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รายงานการประชุมสามัญประจ าปีผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 
บริษัท แอ็ดวานซ์อนิฟอร์เมชั่นเทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) (“AIT”) 

 

ประชมุเมื่อวนัท่ี 11 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชัน้ 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลปิ ซอฟเฟอริน กรุงเทพ เลขที่ 92 
ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 89 ราย และมอบฉนัทะให้
ผู้อื่นเข้าร่วมประชมุแทน 80 ราย รวมทัง้สิน้จ านวน 169 ราย นบัจ านวนหุ้นรวมกนัได้ 80,121,071 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 38.83 ของจ านวนหุ้นที่
จ าหนา่ยได้ทัง้หมดของบริษัท 206,320,897 หุ้น  ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมดของบริษัทแล้ว ครบเป็นองค์ประชุม
ตามข้อบงัคบับริษัท ข้อ 32  โดยมีคณุธนา ไชยประสทิธ์ิ ท าหน้าที่เป็นประธานในท่ีประชมุ 

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้สอบบญัชี และผู้บริหาร ที่ร่วมกนัชีแ้จงรายละเอียดและตอบข้อซกัถามต่อที่
ประชมุมีรายนามดงันี ้

 

 กรรมการท่ีเข้าร่วมประชมุ 
1. คณุธนา ไชยประสทิธ์ิ   ประธานกรรมการ (ท าหน้าที่เป็นประธาน) 
2. คณุพงษ์เทพ ผลอนนัต์   รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา 

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

ทัง้นีม้ีกรรมการเข้าร่วมจ านวน 11 ทา่น จากจ านวนกรรมการทัง้หมด 11 ทา่น คิดเป็นสดัสว่นกรรมการท่ีเข้าร่วมประชมุร้อยละ 100 
 

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 ผู้ ช่วยกรรมการผู้ จัดการใหญ่ ฝ่ายควบคุมการเงิน

และการบญัชี 
 จากบริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชัน่ 
    เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 
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ก่อนเข้าสูว่าระการประชมุ คณุศรินทร์ จนัทรนิภาพงศ์ เลขานกุารบริษัท ได้ชีแ้จงเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์การออกเสยีงลงคะแนนดงันี ้
 
วิธีนบัคะแนนและการประกาศผลคะแนน  
ขัน้ตอนการออกเสยีงลงคะแนน 

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

ลงคะแนน (ที่ทกุทา่นได้รับเมื่อตอนลงทะเบียน) และประธานฯ จะให้เจ้าหน้าที่น าบตัรลงคะแนนของผู้ ถือหุ้นไปตรวจนบัคะแนน
เสยีง และประกาศผลคะแนนเสยีงให้ที่ประชมุทราบ 

3. ผู้ ถือหุ้นที่ไม่ออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียง หรือไม่ส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ จะถือว่ามีมติเห็นด้วยตามที่
ประธานเสนอตอ่ที่ประชมุ 

 
หลกัเกณฑ์การนบัคะแนนเสยีง 

1. ให้นบัหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติ เว้นแต่กฎหมายก าหนดเป็นอย่างอื่น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากนัให้
ประธานมีเสยีงชีข้าดอีกเสยีงหนึง่ ตา่งหากจากในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้น 

2. การนบัผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ จะนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นในที่ประชุม เฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย 
และ/หรือ งดออกเสียง แล้วน าไปหกัออกจากจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนน
เสยีงที่เห็นด้วย ทัง้นีไ้ด้นบัรวมคะแนนเสยีงที่ผู้มอบฉนัทะได้ลงคะแนนมาในหนงัสอืมอบฉนัทะเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้บนัทึกคะแนน
เสยีงดงักลา่วไว้ลว่งหน้าในตอนท่ีลงทะเบียนเข้าประชมุแล้ว 

3. หากผู้ เข้าร่วมประชุมประสงค์จะออกจากห้องประชุมโดยออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้า โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ หากไม่ได้
ลงคะแนนใดๆให้ถือวา่ออกเสยีงลงคะแนนเห็นด้วย 

4. การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบคุะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบตัรเสีย (ถ้ามี) โดยในแต่ละระเบียบ
วาระจะใช้จ านวนหุ้นของผู้ เข้าประชมุลา่สดุ 

 
 การแสดงความเห็นหรือซกัถาม 
 หากทา่นผู้ ถือหุ้นทา่นใดประสงค์จะซกัถามหรือแสดงความเห็น ขอความกรุณาให้ซกัถามหรือแสดงความเห็นที่เก่ียวข้องกบัวาระนัน้ๆ
โดยตรง หากท่านผู้ ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามหรือเสนอแนะความคิดเห็นอื่นที่ไม่อยู่ในระเบียบวาระการประชุม ขอความกรุณาแสดง
ความคิดเห็น หรือถามค าถามของทา่นได้ภายหลงัการปิดการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆที่ได้ก าหนดไว้ลว่งหน้าแล้ว เพื่อเป็นการท าให้
การด าเนินการประชมุเป็นไปโดยราบร่ืน 

ทัง้นีใ้นการซกัถามหรือแสดงความเห็นขอความกรุณาให้ทา่นผู้ ถือหุ้นระบช่ืุอ นามสกลุ และสถานะของท่าน เช่น  มาด้วยตนเองหรือ
รับมอบฉนัทะ เพื่อท่ีจะได้บนัทกึรายงานการประชมุได้อยา่งถกูต้องและครบถ้วน 

 

  จากนัน้ประธานฯกลา่วเปิดการประชมุและด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้
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ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญประจ าปีผู้ถอืหุ้นครัง้ที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 
  

 ประธานฯเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2561 เมื่อวนัที่ 10 เมษายน 2561
 ส าหรับระเบียบวาระนีใ้ช้คะแนนเสยีงข้างมากเป็นเกณฑ์ โดยองค์ประชมุในระเบียบวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะเข้ามาร่วม
ประชมุ 176 ราย นบัจ านวนหุ้นรวมได้ 80,335,319 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 38.94 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมด  
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2561 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงข้าง
มากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้ดงันี ้

เห็นด้วย         80,308,519 เสยีง คิดเป็นร้อยละ   100.00 
ไมเ่ห็นด้วย                     0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ       0.00 
งดออกเสยีง 26,800 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานคะแนนเสยีงในการค านวณ             
บตัรเสยี 0 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานคะแนนเสยีงในการค านวณ  

 

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 และรายงานประจ าปี 
  

ประธานฯได้ขอให้คณุศิริพงษ์ อุน่ทรพนัธุ์ ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ รายงานสรุปผลการด าเนินงานในปี
ที่ผา่นมา ซึง่คณุศิริพงษ์ อุน่ทรพนัธุ์ ได้รายงานตอ่ที่ประชมุดงันี ้

ภาพรวมบริษัทปี 2561 ที่ผ่านมาถือเป็นอีกปีที่มีความยากล าบากและท้าทายอย่างมาก โดยมีปัจจยัมาจากความลา่ช้าในการลงทนุ
ของภาครัฐในกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โครงการขนาดใหญ่มีเพียงเล็กน้อย รวมไปถึงความตื่นตวัของภาครัฐในเร่ืองของ 
Digital Transformation ทีเ่ร่ิมมีความชดัเจนมากยิ่งขึน้แตย่งัคงไมม่ีการลงทนุมากนกั  ในขณะเดียวกนันัน้ ภาคเอกชนมีการตื่นตวักว่าในการ
ถ่ายเปลีย่นองค์กรเข้าสูย่คุดจิิตอล สง่ผลให้ลกัษณะการลงทนุทางด้าน IT ของลกูค้ามีการเปลีย่นไปอนัเกิดมาจากเทคโนโลยีใหม ่ๆ ด้วยปัจจยั
ที่กลา่วมาข้างต้นนีส้ง่ผลให้ผลการด าเนินงานปีที่ผา่นมาทัง้รายได้และก าไรลดลง โดยที่รายได้ลดลงในอตัราสว่นร้อยละ 21.48 เมื่อเทียบกบัปี 
2560 ในขณะท่ีก าไรสทุธิลดลงในอตัราสว่นร้อยละ 45.07 เมื่อเทียบกบัปี 2560   

การแบง่รายได้ประเภทตา่งๆ 
ในปี 2561 บริษัทมีรายได้ 4,238 ล้านบาท โดยมีสดัสว่นรายได้ที่แบง่ตามฐานลกูค้าดงันี ้

1. บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) (“CAT”) 
 และบริษัท ทีโอที จ ากดั (มหาชน)(“TOT”)  23%  

2. ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ     24% 
3. ภาคเอกชน      52% 
4. อื่นๆ         1% 

รายได้ที่แบง่ตามประเภทธุรกิจดงันี ้
1. โครงการที่ประมลู     75%       
2. คา่เช่า         4% 
3. บริการ       24%  
4. อื่นๆ         1% 
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เมื่อน ารายได้บริการรวมกบัคา่เช่ามีจ านวนเกือบ 30% ถือวา่รายได้ดงักลา่วมีสดัสว่นการเติบโตดี 
 ในเร่ืองของก าไรขัน้ต้น เนื่องจากปี 2561 มีการแข่งขนัด้านราคาสงูประกอบกบัมีต้นทนุคงที่อยู่แล้วสง่ผลให้อตัราก าไรขัน้ต้นที่จาก
เดิมอยู่ที่ประมาณ 22-24% ลดลงมาอยู่ที่ 18.96% และสง่ผลต่อเนื่องมาถึงก าไรสทุธิจากเดิมอยู่ที่ประมาณ 7.99% ลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 
6.00% ในสว่นของผลตอบแทนตอ่สนิทรัพย์(ROA) และ ผลตอบแทนตอ่ผู้ ถือหุ้น(ROE) ก็อยูส่งูกวา่คา่เฉลีย่ของอตุสาหกรรม และอตัราหนีส้ิน
รวมตอ่สว่นผู้ ถือหุ้น(D/E)ก็ยงัถือวา่ต ่า อยูท่ี่ 0.56 เทา่นัน้ 
 สว่นเร่ืองแนวโน้มการท ารายได้ในปี 2562 เนื่องจากบริษัทชนะประมลูโครงการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศของรัฐสภาแห่งใหม ่
มลูค่า 3,300 ล้านบาท สง่ผลให้งานที่อยู่ในมือ (Backlog) มีจ านวนถึง 7,900 ล้านบาท ณ วนัที่ 9 เมษายน 2562 ซึ่งคาดว่าจะรับรู้ในปีนี ้
บางสว่นและที่เหลอืในปีถดัๆไป จะเห็นได้วา่บริษัทไมเ่คยมีจ านวน backlog สงูเช่นนี ้สง่ผลให้เป้าหมายรายได้ในปี 2562 ที่ตัง้ไว้ 5,000 ล้าน
บาท นา่จะมีโอกาสเป็นไปได้สงู  ในขณะท่ีมีรอค าสัง่ซือ้จากลกูค้าอีกจ านวน 133 ล้านบาท งานท่ีอยูร่ะหวา่งประมลูจ านวน 81 ล้านบาท และ 
โครงการท่ีคาดวา่จะเข้าร่วมประมลูจ านวน 11,000 ล้านบาท โดยสรุปแล้วคาดวา่ปีนีก็้นา่จะเป็นปีที่ดี 
 ในเร่ืองของแนวทางธุรกิจของบริษัทแบง่ออกเป็นดงันี ้

1.  สร้างความเติบโตในด้าน SI (SYSTEM INTEGRATOR) ที่ท าอยูแ่ล้วในปัจจบุนั  
2.  เนื่องจากรับเหมาในด้านไอทีคงไม่เตบิโตมากไปกวา่นี ้บริษัทจึงมีมมุมองที่จะขยายไปในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมากขึน้ ในปีที่ผา่น 

มาบริษัทได้รับโครงการรับเหมาก่อสร้างแล้ว เช่น โครงการสถานีย่อยโรงไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (Sub Station) โครงการติดตัง้
อินเตอร์เน็ทชายขอบ(USO) 

3.  เน้นหารายได้ที่สม ่าเสมอ เช่น การให้เช่า การให้บริการแบบ Managed Service, Network Operation Center (NOC) ซึง่หาก 
พิจารณาตวัเลขรายได้ด้านบริการถือว่าเติบโตดี ในขณะที่สดัส่วนรายได้(%)ด้านบริการอาจจะไม่ได้ขึน้ไปสงูมากเท่าที่ควร
เนื่องจากขึน้อยูก่บัฐานรายได้ที่ใช้ในการค านวณ 

4.  มุง่ไปสู ่Business Transformation ปัจจบุนับริษัท Cisco ได้สนบุสนนุ AIT อยา่งมากในการท่ีจะปรับเปลีย่นบริษัทไปสู ่ 
Business Transformation โดยที่โครงการนีผู้้บริหารระดบัสงูของบริษัทต้องเข้าร่วมสมัมนาต่อเนื่องถึง 17 อาทิตย์ ภายใต้การ
ดแูลโครงการของบริษัท บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมตัส ุซึง่บริษัท Cisco ได้ลงทนุจ้างเพื่อสนบัสนนุโครงการดงักลา่วจ านวนเกือบ 10 
ล้านบาท  

5.  มองหาการลงทนุที่ให้ผลตอบแทนระยะยาวที่คุ้มคา่ 
6.  การปรับองค์กรเพื่อรองรับธุรกิจในรูปแบบใหม่และการให้บริการที่มีประสิทธิผลมากขึน้ เช่น มีการตัง้ฝ่าย Business Relation 

Manager (BRM)  
คณุศรินทร์ เลขานกุารบริษัท รายงานความคืบหน้าเร่ืองการตอ่ต้านทจุริตคอรัปชัน่วา่  

1. ในปีที่ผา่นมาบริษัทได้มีการปรับปรุงจริยธรรมธุรกิจ (Code of Conduct) ให้มีเนือ้หาที่ชดัเจนมากขึน้ โดยได้เพิ่มเร่ืองการต้องไม่
สนบัสนนุการทจุริตคอรัปชัน่ทัง้ทางตรงและทางอ้อม 

2. รายงานสถานะเร่ืองโครงการแนวร่วมปฎิบตัิการของภาคเอกชนในการต่อต้านการทจุริต (CAC) ของสถาบนัสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการไทย (IOD) วา่ปัจจบุนับริษัทอยูร่ะหวา่งศกึษาเพื่อแสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการดงักลา่ว  
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ค าถามจากผู้ ถือหุ้น 
คุณรัชนี ธรรมเจริญ ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง อยากทราบรายละเอียดของการลงทนุของบริษัท เจเนซิส ดาต้า เซ็นเตอร์ จ ากดั (“เจเนซิส”) ว่ามี
ผลก าไรขาดทนุอยา่งไรบ้าง รวมถึงการลงทนุในตา่งประเทศบริษัท Campana เป็นอยา่งไรบ้าง 
คุณศิริพงษ์ อุ่นทรพันธ์ุ  ชีแ้จงวา่การลงทนุดงันี ้

1. ในบริษัท เจเนซิส ดาต้า เซ็นเตอร์ จ ากดั (“เจเนซิส”) เป็นการถือหุ้น 3 ฝ่ายคือ บมจ. อินเตอร์ลิง้ค์ เทเลคอม จ ากดั (“ITEL”)  บมจ. 
ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (“WHA”) และ AIT ฝ่ายละ 33% ในเร่ืองของการบริหารงาน ITEL จะเป็นผู้ รับผิดชอบหลกัเนื่องจากเป็นผู้ที่มี
ประสบการณ์การท าดาต้าเซ็นเตอร์มาก่อน ปัจจบุนัเจเนซิสมีฐานลกูค้าเป็นธนาคาร คิดเป็นสดัสว่นประมาณ 30% และรวมกบัลกูค้ารายอื่นๆ
อีก คิดเป็นสดัสว่นประมาณ 40% ของจ านวนตู้แร็ค (Rack) ในเฟส 1 ทัง้หมด 
 2. ในบริษัท Campana ซึ่งท าธุรกิจวางสายไฟเบอร์ออฟติกใต้น า้ (Sigma) เดิมเส้นทางที่จะวางสายไฟเบอร์ออฟติกใต้น า้คือจาก
เมืองยา่งกุ้ง (พมา่) – สตลู (ไทย) – สิงคโปร์ แต่ปรากฎว่าติดปัญหาไม่สามารถน าสายขึน้ฝ่ังที่ประเทศไทยได้เนื่องจากต าแหน่งที่จะขึน้เป็นที่
อยูข่องพยนูซึง่เป็นเขตอทุยานทางน า้ จึงเปลีย่นเส้นทางส ารวจไปประเทศสงิคโปร์โดยตรงเลยไมผ่า่นประเทศไทย ซึ่งคาดว่าจะส ารวจเส้นทาง
แล้วเสร็จภายใน 4 เดือน โดยอยู่ระหว่างขอใบอนญุาตต่างๆที่จะผ่านน่านน า้ของประเทศอินโดนิเซีย นอกจากนีย้งัมีอีกโครงการวางสายไฟ
เบอร์ ออฟติกบนดิน (TARO) มีเส้นทางจากเมืองยา่งกุ้ง(พมา่) - กาญจนาบรีุ(ไทย) - กรุงเทพ(ไทย) - สงิคโปร์  ปัจจบุนัได้เปิดด าเนินการแล้ว มี
รายได้เฉลีย่ประมาณ 8 ล้านเหรียญสหรัฐ เส้นทางของโครงการ TARO มีไว้ส าหรับเป็นเส้นทางส าหรับส ารอง(back up) ของเส้นทางโครงการ 
Sigma เพื่อปอ้งกนักรณีสญัญาณขาดเป็นต้น  หลงัโครงการส าเร็จแล้วจะถือวา่โครงการ Sigma และ TARO เปรียบเสมือนเป็นเส้นทางด่วนที่
มีขนาดใหญ่  ทีจ่ะสามารถสร้างรายได้จากการเก็บคา่ทางดว่นจากผู้ใช้บริการสายไฟเบอร์ออฟติกใต้น า้เข้าประเทศพม่า และคิดว่าเส้นทางที่
เลอืกนีจ้ะเป็นทางเลอืกที่ดีส าหรับผู้ใช้บริการดงักลา่ว 
 
Mr. Basantkumar Dugar ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง อยากทราบวา่มาตรฐานบญัชี TFRS 15 ฉบบัใหมม่ีผลกระทบอยา่งไรกบับริษัท  
คุณมณี ผู้สอบบัญชี  ชีแ้จงว่ามาตรฐานบญัชีฉบบัใหม่นีม้ีผลกระทบต่อเร่ืองการรับรู้รายได้ของเร่ืองการรับประกนั (warranty) โดยตวัเลข
จากผลกระทบดงักลา่วจะถกูเปิดเผยในหมายเหตปุระกอบของไตรมาส 1 ปี 2562  
 

ประธานฯแจ้งที่ประชมุวา่เนื่องจากเป็นระเบียบวาระเพื่อรับทราบรายงาน ในระเบียบวาระนีเ้ทา่นัน้ จึงไมม่ีการลงมติ 
 
ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิของบริษัทฯ ประจ าปี 2561 

 

ประธานฯได้มอบหมายให้คณุสรุพร รักตประจิต รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานบริการชีแ้จงดงันี ้
   งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จปี 2561 เป็นงบการเงินท่ีผู้ตรวจสอบบญัชีรับอนญุาตจากบริษัทส านกังาน อีวาย 
จ ากัดให้ความเห็นว่าถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมิได้มีเง่ือนไขใดๆ ในการให้ความเห็น
ดงักลา่ว 
  ในการเปรียบเทียบงบการเงินของปี 2561 กบัปี 2560 นัน้ งบการเงินของปี 2561 แสดงเป็นงบการเงินรวม เนื่องจากในปี 2561 AIT 
ได้ลงทนุในบริษัทย่อยที่ประเทศสิงคโปร์ สว่นงบการเงินของปี 2560 นัน้เป็นงบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทนุตามวิธีสว่นได้เสีย โดยมีค าอธิบาย
และการวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการส าหรับปี 2561 อย่างละเอียดนัน้ ท่านผู้ ถือหุ้นสามารถดไูด้จากรายงานประจ าปีหน้า 85-104 สว่นในวาระ
การประชมุนี ้ผมจะสรุปสว่นท่ีเป็นสาระส าคญัในฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน ดงันี ้
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  งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561  และงบแสดงฐานะการเงินซึ่งแสดงเงินลงทนุตามวิธีสว่นได้เสีย ณ วนัที่ 31 
ธนัวาคม 2560 ในสว่นของสนิทรัพย์นัน้ โปรดดรูายละเอียดในหน้า 85 ของรายงานประจ าปี สนิทรัพย์หมนุเวียน ในปี 2561 ลดลงจ านวน 665 
ล้านบาทหรือ ประมาณ 15% จากปี 2560คือลดลงจาก 4,446 ล้านบาทเป็น 3,781 ล้านบาท ในปี 2561 ซึ่งการลดลงสว่นใหญ่มาจากการ
เปลีย่นแปลงของรายการดงันี ้

1). เนื่องจากรายได้ของบริษัทในปี 2561 ลดลง จึงท าให้ลกูหนีก้ารค้าลดลงตามไปด้วยเป็นจ านวน 797 ล้านบาท ซึง่สาเหตหุลกัของการ
ลดลงรายการนีม้าจากการเรียกเก็บเงินได้จากงานโครงการขนาดใหญ่ที่มีเครดิตเทอมยาวกว่าปกติ ประกอบกบัมีการตรวจรับและ
การสง่มอบงานมีระยะเวลายาวตามไปด้วย จึงท าให้ยอดลกูหนีก้ารค้าของปี 2561 ลดลงจากลกูหนีก้ารค้าของปี 2560 

2). การเพิ่มขึน้ของรายได้ที่ยงัไม่เรียกช าระจ านวน 126 ล้านบาท จากการรับรู้รายได้ตามความส าเร็จของงานโครงการขนาดใหญ่ที่
เกิดขึน้ในช่วงปลายปี 2561 

3). การลดลงของสนิค้าคงเหลอืจ านวน 38 ล้านบาท ในช่วงปี 2561 
4). การลดลงของเงินให้กู้ยืมระยะสัน้ในกิจการท่ีเก่ียวข้องกนัจ านวน 18 ล้านบาท โดยเป็นการให้ บริษัท เจเนซิส ดาต้า เซ็นเตอร์ จ ากดั 

ที่ AIT ได้ลงทนุร่วมกนัสร้างดาต้าเซ็นเตอร์ กู้ เงินระยะสัน้ตามสดัสว่นของการลงทนุในระหว่างการขอสินเช่ือกบัทางสถาบนัการเงิน
ยงัไม่เรียบร้อย และเมื่อได้รับเงินกู้แล้ว เจเนซิสจะช าระคืนเงินกู้ ให้ AIT และผู้ลงทุนอีกสองรายพร้อมกนัโดยบริษัทได้รับคืนเงิน
เรียบร้อยแล้วในไตรมาสที่ 1 ของปี 2561 

5). เนื่องจากบริษัทฯได้จ่ายล่วงหน้าค่าบ ารุงรักษาและค่ารับประกันสินค้างานโครงการบ ารุงรักษาท าให้มีการเพิ่มขึน้ของสินทรัพย์
หมนุเวียนอื่นจ านวน 82 บาท 

 

 สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน ในปี 2561 ลดลงจ านวน 87 ล้านบาทหรือ ประมาณ 15% จากปี 2560 คือลดลงจาก 579 ล้านบาทเป็น 492 
ล้านบาท ซึง่การลดลงสว่นใหญ่มาจากการเปลีย่นแปลงของรายการดงันี ้
 1). การลดลงของเงินลงทนุในกิจการร่วมค้าจ านวน 31 ล้านบาท มาจากการรับรู้สว่นแบง่ผลขาดทนุจากผลประกอบการของ 

 กิจการร่วมค้า  
2). อาคาร อปุกรณ์ส านกังานและอปุกรณ์ให้เช่าลดลงสทุธิจ านวน 71 ล้านบาท เนื่องจากค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สทุธิด้วยการซือ้

อาคารและอปุกรณ์ในระหวา่งปี 
 

 โดยสรุป สนิทรัพย์รวมของบริษัท ในงบการเงินปี 2561 ลดลงประมาณ 752 ล้านบาท หรือ 15% คือจาก 5,025 ล้านบาท เป็น 4,273 
ล้านบาท 
 

 ในสว่นของหนีส้นิ โปรดดงูบการเงินหน้า 85-86 ในรายงานประจ าปี 
หนีส้นิในปี 2561 หนีส้นิของบริษัทสว่นใหญ่จะเป็นหนีส้ินหมนุเวียน  โดยหนีส้ินหมนุเวียนรวมของบริษัท ในงบการเงินของปี 2561 

ลดลงประมาณ 654 ล้านบาทหรือลดลง 32% คือจาก 2,055 ล้านบาทในปี 2560 เป็น 1,401 ล้านบาทในปี 2561 ซึ่งการลดลงสว่นใหญ่ของ
หนีส้นิหมนุเวียนประกอบด้วย 

1). การลดลงของเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่นๆ 651 ล้านบาท เนื่องจากในระหวา่งปี 2561 บริษัทฯได้จ่ายช าระเงินให้เจ้าหนีร้ายหนึง่
ซึ่งเครดิตเทอมค่อนข้างนานเนื่องจากโครงการดงักล่าวต้องใช้ระยะเวลานานในการส่งมอบและตรวจรับอุปกรณ์ครบถ้วน โดยที่โครงการ
ดงักลา่วได้สง่มอบเสร็จและได้รับช าระเงินเรียบร้อยแล้วในระหวา่งปี 
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2). การลดลงของสว่นเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถงึก าหนดช าระภายในหนึง่ปีที่เป็นงวดสดุท้ายจ านวน 29 ล้านบาทมาจากการจ่ายช าระคนื
เงินกู้ยืมระยะยาวที่กู้ยืมมาเพื่อใช้ในงานโครงการให้เช่า license การใช้ระบบงาน  

3). การลดลงของภาษีเงินได้ค้างจา่ยจ านวน 25 ล้านบาท ในปี 2561 บริษัทได้ถกูหกัภาษีหกั ณ ที่จ่ายจากการรับเงินในงานโครงการ
ขนาดใหญ่ซึง่มีจ านวนมากกวา่ภาษีที่ต้องเสยี  
  หนีส้นิไมห่มนุเวียน ในปี 2561 ในงบการเงินเพิ่มขึน้ 29 ล้านบาทหรือ ประมาณ 30% จากปี 2560 คือเพิ่มขึน้จาก 98 ล้านบาทเป็น 
127ล้านบาท ซึง่การเพิ่มขึน้สว่นใหญ่เป็นผลมาจากการเข้าท าสญัญาการจดัการทางการเงินส าหรับซือ้อปุกรณ์คอมพิวเตอร์และบริการ   โดย
สรุป หนีส้นิรวมของบริษัท ในงบการเงินปี 2561 ลดลงประมาณ 625 ล้านบาทหรือ 29% คือจาก 2,153 ล้านบาท ในปี 2560 เป็น 1,528 ล้าน
บาท ในปี 2561 
 

  สว่นของผู้ ถือหุ้นโปรดดงูบการเงินหน้า 86 ส าหรับยอดคงเหลือของปี 2561 ลดลง 127 ล้านบาท หรือ ประมาณ 4% กลา่วคือลดลง
จาก 2,872 ล้านบาทในปี 2560 เป็น 2,745 ล้านบาทในปี 2561 ซึ่งสว่นที่ลดลงของผู้ ถือหุ้นสว่นใหญ่มาจากการจ่ายเงินปันผลสทุธิด้วยการ
เพิ่มขึน้ของก าไรสะสมที่ยงัไมไ่ด้จดัสรร 
  ส าหรับรายได้รวมนัน้ โปรดดรูายละเอียดในหน้า 87 ของรายงานประจ าปี  ในปี 2561 รายได้ในงบการเงินมีจ านวนประมาณ 4,238 
ล้านบาทลดลงจากของปี 2560 ซึ่งมีจ านวนประมาณ 5,397 ล้านบาท โดยคิดเป็นการลดลงประมาณ 1,159 ล้านบาทหรือ 21% โดยลดลง
เนื่องจากในปี 2561 งบประมาณรายจ่ายภาครัฐได้เน้นในเร่ืองโครงสร้างพืน้ฐานและการคมนาคม แตร่ายจ่ายภาครัฐในด้านเทคโนโลยีและ 
การสื่อสารโดยรวมกลบัไม่ได้เพิ่มขึน้อย่างมีสาระส าคญั นอกจากนีย้งัมีความลา่ช้าในกระบวนการจัดซือ้จัดจ้างท าให้ต้องมีการเลื่อนงาน
ประมลูโครงการขนาดใหญ่ออกไป (รายละเอียดในหน้า 92-93)  
  ส าหรับค่าใช้จ่ายรวมของปี 2561 ในงบการเงินมีจ านวนประมาณ 3,888 ล้านบาท ลดลงจากของปี 2560 ซึ่งมีจ านวนประมาณ 
4,808 ล้านบาท คิดเป็นลดลงประมาณ 920 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากการลดลงของต้นทุนตามรายได้ที่ลดลง แต่อัตราการลดลงของ
คา่ใช้จ่ายที่ต ่ากว่าอตัราการลดลงของรายได้นัน้มาจากงานโครงการขนาดใหญ่ที่รับรู้รายได้ในปี 2561 มีอตัราก าไรขัน้ต้นค่อนข้างต ่าเพราะ
สภาวะที่มีการแข่งขนัที่สงูในตลาด ประกอบกับค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานสว่นหนึ่งเป็นค่าใช้จ่ายคงที่ ท าให้แม้รายได้ลดลงแต่ค่าใช้จ่าย
ดงักลา่วยงัคงเกิดขึน้  
  จากปัจจยัข้างต้นท าให้ในปี 2561 บริษัทมีก าไรสทุธิในงบการเงินรวมจ านวนประมาณ 237 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากของปี 2560 ซึ่ง
แสดงในงบการเงินซึง่แสดงเงินลงทนุตามวิธีสว่นได้เสียที่มีจ านวน 431 ล้านบาท คิดเป็นลดลงประมาณ 194 ล้านบาท สง่ผลให้ก าไรสทุธิต่อ
หุ้นในงบการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีมลูคา่เทา่กบั 1 บาท 15 สตางค์ตอ่หุ้น 
 
ค าถามจากผู้ ถือหุ้น 
คุณเอกพจน์ นภาวรรณ  ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง อยากทราบว่าปี 2562 มีโครงการอะไรใหม่ๆบ้าง และขอค าอธิบายเร่ือง Backlog จ านวน 
7,900 ล้านบาท ทีค่าดวา่จะรับรู้ปีนีจ้ านวน 5,000 ล้านบาท และสว่นท่ีเหลอืจะรับรู้ในปีถดัๆไปด้วย 
คุณศิริพงษ์ อุ่นทรพันธ์ุ  ชีแ้จงวา่ Backlog จ านวน 7,900 ล้านบาทประกอบด้วยโครงการใหญ่และเลก็ รวมถึงโครงการรัฐสภาซึ่งระยะเวลา
ในสญัญาประมาณ 18 เดือน อยา่งไรก็ตามตกึรัฐสภาแหง่ใหมย่งัสร้างไมเ่สร็จอาจสง่ผลให้มีความลา่ช้าในการสง่มอบงานด้านไอทีบ้าง ทัง้นี ้
คาดวา่ในปีนีโ้ครงการรัฐสภาจะรับรู้รายได้ประมาณ 50-60% ที่เหลือคาดว่าจะรับรู้รายได้ในปีหน้า นอกจากนีย้งัมีโครงการอินเตอร์เนทชาย
ขอบแดนมลูคา่ประมาณ 800-900 ล้านบาทคาดว่าจะรับรู้รายได้ในปีนีไ้ด้มาณ 60-70% ดงันัน้คาดว่ารายได้รวมทัง้ปี 2562 ไม่น่าจะต ่ากว่า 
5,000 ล้านบาท แตท่ัง้นีย้งัไมอ่ยากดว่นสรุปเพราะตอนนีเ้พิ่งเดือนเมษายน ยงัมีเวลาเหลอือีกเกือบทัง้ปีที่จะสะสม backlog 
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คุณสถาพร โคธีรานุรักษ์  ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ในรายงานประจ าปี หน้า 70 หมายเหตปุระกอบงบข้อที่ 8 เร่ืองลกูหนีก้ารค้า เหตใุดปี2561
บริษัทมีลกูหนีก้ารค้าค้างมากขึน้ และมีการตัง้ส ารองคา่หนีส้งสยัเผ่ือจะสญูมากขึน้ เป็นหนีข้องโครงการอะไร คาดจะเก็บเงินได้หรือไมอ่ยา่งไร  
คุณสุรีรัตน์ ปราชญานุกุล  ชีแ้จงวา่หนีท้ี่เพิ่มเกิดจากโครงการใหญ่จากภาครัฐ เนื่องจากมีการตรวจรับค่อนข้างนานแต่บริษัทก็ได้รับเครดิต
ระยะเวลาจ่ายเงินจากเจ้าหนีน้านเช่นกนั ทัง้นีค้าดว่าหนีด้งักลา่วจะได้รับช าระภายในเดือนนี ้ สว่นค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูเกิดจากโครงการ
เอกชนหลายโครงการ จ านวนประมาณ 8 ล้านบาท ประกอบกับมีการค านวณแบบคิดลดกระแสเงินสด (Discount Cashflow) ส าหรับ
โครงการท่ีรับรู้รายได้แล้ว และยงัคงเป็นลกูหนีค้งค้างคอ่นข้างนาน แตก็่ไมไ่ด้ความวา่จะไมไ่ด้รับช าระเงินคืน 
 
คุณสิทธิ เจริญพินิจนันท์  ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ในรายงานประจ าปีหน้า 92 ในปี 2561 เปรียบเทียบกบัปี 2560 เหตใุดสดัสว่นรายได้ของ
โครงการขนาดใหญ่ตัง้แต ่100 ล้านขึน้ไป และโครงการตัง้แต่ 50-100 ล้านบาท จึงมีความต่างกนัมาก และโครงการ 50-100 ล้านบาท ก าไร
จะดีกวา่โครงการใหญ่หรือไม่ 
คุณศิริพงษ์ อุ่นทรพันธ์ุ  ชีแ้จงวา่คงไมส่ามารถเปรียบเทียบเป็นปีตอ่ปีได้ เนื่องจากงบประมาณภาครัฐและเอกชนก็ไมแ่นน่อน อยากให้ดเูป็น
ภาพรวมของทัง้ปีมากกวา่ สว่นเร่ืองของก าไรของโครงการใหญ่ เนื่องจากการแขง่ขนัท่ีสงูโครงการขนาดใหญ่ก าไรยอ่มน้อยกวา่โครงการขนาด 
50-100 ล้านบาทอยูแ่ล้ว 
 
คุณสถาพร โคธีรานุรักษ์ ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ในรายงานประจ าปีหน้าที่ 50 หวัข้อรายงานผู้สอบบญัชี เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ(Key 
Audit Matter) เน้นการรับรู้รายได้ มีข้อความว่า “เป็นเร่ืองที่ต้องใช้ดลุพินิจที่มีนยัส ำคญัของผูบ้ริหำรในกำรประเมินขัน้ควำมส ำเร็จของงำน 
และควำมน่ำจะเป็นของโอกำสที่จะเกิดผลขำดทุนและวดัมูลค่ำผลขำดทุนที่อำจจะเกิดข้ึน ซ่ึงท ำให้เกิดควำมเสี่ยงเกี่ยวกบัมูลค่ำและ
ระยะเวลำในกำรรับรู้รำยได้และประมำณกำรผลขำดทนุที่อำจจะเกิดข้ึนจำกสญัญำ” อยากสอบถามผู้บริหารว่าจะแน่ใจได้อย่างไรว่า แต่ละ
สญัญาบริษัทจะไมเ่กิดผลขาดทนุ และสิง่ที่ได้รายงานไว้ปัจจบุนัเป็นอยา่งไรบ้าง ในปี 2562 บริษัทได้เตรียมความพร้อมส าหรับมาตรฐานการ
บญัชีใหม ่TFRS 15 อยา่งไรบ้าง   
คุณสุรีรัตน์ ปราชญานุกุล  ชีแ้จงวา่ บริษัทมีแผนกบริหารโครงการเป็นผู้รายงานความคืบหน้าของโครงการ มีการใช้โปรแกรมวดัความส าเร็จ
ของงาน โดยจะมีการพูดคุยกับผู้สอบบญัชีเป็นรายโครงการ เพื่อบริษัทจะต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมในการรับรู้รายได้ ในส่วนเร่ือง
มาตรฐานบญัชีใหม่  ทางบริษัทมีการเตรียมความพร้อมตัง้แต่ปีที่แล้ว มีการร่วมประชุมกับ EY ทัง้ระดบัพาร์ทเนอร์สและผู้จัดการ มีการ
ประเมินความเสีย่งเป็นท่ีเรียบร้อย นอกจากนีย้งัสง่พนกังานไปสมัมนาเพิ่มเตมิที่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ  รวมถึงมีการสรุปตวัเลขรองรับการท าบญัชี
ในปีนีเ้รียบร้อยแล้ว 
 
คุณสุริยนต์ จิตราภณัฑ์  ผู้ ถือหุ้นรับมอบฉนัทะ ปัจจบุนัเพิ่งมีการเลือกตัง้และคาดว่ากว่าจะจดัตัง้รัฐบาลก็น่าจะใช้เวลาพอสมควร และคิด
วา่นา่จะสง่ผลตอ่การอนมุตังิบประมาณประจ าปีของรัฐบาลในช่วงเดือนตลุาคม ดงันัน้แล้วบริษัทคาดวา่จะเก็บเงินจากยอด backlog ที่บริษัท
มีอยู่แล้วตัง้แต่เดือนนีจ้นถึงเดือนกนัยายนได้เป็นจ านวนเท่าไหร่ ถ้าหากว่าไม่สามารถเก็บเงินได้แล้วผู้บริหารจะท าอย่างไรที่ยงัคงรายได้ไม่
น้อยไปกวา่เดิม 
คุณศิริพงษ์ อุ่นทรพันธ์ุ  ชีแ้จงว่างานที่อยู่ในมือ (Backlog) คืองานที่ได้ใบสัง่ซือ้เรียบร้อยแล้ว ซึ่งบริษัทมีหน้าที่ส่งมอบงานตามสญัญา 
รายได้ก็จะรับรู้ตามความส าเร็จของงาน และตามระยะเวลาของงานนัน้ๆ อย่างไรก็ตาม Backlog ที่ได้มาแล้วไม่มีความเก่ียวข้องกบัการ
เปลี่ยนรัฐบาลแต่อย่างใดเนื่องจากได้มีการเซ็นต์สญัญามาแล้ว ก็จะด าเนินโครงการไปตามสญัญา ดงันัน้ 7,900 ล้านบาทก็ขึน้อยู่กบัว่าจะ
รับรู้ได้ภายในปีนีเ้ทา่ไร  
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ในเร่ืองของการจดัตัง้รัฐบาลใหม่ที่อาจมีความลา่ช้านัน้ คณุศิริพงษ์ชีแ้จงเพิ่มวา่งบประจ าปีหรืองบลงทนุของรัฐบาล เมื่อมีการอนมุตัิ
ผา่นรัฐสภาเรียบร้อยแล้วก็จะต้องด าเนินการไปตามนัน้ เว้นแตง่บลงทนุโครงการขนาดใหญ่ๆ ที่อาจจะต้องรอรัฐบาลชดุใหม ่โดยสรุปโครงการ
ใหมท่ี่มีขนาดใหญ่ต้องเข้าค.ร.ม. กรณีนีอ้าจมีผลกระทบบ้างหากจดัตัง้รัฐบาลลา่ช้า แตโ่ครงการท่ีได้รับการอนมุตัิงบประจ าปีมาแล้ว ก็จะไมม่ี
ผลกบัการจดัตัง้รัฐบาลชดุใหม่ที่อาจจะมีความลา่ช้าได้ 
คุณสุริยนต์ จิตราภณัฑ์  ผู้ ถือหุ้นรับมอบฉนัทะ สดัสว่นงานจากภาครัฐคิดเป็นร้อยละเทา่ไหร่ และคาดวา่จะเก็บเงินได้เป็นจ านวนเทา่ไหร่ 
คุณศิริพงษ์ อุ่นทรพันธ์ุ  ชีแ้จงวา่ ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจมีสดัสว่นรายได้คิดเป็นร้อยละ 24 ภาคเอกชนมีสดัสว่นรายได้คิดเป็นร้อยละ 52   
เร่ืองรับรู้รายได้กบัเก็บเงินเป็นคนละเร่ือง ภายในบริษัทจะมีการคาดการณ์รายได้ไว้อยู่แล้วว่าไตรมาส1-4 จะเป็นอย่างไร ซึ่งบริษัทได้มีการ
เปิดเผยข้อมลูดงักลา่วผา่นการประชมุนกัวิเคราะห์ หรือ งานพบปะนกัลงทนุอยา่งเป็นประจ าอยูแ่ล้ว  
 

ส าหรับระเบียบวาระนีใ้ช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ โดยองค์ประชุมส าหรับระเบียบวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะเข้า
มาร่วมประชมุ 186 ราย นบัเป็นจ านวนหุ้นได้ 80,525,572 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 39.03 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมด 
 

มติที่ประชุม ที่ประชมุมีมติอนมุตัิงบการเงินของบริษัทประจ าปี 2561 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มา
ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้ดงันี ้

เห็นด้วย  80,498,772 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย                   0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ     0.00 
งดออกเสยีง  26,800 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานคะแนนเสยีงในการค านวณ      
บตัรเสยี 0 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานคะแนนเสยีงในการค านวณ      

 
ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงนิก าไรและการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2561 
  

 ประธานฯมอบหน้าที่ให้ คณุศรินทร์ จนัทรนิภาพงศ์ เลขานกุารบริษัท เป็นผู้ ชีแ้จงถึงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกบัการ
พิจารณาจดัสรรก าไร และจ่ายเงินปันผลดงัตอ่ไปนี ้บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิ ในกรณีที่ไมม่ีเหตจุ าเป็น
อื่นใดในการใช้เงินนัน้ การจ่ายเงินปันผลนัน้จะต้องไมก่ระทบตอ่การด าเนินงานตามปกติของบริษัทอยา่งมีนยัส าคญั  

โดยในปี 2561 บริษัทฯ มีก าไรสทุธิทัง้สิน้ 275 ล้านบาท  (งบการเงินเฉพาะกิจการ) และจากการประชุมของคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 
1/2562 เมื่อวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2562 ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรก าไรสทุธิ จากผลการ
ด าเนินงานในปี  2561 ดงันี ้(ตามสิง่ที่สง่มาด้วยหมายเลข 3 หน้า 18) 

 1. บริษัทฯได้จดัสรรก าไรเป็นทนุส ารองตามที่กฎหมายก าหนดไว้ครบถ้วนเรียบร้อยแล้วคือร้อยละ10 ของทนุจดทะเบียน ตามบทบญัญัติ
ไว้ในมาตรา 116 แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
 2. จ่ายเงินปันผลในปี 2561 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 1.00 บาท (หนึง่บาท) และเนื่องจากบริษัทได้จ่ายปันผลระหวา่งกาลไปแล้วเมื่อ
วนัที่ 6 กนัยายน 2561 ในอตัราหุ้นละ 0.40 บาท (สี่สิบสตางค์) ดงันัน้บริษัทจะจ่ายเงินปันผล เพิ่มเติมอีกในอตัราหุ้นละ 0.60 บาท (หกสิบ
สตางค์) โดยก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิได้รับปันผลในวนัท่ี 23 เมษายน 2562 และ ก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที่ 9 พฤษภาคม 
2562 
 3. ก าไรสว่นท่ีเหลอืบริษัทจะจดัเป็นก าไรสะสมที่ยงัไมไ่ด้จดัสรรตอ่ไป  
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ส าหรับระเบียบวาระนีใ้ช้คะแนนเสยีงข้างมากเป็นเกณฑ์ โดยองค์ประชมุส าหรับระเบียบวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ 
เข้ามาร่วมประชมุ 186 ราย นบัเป็นจ านวนหุ้นได้ 80,525,572 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 39.03 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมด 
 

มติที่ประชุม ที่ประชมุมีมติอนมุตัิจดัสรรเงินก าไรและการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2561 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้ดงันี ้

เห็นด้วย  80,498,772 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย                   0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ     0.00 
งดออกเสยีง        26,800       เสยีง ไมน่บัเป็นฐานคะแนนเสยีงในการค านวณ      
บตัรเสยี 0 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานคะแนนเสยีงในการค านวณ      

 
ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ 

 

ประธานฯได้ขอให้เลขานกุารบริษัทชีแ้จงดงันี ้ข้อบงัคบับริษัท ในหมวด 3 ข้อ 16 ก าหนดไว้ว่าในการประชุมสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้น
ทกุครัง้ กรรมการจ านวน 1 ใน 3 จะต้องพ้นจากต าแหนง่ ถ้าจ านวนกรรมการที่พ้นจากต าแหนง่ไมอ่าจแบง่ได้พอดี 1 ใน 3 ให้กรรมการจ านวน
ใกล้เคียงที่สดุกับจ านวน 1 ใน 3 ออกจากต าแหน่ง ซึ่งก็คือ 4 ท่าน จากการประชุมของคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวนัที่ 26 
กมุภาพนัธ์ 2562 มีกรรมการ 4 ทา่นท่ีต้องออกตามวาระ คือ คณุพงษ์เทพ ผลอนนัต์ คณุสรุพร รักตประจิต คณุกิตติศกัดิ์ สพโชคชยั และ คณุ
โชดิวตั ดัน่ธนสาร คณะกรรมการสรรหาฯได้พิจารณาคุณสมบตัิ มีความรู้และความสามารถของผู้ที่เหมาะสมเข้ารับต าแหน่ง และได้เสนอ
ความเห็นตอ่คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการท่ีมีสว่นได้เสียมิได้ร่วมพิจารณา) เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นให้พิจารณาแต่งตัง้กรรมการ
ดงัตอ่ไปนี ้

1.คณุพงษ์เทพ ผลอนนัต์  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
และกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

2.คณุสรุพร รักตประจิต  กรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
3.คณุกิตติศกัดิ์ สพโชคชยั   กรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
4.คณุโชดิวตั ดัน่ธนสาร   กรรมการ 

 

ซึ่งเป็นกรรมการเดิมของบริษัท โดยเป็นการแต่งตัง้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว
เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ทีใ่ห้น าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อแต่งตัง้กรรมการทัง้ 4 ท่านเป็น
กรรมการกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยขอให้เป็นการลงมติเป็นรายบคุคลตามบตัร
ลงคะแนนท่ีได้รับ โดยจะมีการลงคะแนนเสยีงเพื่อเลอืกกรรมการดงักลา่วเป็นรายบคุคลไป 
 

 ส าหรับระเบียบวาระนีใ้ช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์  โดยองค์ประชุมส าหรับระเบียบวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะเข้า
ร่วมประชมุ 186 ราย นบัเป็นจ านวนหุ้นได้ 80,525,572 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 39.03 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด โดยมีการประกาศแจ้ง
องค์ประชมุก่อนการลงมติกรรมการแตล่ะทา่น ปรากฏวา่องค์ประชมุของกรรมการแตล่ะทา่นมีจ านวนเทา่กนัทัง้หมด 
 

มติที่ประชุม  ที่ประชมุมีมติอนมุตัิรับรองรายช่ือกรรมการท่ีออกตามวาระ และมีมติอนมุตัิรับรองการกลบัเข้ามาด ารงต าแหน่งเป็นรายบคุคล
ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้ดงันี ้
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รายชื่อ เห็นด้วย % ไม่เห็นด้วย % งดออกเสียง บัตรเสีย 
1. นายพงษ์เทพ ผลอนนัต์ 76,519,122 95.10 3,939,650 4.90 66,800 0 
2. นายสรุพร รักตประจิต 77,283,972 96.05 3,174,800 3.95 66,800 0 
3. นายกิตติศกัดิ์ สพโชคชยั 78,859,372 98.01 1,599,400 1.99 66,800 0 
4. นายโชดิวตั ดัน่ธนสาร 79,624,372 98.96 834,400 1.04 66,800 0 

  

โดยจ านวนที่งดออกเสยีงและบตัรเสยีนัน้ ไมไ่ด้น ามานบัเป็นฐานคะแนนเสยีงในการค านวณ 
 

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ  
 

 เลขานุการบริษัทได้ชีแ้จงว่าที่ประชุมกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2562 ได้พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทนและมีมติขอเสนอตอ่ที่ประชมุฯ ให้พิจารณาอนมุตัิเงินบ าเหน็จกรรมการประจ าปี 2561 เป็นเงินจ านวน 7.5 ล้านบาท (เจ็ดล้านห้า
แสนบาท) โดยให้ประธานกรรมการเป็นผู้จดัสรร และให้จ่ายจากค่าใช้จ่ายในปี 2562 (รายละเอียดตามสิ่งที่สง่มาด้วยหมายเลข 6 หน้า 29-
30) ส่วนอตัราเบีย้ประชุมและค่าตอบแทนรายเดือนได้รับการอนมุตัิจากการประชุมสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2558 แล้วและยงัคงใช้
อตัราเดิมอยู ่จึงไมต้่องขออนมุตัิในการประชมุครัง้นี ้ 
 ส าหรับระเบียบวาระนีใ้ช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม  โดยองค์ประชุมส าหรับ
ระเบียบวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะเข้ามาร่วมประชุม 186 ราย นบัเป็นจ านวนหุ้นได้ 80,525,572 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 39.03 ของ
จ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมด 

 

มติที่ประชุม  ที่ประชมุมีมติอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการในรูปของเงินบ าเหน็จประจ าปี 2561 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุดงันี ้
 

เห็นด้วย 79,624,772 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 98.88 
ไมเ่ห็นด้วย 834,000           เสยีง คิดเป็นร้อยละ   1.04 
งดออกเสยีง        66,800 เสยีง คิดเป็นร้อยละ   0.08 
บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ   0.00 

 
ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทน 
  

 ตามข้อบงัคบับริษัท ในหมวด 8 ข้อ 54 ก าหนดไว้ว่า ให้ที่ประชุมสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้น แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดจ านวนเงิน
คา่สอบบญัชีของบริษัท และจากการประชมุของคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2562 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า
ผู้สอบบญัชีของบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั (“EY”) เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ให้ความรู้ใหม่ๆ ประกอบปีนีจ้ะเป็นปีที่มีการบงัคบัใช้
มาตรฐานบญัชีการรับรู้รายได้ฉบบัใหม ่TFRS 15 ซึง่อาจจะต้องมีการตีความในแต่ละสญัญามากขึน้ ทัง้นีค้่าสอบบญัชีของบริษัท ส านกังาน 
อีวาย จ ากดั ที่เสนอค่าบริการอยู่ที่ 1,600,000 บาท เพิ่มขึน้ 110,000 บาท หรือร้อยละ 7.4 จากเดิมในปีที่ผ่านมาที่ 1,490,000 บาท จึงได้มี
มติให้เสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนมุตัิตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นให้แตง่ตัง้ นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 5313 
หรือ นายเติมพงษ์ โอปนพนัธุ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4501 หรือ นางสาวสมุาล ีรีวราบณัฑิต ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3970  ในนาม
บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2562 พร้อมทัง้ก าหนดคา่สอบบญัชีเป็นจ านวนเงิน 1,600,000 บาท ซึง่เป็น
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ราคาที่ได้มีการตอ่รองมาก่อนหน้านีแ้ล้ว จึงขอให้ที่ประชมุฯได้พิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีตามรายนามดงักลา่ว พร้อมทัง้ค่าสอบบญัชี
ประจ าปี 2562 และมีรายละเอียดตามตารางด้านลา่ง 
 ปี 2562 % ปี 2561 % ปี 2560 % 
คา่สอบบญัชี AIT 1,600,000 บาท 7.4 1,490,000 บาท 6.4 1,400,000 บาท 8.9 
1. คา่ตรวจสอบงบประจ าปี 880,000 บาท 10.0 800,000 บาท 8.1 740,000 บาท 8.0 
2. คา่สอบทานรายไตรมาส 720,000 บาท 4.3 690,000 บาท 4.5 660,000 บาท 10 
 

 ส าหรับระเบียบวาระนีใ้ช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ โดยองค์ประชุมส าหรับระเบียบวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะเข้า
มาร่วมประชมุ 186 ราย นบัเป็นจ านวนหุ้นได้ 80,525,572 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 39.03 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมด 

  

มติที่ประชุม  ที่ประชมุมีมติอนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่ตอบแทนประจ าปี 2562 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงข้าง
มากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้ดงันี ้
 

เห็นด้วย 80,458,772 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย                  0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ     0.00 
งดออกเสยีง        66,800 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานคะแนนเสยีงในการค านวณ  
บตัรเสยี 0 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานคะแนนเสยีงในการค านวณ          

 
ค าถามจากที่ประชมุ 
คุณสถาพร โคธีรานุรักษ์ ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง คา่สอบบญัชีรวมทัง้บริษัทลกูเป็นจ านวนเงินเท่าไหร่ และที่เสนอในที่ประชุมนีไ้ด้รวมบริษัท
ลกูด้วยหรือไม ่
คุณสุรีรัตน์ ชีแ้จงวา่คา่สอบบญัชีของเจเนซิส เป็นเงินจ านวน 80,000 บาท ซึ่งบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส จ ากดั (“PWC”) เป็นผู้สอบ
บญัชี  
คุณโชคชัย ตัง้พูลสินธนา เพิ่มเติมวา่คา่สอบบญัชีที่น าเสนอในครัง้นีเ้ป็นคา่สอบบญัชีเฉพาะบริษัท AIT ไมร่วมบริษัทลกู 
 
คุณสถาพร โคธีรานุรักษ์ ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามวา่ปกติจะเห็นบริษัทแมแ่ละบริษัทลกูจะใช้บริษัทผู้สอบบญัชีเป็นบริษัทเดยีวกนั ใน
กรณีที่ไมใ่ช้บริษัทเดียวกนัจะมีปัญหาหรือไมอ่ยา่งไร 
คุณสุรีรัตน์ ชีแ้จงวา่เจเนซิส เป็นบริษัทท่ีร่วมกบับริษัท ITEL และ WHA ซึง่ทัง้ 2 บริษัทใช้ PWC เป็นผู้สอบบญัชี ในขณะที่ AIT ใช้ EY ซึ่ง EY 
ก็มีแพ็คเกจประสานงานกบั PWC เพื่อท างานร่วมกนั ดงันัน้ความเห็นของ PWC จะถกูสง่มาให้ EY ดกู่อนอีกครัง้   
 
คุณนิพัธ ป่ินแสง ขอให้พดูถึงคา่สอบบญัชีของบริษัท เจเนซิส ดาต้า เซ็นเตอร์ จ ากดั ในกรณีที่มีการน างบของเจเนซิสมารวม (Consolidate) 
กบังบของ AIT ในแตล่ะไตรมาสและงบรายปี และระบจุ านวนคา่สอบบญัชีเพื่อรองรับมตินีด้้วย 
คุณโชคชัย ตัง้พูลสินธนา ชีแ้จงว่า AIT ไม่สามารถอนมุตัิค่าสอบบญัชีของเจเนซิสได้เพราะ AIT เพียงเข้าไปถือหุ้นร่วมกับบริษัทอื่นคิด
สดัสว่นจ านวนประมาณ 33% ผู้ ถือหุ้นของเจเนซิสตา่งหากที่จะเป็นผู้อนมุตัิคา่สอบบญัชีของตนเองได้ ซึง่ไมเ่ก่ียวกบัการอนมุตัิในครัง้นี  ้
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 ระเบียบวาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 25 และ ข้อ 29 (เร่ืองการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
และการเรียกประชุมผู้ถอืหุ้นโดยผู้ถอืหุ้นของบริษัทฯ) 
เลขานกุารบริษัทเป็นผู้ ชีแ้จงดงันี ้  
  แก้ไขข้อบงัคบับริษัทข้อ 25 (เร่ืองการประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์)  เพื่อให้สอดคล้องกบั  

1.) ประกาศคณะรักษาความสงบแหง่ชาติ ฉบบัท่ี 74/2557 เร่ือง การประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ ลงวนัท่ี 27 มิถนุายน 2557  
2.) ค าชีแ้จงกรมพฒันาธุรกิจการค้า เร่ือง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของห้างหุ้นสว่นจดทะเบียน บริษัทจ ากดั บริษัทมหาชน

จ ากดั สมาคมการค้าและหอการค้า ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบบัที่ 74/2557 เร่ือง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลง
วนัท่ี 23 กนัยายน 2559  

บริษัทฯ จึงมีความจ าเป็นต้องท าการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 25 เร่ือง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรองรับ
เหตกุารณ์ในบางกรณีที่กรรมการบางทา่นประสงค์จะเข้าร่วมประชมุแตไ่มส่ามารถเดินทางมายงัสถานท่ีประชุมได้ โดยการแก้ไขข้อบงัคบัของ
บริษัทข้อ 25 โดยเพิ่มข้อความว่า “โดยในการประชุมคณะกรรมการนัน้ สามารถจดัให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยมีขัน้ตอน 
วิธีการ หลกัเกณฑ์ และเง่ือนไขนัน้ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบงัคบัที่เก่ียวข้อง” ซึ่งมีรายละเอียดหลกัเกณฑ์ดงักลา่วปรากฏใน
หนงัสอืเชิญประชมุหน้า 32 และหน้า 34 

 

การแก้ไขข้อบงัคบับริษัทข้อ 29  (เร่ืองการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นโดยผู้ ถือหุ้นของบริษัท) เพื่อให้สอดคล้องกบั  
1. พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยค าสัง่หวัหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่ 

21/2560 เร่ือง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวนัท่ี 4 เมษายน 2560 
2.  หนงัสือเวียนที่ก.ล.ต. คบ (ว) 1/2561 เร่ืองค าแนะน าเพิ่มเติมของผู้ ถือหุ้นที่จะใช้สิทธิเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 100 แห่ง 

พ.ร.บ. มหาชนจ ากดั พศ 2535 ในสว่นท่ีเก่ียวกบั พ.ร.บ. หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พศ 2535 ลงวนัท่ี 8 สงิหาคม 2561 
บริษัทมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคบัของบริษัทข้อ 29 เร่ืองการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นโดยผู้ ถือหุ้นของบริษัท โดยมี

สาระส าคญัของการเสนอแก้ไขดงันี ้
1.  ลดสดัสว่นหุ้นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิขอให้คณะกรรมการบริษัทเรียกประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นลดเหลอื 10% ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ย 

ได้ทัง้หมด (จากเดิม 20%) และคณะกรรมการบริษัท ต้องจดัประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นภายใน 45 วนั จากเดิม 1 เดือน 
2.  หากคณะกรรมการไม่จดัประชุมตามที่ผู้ ถือหุ้นร้องขอ ผู้ ถือหุ้นดงักลา่วสามารถจดัประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นได้เอง โดยบริษัทต้อง

รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายที่จ าเป็นและอ านวยความสะดวกตามสมควร 
3.  ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุไมอ่าจใช้สทิธิร้องขอให้ที่ประชมุพิจารณาเร่ืองอื่นนอกจากที่ก าหนดไว้ในหนงัสอืประชมุโดยอาศยัอ านาจ

ตามมาตรา 105 วรรคสอง แหง่พรบ บริษัทมหาชน จ ากดั พศ 2535 (หรือที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติม) ได้ 
ข้อความภายหลงัปรับปรุงแก้ไขแล้ว จะเป็นไปตามหนงัสอืเชิญประชมุหน้า 33 

 ส าหรับระเบียบวาระนีใ้ช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน  โดยองค์ประชมุส าหรับระเบียบวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะเข้ามาร่วมประชุม 187 ราย นบัเป็นจ านวนหุ้นได้ 80,528,672 
หุ้น คิดเป็นร้อยละ 39.03 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมด 
 

มติที่ประชุม  ที่ประชมุมีมติอนมุตัิแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 25 และ ข้อ 29 (เร่ืองการประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ และการเรียก
ประชมุผู้ ถือหุ้นโดยผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ) ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้ดงันี ้
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