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บริษัท แอด็วานซ์อนิฟอร์เมชั่นเทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 
 

หนังสือเชญิประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 
ผ่านส่ืออเิล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 

 
วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. 

 
ถ่ายทอดสด ณ ห้องสัมมนา ชัน้ 1 ส านักงานใหญ่ 

บริษัท แอด็วานซ์อนิฟอร์เมช่ันเทคโนโลย ีจ ากัด (มหาชน) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายเลขานกุารบริษัท 
บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

เลขที่ 37/2 ถนนสทุธิสารวินิจฉยั แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 
โทรศพัท์ 0-2275-9400 โทรสาร 0-2275-9100, 0-2275-9200  
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(เว้นไว้โดยตัง้ใจ) 
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ที่ AIT (VP-SEC) 020/2563 

         วนัท่ี 1 มิถนุายน  2563 
 
เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น 
สิง่ที่สง่มาด้วย          1. ส าเนารายงานการประชุมสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวนัที่ 11 เมษายน 2562 (ประกอบการพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 1) 
 2. รายงานประจ าปี 2562 (Annual Report) ในรูปแบบของคิวอาร์โค้ดพร้อมงบการเงินของบริษัท ซึง่ผา่นการตรวจสอบ

จากผู้สอบบญัชีภายนอกและคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 (ประกอบการพิจารณา
ระเบียบวาระท่ี 2 และที่ 3) 

 3. รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล และอตัราการจ่ายเงินปันผลย้อนหลงั 3 ปี (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 4) 
 4. ประวตัิของบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือให้เข้ารับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหนง่

ตามวาระ (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 5) 
     5. ค านิยามและคณุสมบตัิกรรมการอิสระของบริษัท (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 5) 
     6. คา่ตอบแทนกรรมการบริษัทส าหรับปี 2563 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 6) 
     7. การแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัทและก าหนดคา่ตอบแทน ประจ าปี 2563 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 7)  
     8. ส าเนาข้อบงัคบัของบริษัทในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้น 

     9. ข้อมลูของกรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอเป็นผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น 
   10. รายการเอกสารที่ต้องแสดงและสง่มอบให้แก่บริษัทในการลงทะเบียนเข้าประชมุ การออกเสยีงลงคะแนน หลกัเกณฑ์

วิธีนบัคะแนนและการประกาศผลคะแนน และขัน้ตอนการเข้าร่วมประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ 
   11. แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปี 2563 ในรูปแบบผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ (E–AGM) 
   12. หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.  
   13. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจ าปี 2562 ในรูปแบบหนงัสอื 

 
ตามมติคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 2/2563 ที่ได้ก าหนดวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 เมื่อวนัพฤหสับดีที่ 9 เมษายน 2563 

เวลา 10.00 น. ณ ห้องวาสนา 6 –8 ชัน้ 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวง
บางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 แตเ่นื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัส COVID–19 ยงัไมก่ลบัสูส่ภาวะ
ปกติ บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) มีความตระหนกัและห่วงใยต่อสขุภาพและความปลอดภยัของ
ผู้ เข้าร่วมประชมุทกุทา่น ด้วยเหตนุีค้ณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 4/2563 จึงได้มีมติอนมุตัิการเปลีย่นแปลงการจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
2563 ครัง้ใหม ่ในวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. เป็นรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียวเท่านัน้ โดย 
ถ่ายทอดสด ณ ห้องสมัมนา ชัน้ 1 ส านกังานใหญ่ บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) ซึ่งจะอยู่ภายใต้กฎหมายและ
หลกัเกณฑ์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้เชือ้ไวรัส COVID–19 ที่เก่ียวข้อง และก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิในการประชุมผู้
ถือหุ้น (Record Date) ในวนัพธุที่ 27 พฤษภาคม 2563 ทัง้นี ้หากผู้ ถือหุ้นไม่สะดวกประชุมผ่านอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทแนะน าให้ท่านมอบ
ฉนัทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง โดยการจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 มีระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้
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ระเบียบวาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้นครัง้ที่  1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่  11 เมษายน 
2562 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้จดัท ารายงานการประชุมสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2562 ซึ่งได้จดัขึน้เมื่อวนัที่ 
11 เมษายน 2562 ตามสิ่งที่ ส่งมาด้วยหมายเลข 1 นบัแต่วนัประชุมตามที่กฎหมายก าหนด พร้อมทัง้เผยแพร่ทาง
เว็บไซต์ของบริษัท (www.ait.co.th) แล้วไมป่รากฏวา่มีผู้ ใดคดัค้านหรือขอแก้ไขอยา่งใด ๆ 
ความเห็นคณะกรรมการฯ เห็นสมควรรับรองรายงานการประชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อ
วนัที่ 11 เมษายน 2562 และเห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อ
วนัที่ 11 เมษายน 2562 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่ามีการบนัทึกรายงานไว้อย่างถกูต้อง เพื่อให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นสามญั
ประจ าปี 2563 รับรอง โดยมีรายละเอียดตามส าเนารายงานการประชมุตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1 
คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ คะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 

ระเบียบวาระที่ 2  รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2562 และรายงานประจ าปี 2562 ของบริษัท 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้รวบรวมจัดท ารายงานเก่ียวกับกิจการของบริษัทในด้านต่าง ๆ ในรอบปี 2562  
ดงัรายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี 2562 ของบริษัทตามสิง่ที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2 

ความเห็นคณะกรรมการฯ เห็นสมควรสรุปรายงานเก่ียวกบักิจการของบริษัทในรอบปี 2562 และรายงานประจ าปี 
2562 ของบริษัทให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบในวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 
คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไมม่ีการลงคะแนนเสยีง 
 

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิของบริษัทประจ าปี 2562 สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มี
การแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด”) และตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 50 บริษัทได้จดัให้มีการท างบ
การเงินของบริษัทประจ าปี 2562 สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดย
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตของบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั และผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดย
มีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี 2562 ของบริษัท ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2  

ความเห็นคณะกรรมการฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิงบการเงินซึ่งแสดงฐานะ
การเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2562 สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบและลง
นามรับรองจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตของบริษัท ส านกังาน อีวาย  จ ากดั และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้ว  
คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ คะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 

ระเบียบวาระที่ 4    รับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 
 ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต ่ากว่าร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิ ในกรณีที่ไม่มีความ

จ าเป็นอื่นใดในการใช้เงินนัน้ และการจ่ายเงินปันผลนัน้จะต้องไม่กระทบต่อการด าเนินงานปกติของบริษัทอย่างมี
นยัส าคญั ทัง้นีใ้นปี 2562 บริษัทมีก าไรสทุธิตามงบเฉพาะกิจการจ านวน 420,640,981 บาท (สี่ร้อยยี่สิบล้านหกแสนสี่
หมื่นเก้าร้อยแปดสบิเอ็ดบาท) ซึ่งเป็นจ านวนที่สามารถจดัสรรการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้ ตามสิ่งที่ ส่งมาด้วย
หมายเลข 3 

คณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 3/2563 ได้พิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดยการพิจารณาดงักลา่ว
สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐและแนวทางตามหนังสือของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ที่ กลต.จท.–1 (ว) 9/2563 เร่ือง การจัดประชุมสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนภายใต้

http://www.ait.co.th/
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สถานการณ์การระบาดของเชือ้ไวรัส COVID–19 ฉบบัลงวนัที่ 6 มีนาคม 2563 รวมถึง มาตรา 115 วรรคสาม แห่ง
พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากดั ที่ให้อ านาจคณะกรรมการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลได้ 

 ความเห็นคณะกรรมการฯ จากการประชุมของคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 
พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากก าไรของบริษัท
แทนการจ่ายเงินปันผลประจ าปีจากก าไรของบริษัท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอตัราหุ้นละ 1.40 บาท (หนึ่งบาทสี่
สบิสตางค์) ดงันี ้
 4.1 บริษัทได้จดัสรรก าไรสทุธิเป็นทุนส ารองคิดเป็นร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียนบริษัท ซึ่งครบตามที่บญัญัติไว้ใน

มาตรา 116 แหง่ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากดั และข้อบงัคบัของบริษัทแล้ว ดงันัน้ บริษัทจึงไมม่ีการจดัสรรก าไรสทุธิ
ประจ าปีเป็นเงินทนุส ารองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก 

4.2  จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลจากก าไรของบริษัทให้แก่ผู้ ถือหุ้นจ านวน 2 ครัง้เป็นเงินจ านวนทัง้สิน้ 392,009,704.30 
บาท (สามร้อยเก้าสิบสองล้านเก้าพนัเจ็ดร้อยสี่บาทสามสิบสตางค์) รวมอตัราหุ้นละ 1.90 บาท (หนึ่งบาทเก้าสิบ
สตางค์) คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 93 ของก าไรส าหรับปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ โดย บริษัทได้จ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นไปแล้วในครัง้แรกเมื่อวนัที่ 5 กนัยายน 2562 จ านวน 103,160,448.50 บาท (หนึ่งร้อย
สามล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสี่ร้อยสี่สิบแปดบาทห้าสิบสตางค์) ในอตัราหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) ตามมติ
คณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 5/2562 และบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นไปแล้วในครัง้ที่สองอีก
จ านวน 288,849,255.80 บาท (สองร้อยแปดสิบแปดล้านแปดแสนสี่หมื่นเก้าพนัสองร้อยห้าสิบห้าบาทแปดสิบ
สตางค์) ในอตัราหุ้นละ 1.40 บาท (หนึง่บาทสีส่บิสตางค์) ตามมติคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 3/2563 เมื่อวนัที่ 27 
มีนาคม 2563 โดยได้ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวนัที่ 13 เมษายน 2563 และได้ด าเนินการ
จ่ายเงินปันผลไปแล้วในวนัที่ 24 เมษายน 2563 ซึ่งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครัง้ที่สองนีเ้พื่อลดผลกระทบที่
อาจเกิดขึน้กบัผู้ ถือหุ้นจากการเลื่อนการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ของบริษัทที่ก าหนดไว้เมื่อวนัที่ 9 
เมษายน 2563 ออกไป ดงันัน้ บริษัทจึงไม่มีการเสนอจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี  2562 
เพิ่มเติมอีก 

4.3 ก าไรสทุธิสว่นท่ีเหลอื บริษัทจะจดัไว้เป็นก าไรสะสมและยงัไมจ่ดัสรรตอ่ไป 

 คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไมม่ีการลงคะแนนเสยีง 
 

ระเบียบวาระที่ 5  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการเดิมที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 71 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากดั และข้อบงัคบัของบริษัท ในหมวด 3 ข้อ 16 
ได้ก าหนดให้ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีทกุครัง้ กรรมการจ านวน 1 ใน 3 จะต้องพ้นจากต าแหน่ง ถ้าจ านวน
กรรมการท่ีจะพ้นจากต าแหนง่ไมอ่าจแบง่ออกได้พอดี 1 ใน 3 ให้กรรมการจ านวนใกล้เคียงที่สดุกบัจ านวน 1 ใน 3 ออก
จากต าแหนง่ ในปีแรกและปีที่สองภายหลงัการจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากดั การออกจากต าแหนง่ของ
กรรมการตามวาระจะใช้วิธีจับสลากกัน ส่วนในปีต่อ ๆ ไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุเป็นผู้ออกจาก
ต าแหน่ง และหากในคราวเดียวกนัมีกรรมการหลายคนอยู่ในต าแหน่งมานานเท่า ๆ กนั เป็นจ านวนมากกว่าจ านวนที่
ต้องพ้นจากต าแหน่งในคราวนัน้ ให้กรรมการดงักล่าวพ้นจากต าแหน่งโดยใช้วิธีจับสลาก ทัง้นีก้รรมการที่ออก จาก
ต าแหนง่ตามวาระนัน้ ๆ อาจถกูเลอืกให้กลบัเข้ามาด ารงต าแหนง่ใหมไ่ด้  
 จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 2/2563 เมื่อวนัที่ 13 กุมภาพนัธ์ 2563 มีกรรมการที่ครบวาระการ
ด ารงต าแหนง่จ านวน 4 ทา่น ซึง่เทา่กบัอตัรา 1 ใน 3 ของจ านวนคณะกรรมการทัง้หมด ปรากฏตามรายช่ือดงัตอ่ไปนี ้
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 ชื่อ       ต าแหน่ง  
1. นายธนา  ไชยประสทิธ์ิ ประธานคณะกรรมการบริษัท  
2. นายศิริพงษ์  อุน่ทรพนัธุ์ กรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
 ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรรมการผู้จดัการใหญ่  
3. นายโชคชยั ตัง้พลูสนิธนา กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
4. นางศศิเนตร พหลโยธิน (1) กรรมการ  
หมายเหตุ  (1)นางศศิเนตร พหลโยธิน ได้รับการอนุมัติและแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 

5/2562 เม่ือวนัที่ 8 สิงหาคม 2562 แทนนายกิจจา เหล่าบุญชยั ซึ่งได้ลาออกจากการเป็นกรรมการโดยมีผลตัง้แต่วนัที่ 9 
สิงหาคม 2562 

ในการพิจารณาเสนอช่ือกรรมการแทนกรรมการเดิมที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ คณะกรรมการบริษัทได้
มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ด าเนินการสรรหาและพิจารณาเสนอช่ือผู้ที่มีความ
เหมาะสมในการด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการใหมแ่ทนกรรมการเดิมที่ออกจากต าแหนง่ตามวาระตอ่คณะกรรมการบริษัท 
โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (กรรมการที่มีส่วนได้เสียได้ออกจากห้องประชุมและมิได้ร่วม
พิจารณา) ได้พิจารณาคณุสมบตัิของกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2563 ทัง้ 4 ท่านแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ ส่งมาด้วยหมายเลข 4 และ 5 เห็นว่าบคุคลทัง้ 4 
ท่านนีเ้ป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และประวตัิการท างานที่ดี มีภาวะผู้น า วิสยัทศัน์กว้างไกล 
รวมทัง้มีคณุธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทศันคติทีด่ีตอ่องค์กร สามารถอทุิศเวลาให้ได้อยา่งเพียงพออนัเป็นประโยชน์ต่อ
การด าเนินกิจการของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด และ
พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เก่ียวข้อง 

ส าหรับผู้ที่จะด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระก็เป็นผู้ที่มีคุณสมบตัิความเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตาม
ข้อก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็น
อิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรน า เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2563 เพื่อพิจารณาเลอืกตัง้กรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหนง่ตามวาระทัง้ 4 ท่านข้างต้นกลบัเข้าด ารง
ต าแหนง่อีกวาระหนึง่ 
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการ (ไม่รวมกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระในครัง้นี )้ ได้
พิจารณาหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการตาม
ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
2563 พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งตามรายช่ือข้างต้นกลบัเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง  โดย
พิจารณาเลอืกตัง้ใหม ่ดงัตอ่ไปนี ้

รายช่ือ ประเภท หมายเหตุ 
1. นายธนา ไชยประสิทธ์ิ ประธานกรรมการ กลบัเข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรรมการอีกวาระหนึ่ง 
2. นายศิริพงษ์ อุน่ทรพนัธุ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร  

กรรรมการผู้จดัการใหญ่  
กรรมการบริษัท  
กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

กลบัเข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรรมการอีกวาระหนึ่ง 

3. นายโชคชยั ตัง้พลูสินธนา กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  

กลบัเข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรรมการอีกวาระหนึ่ง 

4. นางศศิเนตร พหลโยธิน กรรมการบริษัท กลบัเข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรรมการอีกวาระหนึ่ง 
 

คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ คะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 



 7 

ระเบียบวาระที่ 6  พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจ าปี 2563 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 90 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากดั ได้ก าหนดห้ามมิให้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่น
ใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบงัคบัของบริษัท ทัง้ข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 17 ได้ก าหนดให้
กรรมการมีสทิธิได้รับคา่ตอบแทนจากบริษัทในรูปแบบของเงินรางวลั เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนสัหรือผลประโยชน์ตอบ
แทนในลกัษณะอื่น ๆ ตามข้อบงัคบั หรือตามที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นก าหนด ทัง้นี ้ไม่ว่าจะก าหนดเป็นจ านวนแน่นอน หรือ
ก าหนดเป็นกฎเกณฑ์ที่จะใช้ในการพิจารณาเป็นคราว ๆ ไปหรือก าหนดให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็
ได้ และให้กรรมการมีสทิธิได้รับเบีย้เลีย้ง และสวสัดิการตา่ง ๆ ตามระเบียบของบริษัท 

ในการพิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทนได้พิจารณากลัน่กรองอยา่งละเอียดถึงความเหมาะสมของคา่ตอบแทนที่สอดคล้องกบัภาระหน้าที่ 
และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายของคณะกรรมการบริษัทและผู้ บริหาร โดยได้ท าการศึกษา วิเคราะห์ 
เปรียบเทียบอ้างอิงอตัราค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารให้อยู่ในระดบัที่เทียบเคียงได้กบับริษัทจดทะเบียนที่มี
ขนาดใกล้เคียงกนั และประกอบธุรกิจในอตุสาหกรรมเดียวกนั อีกทัง้เพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคณุภาพ
ไว้กบับริษัท โดยมีความเห็นน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท ดงันี ้
1. เสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิอตัราเบีย้ประชมุและคา่ตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน โดยมีรายละเอียดดงันี ้
  หนว่ย: บาท 

หัวข้อ 
(เพื่อน าเสนอ) 

ปี 2563 
ปี 2562 ปี 2561 

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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2.  น าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ที่ประชุมสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
ในรูปของเงินบ าเหน็จประจ าปี 2563 เป็นเงิน 12,000,000 บาท (สบิสองล้านบาท) โดยให้จ่ายจากค่าใช้จ่ายใน
ปี 2563 และให้ประธานกรรมการเป็นผู้จดัสรรคา่ตอบแทนประจ าปี รายละเอียดในการพิจารณาปรากฏตามสิ่ง
ที่ส่งมาด้วยหมายเลข 6 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
แล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการ  ประจ าปี 2563 ตาม
รายละเอียดที่เสนอข้างต้น  
คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ คะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สองในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุม 

 

ระเบียบวาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีของบริษัท และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2563 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นตามมาตรา 120 แหง่พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากดั และตามข้อบงัคบับริษัท ในหมวด 
8 ข้อ 54 ที่ก าหนดว่า ให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของ
บริษัททกุปี โดยในการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจะแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีคนเดิมอีกก็ได้ 

จากการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ที่ 1/2563 เมื่อวนัที่ 13 กุมภาพนัธ์ 2563 คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ประชุมพิจารณาคดัเลือกผู้ตรวจสอบบญัชีของบริษัทในปี 2563 แล้วมีมติเสนอผลการพิจารณาต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 เพื่อแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท 
ส านกังาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทในปี 2563 โดยบุคคลทัง้ 3 ราย ดงัต่อไปนี ้มีคณุสมบตัิไม่ขดักับ
หลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและไม่มีความสมัพนัธ์ และ/หรือ สว่นได้เสียกบับริษัท ผู้บริหาร ผู้ ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วในลกัษณะที่จะมีผลกระทบตอ่การปฏิบตัิหน้าที่อยา่งเป็นอิสระแต่อย่าง
ใด 

1. นางสาวมณี  รัตนบรรณกิจ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที่ 5313 และ/หรือ 
2. นายเติมพงษ์  โอปนพนัธุ์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 4501 และ/หรือ 
3. นางสาวสมุาล ี รีวราบณัฑิต  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 3970  
ในกรณีที่ผู้สอบบญัชีที่มีรายนามข้างต้น ไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั แต่งตัง้

ผู้สอบบญัชีรายอื่นของบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เข้าท าหน้าที่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทแทนได้ 
ในการนี ้ในสว่นของคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีนัน้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงปริมาณงานสอบทาน

และตรวจสอบงบการเงินของบริษัทแล้ว เห็นควรให้เสนอให้ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบและน าเสนอ
ตอ่ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น เพื่อพิจาณาอนมุตัิก าหนดค่าสอบบญัชีส าหรับบริษัท ในปี 2563 เป็นเงิน 1,680,000 บาท 
(หนึง่ล้านหกแสนแปดหมื่นบาท) ตอ่ปี ซึง่เพิ่มขึน้จากปี 2562 จ านวน 80,000 บาท (แปดหมื่นบาท) รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 7 
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
แล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น พิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัทและอนมุตัิค่าสอบบญัชี 
ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น  
คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ คะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

ระเบียบวาระที่ 8  อื่นๆ (ถ้ามี) 
 

 บริษัทก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 (Record Date) ในวนัที่ 27 พฤษภาคม 
2563 ในกรณีทีผู่้ ถือหุ้นไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุได้ด้วยตนเองในรูปแบบผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) และมีความประสงค์จะมอบฉนัทะ
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ให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนผ่านการประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามใน
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือแบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน 
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น) ที่แนบมาตามสิ่งที่ ส่งมาด้วยหมายเลข 12 โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่
ระบุไว้เท่านัน้ โดยขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะตามที่ก าหนดมายังบริษัท
ลว่งหน้าเพื่อให้บริษัทได้รับภายในวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 

เพื่อเป็นการรักษาสทิธิ และผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นกรณีไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉนัทะ
ให้กับกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะโดยใช้หนังสือมอบอ านาจแบบ ข. ให้
กรรมการอิสระของบริษัท ดงัมีรายช่ือ และรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 9 เพื่อเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน
แทนผู้ ถือหุ้นได้ โดยขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนงัสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะตามที่ก าหนดมายงับริษัท
ลว่งหน้าเพื่อให้บริษัทได้รับภายในวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563   

บริษัทมีความห่วงใยต่อผู้ ถือหุ้นกบัสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพนัธุ์ใหม่ (COVID–19) ที่ยงัไม่กลบัสูส่ภาวะ
ปกติ จึงจัดการประชุมขึน้ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E–AGM) โดยใช้ระบบของบริษัท โคโนวานซ์ จ ากัด ซึ่งเป็นผู้ ให้บริการที่
สอดคล้องตามข้อก าหนดของส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  บริษัทจึงขอแจ้งให้ทราบถึงวิธีการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่อ
อิเลก็ทรอนิกส์ (E–AGM) ดงันี ้

1. ผู้ถอืหุ้นที่ไม่ประสงค์เข้าร่วมประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E–AGM)  
ผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุในรูปแบบผา่นสือ่อิเล็กทรอนิกส์ (E–AGM) ของบริษัทได้ด้วยตนเอง บริษัทขอแนะน าให้ผู้ ถือ

หุ้นมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง (รายละเอียดหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก–ค ปรากฏตามหนงัสอืเชิญประชมุ) 
โดยสง่เอกสารมายงับริษัทตามที่อยูท่ี่ปรากฏตามซองจดหมายพร้อมแสตมป์ที่บริษัทได้จดัสง่ให้ ภายในวนัพฤหสับดีที่ 25 มิถนุายน 2563   

2. ผู้ถอืหุ้นและผู้มอบฉันทะที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E–AGM) 
ผู้ ถือหุ้น กรอกข้อมลูและลงนามใน “แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์เข้าร่วม E–AGM” พร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชนของผู้ ถือหุ้น 

สง่มาที่อีเมล companysecretary@ait.co.th ภายในวนัพฤหสับดีที่ 25 มิถนุายน 2563 เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิในการ
ประชุมผู้ ถือหุ้นก่อนวนัขึน้เคร่ืองหมาย XM ที่ก าหนดไว้ในวนัที่ 26 พฤษภาคม 2563 ถกูต้องครบถ้วนแล้ว บริษัทจะสง่ช่ือผู้ ใช้ (Username) 
และรหสัผา่น (Password) และคูม่ือการเข้าใช้งานในระบบ ไปยงัอีเมลที่ทา่นได้สง่มาแจ้งไว้กบับริษัท 

ผู้ รับมอบฉนัทะแบบ ก หรือ ข กรอกข้อมลูและลงนามใน “แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์เข้าร่วม E–AGM” พร้อมแนบส าเนาบตัร
ประชาชนของผู้ ถือหุ้น และผู้ รับมอบฉนัทะ (ในกรณีผู้ ถือหุ้นมีการมอบฉนัทะ) สง่มาที่อีเมล companysecretary@ait.co.th และขอให้ท่านสง่
เอกสารฉบบัจริงมายงับริษัทตามที่อยูท่ี่ปรากฏตามซองจดหมายพร้อมแสตมป์ที่บริษัทได้จดัสง่ให้ ภายในวนัพฤหสับดีที่ 25 มิถนุายน 2563 
(บริษัทขอสงวนสทิธ์ิการรับเอกสารท่ีมาถึงเกินกวา่วนัเวลาท่ีบริษัทก าหนด) เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิในการประชุมผู้ ถือ
หุ้นก่อนวนัขึน้เคร่ืองหมาย XM ที่ก าหนดไว้ในวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2563 ถกูต้องครบถ้วนแล้ว บริษัทจะสง่ช่ือผู้ ใช้ (Username) และรหสัผ่าน 
(Password) และคูม่ือการเข้าใช้งานในระบบ ไปยงัอีเมลที่ทา่นได้สง่มาแจ้งไว้กบับริษัท 

ผู้ รับมอบฉนัทะแบบ ค. กรอกข้อมลูและลงนามใน “แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์เข้าร่วม E– AGM” พร้อมแนบส าเนาหนงัสือ
รับรองและบตัรประชาชนของกรรมการผู้มีอ านาจ พร้อมลงนามรับรองโดยกรรมการผู้มีอ านาจของนิติบคุคลนัน้ สว่นผู้ รับมอบฉนัทะ ต้องแนบ
ส าเนาบตัรประชาชน พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้องมาพร้อมกบัหนงัสอืมอบฉนัทะด้วย สง่มาที่อีเมล companysecretary@ait.co.th และ
ขอให้ท่านสง่เอกสารฉบบัจริงมายงับริษัทตามที่อยู่ที่ปรากฏตามซองจดหมายพร้อมแสตมป์ที่บริษัทได้จดัส่งให้ ภายในวนัพฤหสับดีที่ 25 
มิถนุายน 2563 (บริษัทขอสงวนสทิธ์ิการรับเอกสารท่ีมาถึงเกินกวา่วนัเวลาท่ีบริษัทก าหนด) เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิใน
การประชุมผู้ ถือหุ้นก่อนวันขึน้เคร่ืองหมาย XM ที่ก าหนดไว้ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ถูกต้องครบถ้วนแล้ว บริษัทจะส่งช่ือผู้ ใช้ 
(Username) และรหสัผา่น (Password) และคูม่ือการเข้าใช้งานในระบบ ไปยงัอีเมลที่ทา่นได้สง่มาแจ้งไว้กบับริษัท 

 
 
 

mailto:companysecretary@ait.co.th
mailto:companysecretary@ait.co.th
mailto:companysecretary@ait.co.th
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                    ทัง้นี ้การเข้าร่วมประชมุ E–AGM ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะต้องด าเนินการเตรียมดงันี ้

 ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะ ต้องเข้าไปดาวน์โหลดโปรแกรมในเว็ปไซต์ www.conovance.com/download.php 
 โดยอปุกรณ์และระบบท่ีรองรับส าหรับโปรแกรมที่ใช้ในการประชมุ E-AGM Meeting  

  1. เคร่ืองคอมพวิเตอร์/โน๊ตบุ๊ค/แท็ปเลต็ *ที่ใช้ระบบปฏิบัตกิาร Window เท่านัน้* (ระบบปฏิบตัิการวินโดว์ XP/7/8/10)  
  2. อินเตอร์เน็ตความเร็ว 3.0 Mbps 
  3. ไมโครโฟนและกล้องเพื่อแสดงตวัตนก่อนร่วมประชมุ  

 ผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบฉนัทะ สามารถดาวน์โหลดคูม่ือและวดีีโอการใช้งานท่ีเว็บไซต์ 
www.conovance.com/support.php 

 

จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามระเบียบและ
วิธีการท่ีบริษัทก าหนด ในวนัพฤหสับดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องสมัมนา ชัน้ 1 ส านกังานใหญ่บริษัท แอ็ด
วานซ์อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

 
 
        ขอแสดงความนบัถือ 

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

http://www.conovance.com/download.php
http://www.conovance.com/support.php
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สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1 
ส าเนารายงานการประชุมสามัญประจ าปีผู้ถอืหุ้นครัง้ที่ 1/2562 

ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 1 
 

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

 
ประชุมเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชัน้ 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน 

กรุงเทพมหานคร เลขที ่92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วย
ตนเอง 89 ราย และมอบฉนัทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน 80 ราย รวมทัง้สิน้จ านวน 169 ราย นบัจ านวนหุ้นรวมกนัได้ 80,121,071 หุ้น คิด
เป็นร้อยละ 38.83 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมดของบริษัท 206,320,897 หุ้น  ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด
ของบริษัทแล้ว ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบับริษัท ข้อ 32  โดยมีคณุธนา ไชยประสทิธ์ิ ท าหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชมุ 

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. คณุกิตตศิกัดิ์ 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 ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ฝ่ายควบคมุการเงิน

และการบญัชี 
จากบริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชัน่ 
เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

ก่อนเข้าสูว่าระการประชมุ คณุศรินทร์ จนัทรนิภาพงศ์ เลขานกุารบริษัท ได้ชีแ้จงเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์การออกเสยีงลงคะแนนดงันี  ้
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วิธีนบัคะแนนและการประกาศผลคะแนน  
ขัน้ตอนการออกเสยีงลงคะแนน 

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

ลงคะแนน (ที่ทกุทา่นได้รับเมื่อตอนลงทะเบียน) และประธานฯ จะให้เจ้าหน้าที่น าบตัรลงคะแนนของผู้ ถือหุ้นไปตรวจนบัคะแนน
เสยีง และประกาศผลคะแนนเสยีงให้ที่ประชมุทราบ 

3. ผู้ ถือหุ้นที่ไม่ออกเสียงลงคะแนนในบตัรลงคะแนนเสียง หรือไม่ส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ จะถือว่ามีมติเห็นด้วยตามที่
ประธานเสนอตอ่ที่ประชมุ 

 

หลกัเกณฑ์การนบัคะแนนเสยีง 
1. ให้นบัหนึง่หุ้นเป็นหนึง่เสยีง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติ เว้นแต่กฎหมายก าหนดเป็นอย่างอื่น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากนัให้

ประธานมีเสยีงชีข้าดอีกเสยีงหนึง่ ตา่งหากจากในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้น 
2. การนบัผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ จะนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นในที่ประชุม เฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย 

และ/หรือ งดออกเสยีง แล้วน าไปหกัออกจากจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นในที่ประชุมในวาระนัน้ ๆ โดยสว่นที่เหลือจะถือว่า
เป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย กรณีที่ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะไม่ด าเนินการท าเคร่ืองหมายใด บริษัทจะถือว่าผู้ ถือหุ้นและผู้ รับ
มอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วยกบัวาระนัน้ๆ ทัง้นีไ้ด้นบัรวมคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉนัทะได้ลงคะแนนมาในหนงัสือมอบ
ฉนัทะเรียบร้อยแล้ว ซึง่ได้บนัทกึคะแนนเสยีงดงักลา่วไว้ลว่งหน้าในตอนท่ีลงทะเบียนเข้าประชมุแล้ว 

3. หากผู้ เข้าร่วมประชุมประสงค์จะออกจากห้องประชุมโดยออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้า โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ หากไม่ได้
ลงคะแนนใดๆ ให้ถือวา่ออกเสยีงลงคะแนนเห็นด้วย 

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

 

 การแสดงความเห็นหรือซกัถาม 
 หากท่านผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซกัถามหรือแสดงความเห็น ขอความกรุณาให้ซกัถามหรือแสดงความเห็นที่เก่ียวข้องกบัวาระ
นัน้ๆโดยตรง หากทา่นผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะสอบถามหรือเสนอแนะความคิดเห็นอื่นท่ีไมอ่ยูใ่นระเบียบวาระการประชมุ ขอความกรุณาแสดง
ความคิดเห็น หรือถามค าถามของทา่นได้ภายหลงัการปิดการประชมุตามระเบียบวาระตา่งๆที่ได้ก าหนดไว้ลว่งหน้าแล้ว เพื่อเป็นการท าให้
การด าเนินการประชมุเป็นไปโดยราบร่ืน 

ทัง้นีใ้นการซกัถามหรือแสดงความเห็นขอความกรุณาให้ทา่นผู้ ถือหุ้นระบช่ืุอ นามสกลุ และสถานะของทา่น 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 ที่ประชมุมีมติรับรองรายงานการประชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2561 ตามทีค่ณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสยีงข้าง
มากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้ดงันี ้
 

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

 

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 และรายงานประจ าปี 
  

ประธานฯได้ขอให้คณุศิริพงษ์ อุน่ทรพนัธุ์ ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ รายงานสรุปผลการด าเนินงานใน
ปีที่ผา่นมา ซึง่คณุศิริพงษ์ อุน่ทรพนัธุ์ ได้รายงานตอ่ที่ประชมุดงันี ้

ภาพรวมบริษัทปี 2561 ที่ผา่นมาถือเป็นอีกปีที่มีความยากล าบากและท้าทายอย่างมาก โดยมีปัจจยัมาจากความลา่ช้าในการลงทนุ
ของภาครัฐในกลุม่เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โครงการขนาดใหญ่มีเพียงเล็กน้อย รวมไปถึงความตื่นตวัของภาครัฐในเร่ืองของ 
Digital Transformation ที่เร่ิมมีความชดัเจนมากยิ่งขึน้แตย่งัคงไมม่ีการลงทนุมากนกั  ในขณะเดียวกนันัน้ ภาคเอกชนมีการตื่นตวักวา่ในการ
ถ่ายเปลีย่นองค์กรเข้าสูย่คุดจิิตอล สง่ผลให้ลกัษณะการลงทนุทางด้าน IT ของลกูค้ามีการเปลีย่นไปอนัเกิดมาจากเทคโนโลยีใหม่ๆ  ด้วยปัจจยั
ที่กลา่วมาข้างต้นนีส้ง่ผลให้ผลการด าเนินงานปีที่ผา่นมาทัง้รายได้และก าไรลดลง โดยที่รายได้ลดลงในอตัราสว่นร้อยละ 21.48 เมื่อเทียบกบัปี 
2560ในขณะท่ีก าไรสทุธิลดลงในอตัราสว่นร้อยละ 45.07 เมื่อเทียบกบัปี 2560   

การแบง่รายได้ประเภทตา่งๆ 
ในปี 2561 บริษัทมีรายได้ 4,238 ล้านบาท โดยมีสดัสว่นรายได้ทีแ่บง่ตามฐานลกูค้าดงันี ้

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. โครงการท่ีประมลู     75%       
2. คา่เช่า         4% 
3. บริการ       24%  
4. อื่นๆ         1% 
เมื่อน ารายได้บริการรวมกบัคา่เชา่มีจ านวนเกือบ 30% ถือวา่รายได้ดงักลา่วมีสดัสว่นการเติบโตดี 

 ในเร่ืองของก าไรขัน้ต้น เนื่องจากปี 2561 มีการแขง่ขนัด้านราคาสงูประกอบกบัมีต้นทนุคงที่อยู่แล้วสง่ผลให้อตัราก 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 
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 สว่นเร่ืองแนวโน้มการท ารายได้ในปี 2562 เนื่องจากบริษัทชนะประมลูโครงการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศของรัฐสภาแห่งใหม ่
มลูคา่ 3,300 ล้านบาท สง่ผลให้งานท่ีอยูใ่นมือ (Backlog) มีจ านวนถึง 7,900 ล้านบาท ณ วนัท่ี 9 เมษายน 2562 ซึง่คาดวา่จะรับรู้ในปีนี ้
บางสว่นและที่เหลอืในปีถดัๆไป จะเห็นได้วา่บริษัทไมเ่คยมีจ านวน backlog สงูเช่นนี ้สง่ผลให้เปา้หมายรายได้ในปี 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.  เนื่องจากรับเหมาในด้านไอทีคงไม่เติบโตมากไปกว่านี ้บริษัทจึงมีมมุมองที่จะขยายไปในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมากขึน้ ในปีที่

ผ่านมาบริษัทได้รับโครงการรับเหมาก่อสร้างแล้ว เช่น โครงการสถานีย่อยโรงไฟฟ้าสว่นภมูิภาค (Sub Station) โครงการติดตัง้อินเตอร์เน็ท
ชายขอบ (USO) 

3.  เน้นหารายได้ที่สม ่าเสมอ เช่น การให้เช่า การให้บริการแบบ Managed Service, Network Operation Center (NOC) ซึ่งหาก
พิจารณาตวัเลขรายได้ด้านบริการถือวา่เติบโตดี ในขณะท่ีสดัสว่นรายได้ (%) ด้านบริการอาจจะไม่ได้ขึน้ไปสงูมากเท่าที่ควร เนื่องจากขึน้อยู่
กบัฐานรายได้ที่ใช้ในการค านวณ 

4.  มุ่งไปสู ่Business Transformation ปัจจุบนับริษัท Cisco ได้สนบุสนนุ AIT อย่างมากในการที่จะปรับเปลี่ยนบริษัทไปสู ่
Business Transformation โดยที่โครงการนีผู้้บริหารระดบัสงูของบริษัทต้องเข้าร่วมสมัมนาต่อเนื่องถึง 17 อาทิตย์ ภายใต้การดแูลโครงการ
ของบริษัท บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมตัส ุซึง่บริษัท Cisco ได้ลงทนุจ้างเพื่อสนบัสนนุโครงการดงักลา่วจ านวนเกือบ 10 ล้านบาท  

5. มองหาการลงทนุท่ีให้ผลตอบแทนระยะยาวที่คุ้มคา่ 
6. การปรับองค์กรเพื่อรองรับธุรกิจในรูปแบบใหม่และการให้บริการที่มีประสิทธิผลมากขึน้ เช่น มีการตัง้ฝ่าย Business Relation 

Manager (BRM)  
คณุศรินทร์ เลขานกุารบริษัท รายงานความคืบหน้าเร่ืองการตอ่ต้านทจุริตคอรัปชัน่วา่  

1. ในปีที่ผา่นมาบริษัทได้มีการปรับปรุงจริยธรรมธุรกิจ (Code of Conduct) ให้มีเนือ้หาที่ชดัเจนมากขึน้ โดยได้เพิ่มเร่ืองการต้องไม่
สนบัสนนุการทจุริตคอรัปชัน่ทัง้ทางตรงและทางอ้อม 

2. รายงานสถานะเร่ืองโครงการแนวร่วมปฎิบตัิการของภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ของสถาบนัสมาคมสง่เสริม
สถาบนักรรมการไทย (IOD) วา่ปัจจบุนับริษัทอยูร่ะหวา่งศกึษาเพื่อแสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการดงักลา่ว  
 

ค าถามจากผู้ ถือหุ้น 
คุณรัชนี ธรรมเจริญ ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง อยากทราบรายละเอียดของการลงทนุของบริษัท เจเนซิส ดาต้า เซ็นเตอร์ จ ากดั (“เจเนซิส”) วา่มี
ผลก าไรขาดทนุอยา่งไรบ้าง รวมถึงการลงทนุในตา่งประเทศบริษัท Campana เป็นอยา่งไรบ้าง 
คุณศิริพงษ์ อุ่นทรพันธ์ุ  ชีแ้จงวา่การลงทนุดงันี ้

1. ในบริษัท เจเนซิส ดาต้า เซ็นเตอร์ จ ากดั (“เจเนซิส”) เป็นการถือหุ้น 3 ฝ่าย คือ บมจ. อินเตอร์ลิง้ค์ เทเลคอม จ ากดั (“ITEL”)  
บมจ. ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (“WHA”) และ AIT ฝ่ายละ 33% ในเร่ืองของการบริหารงาน ITEL จะเป็นผู้ รับผิดชอบหลกัเนื่องจาก
เป็นผู้ที่มีประสบการณ์การท าดาต้าเซน็เตอร์มากอ่น ปัจจบุนัเจเนซิสมีฐานลกูค้าเป็นธนาคาร คิดเป็นสดัสว่นประมาณ 30% และรวมกบัลกูค้า
รายอื่นๆอีก คิดเป็นสดัสว่นประมาณ 40% ของจ านวนแร็คทัง้หมด 
 2. ในบริษัท Campana ซึ่งท าธุรกิจวางสายไฟเบอร์ออฟติกใต้น า้ (Sigma) เดิมเส้นทางที่จะวางสายไฟเบอร์ออฟติกใต้น า้คือจาก
เมืองยา่งกุ้ง(พมา่)- สตลู(ไทย) - สงิคโปร์ แตป่รากฏวา่ติดปัญหาไมส่ามารถน าสายขึน้ฝ่ังที่ประเทศไทยได้เนื่องจากต าแหน่งที่จะขึน้เป็นที่อยู่
ของพยนูซึ่งเป็นเขตอทุยานทางน า้ จึงเปลี่ยนเส้นทางส ารวจไปประเทศสิงคโปร์โดยตรงเลยไม่ผ่านประเทศไทย ซึ่งคาดว่าจะส ารวจเส้นทาง
แล้วเสร็จภายใน 4 เดือน โดยอยู่ระหว่างขอใบอนญุาตต่างๆที่จะผ่านน่านน า้ของประเทศอินโดนิเซีย นอกจากนีย้งัมีอีกโครงการวางสายไฟ
เบอร์ออฟติกบนดิน (TARO) มีเส้นทางจากเมืองยา่งกุ้ง(พมา่) - กาญจนาบรีุ(ไทย) - กรุงเทพ(ไทย) - สงิคโปร์  ปัจจบุนัได้เปิดด าเนินการแล้ว มี
รายได้เฉลีย่ประมาณ 8 ล้านเหรียญสหรัฐ เส้นทางของโครงการ TARO มีไว้ส าหรับเป็นเส้นทางส าหรับส ารอง(back up) ของเส้นทางโครงการ 
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Sigma เพื่อปอ้งกนักรณีสญัญาณขาดเป็นต้น  หลงัโครงการส าเร็จแล้วจะถือวา่โครงการ Sigma และ TARO เปรียบเสมือนเป็นเส้นทางดว่นที่
มีขนาดใหญ่  ที่จะสามารถสร้างรายได้จากการเก็บคา่ทางดว่นจากผู้ใช้บริการสายไฟเบอร์ออฟติกใต้น า้เข้าประเทศพม่า และคิดว่าเส้นทางที่
เลอืกนีจ้ะเป็นทางเลอืกที่ดีส าหรับผู้ใช้บริการดงักลา่ว 
Mr. Basantkumar Dugar ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง อยากทราบมาตรฐานบญัชี TFRS 15 ฉบบัใหมม่ีผลกระทบอยา่งไรกบับริษัท  
คุณมณี ผู้สอบบัญชี  มาตรฐานบัญชีฉบบัใหม่นีม้ีผลกระทบต่อเร่ืองการรับรู้รายได้ของเร่ืองการรับประกัน (warranty) โดยตัวเลขจาก
ผลกระทบดงักลา่วจะถกูเปิดเผยในหมายเหตปุระกอบของไตรมาส 1 ปี 2562  
 

ประธานฯแจ้งที่ประชมุวา่เนื่องจากเป็นระเบียบวาระเพื่อรับทราบรายงาน ในระเบียบวาระนีจ้ึงไมม่ีการลงมติ 
 

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิของบริษัท 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 
ได้ลงทนุในบริษัทยอ่ยที่ประเทศสงิคโปร์ สว่นงบการเงินของปี 2560 นัน้เป็นงบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทนุตามวิธีสว่นได้เสีย โดยมีค าอธิบาย
และการวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการส าหรับปี 2561 อย่างละเอียดนัน้ ท่านผู้ ถือหุ้นสามารถดูได้จากรายงานประจ าปีหน้า 85-104 สว่นในวาระ
การประชมุนี ้ผมจะสรุปสว่นท่ีเป็นสาระส าคญัในฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน ดงันี  ้
  งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561  และงบแสดงฐานะการเงินซึ่งแสดงเงินลงทนุตามวิธีสว่นได้เสีย ณ วนัที่ 31 
ธันวาคม 2560 ในสว่นของสินทรัพย์นัน้ โปรดดรูายละเอียดในหน้า 85 ของรายงานประจ าปี สินทรัพย์หมนุเวียน ในปี 2561 ลดลงจ านวน 
665 ล้านบาทหรือ ประมาณ 15% จากปี 2560 คือ ลดลงจาก 4,446 ล้านบาทเป็น 3,781 ล้านบาท ในปี 2561 ซึ่งการลดลงสว่นใหญ่มาจาก
การเปลีย่นแปลงของรายการดงันี ้

1). เนื่องจากรายได้ของบริษัทในปี 2561 ลดลง จึงท าให้ลกูหนีก้ารค้าลดลงตามไปด้วยเป็นจ านวน 797 ล้านบาท ซึง่สาเหตหุลกัของ
การลดลงรายการนีม้าจากการเรียกเก็บเงินได้จากงานโครงการขนาดใหญ่ที่มีเครดิตเทอมยาวกว่าปกติ ประกอบกบัมีการตรวจ
รับและการสง่มอบงานมีระยะเวลายาวตามไปด้วย จึงท าให้ยอดลกูหนีก้ารค้าของปี 2561 ลดลงจากลกูหนีก้ารค้าของปี 2560 

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

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

จ ากัด ที่ AIT ได้ลงทุนร่วมกันสร้างดาต้าเซ็นเตอร์ กู้ เงินระยะสัน้ตามสดัสว่นของการลงทุนในระหว่างการขอสินเช่ือกับทา ง
สถาบนัการเงินยงัไม่เรียบร้อย และเมื่อได้รับเงินกู้แล้ว เจเนซิสจะช าระคืนเงินกู้ ให้ AIT และผู้ลงทนุอีกสองรายพร้อมกันโดย
บริษัทได้รับคืนเงินเรียบร้อยแล้วในไตรมาสที่ 1 ของปี 2561 

5). เนื่องจากบริษัทได้จ่ายลว่งหน้าค่าบ ารุงรักษาและค่ารับประกนัสินค้างานโครงการบ 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 มาจากการรับรู้สว่นแบ่งผลขาดทนุจากผลประกอบการของ
กิจการร่วมค้า  
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2). อาคาร อปุกรณ์ส านกังานและอปุกรณ์ให้เช่าลดลงสทุธิจ านวน 71 ล้านบาท เนื่องจากค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สทุธิด้วย
การซือ้อาคารและอปุกรณ์ในระหวา่งปี 

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

 ในสว่นของหนีส้นิ โปรดดงูบการเงินหน้า 85-86 ในรายงานประจ าปี 
  หนีส้นิในปี 2561 หนีส้นิของบริษัทสว่นใหญ่จะเป็นหนีส้นิหมนุเวยีน  โดยหนีส้นิหมนุเวียนรวมของบริษัท ในงบการเงินของปี 2561 
ลดลงประมาณ 654 ล้านบาทหรือลดลง 32% คือจาก 2,055 ล้านบาทในปี 2560 เป็น 1,401ล้านบาทในปี 2561 ซึง่การลดลงสว่นใหญ่ของ
หนีส้นิหมนุเวียนประกอบด้วย 

1). การลดลงของเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น ๆ 651 ล้านบาท เนื่องจากในระหวา่งปี 2561 บริษัทได้จ่ายช าระเงินให้เจ้าหนีร้าย
หนึ่งซึ่งเครดิตเทอมค่อนข้างนานเนื่องจากโครงการดังกล่าวต้องใช้ระยะเวลานานในการส่งมอบและตรวจรับอุปกรณ์
ครบถ้วน โดยที่โครงการดงักลา่วได้สง่มอบเสร็จและได้รับช าระเงินเรียบร้อยแล้วในระหวา่งปี 

2). การลดลงของสว่นเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปีที่เป็นงวดสดุท้ายจ านวน 29 ล้านบาทมาจากการจ่าย
ช าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวที่กู้ยืมมาเพื่อใช้ในงานโครงการให้เช่า license การใช้ระบบงาน  

3). การลดลงของภาษีเงินได้ค้างจ่ายจ านวน 25 ล้านบาท ในปี 2561 บริษัทได้ถกูหกัภาษีหกั ณ ที่จ่ายจากการรับเงินในงาน
โครงการขนาดใหญ่ซึง่มีจ 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 ถือหุ้น โปรดดงูบการเงินหน้า 86 ส าหรับยอดคงเหลอืของปี 2561 ลดลง 127 ล้านบาท หรือ ประมาณ 4% กลา่วคือลดลง
จาก 2,872 ล้านบาทในปี 2560 เป็น 2,745 ล้านบาทในปี 2561 ซึง่สว่นท่ีลดลงของผู้ ถือหุ้นสว่นใหญ่มาจากการจา่ยเงินปันผลสทุธิด้วยการ
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 แต่รายจ่ายภาครัฐในด้านเทคโนโลยีและ
การสื่อสารโดยรวมกลบัไม่ได้เพิ่มขึน้อย่างมีสาระส าคญั นอกจากนีย้ังมีความลา่ช้าในกระบวนการจัดซือ้จัดจ้างท าให้ต้องมีการเลื่อนงาน
ประมลูโครงการขนาดใหญ่ออกไป (รายละเอียดในหน้า 92-93)  
  ส าหรับค่าใช้จ่ายรวมของปี 2561 ในงบการเงินมีจ านวนประมาณ 3,888 ล้านบาท ลดลงจากของปี 2560 ซึ่งมีจ านวนประมาณ 
4,808 ล้านบาท คิดเป็นลดลงประมาณ 920 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากการลดลงของต้นทุนตามรายได้ที่ลดลง แต่อตัราการลดลงของ
คา่ใช้จ่ายที่ต ่ากวา่อตัราการลดลงของรายได้นัน้มาจากงานโครงการขนาดใหญ่ที่รับรู้รายได้ในปี 2561 มีอตัราก าไรขัน้ต้นค่อนข้างต ่าเพราะ
สภาวะที่มีการแข่งขนัที่สงูในตลาด ประกอบกับค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานสว่นหนึ่งเป็นค่าใช้จ่ายคงที่ ท าให้แม้รายได้ลดลงแต่ค่าใช้จ่าย
ดงักลา่วยงัคงเกิดขึน้  
 จากปัจจยัข้างต้นท าให้ในปี 2561 บริษัทมีก าไรสทุธิในงบการเงินรวมจ านวนประมาณ 237 ล้านบาท ซึง่ลดลงจากของปี 2560 ซึง่แสดง
ในงบการเงินซึง่แสดงเงินลงทนุตามวธีิสว่นได้เสียทีม่ีจ านวน 431 ล้านบาท คิดเป็นลดลงประมาณ 194 ล้านบาท สง่ผลให้ก าไรสทุธิตอ่หุ้นใน
งบการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีมลูคา่เทา่กบั 1 บาท 15 สตางค์ตอ่หุ้น 
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ค าถามจากผู้ถอืหุ้น 
คุณเอกพจน์ นภาวรรณ  ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง อยากทราบว่าปี 2562 มีโครงการอะไรใหม่ๆบ้าง และขอค าอธิบายเร่ือง Backlog จ านวน 
7,900 ล้านบาท ที่คาดวา่จะรับรู้ปีนีจ้ านวน 5,000 ล้านบาท และสว่นท่ีเหลอืจะรับรู้ในปีถดัๆไปด้วย 
คุณศิริพงษ์ อุ่นทรพันธ์ุ  ชีแ้จงวา่ Backlog จ านวน 7,900 ล้านบาทประกอบด้วยโครงการใหญ่และเลก็ รวมถึงโครงการรัฐสภาซึง่ระยะเวลา
ในสญัญาประมาณ 18 เดือน อยา่งไรก็ตามตกึรัฐสภาแหง่ใหมย่งัสร้างไมเ่สร็จอาจสง่ผลให้มีความลา่ช้าในการสง่มอบงานด้านไอทีบ้าง ทัง้นี ้
คาดวา่ในปีนีโ้ครงการรัฐสภาจะรับรู้รายได้ประมาณ 50-60% ที่เหลือคาดว่าจะรับรู้รายได้ในปีหน้า นอกจากนีย้งัมีโครงการอินเตอร์เนทชาย
ขอบแดนมลูคา่ประมาณ 800-900 ล้านบาทคาดวา่จะรับรู้รายได้ในปีนีไ้ด้มาณ 60-70% ดงันัน้คาดว่ารายได้รวมทัง้ปี 2562 ไม่น่าจะต ่ากว่า 
5,000 ล้านบาท แตท่ัง้นีย้งัไมอ่ยากดว่นสรุปเพราะตอนนีเ้พิ่งเดือนเมษายน ยงัมีเวลาเหลอือีกเกือบทัง้ปีที่จะสะสม backlog 

คุณสถาพร โคธีรานุรักษ์  ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ในรายงานประจ าปี หน้า 70 หมายเหตปุระกอบงบข้อที่ 8 เร่ืองลกูหนีก้ารค้า เหตใุดปี2561
บริษัทมีลกูหนีก้ารค้าค้างมากขึน้ และมีการตัง้ส ารองคา่หนีส้งสยัเผ่ือจะสญูมากขึน้ เป็นหนีข้องโครงการอะไร คาดจะเก็บเงินได้หรือไม่อยา่งไร  
คุณสุรีรัตน์ ปราชญานุกุล  ชีแ้จงวา่หนีท้ี่เพิ่มเกิดจากโครงการใหญ่จากภาครัฐ เนื่องจากมีการตรวจรับคอ่นข้างนานแต่บริษัทก็ได้รับเครดิต
ระยะเวลาจ่ายเงินจากเจ้าหนีน้านเช่นกนั ทัง้นีค้าดว่าหนีด้งักลา่วจะได้รับช าระภายในเดือนนี ้ สว่นค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูเกิดจากโค รงการ
เอกชนหลายโครงการ จ านวนประมาณ 8 ล้านบาท ประกอบกบัมีการค านวณแบบคิดลดกระแสเงิน (Discount Cashflow) ส าหรับโครงการที่
รับรู้รายได้แล้ว และยงัคงเป็นลกูหนีค้้างคอ่นข้างนาน 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  ชีแ้จงว่าคงไม่สามารถเปรียบเทียบเป็นปีต่อปีได้ เนื่องจากงบประมาณภาครัฐและเอกชนก็ไม่แน่นอน อยากให้ดู
เป็นภาพรวมของทัง้ปีมากกวา่ สว่นเร่ืองของก าไรของโครงการใหญ่ เนื่องจากการแข่งขนัที่สงูโครงการขนาดใหญ่ก าไรย่อมน้อยกว่าโครงการ
ขนาด 50-100 ล้านบาทอยูแ่ล้ว 
คุณสถาพร โคธีรานุรักษ์ ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ในรายงานประจ าปีหน้าที่ 50 หวัข้อรายงานผู้สอบบญัชี เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ(Key 
Audit Matter) เน้นการรับรู้รายได้ มีข้อความว่า “เป็นเร่ืองที่ต้องใช้ดลุพินิจที่มีนยัส ำคญัของผูบ้ริหำรในกำรประเมินขัน้ควำมส ำเร็จของงำน 
และควำมน่ำจะเป็นของโอกำสที่จะเกิดผลขำดทุนและวดัมูลค่ำผลขำดทุนที่อำจจะเกิดข้ึน ซ่ึงท ำให้เกิดควำมเสี่ยงเกี่ยวกบัมูลค่ำและ
ระยะเวลำในกำรรบัรู้รำยไดแ้ละประมำณกำรผลขำดทนุที่อำจจะเกิดข้ึนจำกสญัญำ” อยากสอบถามผู้บริหารว่าจะแน่ใจได้อย่างไรว่า แต่ละ
สญัญาบริษัทจะไมเ่กิดผลขาดทนุ และสิง่ที่ได้รายงานได้ไว้ปัจจุบนัเป็นอย่างไรบ้าง ในปี 2562 บริษัทได้เตรียมความพร้อมส าหรับมาตรฐาน
การบญัชีใหม ่TFRS 15 อยา่งไรบ้าง   
คุณสุรีรัตน์ ปราชญานุกุล  ชีแ้จงว่า บริษัทมีแผนกบริหารโครงการเป็นผู้ รายงานความคืบหน้าของโครงการ มีการใช้โปรแกรมวัด
ความส าเร็จของงาน โดยจะมีการพดูคยุกบัผู้สอบบญัชีเป็นรายโครงการ เพื่อบริษัทจะต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมในการรับรู้รายได้ ใน
สว่นเร่ืองมาตรฐานบญัชีใหม่  ทางบริษัทมีการเตรียมความพร้อมตัง้แต่ปีที่แล้ว ร่วมประชุมกบั EY ทัง้ระดบัพาร์ทเนอร์สและผู้จดัการ มีการ
ประเมินความเสี่ยงเป็นที่เรียบร้อย นอกจากนีย้งัส่งพนกังานไปสมัมนาเพิ่มเติมที่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ  รวมถึงมีการสรุปตวัเลขรองรับการท า
บญัชีในปีนีเ้รียบร้อยแล้ว 
คุณสุริยนต์ จิตราภณัฑ์  ผู้ ถือหุ้นรับมอบฉนัทะ ปัจจบุนัเพิ่งมีการเลอืกตัง้และคาดวา่กว่าจะจดัตัง้รัฐบาลก็น่าจะใช้เวลาพอสมควร และคิด
ว่าน่าจะสง่ผลต่อการอนมุตัิงบประมาณประจ าปีของรัฐบาลในช่วงเดือนตลุาคม ดงันัน้แล้วบริษัทคาดว่าจะเก็บเงินจากยอด  backlog ที่
บริษัทมีอยู่แล้วตัง้แต่เดือนนีจ้นถึงเดือนกันยายนได้เป็นจ านวนเท่าไหร่ ถ้าหากว่าไม่สามารถเก็บเงินได้แล้วผู้บริหารจะท าอย่างไรที่ยงัคง
รายได้ไมน้่อยไปกวา่เดิม 
คุณศิริพงษ์ อุ่นทรพันธ์ุ  ชีแ้จงว่างานที่อยู่ในมือ (Backlog) คืองานที่ได้ใบสัง่ซือ้เรียบร้อยแล้ว ซึ่งบริษัทมีหน้าที่สง่มอบงานตามสญัญา  
รายได้ก็จะรับรู้ตามความส าเร็จของงาน และตามระยะเวลาของงานนัน้ๆ อย่างไรก็ตาม Backlog ที่ได้มาแล้วไม่มีความเก่ียวข้องกบัการ
เปลีย่นรัฐบาลแตอ่ย่างใดเนื่องจากได้มีการเซ็นต์สญัญามาแล้ว ก็จะด าเนินโครงการไปตามสญัญา ดงันัน้ 7,900 ล้านบาทก็ขึน้อยู่กบัว่าจะ
รับรู้ได้ภายในปีนีเ้ทา่ไหร่  
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ในเร่ืองของการจัดตัง้รัฐบาลใหม่ที่อาจมีความล่าช้านัน้ คุณศิริพงษ์ชีแ้จงเพิ่มว่างบประจ าปีหรืองบลงทุนของรัฐบาล เมื่อมีการ
อนมุตัิผา่นรัฐสภาเรียบร้อยแล้วก็จะต้องด าเนินการไปตามนัน้ เว้นแต่งบลงทนุโครงการขนาดใหญ่ๆ ที่อาจจะต้องรอรัฐบาลชุดใหม่ โดยสรุป
โครงการใหมท่ี่มีขนาดใหญ่ต้องเข้าค.ร.ม. กรณีนีอ้าจมีผลกระทบบ้างหากจดัตัง้รัฐบาลลา่ช้า แตโ่ครงการท่ีได้รับการอนมุตัิงบประจ าปีมาแล้ว 
ก็จะไมม่ีผลกบัการจดัตัง้รัฐบาลชดุใหมท่ี่อาจจะมีความลา่ช้าได้ 
คุณสุริยนต์ จิตราภณัฑ์  ผู้ ถือหุ้นรับมอบฉนัทะ สดัสว่นงานจากภาครัฐคิดเป็นร้อยละเทา่ไหร่ และคาดวา่จะเก็บเงินได้เป็นจ านวนเทา่ไหร่ 
คุณศิริพงษ์ อุ่นทรพันธ์ุ  ชีแ้จงวา่ ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจมีสดัสว่นรายได้คิดเป็นร้อยละ 24 ภาคเอกชนมีสดัสว่นรายได้คิดเป็นร้อยละ 52   
เร่ืองรับรู้รายได้กบัเก็บเงินเป็นคนละเร่ือง ภายในบริษัทจะมีการคาดการณ์รายได้ไว้อยู่แ ล้วว่าไตรมาส1-4 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 ตามทีค่ณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมา
ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้ดงันี ้

เห็นด้วย  80,498,772 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย                   0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ     0.00 
งดออกเสยีง 26,800       เสยีง ไมน่บัเป็นฐานคะแนนเสยีง     - 
บตัรเสยี -  ไมน่บัเป็นฐานคะแนนเสยีง     -   

 

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงนิก าไรและการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2561 
 ประธานฯมอบหน้าที่ให้ คณุศรินทร์ จนัทรนิภาพงศ์ เลขานกุารบริษัท เป็นผู้ ชีแ้จงถึงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกบัการ
พิจารณาจัดสรรก าไร และจ่ายเงินปันผลดงัต่อไปนี ้บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต ่ากว่าร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิ ในกรณีที่ไม่มีเหตุ
จ าเป็นอื่นใดในการใช้เงินนัน้ การจ่ายเงินปันผลนัน้จะต้องไมก่ระทบตอ่การด าเนินงานตามปกติของบริษัทอยา่งมีนยัส าคญั  

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

  1. บริษัทได้จัดสรรก าไรเป็นทุนส ารองครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนดไว้เรียบร้อยแล้วคือร้อยละ10 ของทุนจดทะเบียน ตาม
บทบญัญตัิไว้ในมาตรา 116 แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
  2. จ่ายเงินปันผลในปี 2561 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 1.00 บาท (หนึง่บาท) และเนื่องจากบริษัทได้จ่ายปันผลระหวา่งกาลไปแล้ว
เมื่อวนัท่ี 6 กนัยายน 2561 ในอตัราหุ้นละ 0.40 บาท (สีส่บิสตางค์) ดงันัน้บริษัทจะจา่ยเงินปันผล เพิ่มเติมอีกในอตัราหุ้นละ 0.60 บาท (หก
สบิสตางค์) โดยก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิได้รับปันผลในวนัท่ี 23 เมษายน 2562 และ ก าหนดจา่ยเงินปันผลในวนัท่ี 9 
พฤษภาคม 2562 
  3. ก าไรสว่นท่ีเหลอืบริษัทจะจดัเป็นก าไรสะสมที่ยงัไมไ่ด้จดัสรรตอ่ไป  

ส าหรับระเบียบวาระนีใ้ช้คะแนนเสยีงข้างมากเป็นเกณฑ์ โดยองค์ประชมุส าหรับระเบยีบวาระนี ้มผีู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ 
เข้ามาร่วมประชมุ 186 ราย นบัเป็นจ านวนหุ้นได้ 80,525,572 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 39.03 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมด 
มติที่ประชุม ที่ประชมุมีมติอนมุตัิจดัสรรเงินก าไรและการจา่ยเงินปันผลประจ าปี 2561 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสยีงข้างมาก
ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้ดงันี ้

เห็นด้วย  80,498,772 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย                   0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ     0.00 
งดออกเสยีง        26,800       เสยีง ไมน่บัเป็นฐานคะแนนเสยีง     - 
บตัรเสยี -  ไมน่บัเป็นฐานคะแนนเสยีง     - 
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ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ 
ประธานฯได้ขอให้เลขานกุารบริษัทชีแ้จงดงันี ้ข้อบงัคบับริษัท ในหมวด 3 ข้อ 16 ก าหนดไว้ว่าในการประชุมสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้น

ทกุครัง้ กรรมการจ านวน 1 ใน 3 จะต้องพ้นจากต าแหนง่ ถ้าจ านวนกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งไมอ่าจแบง่ได้พอดี 1 ใน 3 ให้กรรมการจ านวน
ใกล้เคียงที่สดุกบัจ 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 ความสามารถของผู้ที่เหมาะสมเข้ารับต าแหน่ง และได้เสนอความเห็นต่อ
คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการท่ีมีสว่นได้เสยีมิได้ร่วมพิจารณา) เพื่อเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นให้พิจารณาแตง่ตัง้กรรมการดงัตอ่ไปนี ้

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 ท่ีให้น าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อแตง่ตัง้กรรมการทัง้ 4 ทา่นเป็น
กรรมการกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยขอให้เป็นการลงมติเป็นรายบคุคลตามบตัร
ลงคะแนนท่ีได้รับ 
 ส าหรับระเบียบวาระนีใ้ช้คะแนนเสยีงข้างมากเป็นเกณฑ์  โดยองค์ประชมุส าหรับระเบยีบวาระนี ้มผีู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะเข้า
186 ราย นบัเป็นจ านวนหุ้นได้ 80,525,572 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 39.03 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมด โดยมีการแจ้งองค์ประชมุก่อนการ
ลงมติกรรมการแตล่ะทา่น ปรากฏวา่องค์ประชมุของกรรมการแตล่ะทา่นมีจ านวนเทา่กนัทัง้หมด 
 

มติที่ประชุม  ที่ประชมุมีมติอนมุตัิรับรองรายช่ือกรรมการท่ีออกตามวาระ และมีมติอนมุตัิรับรองการกลบัเข้ามาด ารงต าแหน่งเป็นรายบคุคล
ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้ดงันี  ้

รายชื่อ เห็นด้วย % ไม่เหน็ด้วย % 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. นายโชดวิตั ดัน่ธนสาร 79,624,372 98.96 834,400 1.04 66,800 0 

 

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) สว่นอตัราเบีย้ประชุมและค่าตอบแทนรายเดือนได้รับการอนมุตัิจากการประชุมสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2558 แล้วและยงัคงใช้
อตัราเดิมอยู ่จึงไมต้่องขออนมุตัิในการประชมุครัง้นี ้ 
 ส าหรับระเบียบวาระนีใ้ช้คะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 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 ้
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เห็นด้วย 79,624,772 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 98.88 
ไมเ่ห็นด้วย 834,000           เสยีง คิดเป็นร้อยละ   1.04 
งดออกเสยีง        66,800 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.083 
บตัรเสยี 0 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานคะแนนเสยีง      

 

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทน 
 ตามข้อบงัคบับริษัท ในหมวด 8 ข้อ 54 ก าหนดไว้วา่ 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
มาตรฐานบญัชีการรับรู้รายได้ฉบบัใหม่ TFRS 15 ซึง่อาจจะต้องมีการตีความในแตล่ะสญัญามากขึน้ ทัง้นีค้่าสอบบญัชีของบริษัท ส านกังาน 
อีวาย จ ากดั ที่เสนอคา่บริการอยู่ที่ 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 าหนดค่าสอบบญัชีเป็นจ านวนเงิน 1,600,000 บาท ซึ่ง
เป็นราคาที่ได้มีการตอ่รองมาก่อนหน้านีแ้ล้ว จึงขอให้ที่ประชุมฯได้พิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีตามรายนามดงักลา่ว พร้อมทัง้ค่าสอบ
บญัชีประจ าปี 2562 และมีรายละเอียดตามตารางด้านลา่ง 
 

 ปี 2562 % ปี 2561 % ปี 2560 % 
ค่าสอบบัญชี 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 10.0 
  

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

มติที่ประชุม  ที่ประชมุมีมติอนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่ตอบแทนประจ าปี 2562 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสยีงข้าง
มากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้ดงันี ้

เห็นด้วย 80,458,772 เสยีง คิดเป็นร้อยละ   100 
ไมเ่ห็นด้วย                  0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ       0 
งดออกเสยีง        66,800 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานคะแนนเสยีง       - 
บตัรเสยี -    - ไมน่บัเป็นฐานคะแนนเสยีง       -  

 

ค าถามจากที่ประชุม 
คุณสถาพร โคธีรานุรักษ์ ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง คา่สอบบญัชีรวมทัง้บริษัทลกูเป็นจ านวนเงินเทา่ไหร่ และที่เสนอในที่ประชุมนีไ้ด้รวมบริษัท
ลกูด้วยหรือไม่ 
คุณสุรีรัตน์ ชีแ้จงวา่คา่สอบบญัชีของเจเนซิส เป็นเงินจ านวน 80,000 บาท ซึ่งบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส จ ากดั (“PWC”) เป็นผู้สอบ
บญัชี  
คุณโชคชัย ตัง้พูลสินธนา เพิ่มเติมวา่คา่สอบบญัชีที่น าเสนอในครัง้นีเ้ป็นคา่สอบบญัชีเฉพาะบริษัท AIT ไมร่วมบริษัทลกู 
คุณสถาพร โคธีรานุรักษ์ ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่าปกติจะเห็นบริษัทแม่และบริษัทลกูจะใช้บริษัทผู้สอบบญัชีเป็นบริษัทเดียวกนั 
ในกรณีที่ไมใ่ช้บริษัทเดียวกนัจะมีปัญหาหรือไมอ่ยา่งไร 
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   
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คุณนิพัธ ป่ินแสง ขอให้พดูถึงคา่สอบบญัชีของบริษัท เจเนซิส ดาต้า เซ็นเตอร์ จ ากดั และระบจุ านวนคา่สอบบญัชีเพื่อรองรับมตินีด้้วย 
คุณโชคชัย ตัง้พูลสินธนา ชีแ้จงว่า AIT ไม่สามารถอนุมตัิค่าสอบบญัชีของเจเนซิสได้เพราะ AIT เพียงเข้าไปถือหุ้นร่วมกับบริษัทอื่นคิด
สดัสว่นจ านวนประมาณ 33% ผู้ ถือหุ้นของเจเนซิสตา่งหากที่จะเป็นผู้อนมุตัิคา่สอบบญัชีของตนเองได้ ซึง่ไมเ่ก่ียวกบัการอนมุตัิในครัง้นี  ้
 

ระเบียบวาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 25 และ ข้อ 29 (เร่ืองการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
และการเรียกประชุมผู้ถอืหุ้นโดยผู้ถอืหุ้นของบริษัท 
เลขานกุารบริษัทเป็นผู้ ชีแ้จงดงันี ้  
 การแก้ไขข้อบงัคบับริษัทข้อ 25 (เร่ืองการประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์) เพื่อให้สอดคล้องกบั  

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

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

บริษัทจึงมีความจ าเป็นต้องท าการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 25 เร่ือง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรองรับ
เหตกุารณ์ในบางกรณีที่กรรมการบางทา่นประสงค์จะเข้าร่วมประชมุแตไ่มส่ามารถเดินทางมายงัสถานท่ีประชมุได้ โดยการแก้ไขข้อบังคบัของ
บริษัทข้อ 25 โดยเพิ่มข้อความว่า “โดยในการประชุมคณะกรรมการนัน้ สามารถจดัให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยมีขัน้ตอน 
วิธีการ หลกัเกณฑ์ และเง่ือนไขนัน้ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบงัคบัที่เก่ียวข้อง” ซึ่งมีรายละเอียดหลกัเกณฑ์ดงักลา่วปรากฏใน
หนงัสอืเชิญประชมุหน้า 32 และหน้า 34 

การแก้ไขข้อบงัคบับริษัทข้อ 29  (เร่ืองการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นโดยผู้ ถือหุ้นของบริษัท) เพื่อให้สอดคล้องกบั  
1. พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยค าสัง่หวัหน้าคณะรักษาความสงบแหง่ชาติ  
    ที่ 21/2560 เร่ือง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวนัท่ี 4 เมษายน 2560 
2. หนงัสอืเวียนที่ก.ล.ต. คบ (ว) 1/2561 เร่ืองค าแนะน าเพิ่มเติมของผู้ ถือหุ้นท่ีจะใช้สทิธิเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 100 แหง่ 
    พ.ร.บ. มหาชนจ ากดั พศ 2535 ในสว่นท่ีเก่ียวกบั พ.ร.บ. หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พศ 2535 ลงวนัท่ี 8 สงิหาคม 2561 
บริษัทมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 29 เร่ืองการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นโดยผู้ ถือหุ้นของบริษัท  

โดยมีสาระส าคญัของการเสนอแก้ไขดงันี ้
1.  ลดสดัส่วนหุ้นของผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิขอให้คณะกรรมการบริษัทเรียกประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นลดเหลือ 10% ของจ านวนหุ้นที่

จ าหนา่ยได้ทัง้หมด (จากเดิม 20%) และคณะกรรมการบริษัท ต้องจดัประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นภายใน 45 วนั จากเดิม 1 เดือน 
2.  หากคณะกรรมการไมจ่ดัประชมุตามที่ผู้ ถือหุ้นร้องขอ ผู้ ถือหุ้นดงักลา่วสามารถจดัประชมุวิสามญัผู้ 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 รับมอบฉนัทะเข้ามาร่วมประชมุ 187 ราย นบัเป็นจ านวนหุ้นได้ 80,528,672 
หุ้น คิดเป็นร้อยละ 39.03 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมด 
มติที่ประชุม  ที่ประชมุมีมติอนมุตัิแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 25 และ ข้อ 29 (เร่ืองการประชมุผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการเรียก
ประชมุผู้ ถือหุ้นโดยผู้ ถือหุ้นของบริษัท) ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่
มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้ดงันี ้
 
 



 22 

เห็นด้วย 80,461,872 เสยีง คิดเป็นร้อยละ   99.92 
ไมเ่ห็นด้วย                  0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ     0.00 
งดออกเสยีง        66,800 เสยีง คิดเป็นร้อยละ   0.083 
บตัรเสยี 0 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานคะแนนเสยีง      

 

ระเบียบวาระที่ 9 เร่ืองอื่นๆ    
-ไมม่ี- 

เมื่อหมดค าถามจากผู้ ถือหุ้นอื่นๆอีกแล้ว ประธานฯจึงได้ขอปิดการประชมุ และยงัให้ผู้ ถือหุ้นสามารถซกัถามได้หลงัการประชุมและ
ได้กลา่วขอขอบคณุผู้ ถือหุ้นทกุทา่นท่ีมาเข้าร่วมประชมุในวนันี ้โดยทางบริษัทจะน าข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ไปปรึกษาหารือกนัตอ่ไป 
  

ปิดการประชมุเวลา 12.05 น. 
      
 
 
         นายธนา ไชยประสทิธ์ิ 
                     ประธานท่ีประชมุ  
 
 
 
 
    นายศิริพงษ์  อุน่ทรพนัธุ์                  นายสรุพร  รักตประจิต 
                                    กรรมการ                            กรรมการ 
 
 
 
 
                    น.ส.ศรินทร์ จนัทรนิภาพงศ์ 
                                 เลขานกุารบริษัท 
                          ผู้บนัทกึรายงานการประชมุ 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3 
รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล และอัตราการจ่ายเงนิปันผลย้อนหลัง  3 ปี 

ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4 
 

1. นโยบายจ่ายเงนิปันผลของบริษัท: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิ ในกรณีที่ไมม่ีเหตจุ าเป็นอื่นใด
ในการใช้เงินนัน้ และการจ่ายเงินปันผลนัน้จะต้องไมก่ระทบตอ่การด าเนินงานปกติของบริษัทอยา่งมีนยัส าคญั  

2. ประวัติการจ่ายเงนิปันผลในช่วง 3 ปี :   
                               งบเฉพาะกิจการ 

หัวข้อ ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 
ก าไรสทุธิ (ล้านบาท)* 
ก าไรสทุธิตอ่หุ้น (บาท) 
เงินปันผลระหวา่งกาล (บาท/หุ้น)1/ 2/ 
เงินปันผลประจ าปี (บาท/หุ้น) 
รวมเงินปันผลทัง้ปี (บาท/หุ้น)3/ 

อตัราการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกบัก าไรสทุธิ 
จ านวนหุ้นทัง้สิน้  

420.64 
2.04 
1.90 

- 
1.90 

93.14% 
206,320,897 

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 

* ก าไรสทุธิสว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัท 
 หมายเหต:ุ  

 1/ ในการประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 5/2562 เมื่อวนัพฤหสับดีที่ 8 สิงหาคม 2562 คณะกรรมการมีมติให้จ่ายเงิน
ปันผลระหว่างกาลจากผลการด าเนินงานระหว่างเดือน มกราคม-มิถนุายน 2562 ในอตัราหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบ
สตางค์) 

 2/ ในการประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 3/2563 เมื่อวนัศกุร์ที่ 27 มีนาคม 2563 คณะกรรมการมีมติให้จ่ายเงินปันผล
ระหวา่งกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจ าปี ในอตัราหุ้นละ 1.40 บาท (หนึง่บาทสีส่บิสตางค์)  

3/ ดงันัน้ในปี 2562 บริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้กบัผู้ ถือหุ้นรวมในอตัราหุ้นละ 1.90 บาท (หนึง่บาทเก้าสบิสตางค์)  
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สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 4 
ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ              

ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5 
 

นายธนา ไชยประสิทธ์ิ 
ต าแหน่ง : ประธานกรรมการ  
สัญชาต ิ : ไทย 
อายุ  :  66 ปี  

 จ านวนหุ้นท่ีถือในบริษัท (31 ธ.ค. 62): 2,250,000 หุ้น  
                                               คดิเป็นร้อยละ 1.09 ของทนุจดทะเบียนช าระแล้ว     

 วุฒกิารศกึษา/ประวัตกิารอบรม: 
- ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑติกิตตมิศกัดิ ์สาขาศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
- ปริญญาบริหารธุรกิจดษุฎีบณัฑติกิตตมิศกัดิ ์สาขาการจดัการทัว่ไป มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม   
- ปริญญาศลิปศาสตร์ดษุฎีบณัฑติกิตตมิศกัดิ ์สาขาวชิานวตักรรมการจดัการการกีฬา มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสนุนัทา 
- MINI MBA มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์   
- วทิยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร (ภาครัฐร่วมเอกชน) วปรอ.388                                                                              

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปี (จ านวน 2 บริษัท) 
                       2546 – ปัจจบุนั   : ประธานกรรมการ บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลยี 
  2527 – ปัจจบุนั  : รองประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ.โอสถสภา 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปี (จ านวน 4 บริษัท) 
 2557 – ปัจจบุนั  : คณะกรรมการ สหพนัธ์เทเบลิเทนนิสนานาชาติ 
 2556 – ปัจจบุนั  : คณะกรรมการกิตตมิศกัดิ ์สหภาพเทเบลิเทนนิสแหง่เอเชีย 
 2542 – ปัจจบุนั  : เหรัญญิกคณะกรรมการ โอลิมปิคแหง่ประเทศไทย 
 2533 – ปัจจบุนั   : ประธานกรรมการบริษัท บจก. ธนารมณ์ 

  

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้  : กรรมการ 
วันที่ได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการ  : 15 กมุภาพนัธ์ 2546 

          จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ  : 17 ปี 
 จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งจนครบวาระ : 20 ปี  
 ประวัตกิารเข้าร่วมประชุมปี 2562  : 7/7 (ประชมุกรรมการ) 1/1(ประชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้น 1/2562) 

ต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : -ไม่มี- 
มีคุณสมบัตกิรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน:      ใช ่
ประวัตกิารกระท าความผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง:       -ไม่มี- 
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นายศิริพงษ์ อุ่นทรพันธ์ุ 
ต าแหน่ง : กรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

  ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรรมการผู้จดัการใหญ่  
สัญชาต ิ:  ไทย 
อายุ       :  67 ปี 

 จ านวนหุ้นท่ีถือในบริษัท (31 ธ.ค. 62): 10,753,225 หุ้น รวมกบันางเนตรนภิส อุ่นทรพนัธุ์ (คูส่มรส) 
                     1,552,497 หุ้น รวมคดิเป็นร้อยละ 5.96 ของทนุจดทะเบียนช าระแล้ว  
 วุฒกิารศกึษา/ประวัตกิารอบรม: 
 -  ปริญญาเอก หลกัสตูรปรัชญาดษุฏีบณัฑติ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวทิยาลยัอีสเทร์ินเอเชีย 
 -  ปริญญาโท Computer Science Western Michigan University ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 -  ปริญญาตรี Electrical Engineering Western Michigan University ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 -  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) หลกัสตูร Director Certificate Program 36/2003 
 -  วทิยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร วปอ.2547 
 -  หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูสถาบนัวทิยาการตลาดทนุ (วตท.รุ่นท่ี 12) 
 -  หลกัสตูรการบริหารจดัการด้านความมัน่คงขัน้สงู รุ่นท่ี 3 (สวปอ.มส. 3) 
 -  หลกัสตูรเสาหลกัเพ่ือแผ่นดินผู้น าระดบัสงูตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั รุ่นท่ี 1 (สนพ.1) 
 -  หลกัสตูรเสาหลกัเพ่ือแผ่นดนิ “เกียรตยิศ” ใต้ร่มพระบารมี รุ่นท่ี 1 (สกพ.1) 
 -  หลกัสตูรนกับริหารระดบัสงูเพ่ือการสร้างชาติ รุ่นท่ี 1 (นสช.1) สถาบนัการสร้างชาต ิ
 -  หลกัสตูรนกับริหารระดบัสงู “ธรรมศาสตร์เพ่ือสงัคม”(นมธ.)  รุ่นท่ี 11 สถาบนัวทิยาการธรรมศาสตร์เพ่ือสงัคม 
 -  หลกัสตูรนกับริหารระดบัสงู “ธรรมศาสตร์เพ่ือสงัคมและโลก” (นมธล.) รุ่นท่ี2 
 -  หลกัสตูรนกับริหารระดบัสงู กอล์ฟธรรมศาสตร์ (นกธ.) รุ่นท่ี 7 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปี (จ านวน 1 บริษัท) 
 2536 – ปัจจบุนั    : กรรมการ / กรรมการสรรหาฯ /ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
       บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลยี 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปี (จ านวน 5 บริษัท) 
   2560 – ปัจจบุนั  : กรรมการ บจก.เมคมีไวน์ 
   2560 – ปัจจบุนั  : กรรมการ บจก.เรนเนียร์ ดีเวลลอปเมนท์ 
   2555 – ปัจจบุนั  : กรรมการ บจก. ล็อกซเล่ย์ แอนด์ เอไอที โฮลดิง้  
   2557 – 2560   : ประธานกรรมการ บจก.เอสแอลเอ เอเซีย 
   2552 – 2556    : นายกสมาคมนกักอล์ฟอาชีพอาวโุสไทย  
 

  ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้  : กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
วันที่ได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการ : 1 มิถนุายน 2536 

 จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ  : 27 ปี 
 จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งจนครบวาระ : 30 ปี  

ประวัตกิารเข้าร่วมประชุมปี 2562 : 5/7 (ประชมุกรรมการ), 3/3 (กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน)  
  1/1 (ประชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้น 1/2562) 

ต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : -ไม่มี- 
มีคุณสมบัตกิรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน:      ใช ่
ประวัตกิารกระท าความผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง:       -ไม่มี- 
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นายโชคชัย ตัง้พูลสินธนา 
ต าแหน่ง : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
สัญชาต ิ:  ไทย     
อายุ       :  72 ปี   

 จ านวนหุ้นท่ีถือในบริษัท (31 ธ.ค. 62):  -ไม่มี- 
 วุฒกิารศกึษา/ประวัตกิารอบรม: 

 - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (Quantitative Analysis & Finance)  
    University of Wisconsin (Madison Campus) ประเทศสหรัฐอเมริกา 

-  ปริญญาโท สาขาวศิวกรรมศาสตร์ Master of Science (Civil Engineering)  
   University of Wisconsin (Madison Campus) ประเทศสหรัฐอเมริกา 
-  ปริญญาตรี สาขาวศิวกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
-  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) หลกัสตูร ดงันี ้

  : Director Certification Program (DCP), 3/2000 
  : Audit Committee and Continuing Development Program (ACP), 8/2009 
  : Monitoring the Internal Audit Function (MIA), 6/2009 
  : Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR), 7/2009 
  : Monitoring Fraud Risk Management (MFM), 1/2009 
  : Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR), 12/2010 
  : Advanced Audit Committee Program (AACP), Class 4/2010 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปี (จ านวน 2 บริษัท) 
 2546 – ปัจจบุนั     : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. แอ็ดวานช์อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลยี 
 2543 – ปัจจบุนั     : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยแสตนเลย์ การไฟฟ้า 
          2550 – 2554   : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
          บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ย่ี 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปี (จ านวน 2 บริษัท) 
2558 – 2561    : ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริหาร โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 
2556 – 2562        : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บจก.วทิย์คอร์ป โปรดกัส์   
2554 – 2562     : กรรมการอทุธรณ์ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
2554 – 2557   : กรรมการอทุธรณ์ บมจ.ตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) 
2553 – 2561         : ท่ีปรึกษา บจก. กรุงไทยการไฟฟ้า 
 

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้ : กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
วันที่ได้รับแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการ : 15 กมุภาพนัธ์ 2546 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ  : 17 ปี 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งจนครบวาระ : 20 ปี (ด ารงต าแหน่งเกินกวา่ 9 ปีเน่ืองจากเป็นกรรมการท่ีเป็นผู้ เช่ียวชาญด้านการเงิน 

        จงึสามารถให้ความเห็นด้านดงักล่าวเพ่ือช่วยการตดัสินใจเร่ืองส าคญัของบริษัทได้เป็น 
       อย่างดีมาตลอด)  

ประวัตกิารเข้าร่วมประชุมปี 2562 : 7/7 (ประชมุกรรมการ), 4/4 (กรรมการตรวจสอบ) 1/1 (ประชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้น 1/2562) 
ต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : -ไม่มี- 
มีคุณสมบัตกิรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน:      ใช ่
ประวัตกิารกระท าความผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง:       -ไม่มี- 
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คุณศศเินตร พหลโยธิน 
ต าแหน่ง  : กรรมการ 

 สัญชาต ิ : ไทย     
 อายุ : 33   ปี   
 จ านวนหุ้นท่ีถือในบริษัท (31ธ.ค.62): 6,898,115 หุ้น  

                                                     คดิเป็นร้อยละ 3.34 ของทนุจดทะเบียนช าระแล้ว   
 วุฒกิารศกึษา/ประวัตกิารอบรม:  
  - ปริญญาตรี หลกัสตูรบริหารธุรกิจบณัฑติ จาก วิทยาลยันานาชาต ิมหาวทิยาลยัมหดิล 
  - ปริญญาโท Msc Marketing Management จาก Aston University ประเทศองักฤษ 
  - สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) หลกัสตูร Director Certificate Program 277/2019 
  - สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย หลกัสตูร TLCA Executive Development Program (EDP15)  
  - สถาบนัพฒันาความคดิสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ มหาวทิยาลยัศรีปทมุ หลกัสตูร Academy of Business Creativity (ABC6)  
 การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปี (จ านวน 1 บริษัท) 
  2562 – ปัจจบุนั : กรรมการและกรรมการบริหาร บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลยี 
  2560 – ปัจจบุนั : ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานส านกังานกรรมการผู้จดัการใหญ่  
        บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลยี   
  2557 - 2559   : ผู้ช่วยผู้จดัการแผนกลกูค้าเอกชน บมจ.แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลยี   
 การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปี (จ านวน 1 บริษัท) 
 2559 – ปัจจบุนั  : กรรมการบริษัท บริษัท เจเนซสิ ดาต้า เซนเตอร์ จ ากดั 
 

 ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้ : กรรมการ 
 วันที่ได้รับแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการ : 8 สิงหาคม 2562 
 จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ  : 8 เดือน 
 จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งจนครบวาระ : 3 ปี 8 เดือน 

ประวัตกิารเข้าร่วมประชุมปี 2562 : 2/2 (ประชมุกรรมการ)  
 

หมายเหตุ  คณุศศเินตร พหลโยธิน ได้รับการอนมุตัแิละแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ ตามที่ประชมุคณะกรรมการ 
    บริษัทครัง้ที่ 5/2562 เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2562 แทนคณุกิจจา เหล่าบญุชยั ซึง่ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ 
     โดยมีผลตัง้แตว่นัท่ี 9 สิงหาคม 2562 
 

ต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : -ไม่มี- 
มีคุณสมบัตกิรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน:      ใช ่
ประวัตกิารกระท าความผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง:       -ไม่มี- 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 5 
ค านิยามและคุณสมบตักิรรมการอิสระของบริษัท 

ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5 
นิยามและคุณสมบัติกรรมการอิสระมีดังนี ้
กรรมการอิสระ คือกรรมการท่ีไมไ่ด้บริหารจดัการบริษัท หรือบริษัทย่อยของบริษัท มีความอิสระจากคณะผู้บริหารและผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ และ
ไมม่ีธุรกิจกบับริษัท ซึง่อาจสง่ผลกระทบในทางลบตอ่ผลประโยชน์ของบริษัท และ/หรือผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น โดยกรรมการอิสระแต่ละคน
ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ ดงัตอ่ไปนี ้

1. ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละหนึง่ของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มี
อ านาจควบคมุของบริษัท ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย 

2. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท 
บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท เว้นแตจ่ะได้พ้นจาก
การมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี ทัง้นี ้ลกัษณะต้องห้ามดงักลา่วไมร่วมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่
ปรึกษาของสว่นราชการซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท  

3. ไมเ่ป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และ
บตุรรวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มี
อ านาจควบคมุของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

4. ไมม่ีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท  
ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วจิารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทัง้ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยัหรือผู้มีอ านาจควบคมุ
ของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท เว้นแต่
จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 
ความสมัพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า
อสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกบัสนิทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค า้ประกนั 
การให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกันหนีส้ิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนญุาตหรือคู่ สญัญามีภาระหนีท้ี่ต้อง
ช าระอีกฝ่ายหนึง่ ตัง้แตร้่อยละ 3 ของสนิทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของบริษัท หรือตัง้แต่ 20 ล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้นี ้
การค านวณภาระหนีด้งักลา่วให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมลูคา่ของรายการเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุว่า
ด้วยหลกัเกณฑ์ในการท ารายการเก่ียวโยง โดยอนโุลม แตใ่นการการพิจารณาภาระหนีด้งักลา่ว ให้นบัรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหว่าง 
1 ปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท และไม่
เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของส านกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษั ท
ร่วมผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทสงักดัอยู ่เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับ
คา่บริการเกินกวา่ 2 ล้านบาทตอ่ปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทและ
ไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่า ว
มาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

7. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือ
หุ้นรายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนยัใน
ห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของ
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จ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักับกิจการของ
บริษัทหรือบริษัทยอ่ย  

9. ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท 
10.  ภายหลงัได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระแล้ว อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท 

บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุ โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบของ
องค์คณะได้  (collective decision) 
ในกรณีที่บคุคลที่บริษัทแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทาง

วิชาชีพเกินมูลค่าที่ก าหนดตามวรรคหนึ่งข้อ 4 หรือ 6 ให้บริษัทได้รับการผ่อนผนัข้อห้ามการมีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือการ
ให้บริการทางวิชาชีพเกินมลูคา่ดงักลา่ว ก็ตอ่เมื่อบริษัทได้จดัให้มีความเห็นคณะกรรมการบริษัทท่ีแสดงวา่ได้พิจารณาตามหลกัในมาตรา 89/7
แล้ววา่ การแตง่ตัง้บคุคลดงักลา่วไมม่ีผลกระทบตอ่การปฎิบตัิหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจดัให้มีการเปิดเผยข้อมลูต่อไปนีใ้น
หนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้นในวาระพิจารณาแตง่ตัง้กรรมการอิสระด้วย 

บริษัทได้ก าหนดคุณสมบตัิของกรรมการอิสระตามที่ระบุไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ . 39/2559 เร่ืองการขอ
อนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขนายหุ้นท่ีออกใหมน่ัน้ทกุประการ 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 6 
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทส าหรับปี 2563 

ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 6 
 

พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ 
1. หลกัเกณฑ์ในการพิจารณาคา่ตอบแทน 
 ศึกษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารให้อยู่ในระดบัที่เทียบเคียงได้กบับริษัทจดทะเบียนที่มีขนาด
ใกล้เคียงกนั และท าธุรกิจในอตุสาหกรรมเดียวกนั อีกทัง้เพียงพอท่ีจะจูงใจและรักษากรรมการท่ีมีคณุภาพให้อยู่กบับริษัท 

2. อตัราคา่เบีย้ประชมุกรรมการ 
อตัราเบีย้ประชุมและค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ  และคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคา่ตอบแทนเทา่กบัอตัราเดิมตัง้แตปี่ 2558 จนถึงปี 2563 
        หนว่ย: บาท 

หวัข้อ 
(เพื่อน าเสนอ )  

ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 
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 ุ:   * จา่ยให้กบักรรมการทกุทา่น 

** จา่ยให้เฉพาะกรรมการที่ร่วมประชมุเทา่นัน้ 
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3.    พิจารณาบ าเหน็จกรรมการประจ าปี 
จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเห็นของ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนแล้ว มีมติเห็นควรน าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปี 2563 พิจารณาอนมุตัิบ าเหน็จ
ประจ าปี 2562 ของคณะกรรมการบริษัทเป็นเงินรวมทัง้สิน้ 12,000,000 บาท (สบิสองล้านบาทถ้วน) โดยจ่ายจากคา่ใช้จา่ยในปี 2563 และให้
ประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาจดัสรร  

ข้อมูลเปรียบเทียบเพื่อประกอบการพิจารณา 
 
 
 
 
 
 
 
4.  ผลประโยชน์อื่นท่ีไมใ่ช่ตวัเงิน   :  -ไมม่-ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
งบการเงินรวม 

งบการเงินซึง่แสดงเงิน
ลงทนุตามวิธีสว่นได้เสยี 

หวัข้อ ปี 2562 
(น าเสนอเพื่อพิจารณา) 

ปี 2561 ปี 2560 

บ าเหน็จประจ าปี (ล้านบาท) 
ยอดรายได้ (ล้านบาท) 

12.00 
7,076.68 

7.50 
4,237.63 

13.00 
5,397.17 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 7 
การแต่งตัง้ผู้สอบบัญชขีองบริษัทและก าหนดค่าตอบแทน 

ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 7  
 
พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทน 
 จากการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ที่ 1/2563 เมื่อวนัที่ 13 กุมภาพนัธ์ 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุม
พิจารณาคดัเลอืกผู้สอบบญัชีของบริษัทในปี 2563 มีสาระส าคญัสรุปได้ดงันี ้
 1. จากความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท สรุปว่าบริษัทได้แต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีจากบริษัท 
ส านกังาน อีวาย จ ากดั ให้เป็นผู้ตรวจสอบบญัชีของบริษัทมาตัง้แต่ปี 2546 จนถึงปัจจุบนั ในช่วงเวลาดงักลา่วผู้สอบบญัชีได้ท าหน้าที่ตาม
ขอบเขตอ านาจหน้าที่และมีข้อเสนอแนะต่าง ๆ ให้กับบริษัทเป็นอย่างดีมาโดยตลอด และมีการมอบหมายผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเข้ามา
ด าเนินการตรวจสอบบญัชี ดงัตารางรายช่ือผู้สอบบญัชีในแตล่ะปีดงันี ้

 

รายการ ปี 2563 
น าเสนอเพื่อพิจารณา 

ปี 2562 
 

ปี 2561 
 

จ านวนปีทีเ่คย 
สอบบญัชีให้บริษัท (ปี) 

ช่ือส านกังาน
ตรวจสอบบญัชี 

บจก. ส านกังาน อีวาย บจก. ส านกังาน อีวาย  บจก. ส านกังาน อีวาย  17 

ผู้สอบบญัชี 

นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต
เลขที่ 5313 หรือ 

นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต
เลขที่ 5313 หรือ 

นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต
เลขที่ 5313 หรือ 

3 

นายเติมพงษ์ โอปนพนัธุ์ 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต
เลขที่ 4501 หรือ 

นายเติมพงษ์ โอปนพนัธุ์ 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต
เลขที่ 4501 หรือ 

นายเติมพงษ์ โอปนพนัธุ์ 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต
เลขที่ 4501 หรือ 

3 

นางสาวสมุาล ีรีวรา
บณัฑิต  
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต
เลขที่ 3970 

นางสาวสมุาล ีรีวรา
บณัฑิต  
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต
เลขที่ 3970 

นางสาวสมุาล ีรีวรา
บณัฑิต  
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต
เลขที่ 3970 

3 

 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้ตรวจสอบแล้ววา่ ผู้ตรวจสอบบญัชีที่ถกูเสนอช่ือนัน้ไม่มีความสมัพนัธ์หรือมีสว่นได้เสียกบับริษัท /บริษัท
ยอ่ย/ ผู้บริหาร/ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้อง แม้ว่าบริษัทผู้สอบบญัชีของบริษัทย่อยเป็นคนละบริษัทกบับริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
แตค่ณะกรรมการตรวจสอบมัน่ใจวา่จะดแูลให้สามารถจดัท างบการเงินได้ทนัตามก าหนดเวลา 
 ดงันัน้ ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที่ 1/2563 จึงมีมติให้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุม
คณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 2/2563 เพื่อแต่งตัง้ นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 5313 หรือ นายเติมพงษ์ โอปนพนัธุ์ 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4501 หรือ นางสาวสมุาล ีรีวราบณัฑิต ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 3970 เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทในปี 2563 
ตอ่ไป 
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 2. ในการพิจารณาคา่สอบบญัชี คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมครัง้ที่ 1/2563 เมื่อวนัที่ 13 กุมภาพนัธ์ 2563 พิจารณาใบ
เสนอราคาคา่สอบบญัชี ประจ าปี 2563 ที่บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เสนอมา โดยบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เสนอราคาค่าสอบบญัชี 
บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลยี มาเป็นเงิน 1,680,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) เพิ่มขึน้จากอตัราค่าสอบบญัชีปี 
2562 ประมาณ ร้อยละ 5 ซึง่นา่จะสมเหตสุมผลที่จะเสนอตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท 
 ในการประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2563 เมื่อวนัที่ 13 กุมภาพนัธ์ 2563 ที่ประชุมมีมติน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นสามญั
ประจ าปี 2563 เพื่อพิจารณาอนมุตัิคา่สอบบญัชีประจ าปี 2563 ในสว่นของ บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลยี เป็นเงิน 1,680,000 บาท 
(หนึง่ล้านหกแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) เพื่อพิจารณาอนมุตัิตอ่ไป  
 

                          หนว่ย : บาท     
หวัข้อ 

 
ปี 2563 

(น าเสนอเพื่อพิจารณา) 
ปี 2562 

 
ปี 2561 

 
คา่สอบบญัชีของ บมจ.แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลยี 
- คา่ตรวจสอบงบประจ าปี 
- คา่สอบทานรายไตรมาส 

1,680,000 
900,000 
780,000 

1,600,000 
880,000 
720,000 

1,490,000 
   800,000 
   690,000 

คา่บริการอื่น ๆ - - - 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยเหมายเลข 8 
ส าเนาข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญประจ าปีผู้ถอืหุ้น 

 
 

หมวดที่ 3 
คณะกรรมการ 

 
ข้อ 16.   ในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ กรรมการจ านวน 1 ใน 3 จะต้องพ้นจากต าแหน่ง ถ้าจ านวนกรรมการที่จะพ้นจากต าแหน่งไม่
อาจแบง่ออกได้พอดี 1 ใน 3 ให้กรรมการจ านวนที่ใกล้เคียงที่สดุกบัจ านวน 1 ใน 3 ออกจากต าแหนง่ 
 ในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจากจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากดั การออกจากต าแหน่งของกรรมการตามวาระจะใช้
วิธีจบัฉลาก สว่นในปีตอ่ๆ ไปให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหนง่นานที่สดุเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง และหากในคราวใดมีกรรมการหลายคนอยู่ใน
ต าแหน่งมานานเท่าๆ กนั เป็นจ านวนมากกว่าจ านวนที่ต้องพ้นจากต าแหน่งในคราวนัน้ ให้กรรมการดงักล่ าวพ้นจากต าแหน่งโดยใช้วิธีจับ
ฉลาก ทัง้นี ้กรรมการท่ีออกตามวาระนัน้ๆ อาจถกูเลอืกเข้ามาด ารงต าแหนง่ใหมไ่ด้ 
 

หมวดที่ 4 
การประชุมผู้ถอืหุ้น 

 
ข้อ 29  คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจ าปี ภายใน 4 เดือน นบัแตว่นัสิน้สดุรอบปีบญัชีของบริษัท  

การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึง่ ให้เรียกวา่ การประชมุวิสามญั คณะกรรมการจะเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุม
วิสามญัเมื่อใดก็ได้สดุแตจ่ะเห็นสมควร หรือผู้ ถือหุ้นซึง่มีหุ้นนบัจ านวนรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ 1 ใน 5 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมด หรือผู้
ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมดเข้าช่ือกันท าหนังสือขอให้
คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบเุหตผุลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ในหนงัสือดงักลา่วนัน้ 
ในกรณีนีใ้ห้คณะกรรมการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 
 
ข้อ 30  ในการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสอืนดัประชมุระบสุถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองที่
จะเสนอตอ่ที่ประชมุ พร้อมทัง้รายละเอียดตามสมควร โดยระบใุห้ชดัเจนวา่เป็นเร่ืองที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนมุตัิ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่
กรณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักลา่ว และจดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วนั ก่อนวนัประชุม และ
โฆษณาค าบอกกลา่วนดัประชมุในหนงัสอืพิมพ์ติดตอ่กนั 3 วนัและต้องก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่ 3 วนั 
 ให้คณะกรรมการหรือกรรมการท่ีได้รับมอบหมายเป็นผู้ก าหนดวนั เวลา และสถานท่ีที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ซึง่สถานท่ีที่จะใช้เป็นท่ีประชุม
ผู้ ถือหุ้นนัน้ต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตัง้ของส านักงานใหญ่ หรือส านักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียงกับที่ตัง้ของส านักงานใหญ่ และ
ส านกังานสาขา หรือจงัหวดัอื่น ตามที่คณะกรรมการเห็นวา่เหมาะสม 
 
ข้อ 31  ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บคุคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้  หนงัสือมอบฉันทะ
จะต้องลงวนัท่ี และลงลายมือช่ือของผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนก าหนด 
 หนงัสอืมอบฉนัทะนีจ้ะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการก าหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วม
ประชมุ 
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ข้อ 32  ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่า 25 คน 
หรือไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีจ านวนหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด
ของบริษัท จึงจะเป็นองค์ประชมุ 
 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เมื่อลว่งเวลานดัไปแล้วถึง 1 ชัว่โมงจ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์
ประชมุตามที่ก าหนดไว้ หากวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงบัไป แต่ถ้าหากการประชุมผู้
ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นดัประชุมใหม่ และให้สง่หนงัสือนดัประชุมไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนั
ประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้มบ่งัคบัวา่ต้องครบองค์ประชมุ 
 
ข้อ 33  ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตัิ
หน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม 
หรือไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลอืกผู้ ถือหุ้นคนหนึง่ซึง่ได้เข้าร่วมประชมุเป็นประธานที่ประชมุ 
 
ข้อ 34  ประธานในที่ประชมุผู้ ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคมุการประชมุให้เป็นไปตามกฏหมายและข้อบงัคบัของบริษัทวา่ด้วยการประชมุและให้การ
ประชมุด าเนินไปตามล าดบัวาระที่ก าหนดไว้ในหนงัสือนดัประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนล าดบัระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
 
ข้อ 35  ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ให้หุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง และผู้ ถือหุ้นคนใดมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใดซึ่ง ที่
ประชมุจะได้ลงมติ ผู้นัน้ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนด้วยในข้อบงัคบั เว้นแตก่ารออกเสยีงลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้คณะกรรมการ 
 การออกเสียงลงคะแนนให้กระท าโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คน ร้องขอและการประชุมลงมติให้ลงคะแนนลบัก็ให้
ลงคะแนนลบั สว่นวิธีการออกเสยีงลงคะแนนลบันัน้ ให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชมุก าหนด 
 
ข้อ 36  มติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้

1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้น ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสยีงเทา่กนั ให้ประธาน
ในท่ีประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 

2) ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ให้ถือคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียง
ลงคะแนน 

ก. การขายหรือโอนกิจการบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอื่น 
ข. การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
ค. การท า แก้ไข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนที่ส าคญั การมอบหมายให้

บคุคลอื่นเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบับคุคลอื่น โดยมีวตัถปุระสงค์จะแบง่ก าไรขาดทนุกนั 
ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบั 
จ. การเพิ่มทนุหรือลดทนุของบริษัท 
ฉ. การออกหุ้นกู้  
ช. การควบบริษัท 
ซ. การเลกิบริษัท 
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ข้อ 37   กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจ าปีพงึกระท ามีดงันี ้

1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอตอ่ที่ประชมุแสดงถึงผลการด าเนินการบริษัทในรอบปีที่ผา่นมา 
2) พิจารณาอนมุตัิงบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุ  
3) พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรก าไรและการจ่ายเงินปันผล 
4) พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
5) พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่สอบบญัชี 
6) กิจการอื่นๆ 

 
หมวดที่ 8 

สมุด บัญชี และการสอบบัญช ี
 

ข้อ 54    ให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินสอบบญัชีของบริษัททกุปี โดยในการแตง่ตัง้ผู้สอบ
บญัชีจะแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีคนเดมิอีกก็ได้ 
  



 37 

สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 9 
 
ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้มอบฉันทะจากผู้ถอืหุ้น 
 

ชื่อ อายุ ต าแหน่ง ที่อยู่ การมีส่วนได้เสีย 
1. นายโชคชยั ตัง้พลูสนิธนา 72 ประธานกรรมการตรวจสอบ 1275 ถ.ทรงวาด  

แขวง สมัพนัธวงศ์  
เขต สมัพนัธวงศ์ กทม.  
10110 

มีสว่นได้เสยีใน
ระเบียบวาระท่ี 6  
เร่ือง พิจารณา
อนมุตัิ
คา่ตอบแทน
กรรมการ 
 

กรรมการแตล่ะทา่น
ถือวา่ไมม่ีสว่นได้
เสยีพิเศษที่แตกตา่ง
จากกรรมการคน

อื่นๆ 

2. นายพงษ์เทพ ผลอนนัต์ 66 

รองประธานกรรมการ 
กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการ 
สรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน 

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

3. นายศรีภพ สารสาส 63 
กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน 

12/96 ม.6 ถ. ศรีนครินทร์ 
แขวงหนองบอน  
เขตประเวศ กทม. 10260 

4. นายธนารักษ์ พงษ์เภตรา            64 กรรมการอิสระ 

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

 
หมายเหต:ุ  ประวตักิรรมการอิสระ สามารถดรูายละเอียดได้ในรายงานประจ าปี 2562 หน้า 16 หวัข้อ รายละเอียดเก่ียวกบัคณะกรรมการและผู้บริหาร   
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สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 10 
 
รายการเอกสารที่ต้องแสดงและส่งมอบให้แก่บริษัทและวิธีการเข้าร่วมประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์   

ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 บริษัทจะใช้ข้อบงัคบัในหมวดที่ 4 การประชุมผู้ ถือหุ้น ข้อ 29-37 ในการด าเนินการ
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้บริษัทได้แนบส าเนาข้อบงัคบัมาพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว 

 

ผู้ถอืหุ้นที่ไม่ประสงค์เข้าร่วมประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E–AGM)  
ผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุในรูปแบบผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ (E–AGM) ของบริษัทได้ด้วยตนเอง บริษัทขอแนะน าให้ผู้ ถือหุ้น

มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง (รายละเอียดหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก–ค ปรากฏตามหนงัสือเชิญประชุม) 
โดยสง่เอกสารมายงับริษัทตามที่อยูท่ี่ปรากฏตามซองจดหมายพร้อมแสตมป์ที่บริษัทได้จดัสง่ให้ ภายในวนัพฤหสับดีที ่25 มิถนุายน 2563 

ในกรณีผู้ ถือหุ้นต้องการมอบฉนัทะให้กบักรรมการอิสระเป็นผู้ รับมอบฉนัทะ ผู้ ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉนัทะให้กบักรรมการอิสระ 
คือ นายโชคชยั ตัง้พลูสนิธนา ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือนายพงษ์เทพ ผลอนนัต์ รองประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ นายศรีภพ สาร
สาส กรรมการตรวจสอบ หรือนายธนารักษ์ พงษ์เภตรา กรรมการอิสระ ทา่นหนึง่ทา่นใดก็ได้ 
 

ผู้ถอืหุ้นและผู้มอบฉันทะที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E–AGM) 
ผู้ ถือหุ้น กรอกข้อมลูและลงนามใน “แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์เข้าร่วม E–AGM” พร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชนของผู้ ถือหุ้น สง่

มาที่อีเมล companysecretary@ait.co.th ภายในวนัพฤหสับดีที่ 25 มิถนุายน 2563 เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิในการ
ประชุมผู้ ถือหุ้นก่อนวนัขึน้เคร่ืองหมาย XM ที่ก าหนดไว้ในวนัที่ 26 พฤษภาคม 2563 ถกูต้องครบถ้วนแล้ว บริษัทจะสง่ช่ือผู้ ใช้ (Username) 
และรหสัผา่น (Password) และคูม่ือการเข้าใช้งานในระบบ ไปยงัอีเมลที่ทา่นได้สง่มาแจ้งไว้กบับริษัท 

ผู้ รับมอบฉนัทะแบบ ก. หรือ ข. กรอกข้อมลูและลงนามใน “แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์เข้าร่วม E–AGM” พร้อมแนบส าเนาบตัร
ประชาชนของผู้ ถือหุ้น และผู้ รับมอบฉนัทะ (ในกรณีผู้ ถือหุ้นมีการมอบฉนัทะ) สง่มาที่อีเมล companysecretary@ait.co.th และขอให้ท่านสง่
เอกสารฉบบัจริงมายงับริษัทตามที่อยูท่ี่ปรากฏตามซองจดหมายพร้อมแสตมป์ที่บริษัทได้จดัสง่ให้ ภายในวนัพฤหสับดีที่ 25 มิถนุายน 2563 
เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิในการประชุมผู้ ถือหุ้นก่อนวนัขึน้เคร่ืองหมาย XM ที่ก าหนดไว้ในวนัที่ 26 พฤษภาคม 2563 
ถกูต้องครบถ้วนแล้ว บริษัทจะสง่ช่ือผู้ใช้ (Username) และรหสัผ่าน (Password) และคู่มือการเข้าใช้งานในระบบ ไปยงัอีเมลที่ท่านได้สง่มา
แจ้งไว้กบับริษัท  

ผู้ รับมอบฉนัทะแบบ ค. กรอกข้อมลูและลงนามใน “แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์เข้าร่วม E– AGM” พร้อมแนบส าเนาหนงัสอืรับรอง
และบตัรประชาชนของกรรมการผู้มีอ านาจ พร้อมลงนามรับรองโดยกรรมการผู้มีอ านาจของนิติบคุคลนัน้ สว่นผู้ รับมอบฉนัทะ ต้องแนบส าเนา
บตัรประชาชน พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้องมาพร้อมกบัหนงัสอืมอบฉนัทะด้วย สง่มาที่อีเมล companysecretary@ait.co.th และขอให้
ทา่นสง่เอกสารฉบบัจริงมายงับริษัทตามที่อยูท่ี่ปรากฏตามซองจดหมายพร้อมแสตมป์ที่บริษัทได้จดัสง่ให้ ภายในวนัพฤหสับดีที่ 25 มิถนุายน 
2563 (บริษัทขอสงวนสทิธ์ิการรับเอกสารท่ีมาถึงเกินกวา่วนัเวลาท่ีบริษัทก าหนด) เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิในการประชุม
ผู้ ถือหุ้นก่อนวนัขึน้เคร่ืองหมาย XM ที่ก าหนดไว้ในวนัที่ 26 พฤษภาคม 2563 ถกูต้องครบถ้วนแล้ว บริษัทจะสง่ช่ือผู้ ใช้ (Username) และ
รหสัผา่น (Password) และคูม่ือการเข้าใช้งานในระบบ ไปยงัอีเมลที่ทา่นได้สง่มาแจ้งไว้กบับริษัท 

การลงทะเบียนเข้าประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 จะเปิดลงทะเบียนผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ตัง้แตเ่วลา 8.30 น.เป็นต้นไป 
ทัง้นี ้การเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ (E–AGM) ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะต้องเตรียมด าเนินการดงันี ้ 

 ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะ ต้องเข้าไปดาวน์โหลดโปรแกรมในเว็ปไซด์ www.conovance.com/download.php 
โดยอปุกรณ์และระบบท่ีรองรับส าหรับโปรแกรมที่ใช้ในการประชมุ E-AGM Meeting  
1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์/โน๊ตบุ๊ค/แท็ปเลต็ *ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Window เท่านัน้* (ระบบปฏิบตัิการวินโดว์ XP/7/8/10)  
2. อินเตอร์เน็ตความเร็ว 3.0 Mbps 
3. ไมโครโฟนและกล้องเพื่อแสดงตวัตนก่อนร่วมประชมุ  

 ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะ สามารถดาวน์โหลดคูม่ือและวีดีโอการใช้งานท่ีเว็บไซต์ www.conovance.com/support.php 
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หลักเกณฑ์วิธีนับคะแนนและการประกาศผลคะแนน การประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2563 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

ขัน้ตอนการออกเสียงลงคะแนน 
1.  การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระท าโดยเปิดเผย ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะ ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใด

อยา่งหนึง่ คือ เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง ไมส่ามารถแบ่งการออกเสียง ลงคะแนนเป็นบางสว่น (เว้นแต่เป็นการออก
เสยีงของ Custodian) 

2.  ผู้ ถือหุ้นเฉพาะที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ท าเคร่ืองหมายในช่อง ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ใน
โปรแกรมลงคะแนน และจะประกาศผลคะแนนเสยีงให้ที่ประชมุทราบ 

3.  ผู้ ถือหุ้นที่ไม่ออกเสียงลงคะแนนในโปรแกรมลงคะแนนเสียง หรือไม่กดลงคะแนนเข้าในระบบ จะถือว่ามีมติเห็นด้วย ตามที่
ประธานเสนอตอ่ที่ประชมุ 

 

หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง 
1.  ให้นบัหนึง่หุ้นเป็นหนึง่เสยีง และให้ถือเอาเสยีงข้างมากเป็นเกณฑ์ในการลงมติ เว้นแต่กฎหมายก าหนดเป็นอย่างอื่น ถ้าคะแนน

เสยีงเทา่กนัให้ประธานมีเสยีงชีข้าดอีกเสยีงหนึง่ตา่งหากจากในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้น  
2.  การนบัผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ จะนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นในที่ประชุม เฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย 

และ/หรือ งดออกเสียง แล้วน าไปหกัออกจากจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นในที่ประชุม โดยสว่นที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนน
เสยีงที่เห็นด้วย ทัง้นีไ้ด้นบัรวมคะแนนเสยีงที่ผู้มอบฉนัทะได้ลงคะแนนมาในหนงัสอืมอบฉนัทะเรียบร้อยแล้ว ซึง่ได้บนัทกึคะแนน
เสยีงดงักลา่วไว้ลว่งหน้าในตอนท่ีลงทะเบียนเข้าประชมุแล้ว  

3.  การแจ้งผลการลงคะแนนเสยีงจะระบคุะแนนเสยีง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง โดยในแต่ละระเบียบวาระจะใช้จ านวนหุ้น
ของผู้ เข้าประชมุลา่สดุ 

4.  กรณีที่จะถือว่าเป็นบตัรเสีย หมายถึง กรณีที่ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะแสดงเจตนาไม่ชดัเจนในบตัรลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ 
เช่น ลงคะแนนเสยีงเกินกวา่ 1 ช่องในบตัรลงคะแนนอิเลก็ทรอนิกส ์หรือมีการแยกการลงคะแนนเสยีง (ยกเว้นกรณีคสัโตเดียน)  
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สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 11 
 

แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2563 
ในรูปแบบผ่านสื่ออิเลค็ทรอนิกส์ (E – AGM) 

 
     เขียนที่ ………………………..…………………… 

             วนัท่ี ……. เดือน ………….…… พ.ศ.………..…. 
 
 ข้าพเจ้า ……………………………………………….………………….สญัชาติ ………………………..………….……………….  
อยูบ้่านเลขท่ี …………………………ถนน………………………………………..ต าบล/แขวง………….……….……..………….………….. 
อ าเภอ.………………………………..จงัหวดั……………………………………..รหสัไปรษณีย์ ………………..……..………….….….…… 
*อีเมล................................................................................................................................................................................................... 
 เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) โดยถือหุ้นสามญัจ านวนทัง้สิน้รวม …………..……….
หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั ………………………………………. เสยีง มีความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้หุ้นสามญัประจ าปี 2563 
ในรูปแบบ E – AGM โดย 

  เข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง 
  มอบฉนัทะให้ นาย/ นาง / นางสาว……………………………………… *อีเมล..................................................................... 

มาเข้าร่วมประชมุฯแทนในครัง้นี ้
 

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

   
 

หมายเหต:ุ  
1. กรณีประชมุด้วยตนเอง ต้องแนบส าเนาบตัรประชาชนมาด้วย 
2. กรณีมอบฉนัทะให้ผู้ อ่ืน ต้องแนบแบบมอบฉนัทะ ก. ข. หรือ ค. พร้อมส าเนาบตัรประชาชนของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะมาด้วย 
3. น าส่ง Soft file มาท่ีอีเมล companysecretary@ait.co.th และ/หรือ จัดส่งเอกสารฉบบัจริงมาทางไปรษณีย์ท่ี “ฝ่ายเลขานุการบริษัท 

บริษัท. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมช่ันเทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 37/2 อาคารเอไอที ถนนสุทธิสารวินิจฉัย สามเสนนอก ห้วย
ขวาง กรุงเทพมหานคร 10320” ภายในวนัพฤหสับดีท่ี 25 มิถนุายน 2563 

4. เม่ือบริษัทได้ตรวจสอบรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิในการประชุมผู้ ถือหุ้นก่อนวนัขึน้เคร่ืองหมาย  XM ท่ีก าหนดไว้ในวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2563 
ถูกต้องครบถ้วนแล้ว บริษัทจะจดัส่งช่ือผู้ ใช้ (Username) และรหสัผ่าน (Password) และคู่มือการเข้าใช้งานในระบบ ไปยงัอีเมลท่ีท่านได้ส่ง
มาแจ้งไว้กบับริษัท ภายในวนัท่ี 29 มิถนุายน 2563 
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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 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 ……………………………..  

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2563 จดัขึน้ในรูปแบบการประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) ในวนัพฤหสับดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ถ่ายทอดสด 
ณ ห้องสมัมนา ชัน้ 1 บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 37/2 ถนนสทุธิสารวินิจฉยั แขวงสามเสนนอก เขตห้วย
ขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 หรือจะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 

กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะกระท าไปในการประชมุนัน้ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
 
         ลงช่ือ …………………………………………………ผู้มอบฉนัทะ 
       (…..………………………………………….) 
 
         ลงช่ือ …………………………………………………ผู้ รับมอบฉนัทะ 
       (…..………………………………………….) 
 
หมายเหต:ุ  

1. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยก
จ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

2. ผู้มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะ จะต้องแนบส าเนาบตัรประชาชนมาพร้อมกบัหนงัสือมอบอ านาจด้วย 
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ปิดอากร 20 บาท 
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

(แบบที่ก าหนดรายการต่างๆ ที่มอบฉันทะที่ละเอียดชดัเจนตายตัว) 
 

        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 
และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั ………………………………………. เสยีง ดงันี ้ขอมอบฉนัทะให้ 

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

  …นายโชคชยั…ตัง้พลูสนิธนา………….…………………………. อาย ุ…72…ปี อยูบ้่านเลขท่ี …1275…………….………... 
ถนน ……………ทรงวาด………………………ต าบล/แขวง …สมัพนัธวงศ์…………..อ าเภอ/เขต ……………สมัพนัธวงศ์………………… 
จงัหวดั …………กรุงเทพฯ……………………..รหสัไปรษณีย์ …………10100…………….หรือ 

 ….นายพงษ์เทพ…ผลอนนัต์……….…………………...…….………อาย ุ…66…ปี อยูบ้่านเลขที่ ...36…ซ.ศนูย์วิจยั…4…..…. 
ถนน ……………เพชรบรีุตดัใหม…่……………ต าบล/แขวง …บางกะปิ………………อ าเภอ/เขต ……………ห้วยขวาง……………..……. 
จงัหวดั …………กรุงเทพฯ……………………..รหสัไปรษณีย์ …………10320…………………..  

 ….นายศรีภพ…สารสาส……….…………………...………………..อาย ุ…63….ปี อยูบ้่านเลขที่ ...12/96……………....……. 
ถนน ……………ศรีนครินทร์…………………...ต าบล/แขวง ……หนองบอน…………..อ าเภอ/เขต ……………ประเวศ……………...……. 
จงัหวดั …………กรุงเทพฯ……………………..รหสัไปรษณีย์ …………10260…………………..   

 …..นายธนารักษ์…พงษ์เภตรา……….…………………...…….……อาย ุ…64……ปี อยูบ้่านเลขท่ี ...478 ซ.รัชดาภิเษก 26… 
ถนน ……………รัชดาภิเษก……………………ต าบล/แขวง ………สามเสนนอก………อ าเภอ/เขต ……………ห้วยขวาง………………. 
จงัหวดั …………กรุงเทพฯ……………………..รหสัไปรษณีย์ …………10310…………………..   

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2563 จดัขึน้ในรูปแบบการประชมุผา่นสือ่อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวนัพฤหสับดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ถ่ายทอดสด 
ณ ห้องสมัมนา ชัน้ 1 บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 37/2 ถนนสทุธิสารวินิจฉยั แขวงสามเสนนอก เขตห้วย
ขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 หรือจะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 
 ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
 
ระเบียบวาระที่ 1   พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจ าปีผู้ถอืหุ้นครัง้ที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 
     □ ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
     □ ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

□ เห็นด้วย  □ ไมเ่ห็นด้วย  □ งดออกเสยีง 
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ระเบียบวาระที่ 2   รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2562 และรายงานประจ าปี 2562 ของบริษัท 
    □ ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
    □ ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

□ เห็นด้วย  □ ไมเ่ห็นด้วย  □ งดออกเสยีง 
 

ระเบียบวาระที่ 3   พิจารณาอนุมัติงบการเงนิของบริษัทประจ าปี 2562 สิน้สุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
    □ ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
    □ ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

□ เห็นด้วย  □ ไมเ่ห็นด้วย  □ งดออกเสยีง 
 

ระเบียบวาระที่ 4   รับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 
     □ ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
     □ ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

□ เห็นด้วย  □ ไมเ่ห็นด้วย  □ งดออกเสยีง 
 

ระเบียบวาระที่ 5    พิจารณาเลือกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการเดิมที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 
    □ ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
    □ ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

     □ การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
□ เห็นด้วย  □ ไมเ่ห็นด้วย  □ งดออกเสยีง 

   □ การแตง่ตัง้กรรมการ เป็นรายบคุคล 
ช่ือกรรมการ นายธนา ไชยประสทิธ์ิ 

    □ เห็นด้วย  □ ไมเ่ห็นด้วย  □ งดออกเสยีง 
    ช่ือกรรมการ นายศิริพงษ์ อุน่ทรพนัธุ์ 
    □ เห็นด้วย  □ ไมเ่ห็นด้วย  □ งดออกเสยีง 
     ช่ือกรรมการ นายโชคชยั ตัง้พลูสนิธนา 
    □ เห็นด้วย  □ ไมเ่ห็นด้วย  □ งดออกเสยีง 
      ช่ือกรรมการ นางศศิเนตร พหลโยธิน 
    □ เห็นด้วย  □ ไมเ่ห็นด้วย  □ งดออกเสยีง 
 

ระเบียบวาระที่ 6    พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจ าปี 2563 
    □ ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
       □ ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
   □ เห็นด้วย  □ ไมเ่ห็นด้วย  □ งดออกเสยีง 
 

ระเบียบวาระที่ 7    พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชขีองบริษัท และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ีประจ าปี 2563 
    □ ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
       □ ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
   □ เห็นด้วย  □ ไมเ่ห็นด้วย  □ งดออกเสยีง 
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ระเบียบวาระที่ 8   อื่นๆ (ถ้ามี) 
    □ ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
       □ ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
   □ เห็นด้วย  □ ไมเ่ห็นด้วย  □ งดออกเสยีง 
 
  การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉันทะนีใ้ห้ถือว่าการลงคะแนน
เสยีงนัน้ไมถ่กูต้อง และไมถื่อเป็นการลงคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้น 
  ในกรณีที่ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไมช่ดัเจนหรือในกรณีที่ประชมุ
มีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลีย่นแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด 
ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
  กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉันทะกระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าได้ระบุใน
หนงัสอืมอบฉนัทะ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
 
         ลงช่ือ …………………………………………………ผู้มอบฉนัทะ 
       (…..………………………………………….) 
 
 
         ลงช่ือ …………………………………………………ผู้ รับมอบฉนัทะ 
       (…..………………………………………….) 
 
 

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

   ลงช่ือ …………………………………………………ผู้ รับมอบฉนัทะ 
       (…..………………………………………….) 
 
หมายเหต:ุ  

1. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยก
จ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

2. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
3. กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉนัทะให้กบักรรมการอิสระ ผู้ ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉนัทะให้กบักรรมการอิสระคือ นายโชคชยั ตัง้พูลสินธนา 

หรือนายพงษ์เทพ ผลอนนัต์ หรือนายศรีภพ สารสาส หรือนายธนารักษ์ พงษ์เภตรา ทา่นหนึง่ทา่นใดก็ได้ 

4. ผู้มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะ จะต้องแนบส าเนาบตัรประชาชนมาพร้อมกบัหนงัสือมอบอ านาจด้วย 
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ปิดอากร 20 บาท 
 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถอืหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (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 
และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั ………………………………………. เสยีง ดงันี ้ขอมอบฉนัทะให้ 

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

  …นายโชคชยั…ตัง้พลูสนิธนา………….…………………………. อาย ุ…72…ปี อยูบ้่านเลขท่ี …1275……………….……... 
ถนน ……………ทรงวาด………………………ต าบล/แขวง …สมัพนัธวงศ์…………..อ าเภอ/เขต ……………สมัพนัธวงศ์…………..…….. 
จงัหวดั …………กรุงเทพฯ……………………..รหสัไปรษณีย์ …………10100…………….หรือ 

 ….นายพงษ์เทพ…ผลอนนัต์……….…………………...…….………อาย ุ…66…ปี อยูบ้่านเลขที่ ...36…ซ.ศนูย์วิจยั…4……... 
ถนน ……………เพชรบรีุตดัใหม…่……………ต าบล/แขวง …บางกะปิ………………อ าเภอ/เขต ……………ห้วยขวาง………………..…. 
จงัหวดั …………กรุงเทพฯ……………………..รหสัไปรษณีย์ …………10320…………………..  

 ….นายศรีภพ…สารสาส……….…………………...………………..อาย ุ…63….ปี อยูบ้่านเลขที่ ...12/96…………...………. 
ถนน ……………ศรีนครินทร์…………………...ต าบล/แขวง ……หนองบอน…………..อ าเภอ/เขต ……………ประเวศ……………..……. 
จงัหวดั …………กรุงเทพฯ……………………..รหสัไปรษณีย์ …………10260…………………..   

 …..นายธนารักษ์…พงษ์เภตรา……….…………………...…….……อาย ุ…64……ปี อยูบ้่านเลขท่ี ....478 ซ.รัชดาภิเษก26.… 
ถนน ……………รัชดาภิเษก……………………ต าบล/แขวง ………สามเสนนอก………อ าเภอ/เขต ……………ห้วยขวาง…………..……. 
จงัหวดั …………กรุงเทพฯ……………………..รหสัไปรษณีย์ …………10310…………………..   

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2563 จดัขึน้ในรูปแบบการประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) ในวนัพฤหสับดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ถ่ายทอดสด 
ณ ห้องสมัมนา ชัน้ 1 บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 37/2 ถนนสทุธิสารวินิจฉยั แขวงสามเสนนอก เขตห้วย
ขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 หรือจะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 

ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
 

ระเบียบวาระที่ 1   พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจ าปีผู้ถอืหุ้นครัง้ที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 
     □ ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
     □ ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

□ เห็นด้วย  □ ไมเ่ห็นด้วย  □ งดออกเสยีง 
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ระเบียบวาระที่ 2   รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2562 และรายงานประจ าปี 2562 ของบริษัท 
    □ ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
    □ ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

□ เห็นด้วย  □ ไมเ่ห็นด้วย  □ งดออกเสยีง 
 

ระเบียบวาระที่ 3   พิจารณาอนุมัติงบการเงนิของบริษัทประจ าปี 2562 สิน้สุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
    □ ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
    □ ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

□ เห็นด้วย  □ ไมเ่ห็นด้วย  □ งดออกเสยีง 
 

ระเบียบวาระที่ 4    รับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 
     □ ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
     □ ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

□ เห็นด้วย  □ ไมเ่ห็นด้วย  □ งดออกเสยีง 
 

ระเบียบวาระที่ 5    พิจารณาเลือกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการเดิมที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 
    □ ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
    □ ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

     □ การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
□ เห็นด้วย  □ ไมเ่ห็นด้วย  □ งดออกเสยีง 

   □ การแตง่ตัง้กรรมการ เป็นรายบคุคล 
ช่ือกรรมการ นายธนา ไชยประสทิธ์ิ 

    □ เห็นด้วย  □ ไมเ่ห็นด้วย  □ งดออกเสยีง 
    ช่ือกรรมการ นายศิริพงษ์ อุน่ทรพนัธุ์ 
    □ เห็นด้วย  □ ไมเ่ห็นด้วย  □ งดออกเสยีง 
     ช่ือกรรมการ นายโชคชยั ตัง้พลูสนิธนา 
    □ เห็นด้วย  □ ไมเ่ห็นด้วย  □ งดออกเสยีง 
      ช่ือกรรมการ นางศศิเนตร พหลโยธิน 
    □ เห็นด้วย  □ ไมเ่ห็นด้วย  □ งดออกเสยีง 
 

ระเบียบวาระที่ 6    พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจ าปี 2563 
    □ ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
       □ ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
   □ เห็นด้วย  □ ไมเ่ห็นด้วย  □ งดออกเสยีง 
 

ระเบียบวาระที่ 7    พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชขีองบริษัท และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ีประจ าปี 2563 
    □ ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
       □ ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
   □ เห็นด้วย  □ ไมเ่ห็นด้วย  □ งดออกเสยีง 
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ระเบียบวาระที่ 8   อื่นๆ (ถ้ามี) 
    □ ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
       □ ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
   □ เห็นด้วย  □ ไมเ่ห็นด้วย  □ งดออกเสยีง 
 

  การลงคะแนนเสยีงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะนีใ้ห้ถือวา่การลงคะแนน
เสยีงนัน้ไมถ่กูต้อง และไมถื่อเป็นการลงคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้น 
  ในกรณีที่ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไมช่ดัเจนหรือในกรณีที่ประชมุ
มีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลีย่นแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด 
ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
  กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉันทะกระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าได้ระบุใน
หนงัสอืมอบฉนัทะ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
 
         ลงช่ือ …………………………………………………ผู้มอบฉนัทะ 
       (…..………………………………………….) 
 
 
         ลงช่ือ …………………………………………………ผู้ รับมอบฉนัทะ 
       (…..………………………………………….) 
 
 

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

   ลงช่ือ …………………………………………………ผู้ รับมอบฉนัทะ 
       (…..………………………………………….) 
 
 
หมายเหต ุ:  

1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค.ใช้กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน   (Custodian) ในประเทศ
ไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เทา่นัน้ 

2. หลกัฐานท่ีต้องแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะคือ 
ก. หนงัสือมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
ข. หนงัสือยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน  (Custodian) 

3. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวน
หุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

4. ระเบียบวาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 13 
 
 

แบบฟอร์มขอรับรายงานประจ าปี 2562 ในรูปแบบหนังสือ 
 
เรียน เลขานกุารบริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 
 

เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น……..…………………………….. 
ข้าพเจ้า…………………………………………………..……….………………………………..สญัชาต…ิ……………………………….….. 
ที่อยู…่………………………………………………………………………….……………………………………………………...…………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………...……………… 
หมายเลขโทรศพัท์ติดตอ่……………………………………………………… อีเมล์ …………………………………………...…………….…  
1. มีความประสงค์ขอรับรายงานประจ าปี 2562 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 ถือหุ้นสามารถสง่รายละเอียดการขอรับเอกสารมายงับริษัทหรือติดตอ่ขอรับได้ที ่
 

ฝ่ายเลขานุการบริษัท 
บริษัท แอ็ดวานซ์อนิฟอร์เมชั่นเทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 

  เลขที่ 32/7 อาคาร เอไอที ถนนสุทธิสารวนิิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 
 หรือ companysecretary@ait.co.th   
  หากมีเหตุขดัข้องสามารถติดต่อ 02-275-9400 ต่อ 1102, 1103 หรือ 3603 
 

หมายเหตุ : ผู้ ถือหุ้นมีสทิธิขอรับรายงานประจ าปี 2562 ได้ทา่นละ 1 เลม่ 
    : ขอความกรุณาใสข้่อมลูให้ครบถ้วนเพื่อความสะดวกในการจดัสง่เอกสาร 
    : ทา่นสามารถศกึษาข้อมลูรายงานประจ าปีทางอิเลก็ทรอนิกส์ได้ที่ QR Code  
     สแกน 

mailto:companysecretary@ait.co.th

