชุม ขอความกรุณาแสดงความ
คิดเห็น หรือถามค าถามของท่านได้ภายหลงัการปิดการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆที่ได้ก าหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว เพื่อเป็นการท าให้การ
ด าเนินการประชมุเป็นไปโดยราบร่ืน 

ทัง้นีใ้นการซกัถามหรือแสดงความเห็นขอความกรุณาให้ท่านผู้ ถือหุ้นระบช่ืุอ นามสกุล และสถานะของท่าน เช่น  มาด้วยตนเองหรือรับ
มอบฉนัทะ เพื่อท่ีจะได้บนัทกึรายงานการประชมุได้อยา่งถกูต้องและครบถ้วน 

 

  จากนัน้ประธานกลา่วเปิดการประชมุและด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี  ้
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ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญประจ าปีผู้ถอืหุ้นครัง้ที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 
  

 ประธานฯเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2560 เมื่อวนัท่ี 11 เมษายน 2560 ส า ห รั บ
ระเบียบวาระนีใ้ช้คะแนนเสยีงข้างมากเป็นเกณฑ์ โดยองค์ประชมุในระเบียบวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะเข้ามาร่วมประชุม 303 ราย นบั
จ านวนหุ้นรวมได้ 82,025,865 หุ้น  
 

มติที่ประชุม ที่ประชมุมีมติรับรองรายงานการประชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2560 ตามทีค่ณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสยีงข้างมาก
ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้ดงันี ้
 

เห็นด้วย         81,590,865 เสยีง คิดเป็นร้อยละ     99.47 
ไมเ่ห็นด้วย                     0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ       0.00 
งดออกเสยีง          435,000      เสยีง คิดเป็นร้อยละ       0.53 

 

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 และรายงานประจ าปี 
  

 ประธานฯได้ขอให้คณุศิริพงษ์ อุน่ทรพนัธุ์ ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ รายงานสรุปผลการด าเนินงานในปีที่
ผา่นมา ซึง่คณุศิริพงษ์ อุน่ทรพนัธุ์ ได้รายงานตอ่ที่ประชมุดงันี ้
 

สรุปผลการด าเนินงานปี 2560 
ในปี 2560 ที่ผา่นมา เป็นปีที่เศรษฐกิจไทยเร่ิมฟืน้ตวั การลงทนุด้าน ICT เร่ิมปรากฏให้เห็นมากขึน้เมื่อเทียบกบัปี 2559 โดยเฉพาะภาครัฐ

ที่มีการลงทุนด้าน IT ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ในขณะเดียวกัน อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศก าลงัก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงในยุค
ดิจิตอล (Digital Transformation) ซึง่สง่ผลให้หลายองค์กรเร่ิมให้ความส าคญักบัเร่ืองนีม้ากขึน้ ถือเป็นโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ ในการพฒันา
ระบบต่างๆ รวมทัง้การน าเทคโนโลยีสมยัใหม่มาช่วยในการท างานให้มีประสิทธิภาพ ทัง้นี ้บริษัทฯได้สร้างความพร้อมในทุกรูปแบบเพ่ือให้
สามารถตอบสนองตอ่ความต้องการของลกูค้าในยคุดิจิตอลท่ีคาดวา่จะมีมากขึน้ในอนาคตอนัใกล้นีอ้ย่างไรก็ตาม การแข่งขนัในปี 2560 มีความ
รุนแรงมากขึน้ สง่ผลให้รายได้เพิ่มขึน้ในอตัราสว่นร้อยละ 22 ในขณะท่ีก าไรสทุธิเพิ่มขึน้ในอตัราสว่นร้อยละ 3 เมื่อเทียบกบัปีที่ผา่นมา ถือว่าเป็นปี
ที่ประสบผลส าเร็จเป็นท่ีนา่พอใจ 

  

การขยายฐานสูล่กูค้ารายใหม่  
1) Fujitsu (Thailand) Co. Ltd.   5) PTT Digital Solutions Co. Ltd. 
2) Panasonic Motor (Thailand) Co. Ltd.  6) Eternity Grand Logistics Plc. 
3) Symphony Communication Plc.    7) Amata Corporation Plc. 
4) Muang Thai Life  Assurance Plc. 

  

การสร้างพนัธมิตรทางการค้า 
1) ลงนามความร่วมมือทางธุรกิจกบั บริษัท เอสเค เทเลคอม จ ากดั (ประเทศเกาหล)ี เพื่อเสริมศกัยภาพในสายธุรกิจโซลชูัน่ท่ีเก่ียวกบั 

          IoT Solutions, Mobile Application Platform, Smart City Solution, Fiber Intrusion Detection System และ CCTV Solutions  
2) ลงนามบนัทกึข้อตกลงความร่วมมือกบัสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั เพื่อมุง่เน้นการพฒันาทางด้าน 
    เทคโนโลยีสารสนเทศ ทัง้ทางด้านนวตักรรมและการพฒันาองค์ความรู้ 
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การลงทนุ  ขอรายงานความคืบหน้าดงันี ้
1) การลงทนุในประเทศ 
    ร่วมลงทนุในธุรกิจ Data Center ระหวา่งบริษัท WHA, AIT และ ITEL โดยมีช่ือบริษัทวา่ Genesis Data Center 
    ได้เปิดให้บริการแล้วเมื่อวนัท่ี 1 มกราคม 2561 ที่ผา่นมา 
 

2) การลงทนุในตา่งประเทศ 
    “MYTHIC” Submarine Cable ประกอบด้วย 2 โครงการ ได้แก่ โครงการ MYTHIC (เคเบิลใต้น า้) โครงการ TARO (เคเบิลบนดิน)  
    โดย TARO ได้มีการเปิดให้บริการแล้ว 
 

การปรับองค์กรสู ่Smart Company 
1)  น า Technology มาใช้ให้เกิดประสทิธิภาพและประสทิธิผลอยา่งเต็มรูปแบบ 
2)  ปรับเปลีย่น Process การท างาน ลดขัน้ตอนให้สอดคล้องกบั Technology 
3)  พฒันาคนในทกุระดบัและทกุต าแหนง่ให้ท างานอยา่งมืออาชีพ (Professional) 
 

การแบง่รายได้ประเภทตา่งๆ 
ในปี 2560 บริษัทมีรายได้ 5,397 ล้านบาท โดยมีสดัสว่นรายได้ทีแ่บง่ตามฐานลกูค้าดงันี ้

1. บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) (“CAT”) จ านวน  11%  
2. บริษัท ทีโอที จ ากดั (มหาชน) (“TOT”) จ านวน  26% 
3. ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน จ านวน   62% 
4. อื่นๆ         1% 

รายได้ที่แบง่ตามประเภทธุรกิจดงันี ้
1. โครงการท่ีประมลู     79%       
2. คา่เช่า         3% 
3. บริการ       17% โดยในระยะเวลาไมถ่ึง 2 ปีจาก 10%เพิ่มขึน้เป็น 17% 
4. อื่นๆ         1% 

 เนื่องจากปี 2560 มีการแขง่ขนัด้านราคาสงูสง่ผลให้อตัราก าไรขัน้ต้นท่ีจากเดมิอยูท่ี่ประมาณ 22-24% ลดลงมาอยูท่ี่ 20.33% และสง่ผล
ตอ่เนื่องมาถึงก าไรสทุธิจากเดิมอยูท่ี่ประมาณ 8-10% ลดลงมาอยูท่ี่ 7.99% ในสว่นของผลตอบแทนตอ่สนิทรัพย์(ROA) และ ผลตอบแทนต่อผู้ ถือ
หุ้น(ROE) ก็อยูส่งูกวา่คา่เฉลีย่ของอตุสาหกรรม และอตัราหนีส้นิรวมตอ่สว่นผู้ ถือหุ้น(D/E) อยูท่ี่ 0.75  
 สว่นเร่ืองแนวโน้มการท ารายได้ (Trend) ในปี 2561  คาดว่าจะเติบโตจากปี 2560  ที่มีรายได้ประมาณ 5,397 ล้านบาท ได้ไม่ต ่ากว่า 
10% จึงตัง้เปา้รายได้ปี 2561 ที่ 6,000 ล้านบาท โดยพิจารณาจากงานที่อยู่ในมือ(Backlog)ซึ่งมีจ านวน 3,432 ล้านบาท งานที่รอใบค าสัง่ซือ้อีก
จ านวน 190 ล้านบาท และงานท่ีอยูร่ะหวา่งประมลูอีก 152 ล้านบาท  
 ในเร่ืองของรูปแบบธุรกิจของบริษัทต่อจากนี ้เร่ืองของ System Integration(SI) เป็นสว่นที่บริษัทด าเนินการอยู่ อย่างไรก็ตามบริษัทจะ
เร่ิมมองถึง Digital Transformation มากขึน้ เช่น  Clouds, Data Analytic, Data Security, SDN และ internet of things อีกทัง้ยงัมีเร่ืองการ
ลงทนุ เช่น การลงทนุใน Genesis Data Center, โครงการ MYTHIC ทัง้บนดินและใต้ดิน นอกจากนีบ้ริษัทก็มีความสนใจการลงทนุบริษัท Startup 
ซึง่เป็นการลงทนุท่ีไมส่งูแตอ่าจต้องใช้ระยะเวลาหนึง่ส าหรับการคืนทนุ 
 

ค าถามจากผู้ ถือหุ้น 
คุณอดิเรก พิพัฒน์ปัทมา ผู้ รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ ลงทุนไทย อยากทราบว่าในอนาคตสดัส่วนของรายได้ประจ า (Recurring 
Income) มีเปา้หมายอยูเ่ทา่ไร  
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คุณศิริพงษ์ อุ่นทรพันธ์ุ  ชีแ้จงว่า รายได้ประจ ามาจาก 2 สว่น ได้แก่ สญัญาบ ารุงรักษาหลงัการขาย(บริการ) และค่าเช่า ซึ่งปัจจุบนัมีสดัสว่น
รายได้รวม 20% คาดวา่จะตัง้เปา้หมายไว้ 30% แตย่งัไมส่ามารถก าหนดแนช่ดัวา่จะใช้เวลาก่ีปี เนื่องจากการเพิ่มขึน้แต่ละเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่เร่ืองที่
ง่ายนกั 
 

คุณอดิเรก พิพัฒน์ปัทมา ผู้ รับมอบฉนัทะจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย สอบถามว่าโครงการเคเบิล้ใต้น า้มีมลูค่าโครงการเท่าไรและเมื่อโครง
เสร็จสิน้แล้วจะสามารถท ารายได้ให้บริษัทปีละก่ีล้านบาท ใครเป็นกลุม่ลกูค้าเปา้หมาย และมีการท า presale ไว้ก่อนหรือไม ่
คุณสุรพร รักตประจิต ได้ชีแ้จงวา่ โครงการเคเบิล้ใต้น า้มีมลูคา่ประมาณ 80 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยในรอบท่ี 1 และ 2 ต้องหาเงินลงทนุประมาณ 
40 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึง่ในรอบท่ี 1 ได้เงินครบแล้ว ได้มาประมาณ 25 ล้านเหรียญสหรัฐ สว่นในรอบที่ 2 อยู่ระหว่างการหาเงิน ซึ่งจะเสร็จสิน้การ
หาเงินภายในสิน้เดือนเมษายน โดยปัจจบุนัมีบริษัทท่ีสนใจคือ Sumitomo Mitsui Banking Corporation (“Mitsui”) การลงทนุนี ้Mitsui จะจ่ายหุ้น
ละ 110 เหรียญสหรัฐต่อหุ้น ในขณะที่บริษัทจ่ายค่าหุ้น หุ้นละ 80 เหรียญสหรัฐต่อหุ้น  อย่างไรก็ตามการตกลงดงักลา่วเป็นการตกลงก่อนที่จะ
ได้รับใบอนญุาต International Gateway จากพมา่ จนถึงวนันี ้Mitsui ก็ยงัไมเ่ข้าลงทนุแตป่ระการใดตัง้แตก่ารตกลงครัง้ก่อน ในขณะท่ีโครงการได้
มีความคืบหน้าเพิ่มขึน้โดย TARO (เคเบิล้บนดิน) จากประเทศไทยไปพมา่ ซึง่เป็นโครงการท่ีต้องท าส ารองควบคูไ่ปกบัโครงการเคเบิล้ใต้น า้ ได้เร่ิม
เปิดทดสอบตัง้แต่สิน้เดือนธันวาคม 2560 และมีรายได้แล้ว เฉพาะโครงการ TARO โครงการเดียวคาดว่าจะมีรายได้ประมาณ 10 ล้านเหรียญ
สหรัฐ ดงันัน้ปัจจบุนัโครงการเคเบิล้ใต้น า้อยูร่ะหวา่งหาเงินในรอบที่ 2 อีกประมาณ 20 ล้านเหรียญสหรัฐ ในสว่นที่เหลืออีก 40 ล้านเหรียญสหรัฐ 
จะใช้วิธีกู้ เงิน โดยธนาคารท่ีจะปลอ่ยกู้คือ ธนาคารกรุงเทพ และ ธนาคารของจีน อย่างไรก็ตามหาก Mitsui สนใจเข้าลงทนุตอนนี ้คาดว่าอาจจะ
ต้องจ่ายถึงหุ้นละ 120 เหรียญสหรัฐตอ่หุ้น เนื่องจากโครงการมีความคืบหน้ามากกวา่ตอนที่ตกลงก่อนหน้านี  ้โดยสว่นตวัไม่แน่ใจว่าจะจบภายใน
สิน้เดือนนีห้รือไมแ่ตไ่มน่า่เกิน 2 เดือน อยา่งไรก็ตามเมื่อเสร็จสิน้โครงการคาดวา่จะมีก าไรประมาณ 15-20% ของเงินลงทนุ 
 

คุณอดิเรก พิพัฒน์ปัทมา ผู้ รับมอบฉนัทะจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย สอบถามวา่ในรายงานการประชมุครัง้ก่อนแจ้งว่าไม่สามารถลากสาย 
fiber optic เข้าประเทศไทยได้ เพราะเหตใุด 
คุณสุรพร รักตประจิต ได้ชีแ้จงว่า เนื่องจากเส้นทางที่จะลากสายผ่านจะผ่านหมู่เกาะเภตรา ซึ่งเป็นที่อยู่ของสตัว์สงวน คือพะยนูมีทัง้หมด   7 
ตวั ทางกรมอทุยานแหง่ชาติ สตัว์ป่า และพนัธุ์พืชเห็นวา่การลากสายดงักลา่วจะสง่ผลท าลายระบบนิเวศวิทยา จึงไม่อนมุตัิการลากสายดงักลา่ว
ขึน้ในประเทศไทย บริษัทจึงต้องเปลี่ยนเส้นทางไปขึน้ที่ประเทศสิงคโปร์แทน ดงันัน้เส้นทางใหม่คือ จากพมา่ อินโดนิเซีย สิงคโปร์ ในสว่นของ
โครงการเคเบิล้ใต้น า้ยงัไมไ่ด้เร่ิมด าเนินการแตไ่ด้ท าการส ารวจเรียบร้อยแล้วเนื่องจากอยูร่ะหวา่งหาเงินในรอบที่ 2 คาดว่าจะเรียบร้อยในไตรมาส 
1 ของปี 2562 
 

คุณวัฒนี วรปาณิ ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง บริษัทมีนโยบายแตกพาร์หรือไม่ 
คุณศิริพงษ์ อุ่นทรพันธ์ุ ได้ชีแ้จงวา่ ก่อนหน้านีบ้ริษัทเคยพาร์ 10 บาทตอนนีเ้หลอื 5 บาทแล้ว ปัจจบุนัยงัไมม่ีแผนการที่จะแตกพาร์ใดๆ 
 

ประธานได้ชีแ้จงวา่เนื่องจากระเบียบวาระนีเ้ป็นการรับทราบผลการด าเนินงานจึงไมต้่องขอมติที่ประชมุและให้พิจารณาในระเบียบวาระ
ตอ่ไปเลย 
 

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิของบริษัทฯ ประจ าปี 2560 
 

ประธานฯได้มอบหมายให้คณุสรุพร รักตประจิต รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานบริการชีแ้จงดงันี ้
 งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จปี 2560 เป็นงบการเงินที่ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตจากส านักงาน อีวาย ให้
ความเห็นวา่ถกูต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมิได้มีเง่ือนไขใดๆ ในการให้ความเห็นดงักลา่ว 
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โดยจะขอน าเสนอการวิเคราะห์งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทนุตามวิธีส่วนได้เสียเป็นหลกัโดยผลการด าเนินงานและการวิเคราะห์งบ
การเงินส าหรับปี 2560 อยา่งละเอียดนัน้ ทา่นผู้ ถือหุ้นสามารถดไูด้จากรายงานประจ าปีหน้า 84-102 ซึ่งคือ ค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่าย
จดัการ สว่นในวาระการประชมุนี ้จะสรุปสว่นท่ีเป็นสาระส าคญัในฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน ดงันี  ้
 

งบแสดงฐานะการเงินซึง่แสดงเงินลงทนุตามวิธีสว่นได้เสยี ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ในสว่นของสินทรัพย์นัน้ โปรดดรูายละเอียดใน
หน้า 84 ของรายงานประจ าปี 
 

สนิทรัพย์หมนุเวียนในปี 2560 เพิ่มขึน้จ านวน 420 ล้านบาทหรือ ประมาณ 10% จากปี 2559 คือเพิ่มขึน้จาก 4,026 ล้านบาทเป็น 4,446 ล้านบาท 
ในปี 2560 ซึง่การเพิ่มขึน้สว่นใหญ่มาจากการเปลีย่นแปลงของรายการดงันี ้

1) การเพิ่มขึน้ของลกูหนีก้ารค้าจ านวน 966 ล้านบาท ที่มาจากการเพิ่มขึน้ของรายได้ เกิดจากในช่วง ปี 2560   มีโครงการขนาดใหญ่กบั
หนว่ยงานรัฐวิสาหกิจซึง่ใช้ระยะเวลาในการตรวจรับยาวและอนมุตัิจ่ายเงินนาน รวมทัง้ยงัมีการให้เครดิตเทอมกบัลกูหนีช้ัน้ดียาวกวา่
ปกติ เนื่องจากมีการแขง่ขนัสงู  

2) การเพิ่มขึน้ของสนิค้าคงเหลอืในช่วงปลายปี 2560 จ านวน 37 ล้านบาท  
3) การเพิ่มขึน้ของเงินให้กู้ยืมระยะสัน้ในกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั จ านวน 18 ล้านบาทเนื่องจากในปี 2560 บริษัท เจเนซิส ดาต้า  เซ็นเตอร์ 

จ ากดั ซึง่เป็นบริษัทท่ี AIT ได้ลงทนุเป็นกิจการร่วมค้าอยู่นัน้มีความลา่ช้าในระหว่างการขอสินเช่ือกบัทางสถาบนัการเงิน เพื่อให้การ
ก่อสร้าง Data Center สามารถด าเนินการต่อไปได้อย่างต่อเนื่องตามเป้าหมายโครงการ ผู้ ถือหุ้นจึงได้ให้ยืมเงินแก่บริษัท เจเนซิส 
ดาต้า  เซ็นเตอร์ จ ากดัไปก่อน และให้ช าระคืนเมื่อการขอสนิเช่ือกบัทางสถาบนัการเงินเรียบร้อย ซึง่ขณะนีบ้ริษัทได้รับคืนเงินดงักลา่ว
คืนเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

4) การลดลงของเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 588 ล้านบาท มาจากการลงทนุในงานโครงการขนาดใหญ่ที่แสดงยอดคงเหลือของ
งานระหว่างท าในช่วงสิน้ปี 2560 เพิ่มขึน้ และงานโครงการเหล่านีม้ีขัน้ตอนและระยะเวลาในการเรียกช าระเงินได้ค่อนข้างนาน 
ประกอบกบัในปีนี ้ ได้น าเงินไปลงทนุในกิจการร่วมค้า (LAH, Genesis) และ บริษัทที่เก่ียวข้องกนั (Campana) จึงท าให้เงินสดและ
รายการเทียบเทา่เงินสดลดลง 

5) การลดลงของเงินลงทนุชัว่คราว 25 ล้านบาท มาจากเงินลงทนุในหลกัทรัพย์เพื่อค้าทัง้หมดในปี 2560 ที่มีงวดก าหนดจ่ายคืนภายใน
ระยะเวลาไมเ่กิน 3 เดือน จะถกูจดัให้แสดงเป็นเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดในงบการเงิน 

 

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน ในปี 2560 เพิ่มขึน้จ านวน 93 ล้านบาทหรือ ประมาณ 19% จากปี 2559 คือเพิ่มขึน้จาก 486 ล้านบาทเป็น 579 ล้านบาท 
ซึง่การเพิ่มขึน้สว่นใหญ่มาจากการเปลีย่นแปลงของรายการดงันี ้

1) เงินลงทนุในบริษัทตา่ง ๆ  เพิ่มขึน้ทัง้สิน้ 143 ล้านบาท โดยเป็นสว่นลงทนุ ในบริษัท ลอ็กซ์เลย์่ แอนด์ เอไอที โฮลดิง้ จ ากดั จ านวน 25 
ล้านบาท ในบริษัท เจเนซิส ดาต้า เซ็นเตอร์ จ ากดั จ านวน 33 ล้านบาท และในบริษัท Campana Group Pte. Ltd. จ านวนเงิน 85 
ล้านบาท  

2) การเพิ่มขึน้ของสินทรัพย์อ่ืนจ านวน 29 ล้านบาท ซึ่งเป็นค่ารับประกนัและค่าบริการบ ารุงรักษาจ่ายลว่งหน้าส าหรับงานโครงการที่
ให้บริการบ ารุงรักษาในสว่นท่ีมีระยะเวลาการให้บริการเกินกวา่ 1 ปี 

3) อาคารและอปุกรณ์ส านกังานและอปุกรณ์ให้เช่าสทุธิลดลง 67 ล้านบาท 
 

โดยสรุป สนิทรัพย์รวมของบริษัท ในงบการเงินปี 2560 เพิ่มขึน้ประมาณ 513 ล้านบาทหรือ 11 % คือจาก 4,512 ล้านบาท เป็น 5,025 ล้านบาท 
 

ตอ่ไปในสว่นของหนีส้นิ โปรดดงูบการเงินหน้า 84-85 ในรายงานประจ าปี 
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หนีส้ินในปี 2560 หนีส้ินของบริษัทส่วนใหญ่จะเป็นหนีส้ินหมุนเวียน  โดยหนีส้ินหมุนเวียนรวมของบริษัท ในงบการเงินของปี 2560 เพิ่มขึน้
ประมาณ 548 ล้านบาทหรือเพิ่มขึน้ 36% คือจาก 1,507 ล้านบาทในปี 2559 เป็น 2,055 ล้านบาทในปี 2560 ซึ่งการเพิ่มขึน้สว่นใหญ่ของหนีส้ิน
หมนุเวียนประกอบด้วย 
 

1) การเพิ่มขึน้ของเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น 664 ล้านบาท เนื่องจากงานโครงการขนาดใหญ่ในปี 2560 มีเครดิตเทอมกบัเจ้าหนีก้ารค้า
รายหนึง่คอ่นข้างนานเนื่องจากโครงการดงักลา่วต้องใช้ระยะเวลานานในการสง่มอบและตรวจรับอปุกรณ์ให้ครบถ้วน 

2) การเพิม่ขึน้ของรายได้รับลว่งหน้าจากลกูค้าของปี 2560 จ านวน 37 ล้านบาท  
3) การลดลงของต้นทนุท่ียงัไมเ่รียกช าระ 110 ล้านบาท มาจากงานโครงการท่ีได้สง่มอบเรียบร้อยแล้วและก็ได้รับใบแจ้งหนีส้ าหรับ

รายการค้างจา่ยดงักลา่ว นอกจากนีย้งัมีโครงการทีค่รบอายกุารรับประกนัแล้ว จึงท าให้ต้นทนุท่ียงัไมเ่รียกช าระของปี 2560 ลดลง  
4) การลดลงของสว่นเงินกู้ยมืระยะยาวทีถ่ึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปีจ านวน 22 ล้านบาทมาจากการจ่ายช าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวที่

กู้ยืมมาเพื่อใช้ในงานโครงการให้เช่า license การใช้ระบบงาน 
หนีส้นิไมห่มนุเวียน ในปี 2560 ในงบการเงินลดลง 23 ล้านบาทหรือ ประมาณ 19% จากปี 2559 คือลดลงจาก 121 ล้านบาทเป็น 98 ล้านบาท ซึง่
การลดลงสว่นใหญ่เป็นผลมาจากการจ่ายช าระเงินกู้ยืมระยะยาวซึง่กู้ยืมส าหรับใช้ในงานโครงการให้เชา่ license การใช้ระบบงานที่กลา่วแล้วใน
ข้อ 4 ข้างต้น 
 

โดยสรุป หนีส้ินรวมของบริษัท ในงบการเงินปี 2560 เพิ่มขึน้ประมาณ 525 ล้านบาทหรือ 32% คือจาก 1,628 ล้านบาท ในปี 2559 เป็น 2,153 
ล้านบาท ในปี 2560 
 

สว่นของผู้ ถือหุ้นโปรดดงูบการเงินหน้า 85 ส าหรับยอดคงเหลอืของปี 2560 ลดลง 12 ล้านบาท หรือ ประมาณ 1 % กลา่วคือลดลงจาก 2,884  
ล้านบาทในปี 2559 เป็น 2,872 ล้านบาทในปี 2560 ซึ่งสว่นที่ลดลงของผู้ ถือหุ้นสว่นใหญ่มาจากการจ่ายเงินปันผลสทุธิด้วยการเพิ่มขึน้ของก าไร
สะสมที่ยงัไมไ่ด้จดัสรร 
 

ส าหรับรายได้รวมนัน้ โปรดดรูายละเอียดในหน้า 86 ของรายงานประจ าปี  ในปี 2560 รายได้ในงบการเงินมีจ านวนประมาณ 5,397 ล้านบาท
เพิ่มขึน้จากของปี 2559 ซึง่มีจ านวนประมาณ 4,419 ล้านบาท โดยคิดเป็นการเพิ่มขึน้ประมาณ 978 ล้านบาทหรือ 22 % โดยเพิ่มขึน้เนื่องจากในปี 
2560 บริษัทได้งานโครงการขนาดใหญ่ที่เคยคาดวา่จะได้ประมลูในปี 2559 แตไ่ด้เลือ่นประมลูมาอยูใ่นปี 2560 เช่น โครงการอินเตอร์เน็ตหมู่บ้าน
หรือเน็ตประชารัฐ เป็นต้น นอกจากนัน้ รายได้ที่เพิ่มขึน้ยงัมาจากการฟืน้ตวัทางเศรษฐกิจในภาพรวมทัง้การสง่ออกสนิค้า  
การทอ่งเที่ยว ท าให้การลงทนุทัง้ภาคเอกชนและภาครัฐเพิ่มขึน้ จึงสง่ผลให้รายได้ของปี 2560 เพิ่มขึน้จากของปี 2559 (รายละเอียดในหน้า 90-
93)  
ส าหรับคา่ใช้จ่ายรวมของปี 2560 ในงบการเงินมีจ านวนประมาณ 4,808 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากของปี 2559 ซึง่มีจ านวนประมาณ 3,848 ล้านบาท 
คิดเป็นเพิ่มขึน้ประมาณ 960 ล้านบาท สว่นใหญ่เนื่องมาจากการเพิ่มขึน้ของค่าใช้จ่ายในการซือ้สินค้าตามรายได้ท่ีเพิ่มขึน้ แต่อตัราการเพิ่มขึน้
ของคา่ใช้จ่ายสงูกวา่อตัราการเพิ่มขึน้ของรายได้เนื่องจากงานโครงการขนาดใหญ่ที่รับรู้รายได้ในปี 2560 มีอตัราก าไรขัน้ต้นค่อนข้างต ่าเนื่องจาก
สภาวะที่มีการแขง่ขนัในตลาด  
 

จากปัจจยัข้างต้นท าให้ในปี 2560 บริษัทมีก าไรสทุธิในงบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทนุตามวิธีสว่นได้เสียจ านวนประมาณ 431 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึน้
จากของปี 2559 ที่มีจ านวน 429 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ประมาณ 2 ล้านบาท สง่ผลให้ก าไรสทุธิตอ่หุ้นในงบการเงิน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 
มีมลูคา่เทา่กบั 2 บาท 9 สตางค์ตอ่หุ้น 
 

ค าถามจากผู้ ถือหุ้น 
คุณเอกพจน์ นภาวรรณ  ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ถามวา่ลกูหนีท้ี่เพิ่มขึน้ถึง 72 % นัน้เป็นลกูหนีท้ี่ลกูค้าคือใครบ้าง และคาดว่ารายได้ปี 2561 จะ
มาจากลกูหนีส้ว่นไหนมากที่สดุ  
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คุณสุรีรัตน์ ปราชญานุกุล ชีแ้จงว่าลกูหนีป้ระกอบด้วย CAT TOT ภาครัฐและเอกชน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั สดัสว่นของลกูหนีห้ลกัจะมา
จากลกูค้า TOT ซึง่คือโครงการเน็ทประชารัฐ เนื่องจากเป็นโครงการท่ีมีขนาดใหญ่ ท าให้โครงการค้างเป็นลกูหนีค้อ่นข้างนาน อย่างไรก็ตามแม้ว่า
ลกูหนีจ้ะเพิ่มขึน้ แตเ่จ้าหนีก็้เพิ่มขึน้ตามด้วยซึง่มีความสอดคล้องกนั เนื่องจากสญัญาในโครงการดงักลา่วมีลกัษณะเป็น Back-to-back 
 

คุณเอกพจน์ นภาวรรณ  ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ถามวา่ลกูหนีท้ี่ยงัไมเ่รียกช าระ มีจ านวนเทา่ไหร่ 
คุณสุรีรัตน์ ปราชญานุกุล ชีแ้จงวา่ ของ TOT เจ้าเดียวก็เกือบ 1 พนัล้านบาทแล้ว 
 

คุณเอกพจน์ นภาวรรณ  ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ถามวา่แล้วมีวิธีจดัการกบัลกูหนีอ้ยา่งไร 
คุณสุรีรัตน์ ปราชญานุกุล ชีแ้จงวา่มีลกูหนีร้ะยะยาวเป็นของจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยัจ านวนประมาณ 170 ล้านบาท คาดว่าจะได้ในปีนี ้สว่น
ลกูหนีร้ายอื่นๆยงัอยูต่ามข้อตกลงในสญัญา  
 

คุณเอกพจน์ นภาวรรณ  ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ถามวา่แสดงวา่ลกูหนีเ้ป็นภาครัฐประมาณ 60-70% 
คุณสุรีรัตน์ ปราชญานุกุล ชีแ้จงวา่ ถกูต้องแล้ว ซึง่นอกจากที่กลา่วไปยงัมี ธนาคารออมสนิ ตลาดหลกัทรัพย์ฯ เป็นต้น อย่างไรก็ตามลกูหนีข้อง
ภาครัฐจะมีมลูคา่หนีท้ี่คอ่นข้างใหญ่ ในขณะที่ลกูหนีเ้อกชนก็มีจ านวนหลายรายแตม่ลูคา่หนีจ้ะเลก็กวา่เมื่อเทียบกบัลกูหนีภ้าครัฐ 
 

คุณเอกพจน์ นภาวรรณ  ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ลกูหนีข้องภาครัฐมีความสามารถในการท าก าไรได้แค่ 3-4% ถ้าเป็นลกูหนีข้องภาคเอกชนจะมี
ความสามารถในการท าก าไรเทา่ไร และจะขยายตลาดเพื่อเพิ่มสดัส่วนลกูหนีเ้อกชนได้หรือไม่ 
คุณสุรีรัตน์ ปราชญานุกุล ชีแ้จงวา่ ปัจจบุนับริษัทก็มีการขยายตลาดไปสูภ่าคเอกชนมากขึน้ตามที่คณุศิริพงษ์ได้น าเสนอรายช่ือฐานลกูค้าใหม่
ก่อนหน้านี ้มลูคา่รายได้ของลกูค้าเอกชนจะไมใ่หญ่เทา่ลกูค้าภาครัฐ สว่นอตัราการท าก าไรขัน้ต้นของเอกชนอยูใ่นคา่เฉลีย่ประมาณ 20% ต้นๆ  
 

คุณรัชนี ธรรมเจริญ ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง อยากให้ขยายความเร่ืองโครงการเน็ทประชารัฐว่าปัจจุบนัด าเนินการไปถึงสถานะใดในเร่ืองต่างๆ 
เช่น การติดตัง้ การจ่ายคา่คอมมิชชัน่ การสง่มอบจะมีขึน้เมื่อใด และหากสง่มอบเสร็จแล้วจะสามารถเก็บเงินได้เมื่อใดที่บริษัทจะสามารถรับรู้เป็น
รายได้ 
คุณสุรีรัตน์ ปราชญานุกุล ชีแ้จงว่า ได้เร่ิมรับรู้รายได้ตัง้แต่ปีที่แล้ว ช่วงนีอ้ยู่ในระหว่างการตรวจรับและเตรียมเอกสารที่เก่ียวข้อง เนื่องจาก
โครงการนีเ้ป็นโครงการที่มีการน าสินค้าเข้ามาลา่ช้าจึงท าให้ต้องมีการขยายสญัญาออกไป ซึ่งปัจจุบนัได้ด าเนินการเร่ืองดงักล่าวเรียบร้อยแล้ว 
อยา่งไรก็ตามคาดวา่จะได้รับเงินภายในต้นไตรมาส 3 ปี 2561นี ้
 

คุณรัชนี ธรรมเจริญ ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ความลา่ช้าที่เกิดขึน้มาจากใคร 
คุณสุรีรัตน์ ปราชญานุกุล ชีแ้จงวา่เป็นความผิดของทางซพัพลายเออร์ และคา่ปรับท่ีเกิดขึน้จะตกไปอยูท่ี่ซพัพลายเออร์ 
 

คุณรัชนี ธรรมเจริญ ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง คา่ปรับท่ีเกิดขึน้นีจ้ะท าให้บริษัทโดน blacklist หรือไม ่
คุณสุรีรัตน์ ปราชญานุกุล ชีแ้จงวา่มนัมีการขยายสญัญาออกไป ไมโ่ดน blacklist แนน่อน  
 

คุณรัชนี ธรรมเจริญ ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง จะมีโครงการเน็ทประชารัฐเฟส 2 หรือไม ่
คุณศิริพงษ์ อุ่นทรพันธ์ุ  ชีแ้จงวา่ ยงัจะมีโครงการอีก แตต่อ่ไปจะเป็นโครงการท่ีใช้งบจาก กสทช. (USO) คือการท าอินเตอร์เน็ทให้กบัต าบลที่อยู่
ขอบชายแดน 
 

ส าหรับระเบียบวาระนีใ้ช้คะแนนเสียงข้างมาก 50% เป็นเกณฑ์ โดยองค์ประชุมส าหรับระเบียบวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะเข้ามาร่วม
ประชมุ 321 ราย นบัเป็นจ านวนหุ้นได้ 82,378,946 หุ้น 
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มติที่ประชุม ที่ประชมุมีมติอนมุตัิงบการเงินของบริษัทประจ าปี 2560 ตามทีค่ณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้ดงันี ้

เห็นด้วย  81,900,946 เสยีง คิดเป็นร้อยละ   99.42 
ไมเ่ห็นด้วย                   0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ     0.00 
งดออกเสยีง        478,000        เสยีง คิดเป็นร้อยละ     0.58 

 

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงนิก าไรและการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2560 
  

 ประธานฯมอบหน้าที่ให้ คุณศรินทร์ จันทรนิภาพงศ์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ ชีแ้จงถึงมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับการ
พิจารณาจดัสรรก าไร และจ่ายเงินปันผลดงัตอ่ไปนี ้บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิ ในกรณีที่ไม่มีเหตจุ าเป็นอื่น
ใดในการใช้เงินนัน้ การจ่ายเงินปันผลนัน้จะต้องไม่กระทบต่อการด าเนินงานตามปกติของบริษัทอย่างมีนยัส าคญั โดยในปี 2560 บริษัทฯมีก าไร
สทุธิทัง้สิน้ 462.11 ล้านบาท (งบเฉพาะกิจการ) และจากการประชุมของคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/ 2561 เมื่อวนัที่ 15 กุมภาพนัธ์ 2561 ได้
พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรก าไรสทุธิ จากการด าเนินงานในปี 2560 ดงัตอ่ไปนี ้

1. บริษัทจดัสรรก าไรเป็นทนุส ารองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียนตามที่บญัญัติไว้ในมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญัติ
บริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 เรียบร้อยแล้ว 

2. จ่ายเงินปันผลในปี 2560 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 2.05 บาท (สองบาทห้าสตางค์) และเนื่องจากบริษัทได้จ่ายปันผลระหว่างกาลไป
แล้วเมื่อวนัที่ 7 กนัยายน 2560 ในอตัราหุ้นละ 0.65 บาท (หกสิบห้าสตางค์) ดงันัน้บริษัทจะจ่ายเงินปันผล เพิ่มเติมอีกในอตัราหุ้นละ 
1.40 บาท (หนึ่งบาทสี่สบิสตางค์)  โดยก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับปันผลในวนัที่ 23 เมษายน 2561 และก าหนด
จ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2561 

3. ก าไรสว่นท่ีเหลอื บริษัทจะจดัไว้เป็นก าไรสะสมที่ยงัไมไ่ด้จดัสรรตอ่ไป 
 

ส าหรับระเบียบวาระนีใ้ช้คะแนนเสยีงข้างมาก 50% เป็นเกณฑ์ โดยองค์ประชมุส าหรับระเบยีบวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ 
เข้ามาร่วมประชมุ 321 ราย นบัเป็นจ านวนหุ้นได้ 82,378,946 หุ้น 
 

มติที่ประชุม ที่ประชมุมีมติอนมุตัิจดัสรรเงินก าไรและการจา่ยเงินปันผลประจ าปี 2560 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้
ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้ดงันี ้

เห็นด้วย  81,938,946 เสยีง คิดเป็นร้อยละ   99.47 
ไมเ่ห็นด้วย                   0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ     0.00 
งดออกเสยีง        440,000    เสยีง คิดเป็นร้อยละ     0.53 

 

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ 
 

ประธานฯได้ขอให้เลขานกุารบริษัทชีแ้จงดงันี ้ข้อบงัคบับริษัท ในหมวด 3 ข้อ 16 ก าหนดไว้ว่าในการประชุมสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้นทกุ
ครัง้ กรรมการจ านวน 1 ใน 3 จะต้องพ้นจากต าแหน่ง ถ้าจ านวนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งไม่อาจแบ่งได้พอดี 1 ใน 3 ให้กรรมการจ านวน
ใกล้เคียงที่สดุกบัจ านวน 1 ใน 3 ออกจากต าแหนง่ ซึง่ก็คือ 4 ทา่น จากการประชมุของคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2561 เมื่อวนัท่ี 15 กมุภาพนัธ์ 
2561 มีกรรมการ 4 ท่านที่ต้องออกตามวาระ คือ คณุธนารักษ์ พงษ์เภตรา คณุภิสกั จารุดิลก คณุศรีภพ สารสาส และ คุณกิจจาเหลา่บญุชัย 
คณะกรรมการสรรหาฯได้พิจารณาคณุสมบตัิ ความสามารถของผู้ที่เหมาะสมเข้ารับต าแหนง่ และได้เสนอความเห็นตอ่คณะกรรมการบริษัท (โดย
กรรมการท่ีมีสว่นได้เสยีมิได้ร่วมพิจารณา) เพื่อเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นให้พิจารณาแตง่ตัง้กรรมการดงัตอ่ไปนี  ้
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1. คณุธนารักษ์ พงษ์เภตรา กรรมการอิสระ 
2. คณุภิสกั จารุดิลก                        กรรมการบริษัท 
3. คณุศรีภพ สารสาส  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
4. คณุกิจจา เหลา่บญุชยั  กรรมการ และ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานการการตลาดและการขาย 
ซึ่งเป็นกรรมการเดิม โดยเป็นการแต่งตัง้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตาม

ข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ที่ให้น าเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อแต่งตัง้กรรมการทัง้ 4 ท่านเป็นกรรมการ
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยขอให้เป็นการลงมติเป็นรายบคุคลตามบตัรลงคะแนนที่
ได้รับ 

 

ค าถามจากผู้ ถือหุ้น 
คุณอดิเรก พิพัฒน์ปัทมา ผู้ รับมอบฉนัทะจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย ขอให้ชีแ้จงวา่กรรมการอิสระท่ีเสนอ คือ คณุธนารักษ์ พงษ์เภตรา และ
คณุศรีภพ สารสาส ทัง้ 2 ทา่นมีความเช่ียวชาญด้านใดที่จะพฒันาบริษัทให้ดีขึน้ 
คุณพงษ์เทพ ผลอนันต์ ชีแ้จงวา่ คณุธนารักษ์ พงษ์เภตรา เป็นผู้ที่คอนเนกชัน่มากมาย สามารถให้ความเห็นและความช่วยเหลือให้กบัโครงการ
มากมายของบริษัท สว่นท่านที่ 2 คณุศรีภพ สารสาส มีประสบการณ์มาก  เคยเป็นกรรมการผู้จดัการบริษัท เงินทุนภทัรธนกิจ จ ากัด มาก่อน 
ปัจจุบนัเป็นกรรมการอิสระของบริษัท การบินกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) และรับเลือกให้เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นบคุคลที่ค่อนข้างมี
ความสามารถสงู 
 

คุณธารา ชลปราณี ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ทกัท้วงเร่ืองวา่หากดขู้อบงัคบับริษัทตามหนงัสอืเชิญประชมุหน้าที่ 30 ข้อที่ 36 “มติของที่ประชุมผู้ ถือ
หุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้1. ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน” 
ในขณะท่ีเวลาบริษัทนบัคะแนนจะนบัรวม “งดออกเสียง” ค านวณออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ด้วย ซึ่งไม่ตรงกบัข้อบงัคบับริษัทที่ก าหนดว่า ออกเสียง
ลงคะแนน แตก่ารงดออกเสยีงถือวา่ไมไ่ด้ออกเสยีงลงคะแนน จึงคิดว่าไม่ควรนบัรวมการงดออกเสียงในฐานคะแนนเสียง อย่างไรก็ตามอยากจะ
ให้ลองพิจารณาดงักลา่วและปรึกษาที่ปรึกษาทางกฎหมายวา่จะมีความเห็นอยา่งไร 
คุณพงษเทพ ผลอนันต์ ได้ขอบคณุส าหรับความเห็นดงักลา่ว และจะรับไว้พิจารณาเพื่อปรึกษาที่กฎหมายและหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องต่อไป 
คุณนิพัธ ป่ินแสง ชีแ้จงวา่ไมส่ามารถตดัผู้ที่ลงคะแนนวา่ งดออกเสยีง เสมือนว่าบคุคลดงักลา่วไม่มีตวัตน เป็นการกระท าที่ท าไม่ได้  จึงต้องนบั
รวมคะแนนงดออกเสยีงด้วย 
คุณธารา ชลปราณี ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง คิดวา่เป็นเพียงความเห็นของที่ปรึกษากฎหมายชุดใดชุดหนึ่ง อยากขอเรียนฝากกรรมการให้ปรึกษา 
IOD หรือหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องให้ตีความในประเด็นดงักลา่ว เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนด าเนินการในทิศทางเดียวกนัตอ่ไป 
 

 ส าหรับระเบียบวาระนีใ้ช้คะแนนเสยีงข้างมาก 50% เป็นเกณฑ์ โดยองค์ประชมุส าหรับระเบียบวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะเข้า
มาร่วมประชมุ 321 ราย นบัเป็นจ านวนหุ้นได้ 82,378,946 หุ้น ซึง่เทา่กนัหมดส าหรับการนบัองค์ประชมุก่อนลงมติกรรมการแตล่ะทา่น 
 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติอนมุตัิรับรองรายช่ือกรรมการที่ออกตามวาระ และมีมติอนมุตัิรับรองการกลบัเข้ามาด ารงต าแหน่งเป็นรายบคุคล
ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้ดงันี ้
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ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ  
 

ประธานได้ชีแ้จงวา่ที่ประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนครัง้ที่ 1/2561 ได้มีความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 
เพื่อให้พิจารณาน าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเร่ืองคา่ตอบแทนกรรมการในรูปของเงินบ าเหน็จประจ าปี 2560 เป็นเงิน 13.0 ล้านบาท (สิบสามล้าน
บาทถ้วน) โดยให้เป็นคา่ใช้จ่ายในปี 2561 และให้ประธานกรรมการเป็นผู้จดัสรรต่อไป สว่นค่าตอบแทนรายเดือนและเบีย้ประชุมยงัขอเป็นอตัรา
เดิมที่ได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเมื่อครัง้ที่ 1/2558 แล้ว จึงขอเสนอตอ่ที่ประชมุเพื่อพิจารณาครับ 

 

 ส าหรับระเบียบวาระนีใ้ช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยองค์ประชุมส าหรับ
ระเบียบวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะเข้ามาร่วมประชมุ 321 ราย นบัเป็นจ านวนหุ้นได้ 82,378,946 หุ้น 
 

มติที่ประชุม  ที่ประชมุมีมติอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการในรูปของเงินบ าเหน็จประจ าปี 2560 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กวา่ 2 ใน 3 ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้ดงันี ้
 

เห็นด้วย 81,900,946 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.42 
ไมเ่ห็นด้วย                  0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ   0.00 
งดออกเสยีง        478,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ   0.58 

 
 

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทน 
  

 ประธานฯขอให้คุณโชคชัย ตัง้พูลสินธนา ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ ชีแ้จงดงัต่อไปนี ้ตามข้อบงัคบับริษัทในหมวด 8 ข้อ 54 
ก าหนดไว้ว่า ให้ที่ประชุมสามัญประจ าปีผู้ ถือหุ้น  แต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท และจากการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบครัง้ที่ 1/2561 เมื่อวนัท่ี 15 กมุภาพนัธ์ 2561 ได้มีมติให้เสนอตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้เสนอต่อที่ประชุมผู้
ถือหุ้นเพ่ือแต่งตัง้ บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั (“EY”) เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2561 พร้อมทัง้มีค่าตอบแทนที่เสนอมาจ านวน 
1,490,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) โดยเพิ่มจากปี 2560 เท่ากบั 90,000 บาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 6.4 และมีรายละเอียดตาม
ตารางด้านลา่ง 
  

           รายช่ือ เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสยีง 
1. คณุธนารักษ์ พงษ์เภตรา 81,908,946 เสยีง 0 เสยีง 470,000 เสยีง 
 คิดเป็นร้อยละ 99.43 คิดเป็นร้อยละ 0 คิดเป็นร้อยละ 0.57 
2. คณุภิสกั จารุดิลก  81,316,246 เสยีง 587,700 เสยีง 475,000 เสยีง 
 คิดเป็นร้อยละ 98.71 คิดเป็นร้อยละ 0.71 คิดเป็นร้อยละ 0.58 
3. คณุศรีภพ ตัง้พลสูนิธนา 81,172,796 เสยีง 731,150 เสยีง 475,000 เสยีง 
 คิดเป็นร้อยละ 98.54 คิดเป็นร้อยละ 0.89 คิดเป็นร้อยละ 0.58 
4. คณุกิจจา เหลา่บญุชยั  81,436,746 เสยีง 472,200 เสยีง 470,000 เสยีง 
 คิดเป็นร้อยละ 98.86 คิดเป็นร้อยละ 0.57 คิดเป็นร้อยละ 0.57 
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 ปี 2561 % ปี 2560 % ปี 2559 % 

คา่สอบบญัชี AIT 1,490,000 บาท 6.4 1,400,000 บาท 8.9 1,285,000 บาท - 
1. คา่ตรวจสอบงบประจ าปี 800,000 บาท 8.1 740,000 บาท 8.0 685,000 บาท - 
2. คา่สอบทานรายไตรมาส 690,000 บาท 4.5 660,000 บาท 10 600,000 บาท - 
 

ในเบือ้งต้นทางคณะกรรมการตรวจสอบได้ต่อรองกับ  EY ท่ีเสนอขอขึน้ค่าสอบบญัชีในปี 2561 อีก 180,000 บาท เป็นจ านวน 
1,580,000 บาท โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ตอ่รองดีที่สดุแล้ว คือให้เพิ่มขึน้มาเพียง 90,000 บาท   

 เหตุผลที่เลือก EY เนื่องจากเป็นส านกังานที่มีมาตรฐาน มีการให้ความรู้เก่ียวกับเร่ืองมาตรฐานบญัชีใหม่ๆ ไม่มีความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์กบับริษัท มีความเป็นเอกเทศซึง่กนัและกนั ในส่วนงานสอบบญัชีปี 2561 จะมีการเปลีย่นแปลงในเร่ืองของการรับรู้รายได้ที่คาดวา่จะ
เร่ิมบงัคบัใช้ในปี 2562 แตอ่ยา่งไรก็ตามบริษัทจะต้องเร่ิมท าร่วมขนานระหวา่งมาตรฐานบญัชีเก่าและมาตรฐานบญัชีใหม่ตัง้แต่ปี 2561 นี ้เพราะ
เมื่อเร่ิมใช้จริงปี 2562 บริษัทจะต้องมีการเปรียบเทียบในหน้างบการเงินระหวา่งปี 2562 และ 2561 อยูแ่ล้ว     

 ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาแล้วนีจ้ึงขอเสนอบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้เสนอต่อผู้ ถือหุ้นในครัง้นี ้โดยมี
รายช่ือผู้สอบบญัชีดงัตอ่ไปนี ้:- 
 

1. นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 5313 และ/หรือ 
2. นายเติมพงษ์ โอปนพนัธุ์     ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4501 และ/หรือ 
3. นางสาวสมุาล ีรีวราบณัฑิต  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3970 
 

พร้อมทัง้เสนอคา่สอบบญัชีเป็นจ านวนเงิน 1,490,000 บาท(หนึง่ล้านสีแ่สนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ให้ที่ประชุมพิจารณาอนมุติัตามข้อเสนอ
ข้างต้น 
 

 ส าหรับระเบียบวาระนีใ้ช้คะแนนเสยีงข้างมาก 50% เป็นเกณฑ์ โดยองค์ประชุมส าหรับระเบียบวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะเข้า
มาร่วมประชมุ 321 ราย นบัเป็นจ านวนหุ้นได้ 82,378,946 หุ้น 
  

มติที่ประชุม  ที่ประชมุมีมติอนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่ตอบแทนประจ าปี 2561 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสยีงข้างมาก
ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้ดงันี ้
 

เห็นด้วย 81,900,946 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.42 
ไมเ่ห็นด้วย                  0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ   0.00 
งดออกเสยีง        478,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ   0.58 

 

ระเบียบวาระที่ 8 เร่ืองอื่นๆ    
 

-ไมมี่- 
 

เมื่อหมดค าถามจากผู้ ถือหุ้นอ่ืนๆอีกแล้ว ประธานฯจึงได้ขอปิดการประชมุ  และยงัให้ผู้ ถือหุ้นสามารถซกัถามได้หลงัการประชุมและได้
กลา่วขอขอบคณุผู้ ถือหุ้นทกุทา่นท่ีมาเข้าร่วมประชมุในวนันี ้โดยทางบริษัทจะน าข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ไปปรึกษาหารือกนัตอ่ไป 
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ปิดการประชมุเวลา 11.50 น. 

      
 
 
 
         นายพงษ์เทพ ผลอนนัต์ 
                     ประธานท่ีประชมุ 
 
 
 
 
    นายศิริพงษ์  อุน่ทรพนัธุ์                  นายสรุพร  รักตประจิต 
                                    กรรมการ                            กรรมการ 
 
 
 
 
                    น.ส.ศรินทร์ จนัทรนิภาพงศ์ 
                                 เลขานกุารบริษัท 
                          ผู้บนัทกึรายงานการประชมุ 
 
 
 
  

              นายสรุพร  รักตประจิต
                       กรรมการ

นายพงษ์เทพ ผลอนนัต์
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สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3 
รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล และอัตราการจ่ายเงนิปันผลย้อนหลัง  3 ปี 

ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4 
 

1. นโยบายจ่ายเงนิปันผลของบริษัท: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต ่ากว่าร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิ ในกรณีท่ีไม่มีเหตจุ าเป็นอ่ืนใดใน
การใช้เงินนัน้ และการจ่ายเงินปันผลนัน้จะต้องไมก่ระทบตอ่การด าเนินงานปกติของบริษัทอยา่งมีนยัส าคญั  

2. ประวัติการจ่ายเงนิปันผลในช่วง 3 ปี :   
                               งบเฉพาะกิจการ 

หัวข้อ ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 
ก าไรสทุธิ (ล้านบาท)* 
ก าไรสทุธิตอ่หุ้น (บาท) 
เงินปันผลระหวา่งกาล (บาท/หุ้น)1/ 
เงินปันผล (บาท/หุ้น)2/ 
รวมเงินปันผลทัง้ปี (บาท/หุ้น)3/ 

อตัราการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกบัก าไรสทุธิ 
จ านวนหุ้นทัง้สิน้  

275.39 
1.33 
0.40 
0.60 
1.00 

75.19% 
206,320,897 

462.11 
2.24 
0.65 
1.40 
2.05 

91.52% 
206,320,897 

448.62 
2.17 
0.50 
1.50 
2.00 

92.17% 
206,320,897 

* ก าไรสทุธิสว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัท 
 หมายเหต:ุ  

 1/ ในการประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 3/2561 เมื่อวนัพฤหสับดีที่ 9 สงิหาคม 2561 คณะกรรมการมีมติให้จ่ายเงินปันผล
ระหวา่งกาลจากผลการด าเนินงานระหวา่งเดือน มกราคม-มิถนุายน 2560 ในอตัราหุ้นละ 0.40 บาท (สีส่บิสตางค์)ไปแล้ว 

 2/ ในการประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวนัองัคารที่ 26 กมุภาพนัธ์ 2562 คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอต่อที่
ประชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาอนมุตัิให้จ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมจากผลการด าเนินงานในรอบปี 
2561 ในอตัราหุ้นละ 0.60 บาท (หกสบิสตางค์) 

 3/ ดงันัน้ในปี 2561 บริษัทจะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้กบัผู้ ถือหุ้นรวมในอตัราหุ้นละ 1.00 บาท (หนึง่บาท)  
 

3. อัตราเงนิปันผลที่เสนอจ่ายส าหรับปี 2561 ในการประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2562 มีมติให้เสนอตอ่ที่ประชมุสามญัประจ าปีผู้
ถือหุ้นให้จา่ยเงินปันผลเพิ่มเติมอกีในอตัราหุ้นละ 0.60 บาท (หกสบิสตางค์)โดยอตัราการจา่ยปันผลเมื่อเปรียบเทียบกบัก าไรสทุธิจะเทา่กบั
ร้อยละ 75.19 ซึง่เป็นไปตามนโยบายการจา่ยเงินปันผลของบริษัทตามข้อที่ 1 

4. ก าหนดวันจ่ายเงินปันผล: ได้ก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นเพื่อสทิธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวนัที่ 23 เมษายน 2562 
และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2562 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 4 
ประวัติกรรมการที่เสนอให้ด ารงต าแหน่ง             
ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5 

 

ช่ือสกลุ: นายพงษ์เทพ ผลอนนัต์ 
ต าแหนง่ :  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
สญัชาติ :  ไทย 
อาย ุ:  65 ปี  

 จ านวนหุ้นท่ีถือในบริษัทฯ (28 ธ.ค. 61): 900 หุ้น 
คิดเป็นร้อยละน้อยกวา่ 0.01 ของทนุจดทะเบียนช าระแล้ว   

 วฒุิการศกึษา/ประวตัิการอบรม: 
:  - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์การเงิน สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
 - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 - ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  
 - สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) หลกัสตูร Director  Accreditation Program 36/2005 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปี (จ านวน 2 บริษัท) 
                       2555 – ปัจจบุนั : กรรมการอิสระ บมจ. ธนาคารเกียรตินาคิน 
                       2546 – ปัจจบุนั  : รองประธาน/ประธานกรรมการสรรหาฯ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ  

           บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลยี 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปี (-ไม่มี-) 

  
ประเภทกรรมการท่ีเสนอแตง่ตัง้  : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ  : 15 กมุภาพนัธ์ 2546 

              จ านวนปีที่ด ารงต าแหนง่กรรมการ  : 16 ปี 
 จ านวนปีที่ด ารงต าแหนง่จนครบวาระ : 19 ปี (ด ารงต าแหนง่เกินกวา่ 9 ปีเนื่องจากเป็นกรรมการท่ีเป็นผู้ เช่ียวชาญด้านการเงิน 
      จึงสามารถให้ความเห็นด้านดงักลา่วเพื่อชว่ยการตดัสนิใจเร่ืองส าคญัของบริษัทได้เป็น 
     อยา่งดีมาตลอด)  
 ประวตัิการเข้าร่วมประชมุปี 2561      : 6/6 (ประชมุกรรมการ)  4/4(ประชมุกรรมการตรวจสอบ) 3/3 (คณะกรรมการสรรหาและ 
           พิจารณาคา่ตอบแทน 1/1(ประชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้น 1/2561) 

ต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเน่ืองกับธุรกจิของบริษัทฯที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :-ไมม่-ี 
มีคุณสมบัตกิรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน : ใช่ 
ประวัติการกระท าความผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลงั :-ไมม่-ี 
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ช่ือสกลุ: นายสรุพร รักตประจิต 
ต าแหนง่ :  กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
สญัชาติ :  ไทย 
อาย ุ:  64  

 จ านวนหุ้นท่ีถือในบริษัทฯ (28 ธ.ค. 61): 5,455,885 หุ้น   
คิดเป็นร้อยละ 2.64 ของทนุจดทะเบียนช าระแล้ว  

 วฒุิการศกึษา/ประวตัิการอบรม: 
 - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ Syracuse University, New York ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 - ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ The American University, Washington D.C. ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 - สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) หลกัสตูร Director Certificate Program 35/2003 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปี (จ านวน 2 บริษัท) 
 2556– ปัจจบุนั  : กรรมการ บมจ.เอเชียประกนัภยั 1950  
 2546 - ปัจจบุนั  : กรรมการ/ กรรมการสรรหาฯ /กรรมการบริหาร /รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานบริการ 

             บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลยี 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปี (จ านวน 1 บริษัท) 

             2555 – ปัจจบุนั  : กรรมการ บจก. ลอ็กซเลย์ แอนด์ เอไอที โฮลดิง้ 
 ประเภทกรรมการท่ีเสนอแตง่ตัง้  : กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ : 3 มีนาคม 2546 
 จ านวนปีที่ด ารงต าแหนง่กรรมการ  : 16 ปี 
 จ านวนปีที่ด ารงต าแหนง่จนครบวาระ : 19 ปี  

ประวตัิการเข้าร่วมประชมุปี 2561 : 6/6 (ประชมุกรรมการ), 3/3 (กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน)  
  1/1 (ประชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้น 1/2561) 

ต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเน่ืองกับธุรกจิของบริษัทฯที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :-ไมม่-ี 
มีคุณสมบัตกิรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน : ใช่ 
ประวัติการกระท าความผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลงั :-ไมม่-ี 
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ช่ือสกลุ: นายสรุพร รักตประจิต 
ต าแหนง่ :  กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
สญัชาติ :  ไทย 
อาย ุ:  64  

 จ านวนหุ้นท่ีถือในบริษัทฯ (28 ธ.ค. 61): 5,455,885 หุ้น   
คิดเป็นร้อยละ 2.64 ของทนุจดทะเบียนช าระแล้ว  

 วฒุิการศกึษา/ประวตัิการอบรม: 
 - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ Syracuse University, New York ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 - ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ The American University, Washington D.C. ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 - สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) หลกัสตูร Director Certificate Program 35/2003 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปี (จ านวน 2 บริษัท) 
 2556– ปัจจบุนั  : กรรมการ บมจ.เอเชียประกนัภยั 1950  
 2546 - ปัจจบุนั  : กรรมการ/ กรรมการสรรหาฯ /กรรมการบริหาร /รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานบริการ 

             บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลยี 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปี (จ านวน 1 บริษัท) 

             2555 – ปัจจบุนั  : กรรมการ บจก. ลอ็กซเลย์ แอนด์ เอไอที โฮลดิง้ 
 ประเภทกรรมการท่ีเสนอแตง่ตัง้  : กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ : 3 มีนาคม 2546 
 จ านวนปีที่ด ารงต าแหนง่กรรมการ  : 16 ปี 
 จ านวนปีที่ด ารงต าแหนง่จนครบวาระ : 19 ปี  

ประวตัิการเข้าร่วมประชมุปี 2561 : 6/6 (ประชมุกรรมการ), 3/3 (กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน)  
  1/1 (ประชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้น 1/2561) 

ต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเน่ืองกับธุรกจิของบริษัทฯที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :-ไมม่-ี 
มีคุณสมบัตกิรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน : ใช่ 
ประวัติการกระท าความผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลงั :-ไมม่-ี 
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ช่ือ-สกลุ: นายกิตตศิกัดิ์ สพโชคชยั 
ต าแหนง่ : กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  
สญัชาติ :  ไทย     
อาย:ุ  64 ปี   

 จ านวนหุ้นท่ีถือในบริษัทฯ (28 ธ.ค. 61):  6,874,659 หุ้น 
คิดเป็นร้อยละ 3.33 ของทนุจดทะเบียนช าระแล้ว  

 วฒุิการศกึษา/ประวตัิการอบรม: 
 - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  
 - สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) หลกัสตูร Director Accreditation Program 54/2006 
 - หลกัสตูรอบรมนกับริหารระดบัสงู ธรรมศาสตร์เพื่อสงัคม รุ่นท่ี1 (นมธ.1) ระหวา่ง พ.ค – ก.ย 2555 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปี (จ านวน 1 บริษัท) 

 2553 – ปัจจบุนั  : กรรมการสรรหาฯ บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลยี 
 2546 – ปัจจบุนั       : กรรมการ บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลยี 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปี (จ านวน 12 บริษัท) 
  2561 – ปัจจบุนั  : กรรมการ บมจ. วีรันดา รีสอร์ท 
  2559 – ปัจจบุนั  : กรรมการ บจก. วิลลา่โนวา่ เขาใหญ่ 
      : กรรมการ บจก. ต้นคณู ดเีวลลอปเม้นท์ 
     : กรรมการ บจก. สรีุย์ตรีบญุ ดีเวลลอปเม้นท์ 
  2553 – ปัจจบุนั       : กรรมการ บจก. โตอะ อิเลค็โทรนิคส์ (ประเทศไทย) 
     : กรรมการ   บจก. เคเอสพี สแควร์  
  2551 – ปัจจบุนั  : กรรมการ   บจก. โอ๊คทรี (So Bangkok Hotel) 
     : กรรมการ บจก. สรีุย์ตรีบญุ โฮลดิง้  
  2526 – ปัจจบุนั  : ประธานกรรมการ กลุม่บริษัทในเครือ วิชยั กรุ๊ป 
        : บจก. วิชยัเทรดดิง้ (1983) 
        : บจก. เคร่ืองเสยีง 
        : บจก. ออดิโอเอ็นจิเนยีร่ิงเซอร์วิส 
        : บจก.ดิจิตคอนโทรล 
 ประเภทกรรมการท่ีเสนอแตง่ตัง้ : กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
 วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้ให้เป็นกรรมการ : 15 กมุภาพนัธ์ 2546 
 จ านวนปีที่ด ารงต าแหนง่กรรมการ  : 16 ปี 
  จ านวนปีที่ด ารงต าแหนง่จนครบวาระ : 19 ปี 

ประวตัิการเข้าร่วมประชมุปี 2561 : 5/6 (ประชมุกรรมการ), 2/3 (กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน)  
  0/1 (ประชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้น 1/2561) 

ต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเน่ืองกับธุรกจิของบริษัทฯที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :-ไมม่-ี 
มีคุณสมบัตกิรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน : ใช่ 
ประวัติการกระท าความผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลงั :-ไมม่-ี 
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ช่ือ-สกลุ: นายกิตตศิกัดิ์ สพโชคชยั 
ต าแหนง่ : กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  
สญัชาติ :  ไทย     
อาย:ุ  64 ปี   

 จ านวนหุ้นท่ีถือในบริษัทฯ (28 ธ.ค. 61):  6,874,659 หุ้น 
คิดเป็นร้อยละ 3.33 ของทนุจดทะเบียนช าระแล้ว  

 วฒุิการศกึษา/ประวตัิการอบรม: 
 - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  
 - สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) หลกัสตูร Director Accreditation Program 54/2006 
 - หลกัสตูรอบรมนกับริหารระดบัสงู ธรรมศาสตร์เพื่อสงัคม รุ่นท่ี1 (นมธ.1) ระหวา่ง พ.ค – ก.ย 2555 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปี (จ านวน 1 บริษัท) 

 2553 – ปัจจบุนั  : กรรมการสรรหาฯ บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลยี 
 2546 – ปัจจบุนั       : กรรมการ บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลยี 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปี (จ านวน 12 บริษัท) 
  2561 – ปัจจบุนั  : กรรมการ บมจ. วีรันดา รีสอร์ท 
  2559 – ปัจจบุนั  : กรรมการ บจก. วิลลา่โนวา่ เขาใหญ่ 
      : กรรมการ บจก. ต้นคณู ดเีวลลอปเม้นท์ 
     : กรรมการ บจก. สรีุย์ตรีบญุ ดีเวลลอปเม้นท์ 
  2553 – ปัจจบุนั       : กรรมการ บจก. โตอะ อิเลค็โทรนิคส์ (ประเทศไทย) 
     : กรรมการ   บจก. เคเอสพี สแควร์  
  2551 – ปัจจบุนั  : กรรมการ   บจก. โอ๊คทรี (So Bangkok Hotel) 
     : กรรมการ บจก. สรีุย์ตรีบญุ โฮลดิง้  
  2526 – ปัจจบุนั  : ประธานกรรมการ กลุม่บริษัทในเครือ วิชยั กรุ๊ป 
        : บจก. วิชยัเทรดดิง้ (1983) 
        : บจก. เคร่ืองเสยีง 
        : บจก. ออดิโอเอ็นจิเนยีร่ิงเซอร์วิส 
        : บจก.ดิจิตคอนโทรล 
 ประเภทกรรมการท่ีเสนอแตง่ตัง้ : กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
 วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้ให้เป็นกรรมการ : 15 กมุภาพนัธ์ 2546 
 จ านวนปีที่ด ารงต าแหนง่กรรมการ  : 16 ปี 
  จ านวนปีที่ด ารงต าแหนง่จนครบวาระ : 19 ปี 

ประวตัิการเข้าร่วมประชมุปี 2561 : 5/6 (ประชมุกรรมการ), 2/3 (กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน)  
  0/1 (ประชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้น 1/2561) 

ต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเน่ืองกับธุรกจิของบริษัทฯที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :-ไมม่-ี 
มีคุณสมบัตกิรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน : ใช่ 
ประวัติการกระท าความผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลงั :-ไมม่-ี 
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 ช่ือ-สกลุ: นายโชดิวตั  ดัน่ธนสาร 
 ต าแหนง่ :  กรรมการ 
 สญัชาติ :  ไทย     

 อาย:ุ   55   ปี   

 จ านวนหุ้นท่ีถือในบริษัทฯ (28 ธ.ค. 61): 7,000,000 หุ้น และในนามคูส่มรส 
        คณุจนัทนา กระแสร์แสน อีกจ านวน 260,000 หุ้น 
        รวมคิดเป็นร้อยละ 4.65 ของทนุจดทะเบยีนช าระแล้ว 
 วฒุิการศกึษา/ประวตัิการอบรม:  
  - ปริญญาโท สาขาการตลาด Wagner College ประเทศสหรัฐอเมริกา 
  - ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

 - สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) หลกัสตูร Director Certificate Program 72/2006 
 - สถาบนัจิตวิทยาความมัน่คง สถาบนัวชิาการปอ้งกนัประเทศ หลกัสตูร การปฏิบตัิการจิตวิทยา ฝ่ายอ านวยการ รุ่นท่ี 96 
 - สมาคมบริษัทจดทะเบยีนไทย ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย หลกัสตูร TLCA Executive Development Program  
    รุ่นท่ี 7 (EDP 7) 
 - สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ หลกัสตูร ผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ รุ่นท่ี 27 (วตท.27) 

 การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปี (จ านวน 1 บริษัท) 
  2560 - ปัจจบุนั     : ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ฝ่ายขายสว่นงานโครงการพิเศษ  
         บมจ.แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลยี 
  2550 – ปัจจบุนั  : กรรมการ บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลยี 
  2538 – 2559   : ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ฝ่ายขายสว่นงานเอกชนและสว่นงานราชการ  
            บมจ.แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลยี 
 การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปี (จ านวน 2 บริษัท) 
 2559 - ปัจจบุนั  : กรรมการ บจก. แอพท์ เมดิเทค 
 2558 - ปัจจบุนั    : กรรมการบริษัท บจก. รักษ์บ้านเรา 
 ประเภทกรรมการท่ีเสนอแตง่ตัง้ : กรรมการ 
 วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้ให้เป็นกรรมการ : 1 พฤศจิกายน 2550 
 จ านวนปีที่ด ารงต าแหนง่กรรมการ  : 12 ปี 
 จ านวนปีที่ด ารงต าแหนง่จนครบวาระ : 15 ปี 

ประวตัิการเข้าร่วมประชมุปี 2561 : 6/6 (ประชมุกรรมการ), 1/1 (ประชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้น 1/2561) 
 

 
 
 
 
 
 

ต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเน่ืองกับธุรกจิของบริษัทฯที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :-ไมม่-ี 
มีคุณสมบัตกิรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน : ใช่ 
ประวัติการกระท าความผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลงั :-ไมม่-ี 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 5 
ค านิยามและคุณสมบตักิรรมการอิสระของบริษัท 

ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5 
 

นิยามและคุณสมบัติกรรมการอิสระมีดังนี ้
กรรมการอิสระ คือกรรมการท่ีไมไ่ด้บริหารจดัการบริษัท หรือบริษัทย่อยของบริษัท มีความอิสระจากคณะผู้บริหารและผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ และไม่มี
ธุรกิจกับบริษัท ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อผลประโยชน์ของบริษัท และ /หรือผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น โดยกรรมการอิสระแต่ละคนต้อง
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ ดงัตอ่ไปนี ้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มี
อ านาจควบคมุของบริษัท ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย 
 

2. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี ทัง้นี ้ลกัษณะต้องห้ามดงักลา่วไมร่วมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของ
สว่นราชการซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท  
 

3. ไมเ่ป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบตุร
รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 
 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท  ใน
ลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทัง้ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยัหรือผู้มีอ านาจควบคมุของผู้ที่
มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท เว้นแต่จะได้ พ้น
จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 
 
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการค้าท่ีกระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า
อสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกบัสนิทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลอืทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค า้ประกนั การ
ให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนีส้ิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนญุาตหรือคู่สญัญามีภาระหนีท้ี่ต้องช าระอี ก
ฝ่ายหนึง่ ตัง้แตร้่อยละ 3 ของสนิทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของบริษัท หรือตัง้แต ่20 ล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้นี ้การค านวณ
ภาระหนีด้งักลา่วให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมลูคา่ของรายการเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์
ในการท ารายการเก่ียวโยง โดยอนุโลม แต่ในการการพิจารณาภาระหนีด้ังกล่าว ให้นบัรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหว่าง 1 ปีก่อนวนัที่มี
ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 
 

5. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท และไม่ เป็น
ผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของส านกังานสอบบญัชี ซึง่มีผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วมผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทสงักดัอยู ่เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 
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6. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึง่รวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึง่ได้รับคา่บริการเกิน
กวา่ 2 ล้านบาทตอ่ปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทและไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มี
นยั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 
 

7. ไมเ่ป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เก่ียว ข้องกบัผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ 
 

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนยัในห้ าง
หุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึง่ของจ านวนหุ้นที่
มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษั ท
ยอ่ย  
 

9. ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท 
 

10.  ภายหลงัได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระแล้ว อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตดัสนิใจในการด าเนินกิจการของบริษัท บริษัท
ใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุ โดยมีการตดัสนิใจในรูปแบบขององค์คณะได้  
(collective decision) 
 
ในกรณีที่บคุคลที่บริษัทแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่กรรมการอิสระเป็นบคุคลที่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ
เกินมลูค่าที่ก าหนดตามวรรคหนึ่งข้อ 4 หรือ 6 ให้บริษัทได้รับการผ่อนผนัข้อห้ามการมีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการ
ทางวิชาชีพเกินมลูคา่ดงักลา่ว ก็ตอ่เมื่อบริษัทได้จดัให้มีความเห็นคณะกรรมการบริษัทท่ีแสดงวา่ได้พิจารณาตามหลกัในมาตรา 89/7แล้วว่า 
การแตง่ตัง้บคุคลดงักลา่วไมม่ีผลกระทบตอ่การปฎิบตัิหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจดัให้มีการเปิดเผยข้อมลูตอ่ไปนีใ้นหนงัสอื
นดัประชมุผู้ ถือหุ้นในวาระพิจารณาแตง่ตัง้กรรมการอิสระด้วย 
 

 บริษัทได้ก าหนดคณุสมบตัิของกรรมการอิสระตามที่ระบไุว้ในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 39/2559 เร่ืองการขออนญุาตและการ
อนญุาตให้เสนอขนายหุ้นท่ีออกใหมน่ัน้ทกุประการ 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 6 
ค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2562 

ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 6 
 

พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ 
1. หลกัเกณฑ์ในการพิจารณาคา่ตอบแทน 
 ศกึษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบคา่ตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารให้อยูใ่นระดบัท่ีเทยีบเคยีงได้กบับริษัทจดทะเบียนท่ีมขีนาด
ใกล้เคยีงกนั และท าธุรกิจในอตุสาหกรรมเดียวกนั อีกทัง้เพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการท่ีมคีณุภาพให้อยูก่บับริษัท 

 

2. อตัราคา่เบีย้ประชมุกรรมการ 
อตัราเบีย้ประชุมและค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ  และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

คา่ตอบแทนเทา่กบัอตัราเดิมตัง้แตปี่ 2558 จนถึงปี 2562 
        หนว่ย: บาท 

หวัข้อ (เพื่อน าเสนอ )  
ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

คณะกรรมการบริษัท 
ประธานกรรมการ 

คา่ตอบแทนรายเดือน* 
คา่เบีย้ประชมุ** 

กรรมการ 
คา่ตอบแทนรายเดือน* 

คา่เบีย้ประชมุ** 

 
 

25,000 
25,000 

 
13,000 
17,000 

 
 

25,000 
25,000 

 
13,000 
17,000 

 
 

25,000 
25,000 

 
13,000 
17,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการ                    คา่ตอบแทนรายเดือน* 

คา่เบีย้ประชมุ** 
 
กรรมการ                                คา่ตอบแทนรายเดือน* 
                                                       คา่เบีย้ประชมุ** 

 
25,000 
25,000 

 
20,000 
20,000 

 
25,000 
25,000 

 
20,000 
20,000 

 
25,000 
25,000 

 
20,000 
20,000 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  
ประธานกรรมการ                    คา่ตอบแทนรายเดือน* 
                                                       คา่เบีย้ประชมุ** 
กรรมการ                                คา่ตอบแทนรายเดือน* 
                                                       คา่เบีย้ประชมุ** 

 
- 

25,000 
- 

20,000 

 
- 

25,000 
- 

20,000 

 
- 

25,000 
- 

20,000 
หมายเหต ุ:   * จ่ายให้กบักรรมการทกุทา่น 

** จ่ายให้เฉพาะกรรมการท่ีร่วมประชมุเทา่นัน้ 
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3.    พิจารณาบ าเหน็จกรรมการประจ าปี 

จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเห็นของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว มีมติเห็นควรน าเสนอต่อที่ประชุมสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2562 พิจารณาอนุมัติ
บ าเหน็จประจ าปี 2561 ของคณะกรรมการบริษัทเป็นเงินรวมทัง้สิน้ 7,500,000 บาท (เจ็ดล้านห้าแสนบาท) โดยจ่ายจากคา่ใช้จ่ายในปี 2562 และ
ให้ประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาจดัสรร 

 
ข้อมูลเปรียบเทียบเพื่อประกอบการพิจารณา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.  ผลประโยชน์อื่นท่ีไมใ่ช่ตวัเงิน   :  -ไมม่-ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนว่ย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินซึง่แสดงเงิน 

ลงทนุตามวิธีสว่นได้เสยี 
หวัข้อ ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

บ าเหน็จประจ าปี  
ยอดรายได้ 

7.50 
4,237.63 

13.00 
5,397.17 

13.00 
4,419.08 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยเหมายเลข 7 
การแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทน 

ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 7  
 
 
พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทน 
 จากการประชมุของคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวนัที่ 26 กุมภาพนัธ์ 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมพิจารณา
คดัเลอืกผู้สอบบญัชีของบริษัทในปี 2562 มีสาระส าคญัสรุปได้ดงันี ้
 1. จากความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่เสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท สรุปว่าบริษัทได้แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท ส านกังาน 
อีวาย จ ากดั ให้เป็นผู้ตรวจสอบบญัชีของบริษัทมาตัง้แต่ปี 2546 จนถึงปัจจุบนั ในช่วงเวลาดงักลา่วผู้สอบบญัชีได้ท าหน้าที่ตามขอบเขตอ านาจ
หน้าที่และมีข้อเสนอแนะตา่งๆให้กบับริษัทเป็นอยา่งดีมาโดยตลอด และมีการมอบหมายผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเข้ามาด าเนินการตรวจสอบบญัชี 
ดงัตารางรายช่ือผู้สอบบญัชีในแตล่ะปีดงันี ้

 

รายการ ปี 2562 
น าเสนอเพื่อพิจารณา 

ปี 2561 
 

ปี 2560 
 

จ านวนปีทีเ่คย 
สอบบญัชีให้บริษัท (ปี) 

ช่ือส านกังาน
ตรวจสอบบญัชี 

บจก. ส านกังาน อีวาย บจก. ส านกังาน อีวาย  บจก. ส านกังาน อีวาย  16 

ผู้สอบบญัชี 

นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต
เลขที่ 5313 หรือ 

นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต
เลขที่ 5313 หรือ 

นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต
เลขที่ 5313 หรือ 

2 

นายเติมพงษ์ โอปนพนัธุ์ 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต
เลขที่ 4501 หรือ 

นายเติมพงษ์ โอปนพนัธุ์ 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต
เลขที่ 4501 หรือ 

นายเติมพงษ์ โอปนพนัธุ์ 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต
เลขที่ 4501 หรือ 

2 

นางสาวสมุาล ีรีวรา
บณัฑิต  
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต
เลขที่ 3970 

นางสาวสมุาล ีรีวรา
บณัฑิต  
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต
เลขที่ 3970 

นางสาวสมุาล ีรีวรา
บณัฑิต  
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต
เลขที่ 3970 

2 

 
 คณะกรรมการตรวจสอบได้ตรวจสอบแล้ววา่ ผู้ตรวจสอบบญัชีที่ถกูเสนอช่ือนัน้ไมม่ีความสมัพนัธ์หรือมีสว่นได้เสยีกบับริษัท/บริษัทย่อย/ 
ผู้บริหาร/ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้อง แม้ว่าบริษัทผู้สอบบญัชีของบริษัทย่อยเป็นคนละบริษัทกับบริษัท  ส านกังาน อีวาย จ ากัด แต่
คณะกรรมการตรวจสอบมัน่ใจวา่จะดแูลให้สามารถจดัท างบการเงินได้ทนัตามก าหนดเวลา 
 ดังนัน้ ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ท่ี 1/2562 จึงมีมติให้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุม
คณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2562 เพื่อแตง่ตัง้ นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 5313 หรือ นายเติมพงษ์ โอปนพนัธุ์ ผู้สอบ
บญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4501 หรือ นางสาวสมุาล ีรีวราบณัฑิต ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3970 เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทในปี 2562 ตอ่ไป 
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 2. ในการพิจารณาคา่สอบบญัชี คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชมุครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวนัที่ 26 กมุภาพนัธ์ 2562 พิจารณาใบเสนอ
ราคาค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2562 ที่บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เสนอมา โดยบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด เสนอราคาค่าสอบบญัชี บมจ. 
แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลยี มาเป็นเงิน 1,600,000 บาท (หนึง่ล้านหกแสนบาทถ้วน) เพิ่มขึน้จากอตัราค่าสอบบญัชีปี 2561 ประมาณ ร้อย
ละ 7.38 ซึง่นา่จะสมเหตสุมผลที่จะเสนอตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท 
 ในการประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2562 ที่ประชมุมีมติน าเสนอต่อที่ประชุมสามญัประจ าปีผู้ ถือ
หุ้นครัง้ที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาอนมุตัิคา่สอบบญัชีประจ าปี 2562 ในสว่นของ บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลยี เป็นเงิน 1,600,000 บาท 
(หนึง่ล้านหกแสนบาทถ้วน) เพื่อพิจารณาอนมุตัิตอ่ไป  
 

            หนว่ย : บาท 
หวัข้อ 

 
ปี 2562 

(น าเสนอเพื่อพิจารณา) 
ปี 2561 

 
ปี 2560 

 
คา่สอบบญัชีของ บมจ.แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลยี 

- คา่ตรวจสอบงบประจ าปี 
- คา่สอบทานรายไตรมาส 

1,600,000 
880,000 
720,000 

1,490,000 
   800,000 
   690,000 

1,400,000 
   740,000 
   660,000 

คา่บริการอื่นๆ - - - 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 8 
รายละเอียดการแก้ไขข้อบังคบัของบริษัทฯ ข้อ 25 และ ข้อ 29  

ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 8 
 

รายละเอียดการแก้ไขข้อบังคบัของบริษัทฯ ข้อ 25 และ ข้อ 29 
(เกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส์ และ การเรียกประชุมผู้ถอืหุ้นโดยผู้ถอืหุ้นของบริษัท) 

 
ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข 

ข้อ  25 คณะกรรมการของบ ริ ษัท ต้องจัดใ ห้มีการประชุม
คณะกรรมการอยา่งน้อย 3 เดือนตอ่ครัง้ 

ประธานกรรมการเป็นผู้ เรียกประชุมคณะกรรมการเมื่อ
เห็นควร แต่ทัง้นีก้รรมการตัง้แต่ 2 คนขึน้ไปอาจร้องขอให้เรียก
ประชุมคณะกรรมการก็ได้ ในกรณีนีใ้ห้ประธานกรรมการก าหนด
วนัและนดัประชมุภายใน 14 วนั นบัแตว่นัท่ีได้รับค าร้องขอ 

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการ
หรือผู้ ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนงัสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่
น้อยกว่า 7 วนัก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนเพื่อ
รักษาสทิธิประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนดัประชมุโดยวิธีอื่นและ
ก าหนดวนัประชมุให้เร็วกวา่นัน้ก็ได้ 

ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจาก
ประธานกรรมการเป็นผู้ก าหนดวนั เวลา และสถานท่ีในการประชุม
คณะกรรมการ ซึ่งสถานที่ที่ประชุมนัน้อาจก าหนดเป็นอย่างอื่น
นอกเหนือไปจากท้องที่อนัป็นที่ตัง้ส านกังานใหญ่ของบริษัทหรือ
จงัหวดัใกล้เคียงก็ได้ หากประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับ
มอบหมายจากประธานกรรมการมิได้ก าหนดสถานท่ีที่ประชมุให้ใช้
สถานท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานท่ีประชมุ 

ข้อ  25 คณะกรรมการของบ ริษัท ต้องจัดใ ห้มี การประชุม
คณะกรรมการอยา่งน้อย 3 เดือนตอ่ครัง้ 

ประธานกรรมการเป็นผู้ เรียกประชุมคณะกรรมการเมื่อ
เห็นควร แต่ทัง้นีก้รรมการตัง้แต่ 2 คนขึน้ไปอาจร้องขอให้เรียก
ประชุมคณะกรรมการก็ได้ ในกรณีนีใ้ห้ประธานกรรมการก าหนด
วนัและนดัประชมุภายใน 14 วนั นบัแตว่นัท่ีได้รับค าร้องขอ 

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการ
หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยงักรรมการไม่
น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนเพื่อ
รักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น
และก าหนดวนัประชมุให้เร็วกวา่นัน้ก็ได้ 

ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจาก
ประธานกรรมการเป็นผู้ก าหนดวนั เวลา และสถานท่ีในการประชมุ
คณะกรรมการ ซึ่งสถานท่ีท่ีประชุมนัน้อาจก าหนดเป็นอย่างอื่น
นอกเหนือไปจากท้องที่อนัป็นที่ตัง้ส านกังานใหญ่ของบริษัทหรือ
จงัหวดัใกล้เคียงก็ได้ หากประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับ
มอบหมายจากประธานกรรมการมิได้ก าหนดสถานที่ที่ประชุมให้
ใช้สถานที่ตัง้ส านกังานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่ประชุม โดยใน
การประชุมคณะกรรมการนัน้สามารถจัดให้มีการประชุมผ่านสื่อ
อิเลก็ทรอนิกส์ได้ โดยมีขัน้ตอน วิธีการ หลกัเกณฑ์ และเง่ือนไขนัน้
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง 
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ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข 
ข้อ 29  คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็นการ
ประชมุสามญัประจ าปีภายใน 4   เดือนนบัแตว่นัสิน้สดุรอบปีบญัชี
ของบริษัท 

การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกเหนือจากวรรคหนึ่ง ให้
เรียกวา่ การประชมุวิสามญั คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ ถือหุ้น
เป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได้สดุแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ ถือ
หุ้นซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัไมน้่อยกวา่ 1 ใน 5 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่าย
ได้ทัง้หมด หรือผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่
น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด เข้าช่ือกนั
ท าหนงัสอืขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุม
วิสามญัเมื่อใดก็ได้ แตต้่องระบเุหตผุลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไว้
ในหนงัสือดงักล่าวนัน้ ในกรณีนีใ้ห้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ ถือ
หุ้นภายใน  1 เดือนนบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 

ข้อ 29  คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการ
ประชมุสามญัประจ าปีภายใน 4 เดือนนบัแต่วนัสิน้สดุรอบปีบญัชี
ของบริษัท 

การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกเหนือจากวรรคหนึ่ง ให้
เรียกวา่ การประชมุวิสามญั คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ ถือหุ้น
เป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้สดุแตจ่ะเห็นสมควร  

ข้อ 29/1 การประชมุที่ผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้น
นบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้
ทัง้หมด เข้าช่ือกนัท าหนงัสอืขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือ
หุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบเุร่ืองและเหตผุล
ในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนงัสือดงักล่าวนัน้ ใน
กรณีนีค้ณะกรรมการต้องจดัประชุมผู้ ถือหุ้นภายใน  45 วนันบัแต่
วนัท่ีได้รับหนังสือจากผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมไม่
อาจใช้สิทธิร้องขอให้ที่ประชุมพิจารณาเร่ืองอื่นนอกจากท่ีก าหนด
ไว้ในหนงัสือประชุมโดยอาศยัอ านาจตามมาตรา 105 วรรคสอง 
แห่งพระราชบญัญัติ บริษัทมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 (หรือที่จะมี
การแก้ไขเพิ่มเติม)ได้ 
            ข้อ 29/2 ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุม
ภายในก าหนดระยะเวลาตามข้อ29/1 ผู้ ถือหุ้นทัง้หลายซึง่เข้าช่ือกนั 
หรือผู้ ถือหุ้นคนอื่นๆรวมกนัได้จ านวนหุ้นตามที่บงัคบัไว้นัน้จะเรียก
ประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วนันบัแต่วนัครบก าหนดระยะเวลาตาม
ข้อ29/1 ในกรณี เช่นนี  ้ ใ ห้ ถือว่ า เ ป็นการประชุมผู้ ถื อหุ้ นที่
คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอนั
จ าเป็นท่ีเกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอ านวยความสะดวก
ตามสมควร ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุไมอ่าจใช้สทิธิร้องขอให้ที่
ประชมุพิจารณาเร่ืองอื่นนอกจากที่ก าหนดไว้ในหนงัสือประชุมโดย
อาศัยอ านาจตามมาตรา 105 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ 
บริษัทมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 (หรือที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติม)ได้ 

ข้อ 29/3 ในกรณีที่ปรากฎว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นการ
เรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นตามข้อ29/1และข้อ29/2 ครัง้ใด จ านวน
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 
32 ผู้ ถือหุ้นตามข้อ29/1และข้อ29/2 ต้องร่วมกนัรับผิดชอบชดใช้
คา่ใช้จ่ายที่เกิดจากการจดัให้มีการประชมุในครัง้นัน้ให้แก่บริษัท 
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โดยการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อที่ 25 และ 29 ดังกล่าวข้างต้นนัน้เป็นการปฎิบัติตามดังนี ้
1. ค าชีแ้จงกรมพฒันาธุรกิจการค้า เร่ืองการประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ ลงวนัท่ี 23 กนัยายน 2559 (บางสว่น) 

ในการประชุมกรรมการสามารถกระท าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้โดยมีผู้ เข้าร่วมประชุมอย่างน้อยหนึ่งในสามขององค์ประชุมต้องอยู่ในที่
ประชมุแหง่เดียวกนั และผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้หมดต้องอยูใ่นราชอาณาจกัรขณะที่มีการประชมุ โดยผู้ท าหน้าที่ประธานที่ประชุมสามารถก าหนดให้
มีการประชมุผา่นสือ่อิเลคทรอนิคส์ได้

ในการประชมุกรรมการผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกสใ์ห้กระท าผา่นระบบควบคมุการประชมุที่มีกระบวนการรักษาความปลอดภยัด้านสารสนเทศ
โดยให้มีการบนัทึกเสียงหรือทัง้เสียงและภาพแล้วแต่กรณีของผู้ เข้าร่วมประชุมทกุคนตลอดระยะเวลาการประชุม ทัง้นี ้ให้เป็นไปตามประกาศ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร เร่ืองมาตรฐานรักษาความมัน่คงปลอดภยัของการประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 ลงวนัท่ี 
24 พฤศจิกายน 2557 และหรือที่มีแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต 

ในการประชมุกรรมการเพื่อจดัให้มีการประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ ในการสง่หนงัสอืเชิญประชมุและเอกสารประกอบการประชมุสามารถ
ด าเนินการตามวิธีและระยะเวลาที่กฎหมายหรือข้อบงัคบัเก่ียวกบัการประชุมนัน้ได้ก าหนดไว้ หรือจะสง่โดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ แต่
ทัง้นีต้้องสง่ตามระยะเวลาและลงโฆษณาทางหนงัสอืพิมพ์ตามที่กฎหมายก าหนดหรือข้อบงัคบันัน้ก าหนดไว้

2. ค าชีแ้จงกรมพฒันาธุรกิจการค้าเพิ่มเติม เร่ือง การปฏิบตัิตามมาตรา 100 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ซึ่งได้แก้ไข
เพิ่มเติมโดยค าสัง่หวัหน้าคณะรักษาความสงบแหง่ชาติที่ 21/2560 เร่ืองการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ 
ตามบนัทกึส านกังานคณะกรรมการกฤษฏีกา เร่ืองเสร็จที่ 879/2561 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยเหมายเลข 9 
ส าเนาข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญประจ าปีผู้ถอืหุ้น 

 
 
 

หมวดที่ 3 
คณะกรรมการ 

 

ข้อ 16.   ในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ กรรมการจ านวน 1 ใน 3 จะต้องพ้นจากต าแหน่ง ถ้าจ านวนกรรมการที่จะพ้นจากต าแหน่งไม่อาจ
แบง่ออกได้พอดี 1 ใน 3 ให้กรรมการจ านวนที่ใกล้เคียงที่สดุกบัจ านวน 1 ใน 3 ออกจากต าแหนง่ 
 ในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจากจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากดั การออกจากต าแหน่งของกรรมการตามวาระจะใช้วิธี
จบัฉลาก สว่นในปีตอ่ๆ ไปให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหนง่นานที่สดุเป็นผู้ออกจากต าแหนง่ และหากในคราวใดมีกรรมการหลายคนอยูใ่นต าแหนง่
มานานเท่าๆ กัน เป็นจ านวนมากกว่าจ านวนท่ีต้องพ้นจากต าแหน่งในคราวนัน้ ให้กรรมการดงักลา่วพ้นจากต าแหน่งโดยใช้วิธีจับฉลาก ทัง้นี ้
กรรมการท่ีออกตามวาระนัน้ๆ อาจถกูเลอืกเข้ามาด ารงต าแหนง่ใหมไ่ด้ 
 

หมวดที่ 4 
การประชุมผู้ถอืหุ้น 

 

ข้อ 29  คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจ าปี ภายใน 4 เดือน นบัแตว่นัสิน้สดุรอบปีบญัชีของบริษัท  
การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่า การประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุม

วิสามญัเมื่อใดก็ได้สดุแตจ่ะเห็นสมควร หรือผู้ ถือหุ้นซึง่มีหุ้นนบัจ านวนรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ 1 ใน 5 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด หรือผู้ ถือ
หุ้นไมน้่อยกวา่ 25 คน ซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ 1 ใน 10 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมดเข้าช่ือกนัท าหนงัสอืขอให้คณะกรรมการเรียก
ประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ในหนังสือดังกล่าวนัน้ ในก รณีนีใ้ห้
คณะกรรมการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 
 

ข้อ 30  ในการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชุมระบสุถานที่ วนั เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองท่ีจะ
เสนอตอ่ที่ประชมุ พร้อมทัง้รายละเอียดตามสมควร โดยระบใุห้ชดัเจนว่าเป็นเร่ืองที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนมุตัิ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี 
รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักลา่ว และจดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไมน้่อยกวา่ 7 วนั ก่อนวนัประชุม และโฆษณาค า
บอกกลา่วนดัประชมุในหนงัสอืพิมพ์ติดตอ่กนั 3 วนัและต้องก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่ 3 วนั 
 ให้คณะกรรมการหรือกรรมการท่ีได้รับมอบหมายเป็นผู้ก าหนดวนั เวลา และสถานท่ีที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ซึง่สถานท่ีที่จะใช้เป็นท่ีประชมุผู้ ถือ
หุ้นนัน้ต้องอยูใ่นท้องที่อนัเป็นท่ีตัง้ของส านกังานใหญ่ หรือส านกังานสาขา หรือจงัหวดัใกล้เคียงกบัที่ตัง้ของส านกังานใหญ่ และส านกังานสาขา 
หรือจงัหวดัอื่น ตามที่คณะกรรมการเห็นวา่เหมาะสม 
 

ข้อ 31  ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นอาจมอบฉนัทะให้บคุคลอื่นเข้าประชมุและออกเสยีงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนงัสือมอบฉนัทะจะต้อง
ลงวนัท่ี และลงลายมือช่ือของผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนก าหนด 
 หนงัสือมอบฉันทะนีจ้ะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการก าหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วม
ประชมุ 
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ข้อ 32  ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชมุไมน้่อยกวา่ 25 คน หรือไมน้่อยกวา่ 25 คน หรือไม่
น้อยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีจ านวนหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมดของบริษัท 
จึงจะเป็นองค์ประชมุ 
 ในกรณีที่ปรากฏวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เมื่อลว่งเวลานดัไปแล้วถึง 1 ชัว่โมงจ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุม
ตามที่ก าหนดไว้ หากวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชมุเป็นอนัระงบัไป แตถ้่าหากการประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่
เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นดัประชุมใหม่ และให้ส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม ในการ
ประชมุครัง้หลงันีไ้มบ่งัคบัวา่ต้องครบองค์ประชมุ 
 

ข้อ 33  ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไมส่ามารถเข้าร่วมประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ 
ถ้ามีรองประธานให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม หรือไม่สามารถ
ปฏิบตัิหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชมุเลอืกผู้ ถือหุ้นคนหนึง่ซึง่ได้เข้าร่วมประชมุเป็นประธานที่ประชมุ 
 

ข้อ 34  ประธานในที่ประชุมผู้ ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามกฏหมายและข้อบงัคบัของบริษัทว่าด้วยการประชุมและให้การ
ประชมุด าเนินไปตามล าดบัวาระที่ก าหนดไว้ในหนงัสือนดัประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนล าดบัระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
 

ข้อ 35  ในการออกเสยีงลงคะแนนในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ให้หุ้นหนึง่มีเสยีงหนึง่เสยีง และผู้ ถือหุ้นคนใดมีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษในเร่ืองใดซึง่ที่ประชุม
จะได้ลงมติ ผู้นัน้ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนด้วยในข้อบงัคบั เว้นแตก่ารออกเสยีงลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้คณะกรรมการ 
 การออกเสียงลงคะแนนให้กระท าโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คน ร้องขอและการประชุมลงมติให้ลงคะแนนลบัก็ให้
ลงคะแนนลบั สว่นวิธีการออกเสยีงลงคะแนนลบันัน้ ให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชมุก าหนด 
 

ข้อ 36  มติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้
1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้น ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสยีงเทา่กนั ให้ประธานในที่

ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 
2) ในกรณีดงัต่อไปนี ้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 
ก. การขายหรือโอนกิจการบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอื่น 
ข. การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
ค. การท า แก้ไข หรือเลกิสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นที่ส าคญั การมอบหมายให้บคุคล

อื่นเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบับคุคลอื่น โดยมีวตัถปุระสงค์จะแบง่ก าไรขาดทนุกนั 
ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบั 
จ. การเพิ่มทนุหรือลดทนุของบริษัท 
ฉ. การออกหุ้นกู้  
ช. การควบบริษัท 
ซ. การเลกิบริษัท 

ข้อ 37   กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจ าปีพงึกระท ามีดงันี ้
1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอตอ่ที่ประชมุแสดงถึงผลการด าเนินการบริษัทในรอบปีที่ผา่นมา 
2) พิจารณาอนมุตัิงบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุ  
3) พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรก าไรและการจ่ายเงินปันผล 
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4) พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
5) พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่สอบบญัชี 
6) กิจการอื่นๆ 

 
หมวดที่ 8 

สมุด บัญชี และการสอบบัญช ี
 

ข้อ 54    ให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินสอบบญัชีของบริษัททกุปี โดยในการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจะ
แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีคนเดิมอกีก็ได้ 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 10 

ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้มอบฉันทะจากผู้ถอืหุ้น
 

ชื่อ อายุ ต าแหน่ง ที่อยู่ การมีส่วนได้เสีย 

1. นายพงษ์เทพ ผลอนนัต์ 65 

รองประธานกรรมการ 
กรรมการตรวจสอบ และ
และประธานกรรมการ 
สรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน 

36 ซ.ศนูย์วิจยั 4  
ถ. เพชรบรีุตดัใหม ่แขวง
บางกะปิ เขตห้วยขวาง 
กทม. 10320   

มีสว่นได้เสยีใน
ระเบียบวาระท่ี 6  
เร่ือง พิจารณา
อนมุตัิ
คา่ตอบแทน
กรรมการ 
 

กรรมการแตล่ะทา่น
ถือวา่ไมม่ีสว่นได้
เสยีพิเศษที่แตกตา่ง
จากกรรมการคน

อื่นๆ 

2. นายโชคชยั ตัง้พลูสนิธนา 71 ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

1275 ถ.ทรงวาด แขวง 
สมัพนัธวงศ์ เขต สมัพนัธ
วงศ์ กทม.  

3. นายศรีภพ สารสาส 62 
กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน 

12/96 ม.6  ถ. ศรีนครินทร์ 
แขวงหนองบอน เขต
ประเวศ กทม. 10260 

4. นายธนารักษ์ พงษ์เภตรา            63 กรรมการอิสระ 

อาคาร เภตรา 478 ซอย
รัชดาภิเษก 26 ถนน
รัชดาภิเษก  แขวงสามเสน
นอก เขตห้วยขวาง กทม. 
10310 

 

หมายเหต:ุ  ประวตัิกรรมการอิสระ สามารถดรูายละเอียดได้ในรายงานประจ าปี 2561 หน้า 13 หวัข้อ รายละเอียดเก่ียวกบัคณะกรรมการและ
ผู้บริหาร  
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หมายเหต:ุ  ประวตัิกรรมการอิสระ สามารถดรูายละเอียดได้ในรายงานประจ าปี 2561 หน้า 13 หวัข้อ รายละเอียดเก่ียวกบัคณะกรรมการและ
ผู้บริหาร  
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สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 11 

รายการเอกสารที่ต้องแสดงและส่งมอบให้แก่บริษัทในการลงทะเบียนเข้าประชุม
1.  ในการประชุมสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้นบริษัทจะใช้ข้อบังคบัในหมวดที่ 4 การประชุมผู้ ถือหุ้น ข้อ 29-37 ในการด าเนินการประชุม

สามญัผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้บริษัทได้แนบส าเนาข้อบงัคบัมาพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว
2.  ส าหรับผู้ ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตวัเอง กรุณาน าบตัรประชาชน หรือ บตัรข้าราชการ หรือใบอนญุาตขบัขี่ อย่างใด

อยา่งหนึง่ เพื่อเป็นหลกัฐานในการใช้สทิธิเข้าประชมุ
3.  การลงทะเบียนเข้าประชมุบริษัทจะเปิดลงทะเบียนตัง้แตเ่วลา 9.00 น. ผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบฉนัทะ จะต้องยื่นเอกสารแสดงตวั หรือ 

ใบมอบฉนัทะ และเจ้าหน้าที่จะท าการลงทะเบียนในระบบ หลงัจากนัน้ เจ้าหน้าที่จะมอบบตัรลงคะแนนให้เพื่อใช้ในการลงมติตอ่ไป
4.  ส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะแตง่ตัง้ผู้อื่นเข้าร่วมประชมุ และออกเสยีงแทน โปรดกรอกรายละเอียด และลงลายมือช่ือในใบมอบฉนัทะ

ให้ครบถ้วน โดยผู้ ถือหุ้นสามารถเลือกใช้แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ แบบใดแบบหนึง่ที่แนบมากบัหนงัสอืเชิญประชมุ
5.  ในกรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้อื่นมาร่วมประชมุแทน

   -   กรณีที่ผู้ ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะ และผู้ รับมอบฉันทะ ต้องแนบส าเนา บัตรประชาชน หรือ  บัตร
ข้าราชการ หรือใบอนญุาตขบัขี่ อยา่งใดอยา่งหนึง่ พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้องมาพร้อมกบัหนงัสอืมอบฉนัทะด้วย

 -   กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบคุคล ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉนัทะต้องแนบส าเนาหนงัสือรับรอง และบตัรประชาชนหรือบตัรข้าราชการหรือ
ใบอนญุาตขบัขี่ของกรรมการผู้มีอ านาจ พร้อมลงลายมือช่ือรับรองโดยกรรมการผู้มีอ านาจของนิติบคุคลนัน้ สว่นผู้ รับมอบฉนัทะ ต้อง
แนบส าเนา บตัรประชาชน หรือ บตัรข้าราชการ หรือ ใบอนญุาตขบัขี่ อยา่งใดอย่างหนึ่ง พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้องมา
พร้อมกบัหนงัสอืมอบฉนัทะด้วย

6.  ในกรณีผู้ ถือหุ้นต้องการมอบฉนัทะให้กบักรรมการอิสระเป็นผู้ รับมอบฉันทะ ผู้ ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉนัทะให้กบักรรมการอิสระ 
คือ นายโชคชยั ตัง้พลูสนิธนา ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือนายพงษ์เทพ ผลอนนัต์ กรรมการตรวจสอบ หรือ นายศรีภพ สารสาส 
กรรมการตรวจสอบ หรือนายธนารักษ์ พงษ์เภตรา กรรมการอิสระ ทา่นหนึง่ทา่นใดก็ได้

วิธีนับคะแนนและการประกาศผลคะแนน การประชุมสามัญประจ าปีผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 
ขัน้ตอนการออกเสียงลงคะแนน

1.  การออกเสยีงลงคะแนน ประธานในที่ประชมุขอให้ผู้ ถือหุ้นออกเสยีงลงคะแนนโดยวิธี Against Vote
2.  ผู้ ถือหุ้นเฉพาะที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ท าเคร่ืองหมายในช่อง ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในบตัร

ลงคะแนน และประธานฯ จะให้เจ้าหน้าที่น าบตัรลงคะแนนของผู้ ถือหุ้นไปตรวจนบัคะแนนเสยีง และประกาศผลคะแนนเสยีงให้ที่ประชมุทราบ
3.  ผู้ ถือหุ้นท่ีไมอ่อกเสยีงลงคะแนนในบตัรลงคะแนนเสียง หรือไม่สง่บตัรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ จะถือว่ามีมติเห็นด้วย ตามท่ีประธาน

เสนอตอ่ที่ประชมุ
 

หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง
1.  ให้นบัหนึง่หุ้นเป็นหนึง่เสยีง และให้ถือเอาเสยีงข้างมากเป็นเกณฑ์ในการลงมติ เว้นแตก่ฎหมายก าหนดเป็นอย่างอื่น ถ้าคะแนนเสียง

เทา่กนัให้ประธานมีเสยีงชีข้าดอีกเสยีงหนึง่ตา่งหากจากในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้น
2.  การนบัผลการลงคะแนนเสยีงในแตล่ะระเบยีบวาระ จะนบัคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้นในที่ประชมุ เฉพาะที่ออกเสยีงไมเ่ห็นด้วย และ/

หรือ งดออกเสยีง แล้วน าไปหกัออกจากจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นในที่ประชมุ โดยสว่นท่ีเหลอืจะถือวา่เป็นคะแนนเสยีงที่เห็นด้วย ทัง้นีไ้ด้นบั
รวมคะแนนเสยีงที่ผู้มอบฉนัทะได้ลงคะแนนมาในหนงัสอืมอบฉนัทะเรียบร้อยแล้ว ซึง่ได้บนัทกึคะแนนเสยีงดงักลา่วไว้ลว่งหน้าในตอนท่ี
ลงทะเบียนเข้าประชมุแล้ว  

3.  หากผู้ เข้าร่วมประชมุประสงค์จะออกจากห้องประชมุโดยออกเสยีงลงคะแนนไว้ลว่งหน้า โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ เว้นแต่ประสงค์จะให้
ถือวา่ออกเสยีงลงคะแนนเห็นด้วย

4. การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบคุะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบตัรเสีย โดยในแต่ละระ เบียบวาระจะใช้
จ านวนหุ้นของผู้ เข้าประชมุลา่สดุ
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สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 11 

รายการเอกสารที่ต้องแสดงและส่งมอบให้แก่บริษัทในการลงทะเบียนเข้าประชุม
1.  ในการประชุมสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้นบริษัทจะใช้ข้อบังคบัในหมวดที่ 4 การประชุมผู้ ถือหุ้น ข้อ 29-37 ในการด าเนินการประชุม

สามญัผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้บริษัทได้แนบส าเนาข้อบงัคบัมาพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว
2.  ส าหรับผู้ ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตวัเอง กรุณาน าบตัรประชาชน หรือ บตัรข้าราชการ หรือใบอนญุาตขบัขี่ อย่างใด

อยา่งหนึง่ เพื่อเป็นหลกัฐานในการใช้สทิธิเข้าประชมุ
3.  การลงทะเบียนเข้าประชมุบริษัทจะเปิดลงทะเบียนตัง้แตเ่วลา 9.00 น. ผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบฉนัทะ จะต้องยื่นเอกสารแสดงตวั หรือ 

ใบมอบฉนัทะ และเจ้าหน้าที่จะท าการลงทะเบียนในระบบ หลงัจากนัน้ เจ้าหน้าที่จะมอบบตัรลงคะแนนให้เพื่อใช้ในการลงมติตอ่ไป
4.  ส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะแตง่ตัง้ผู้อื่นเข้าร่วมประชมุ และออกเสยีงแทน โปรดกรอกรายละเอียด และลงลายมือช่ือในใบมอบฉนัทะ

ให้ครบถ้วน โดยผู้ ถือหุ้นสามารถเลือกใช้แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ แบบใดแบบหนึง่ที่แนบมากบัหนงัสอืเชิญประชมุ
5.  ในกรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้อื่นมาร่วมประชมุแทน

   -   กรณีที่ผู้ ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะ และผู้ รับมอบฉันทะ ต้องแนบส าเนา บัตรประชาชน หรือ  บัตร
ข้าราชการ หรือใบอนญุาตขบัขี่ อยา่งใดอยา่งหนึง่ พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้องมาพร้อมกบัหนงัสอืมอบฉนัทะด้วย

 -   กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบคุคล ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉนัทะต้องแนบส าเนาหนงัสือรับรอง และบตัรประชาชนหรือบตัรข้าราชการหรือ
ใบอนญุาตขบัขี่ของกรรมการผู้มีอ านาจ พร้อมลงลายมือช่ือรับรองโดยกรรมการผู้มีอ านาจของนิติบคุคลนัน้ สว่นผู้ รับมอบฉนัทะ ต้อง
แนบส าเนา บตัรประชาชน หรือ บตัรข้าราชการ หรือ ใบอนญุาตขบัขี่ อยา่งใดอย่างหนึ่ง พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้องมา
พร้อมกบัหนงัสอืมอบฉนัทะด้วย

6.  ในกรณีผู้ ถือหุ้นต้องการมอบฉนัทะให้กบักรรมการอิสระเป็นผู้ รับมอบฉันทะ ผู้ ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉนัทะให้กบักรรมการอิสระ 
คือ นายโชคชยั ตัง้พลูสนิธนา ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือนายพงษ์เทพ ผลอนนัต์ กรรมการตรวจสอบ หรือ นายศรีภพ สารสาส 
กรรมการตรวจสอบ หรือนายธนารักษ์ พงษ์เภตรา กรรมการอิสระ ทา่นหนึง่ทา่นใดก็ได้

วิธีนับคะแนนและการประกาศผลคะแนน การประชุมสามัญประจ าปีผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 
ขัน้ตอนการออกเสียงลงคะแนน

1.  การออกเสยีงลงคะแนน ประธานในที่ประชมุขอให้ผู้ ถือหุ้นออกเสยีงลงคะแนนโดยวิธี Against Vote
2.  ผู้ ถือหุ้นเฉพาะที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ท าเคร่ืองหมายในช่อง ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในบตัร

ลงคะแนน และประธานฯ จะให้เจ้าหน้าที่น าบตัรลงคะแนนของผู้ ถือหุ้นไปตรวจนบัคะแนนเสยีง และประกาศผลคะแนนเสยีงให้ที่ประชมุทราบ
3.  ผู้ ถือหุ้นท่ีไมอ่อกเสยีงลงคะแนนในบตัรลงคะแนนเสียง หรือไม่สง่บตัรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ จะถือว่ามีมติเห็นด้วย ตามท่ีประธาน

เสนอตอ่ที่ประชมุ
 

หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง
1.  ให้นบัหนึง่หุ้นเป็นหนึง่เสยีง และให้ถือเอาเสยีงข้างมากเป็นเกณฑ์ในการลงมติ เว้นแตก่ฎหมายก าหนดเป็นอย่างอื่น ถ้าคะแนนเสียง

เทา่กนัให้ประธานมีเสยีงชีข้าดอีกเสยีงหนึง่ตา่งหากจากในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้น
2.  การนบัผลการลงคะแนนเสยีงในแตล่ะระเบยีบวาระ จะนบัคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้นในที่ประชมุ เฉพาะที่ออกเสยีงไมเ่ห็นด้วย และ/

หรือ งดออกเสยีง แล้วน าไปหกัออกจากจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นในที่ประชมุ โดยสว่นท่ีเหลอืจะถือวา่เป็นคะแนนเสยีงที่เห็นด้วย ทัง้นีไ้ด้นบั
รวมคะแนนเสยีงที่ผู้มอบฉนัทะได้ลงคะแนนมาในหนงัสอืมอบฉนัทะเรียบร้อยแล้ว ซึง่ได้บนัทกึคะแนนเสยีงดงักลา่วไว้ลว่งหน้าในตอนท่ี
ลงทะเบียนเข้าประชมุแล้ว  

3.  หากผู้ เข้าร่วมประชมุประสงค์จะออกจากห้องประชมุโดยออกเสยีงลงคะแนนไว้ลว่งหน้า โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ เว้นแต่ประสงค์จะให้
ถือวา่ออกเสยีงลงคะแนนเห็นด้วย

4. การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบคุะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบตัรเสีย โดยในแต่ละระ เบียบวาระจะใช้
จ านวนหุ้นของผู้ เข้าประชมุลา่สดุ
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ขัน้ตอนการเข้าร่วมการประชุมสามัญประจ าปีผู้ถอืหุ้นครัง้ที่ 1/2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ถอืหุ้น
บริษัท แอ็ดวานซ์อนิฟอร์เมชั่นเทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 

ลงทะเบียน เวลา 9.00 น. 
- แสดงบตัรประชาชน 
- ลงช่ือในแบบฟอร์มลงทะเบียน  
-  
 
 

บคุคลธรรมดา นิติบคุคล 

มาด้วยตนเอง
  

มอบฉนัทะ มอบฉนัทะ 

ตรวจเอกสาร
 หนงัสอืมอบฉนัทะและอากรแสตมป์
 ส าเนาบตัรประชาชนผู้มอบ รับรอง
ส าเนาหนงัสอืรับรองนิติบคุคล รับรอง
แบบฟอร์มลงทะเบยีน
บตัรประชาชนผู้ รับมอบ 

 
 

ตรวจเอกสาร
 หนงัสอืมอบฉนัทะและอากรแสตมป์
 ส าเนาบตัรประชาชนผู้มอบ รับรอง
แบบฟอร์มลงทะเบยีน
บตัรประชาชนผู้ รับมอบ 

 
 

ลงทะเบียน เวลา 9.00 น. 
- ตรวจเอกสารข้างต้น 
- ลงช่ือในแบบฟอร์มลงทะเบียน 
 
 

เข้าห้องประชมุ 
เวลา 10.00 น. 

เร่ิมประชมุตามล าดบัระเบียบวาระ 
 

บตัรลงคะแนน* 
          การลงคะแนนเสยีง  - เก็บบตัรลงคะแนนเฉพาะกรณีไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสยีง  
                โดยยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบตัรลงคะแนน 
                (ผู้ รับมอบฉนัทะที่ผู้มอบฉนัทะลงคะแนนไว้แล้ว จะไมไ่ด้รับบตัรลงคะแนนและไมอ่อกเสยีงอีก) 

* เม่ือเลิกประชุม ขอให้ทุกท่านส่งบัตรลงคะแนนที่เหลืออยู่คืนให้กับเจ้าหน้าที่ด้วย เพ่ือใช้ประกอบการตรวจสอบ
คะแนนระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองการเลือกต้ังกรรมการ 

ประธานแถลงสรุปผลคะแนนและมติตอ่ที่ประชมุในแตล่ะวาระ 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 12 
ปิดอากร 20 บาท 

 
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 

(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบง่ายไม่ซับซ้อน) 
 

              เขียนที่ ………………………..…………………… 
             วนัท่ี ……. เดือน ………….…… พ.ศ.………..…. 

 

 ข้าพเจ้า ………………………………………………….………………….สญัชาติ ………………………………………….  
อยูบ้่านเลขท่ี …………………………ถนน…………………………………………..ต าบล/แขวง………….……….………………….. 
อ าเภอ ………………………………..จงัหวดั………………………………………..รหสัไปรษณีย์ ………………..……….…….…… 
 เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นสามญัจ านวนทัง้สิน้รวม …………….หุ้น และออก
เสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั ………………………………………. เสยีง ดงันี ้ขอมอบฉนัทะให้ 

(1) นาย / นาง / นางสาว…….………………………………..….…. อาย ุ………ปี อยูบ้่านเลขท่ี …………………………. 
ถนน ………………………………………ต าบล/แขวง ………………………………..อ าเภอ/เขต ……………………………………. 
จงัหวดั ………………………………..… รหสัไปรษณีย์ …………………………….. หรือ 

(2) นาย / นาง / นางสาว………………………………………….…. อาย ุ………ปี อยูบ้่านเลขท่ี …………………………. 
ถนน ………………………………………ต าบล/แขวง ………………………………..อ าเภอ/เขต ……………………………………. 
จงัหวดั ……………………………………รหสัไปรษณีย์ …………………………….. หรือ 

 (3) นาย / นาง / นางสาว……………….…………………..…….…. อาย ุ………ปี อยูบ้่านเลขท่ี ...………………………. 
ถนน ………………………………………ต าบล/แขวง ………………………………..อ าเภอ/เขต ……………………………………. 
จงัหวดั ……………………………………รหสัไปรษณีย์ ……………………………..  

คนใดคนหนึง่เพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้น
ครัง้ที่ 1/2562 ในวนัพฤหสับดีที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ.ห้องบอลรูม ชัน้ 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ เลขที่ 92 
ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 หรือจะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 

 

กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะกระท าไปในการประชมุนัน้ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 

 

         ลงช่ือ …………………………………………………ผู้มอบฉนัทะ 
       (…..………………………………………….) 
 
         ลงช่ือ …………………………………………………ผู้ รับมอบฉนัทะ 
       (…..………………………………………….) 

   
หมายเหต:ุ  1.  ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนไมส่ามารถ    
  แบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 

2.  ผู้มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะ จะต้องแนบส าเนาบตัรประชาชนมาพร้อมกบัหนงัสอืมอบอ านาจด้วย 
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(เว้นไว้โดยตัง้ใจ) 
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ปิดอากร 20 บาท 
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

(แบบที่ก าหนดรายการต่างๆที่มอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว) 
 

        เขียนที่ ……………………..…………………… 
             วนัท่ี ……. เดือน ………….…… พ.ศ.………..…. 

 

 ข้าพเจ้า ……………………………………………………….…………….สญัชาติ ………………………………………….  
อยูบ้่านเลขท่ี ………………………………ถนน……………………………………..ต าบล/แขวง………….……….………………….. 
อ าเภอ ……………………………………..จงัหวดั…………………………………..รหสัไปรษณีย์ …………………………..…….…. 
 เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) โดยถือหุ้นสามญัจ านวนทัง้สิน้รวม …….……….หุ้น และ
ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั ………………………………………. เสยีง ดงันี ้ขอมอบฉนัทะให้ 

(1) นาย / นาง / นางสาว……………….………………………….…. อาย ุ………ปี อยูบ้่านเลขท่ี …………………………. 
ถนน ……………………………………………ต าบล/แขวง …………………………..อ าเภอ/เขต ……………………………………. 
จงัหวดั …………………………………………รหสัไปรษณีย์ …………………………….. หรือ 

(2) นาย / นาง / นางสาว……………….………………………….…. อาย ุ………ปี อยูบ้่านเลขท่ี …………………………. 
ถนน ……………………………………………ต าบล/แขวง …………………………..อ าเภอ/เขต ……………………………………. 
จงัหวดั ………………………………….……...รหสัไปรษณีย์ …………………………….. หรือ 

 (3) นาย / นาง / นางสาว……………….…………………...…….…. อาย ุ………ปี อยูบ้่านเลขท่ี ...………………………. 
ถนน ……………………………………………ต าบล/แขวง …………………………..อ าเภอ/เขต ……………………………………. 
จงัหวดั …………………………………………รหสัไปรษณีย์ ……………………………..  

คนใดคนหนึง่เพยีงคนเดยีวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้น
ครัง้ที่ 1/2562 ในวนัพฤหสับดีที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ.ห้องบอลรูม ชัน้ 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลปิ ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ เลขที่ 92 
ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 หรือจะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 
 ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
 

ระเบียบวาระที่ 1   รับรองรายงานการประชุมสามัญประจ าปีผู้ถอืหุ้นครัง้ที่ 1/2561 เมื่อวนัที่ 10 เมษายน 2561 
     □ ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
     □ ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

□ เห็นด้วย  □ ไมเ่ห็นด้วย  □ งดออกเสยีง 
 

ระเบียบวาระที่ 2   รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 และรายงานประจ าปี 
    □ ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
    □ ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

□ เห็นด้วย  □ ไมเ่ห็นด้วย  □ งดออกเสยีง 
ระเบียบวาระที่ 3   พิจารณาอนุมัติงบการเงนิของบริษัทประจ าปี 2561 
    □ ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

  □ ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
□ เห็นด้วย  □ ไมเ่ห็นด้วย  □ งดออกเสยีง 
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ระเบียบวาระที่ 4    พิจารณาจัดสรรเงนิก าไรและการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2561 
     □ ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
     □ ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

□ เห็นด้วย  □ ไมเ่ห็นด้วย  □ งดออกเสยีง 
 

ระเบียบวาระที่ 5    พิจารณาเลือกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ 
    □ ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
    □ ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

     □ การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
□ เห็นด้วย  □ ไมเ่ห็นด้วย  □ งดออกเสยีง 

 

   □ การแตง่ตัง้กรรมการ เป็นรายบคุคล 
ช่ือกรรมการ นายพงษ์เทพ ผลอนนัต์ 

    □ เห็นด้วย  □ ไมเ่ห็นด้วย  □ งดออกเสยีง 
    ช่ือกรรมการ นายสรุพร  รักตประจิต 
    □ เห็นด้วย  □ ไมเ่ห็นด้วย  □ งดออกเสยีง 
     ช่ือกรรมการ นายกิตตศิกัดิ์ สพโชคชยั 
    □ เห็นด้วย  □ ไมเ่ห็นด้วย  □ งดออกเสยีง 
      ช่ือกรรมการ นายโชดิวตั ดัน่ธนสาร 
    □ เห็นด้วย  □ ไมเ่ห็นด้วย  □ งดออกเสยีง 
 

ระเบียบวาระที่ 6    พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ 
    □ ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
       □ ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
   □ เห็นด้วย  □ ไมเ่ห็นด้วย  □ งดออกเสยีง 
 

ระเบียบวาระที่ 7    พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2562 
    □ ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
       □ ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
   □ เห็นด้วย  □ ไมเ่ห็นด้วย  □ งดออกเสยีง 
 

ระเบียบวาระที่ 8   พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 25 และ ข้อ 29 (เร่ืองการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
                         และการเรียกประชุมผู้ถอืหุ้นโดยผู้ถอืหุ้นของบริษัทฯ) 
 □ ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
       □ ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
   □ เห็นด้วย  □ ไมเ่ห็นด้วย  □ งดออกเสยีง 
ระเบียบวาระที่ 9   เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
    □ ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
       □ ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
   □ เห็นด้วย  □ ไมเ่ห็นด้วย  □ งดออกเสยีง 
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  การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนีใ้ห้ถือว่าการลงคะแนนเสียง
นัน้ไมถ่กูต้อง และไมถื่อเป็นการลงคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้น 
  ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีประชุมมี
การพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้
ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
  กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉันทะกระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้ รับมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าได้ระบใุนหนงัสือ
มอบฉนัทะ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
 
         ลงช่ือ …………………………………………………ผู้มอบฉนัทะ 
       (…..………………………………………….) 
 
 
         ลงช่ือ …………………………………………………ผู้ รับมอบฉนัทะ 
       (…..………………………………………….) 
 
 

   ลงช่ือ …………………………………………………ผู้ รับมอบฉนัทะ 
       (…..………………………………………….) 
 
 

   ลงช่ือ …………………………………………………ผู้ รับมอบฉนัทะ 
       (…..………………………………………….) 
 
 
หมายเหต:ุ 1.  ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนไมส่ามารถ 
  แบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 
  2.  วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
  3.  กรณีที่ผู้ ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉนัทะให้กบักรรมการอิสระ ผู้ ถือหุ้นสามารถเลอืกมอบฉนัทะให้กบักรรมการอิสระคือ นายโชคชยั 
  ตัง้พลูสนิธนา หรือนายพงษ์เทพ ผลอนนัต์ หรือนายศรีภพ สารสาส หรือนายธนารักษ์ พงษ์เภตรา ทา่นหนึง่ทา่นใดก็ได้ 
  4.  ผู้มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะ จะต้องแนบส าเนาบตัรประชาชนมาพร้อมกบัหนงัสอืมอบอ านาจด้วย 
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(เว้นไว้โดยตัง้ใจ) 
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ปิดอากร 20 บาท 
 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
(แบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน(Custodian)ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 

 

        เขียนที่ ………………………..…………………… 
        วนัท่ี ……. เดือน ………….…… พ.ศ.………..…. 

 

 ข้าพเจ้า ……………………………………………………….…………….สญัชาติ ………………………………………….  
อยูบ้่านเลขท่ี ………………………………ถนน……………………………………..ต าบล/แขวง………….……….………………….. 
อ าเภอ ……………………………………..จงัหวดั…………………………………..รหสัไปรษณีย์ …………………………..……..… 
 เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) โดยถือหุ้นสามญัจ านวนทัง้สิน้รวม ……..……….หุ้น และ
ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั ………………………………………. เสยีง ดงันี ้ขอมอบฉนัทะให้ 

(1) นาย / นาง / นางสาว……………….………………………….….. อาย ุ………ปี อยูบ้่านเลขท่ี ………………………… 
ถนน ………………………………………ต าบล/แขวง …………………………..อ าเภอ/เขต …………………………………………. 
จงัหวดั ……………………………………รหสัไปรษณีย์ …………………………….. หรือ 

(2) นาย / นาง / นางสาว……………….………………………….….. อาย ุ………ปี อยูบ้่านเลขท่ี ………………………. 
ถนน ………………………………………ต าบล/แขวง ………………………………..อ าเภอ/เขต ……………………………………. 
จงัหวดั ……………………………………รหสัไปรษณีย์ …………………………….. หรือ 

 (3) นาย / นาง / นางสาว……………….………………………...…. อาย ุ………ปี อยูบ้่านเลขท่ี ...………………………. 
ถนน ………………………………………ต าบล/แขวง ………………………………..อ าเภอ/เขต ……………………………………. 
จงัหวดั ……………………………………รหสัไปรษณีย์ ……………………………..  

คนใดคนหนึง่เพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้น
ครัง้ที่ 1/2562 ในวนัพฤหสับดีที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ.ห้องบอลรูม ชัน้ 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ เลขที่ 92 
ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 หรือจะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 

ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
 

ระเบียบวาระที่ 1   รับรองรายงานการประชุมสามัญประจ าปีผู้ถอืหุ้นครัง้ที่ 1/2561 เมื่อวนัที่ 10 เมษายน 2561 
     □ ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
     □ ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

□ เห็นด้วย  □ ไมเ่ห็นด้วย  □ งดออกเสยีง 
 

ระเบียบวาระที่ 2   รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 และรายงานประจ าปี 
    □ ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
    □ ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

□ เห็นด้วย  □ ไมเ่ห็นด้วย  □ งดออกเสยีง 
ระเบียบวาระที่ 3   พิจารณาอนุมัติงบการเงนิของบริษัทประจ าปี  2561 
    □ ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
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    □ ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
□ เห็นด้วย  □ ไมเ่ห็นด้วย  □ งดออกเสยีง 
 

ระเบียบวาระที่ 4    พิจารณาจัดสรรเงนิก าไร และการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2561 
     □ ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
     □ ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

□ เห็นด้วย  □ ไมเ่ห็นด้วย  □ งดออกเสยีง 
 

ระเบียบวาระที่ 5    พิจารณาเลือกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ 
    □ ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
    □ ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

     □ การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
□ เห็นด้วย  □ ไมเ่ห็นด้วย  □ งดออกเสยีง 

 

   □ การแตง่ตัง้กรรมการ เป็นรายบคุคล 
ช่ือกรรมการ นายพงษ์เทพ ผลอนนัต์ 

    □ เห็นด้วย  □ ไมเ่ห็นด้วย  □ งดออกเสยีง 
    ช่ือกรรมการ นายสรุพร รักตประจิต 
    □ เห็นด้วย  □ ไมเ่ห็นด้วย  □ งดออกเสยีง 
     ช่ือกรรมการ นายกิตตศิกัดิ์  สพโชคชยั 
    □ เห็นด้วย  □ ไมเ่ห็นด้วย  □ งดออกเสยีง 
      ช่ือกรรมการ นายโชดิวตั ดัน่ธนสาร 
    □ เห็นด้วย  □ ไมเ่ห็นด้วย  □ งดออกเสยีง 

ระเบียบวาระที่ 6    พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ 
    □ ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
       □ ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
   □ เห็นด้วย  □ ไมเ่ห็นด้วย  □ งดออกเสยีง 
 

ระเบียบวาระที่ 7    พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2562 
    □ ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
       □ ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
   □ เห็นด้วย  □ ไมเ่ห็นด้วย  □ งดออกเสยีง 
 

ระเบียบวาระที่ 8   พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 25 และ ข้อ 29 (เร่ืองการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
                         และการเรียกประชุมผู้ถอืหุ้นโดยผู้ถอืหุ้นของบริษัทฯ) 
 □ ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
       □ ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
   □ เห็นด้วย  □ ไมเ่ห็นด้วย  □ งดออกเสยีง 
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ระเบียบวาระที่ 9   เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
    □ ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
       □ ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
   □ เห็นด้วย  □ ไมเ่ห็นด้วย  □ งดออกเสยีง 
 
  การลงคะแนนเสยีงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะนีใ้ห้ถือวา่การลงคะแนนเสยีง
นัน้ไมถ่กูต้อง และไมถื่อเป็นการลงคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้น 
  ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีประชุมมี
การพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้
ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
  กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉันทะกระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้ รับมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าได้ระบใุนหนงัสือ
มอบฉนัทะ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
 
         ลงช่ือ …………………………………………………ผู้มอบฉนัทะ 
       (…..………………………………………….) 
 
 
         ลงช่ือ …………………………………………………ผู้ รับมอบฉนัทะ 
       (…..………………………………………….) 
 
 

   ลงช่ือ …………………………………………………ผู้ รับมอบฉนัทะ 
       (…..………………………………………….) 
 
 

   ลงช่ือ …………………………………………………ผู้ รับมอบฉนัทะ 
       (…..………………………………………….) 
 
 
หมายเหต ุ: 1. หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค.ใช้กรณีที่ผู้ ถือหุ้นปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน 
                      (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เทา่นัน้ 
                  2. หลกัฐานท่ีต้องแนบพร้อมกบัหนงัสอืมอบฉนัทะคือ 

ก. หนงัสอืมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน 
ข. หนงัสอืยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน  (Custodian) 

3. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  
ไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 

4. ระเบียบวาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
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(เว้นไว้โดยตัง้ใจ) 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 13 
 

แบบฟอร์มขอรับรายงานประจ าปี 2561ในรูปแบบหนังสือ 
 
เรียน เลขานกุารบริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น……………………………….. 

ข้าพเจ้า…………………………………………………..……….………………………………..สญัชาต…ิ……………………….….. 

ที่อยู…่………………………………………………………………………….…………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

หมายเลขโทรศพัท์ติดตอ่……………………………………………………… อีเมล์ ………………………………………………….…  

1. มีความประสงค์ขอรับรายงานประจ าปี 2561 ในแบบรูปเลม่ กรุณาท าเคร่ืองหมาย    ในช่อง (   )  
 (   ) ฉบบัภาษาไทย 
 (   ) ฉบบัภาษาองักฤษ 
2.  ที่อยูใ่นการจดัสง่เอกสาร 
 (   ) ให้บริษัทจดัสง่เอกสารไปตามที่อยูข้่างต้น 
 (   ) ให้บริษัทจดัสง่เอกสารไปตามที่อยูด้่านลา่งนี ้
 
ที่อยู…่………………………………หมู…่………….ซอย……………………………………………………………………………….. 

หมูบ้่าน…………………………….. ถนน………………………………………………………………………………………………… 

ต าบล/ แขวง…………………………………………………… อ าเภอ/เขต …………………………………………………………….. 

จงัหวดั ……………………………………. รหสัไปรษณีย์……………………… โทรศพัท์ …………………………………………...... 

ผู้ ถือหุ้นสามารถสง่รายละเอียดการขอรับเอกสารมายงับริษัทฯหรือติดตอ่ขอรับได้ที ่
บริษัท แอ็ดวานซ์อนิฟอร์เมชั่นเทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 

  32/7 อาคาร เอไอที ถนน สุทธิสารวินิจฉัย  แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ  10320 
(ฝ่ายเลขานุการบริษัท)   

 หรือ companysecretary@ait.co.th  
  หากมีเหตุขดัข้องสามารถติดต่อ 02-275-9400 ต่อ 1102, 1103 หรือ 3603 
    
หมายเหตุ : ผู้ ถือหุ้นมีสทิธิขอรับรายงานประจ าปี 2561 ได้ทา่นละ 1 เลม่ 
    : ขอความกรุณาใสข้่อมลูให้ครบถ้วนเพื่อความสะดวกในการจดัสง่เอกสาร 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 14 

แผนที่สถานที่จดัการประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

52


