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ที ่AIT (SVP-SEC) 008/2559 
           วนัท่ี 1  มีนาคม 2559 
 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2559 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น 
สิง่ที่สง่มาด้วย    1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2558  เมื่อวนัท่ี 10 เมษายน 2558 (ประกอบการพิจารณา 
                                 ระเบียบวาระท่ี 1) 

  2. รายงานประจ าปี 2558 (Annual Report) พร้อมงบการเงินของบริษัทฯ ซึง่ผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีภายนอก 
      และคณะกรรมการตรวจสอบ สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 2 และที่ 3) 

 3. รายละเอียดการจ่ายปันผล และอตัราการจ่ายปันผลย้อนหลงั 3 ปี (ประกอบการพิจารณาระเบยีบวาระท่ี 4) 
   4. ประวตัิกรรมการท่ีเสนอให้ด ารงต าแหนง่ (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 5) 
   5. ค านิยามและคณุสมบตัิกรรมการอิสระของบริษัท (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 5) 
   6. คา่ตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2558 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 6) 
   7. การแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่ตอบแทน (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 7) 
   8. ส าเนาข้อบงัคบัของบริษัทในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 

 9. รายการเอกสารที่ต้องแสดงและสง่มอบให้แก่บริษัทในการลงทะเบียนเข้าประชมุ วิธีนบัคะแนนและการประกาศผล
คะแนน ขัน้ตอนการเข้าร่วมประชมุ 

10. หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.  
               11. แผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุ 
   

 ด้วยบริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) จะจดัให้มีการประชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2559 ในวนัศุกร์
ที่ 8 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชัน้ 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ 92 ซอยแสงแจ่ม 

ถนนพระราม 9   แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 เพื่อพิจารณาเร่ืองตา่งๆตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้
 

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญประจ าปีผู้ถอืหุ้นครัง้ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 
  ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯได้จดัท ารายงานการประชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2558 ซึง่ได้จดัขึน้เมื่อวนัท่ี 

10 เมษายน  2558 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1 นบัแตว่นัประชมุตามที่กฎหมายก าหนด พร้อมทัง้เผยแพร่ทาง
เว็บไซต์  ของบริษัทฯ (www.ait.co.th) แล้วไมป่รากฏวา่มีผู้คดัค้านหรือขอแก้ไขใดๆ 
 

 ความเห็นคณะกรรมการฯ: เห็นสมควรเสนอรายงานการประชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2558 เมื่อวนัท่ี 10 
เมษายน 2558 ดงักลา่วให้ผู้ ถือหุ้นรับรอง 
 

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2558 และรายงานประจ าปี 
 ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯได้รวบรวมจดัท ารายงานเก่ียวกบักิจการของบริษัทฯ ในด้านตา่งๆ ในรอบปี 2558                

ดงัรายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี 2558 ตามสิง่ที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2 
 

http://www.ait.co.th/
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ความเห็นคณะกรรมการฯ: เห็นสมควรสรุปรายงานเก่ียวกบักิจการของบริษัทฯในรอบปี 2558 ให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบในวนั
ประชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้นฯ 
 

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมตัิงบการเงนิของบริษัทฯ ประจ าปี 2558 
                            ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้จดัท างบการเงินของบริษัทฯ ประจ าปี 2558 ซึง่รับรองโดยผู้สอบบญัชี บริษัท ส านกังาน 

อี วาย  จ ากดั และผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียด ปรากฏในรายงาน
ประจ าปี 2558 ของบริษัทฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2  

 

ความเห็นคณะกรรมการฯ: เห็นสมควรให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิงบการเงินของบริษัทฯ ประจ าปี 2558 ซึง่แสดงฐานะ
การเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2558 

 

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงนิก าไรและการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2558 
 ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทมีนโยบายจ่ายปันผลไมต่ า่กวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิ ในกรณีที่ไมม่ีความจ าเป็นอื่นใดใน

การใช้เงินนัน้ และการจา่ยเงินปันผลนัน้จะต้องไมก่ระทบตอ่การด าเนินงานปกติของบริษัทอยา่งมีนยัส าคญั ตามสิ่งที่ส่ง
มาด้วยหมายเลข 3  
 

ความเห็นคณะกรรมการฯ: จากการประชมุของคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2559 เมื่อวนัท่ี 16 กมุภาพนัธ์ 2559 
พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตักิารจดัสรรก าไรสทุธิ จากผลการด าเนินงานในปี 2558 
ดงันี ้ 

  

4.1 บริษัทได้จดัสรรก าไรเป็นทนุส ารองจ านวน 5,960,449.- บาท (ห้าล้านเก้าแสนหกหมื่นสีร้่อยสีส่บิเก้าบาท) ท าให้ 
      ส ารองครบร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบยีน ตามที่บญัญตัิไว้ในมาตรา 116 แหง่พระราชบญัญตับิริษัทมหาชน 
      จ ากดั พ.ศ. 2535 

 4.2 จ่ายเงินปันผลในปี 2558 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 2.05 บาท (สองบาทห้าสตางค์) และเนื่องจากบริษัท 
            ได้จ่ายปันผลระหวา่งกาลไปแล้วเมื่อวนัท่ี 3 กนัยายน 2558 ในอตัราหุ้นละ 0.55 บาท (ห้าสบิห้าสตางค์) 
            ดงันัน้บริษัทจะจา่ยเงินปันผลเพิ่มอีกหุ้นละ 1.50 บาท (หนึง่บาทห้าสบิสตางค์) โดยก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ 
        ถือหุ้นท่ีมีสทิธิได้รับปันผลในวนัท่ี 22 เมษายน 2559 และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตั ิ
       หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ได้มกีารแก้ไขเพิ่มเติม)  โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอน 
            หุ้นในวนัท่ี 25 เมษายน 2559 และก าหนดจา่ยเงินปันผลในวนัท่ี 4 พฤษภาคม 2559 

    4.3 ก าไรสว่นท่ีเหลอื บริษัทจะจดัเป็นก าไรสะสมที่ยงัไมจ่ดัสรรตอ่ไป 
 

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ 
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบงัคบับริษัท ในหมวด 3 ข้อ 16 ก าหนดไว้วา่ ในการประชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้นทกุครัง้ 
กรรมการจ านวน 1 ใน 3 จะต้องพ้นจากต าแหนง่ ถ้าจ านวนกรรมการท่ีจะพ้นจากต าแหนง่ไมอ่าจแบง่ออกได้พอดี 1 ใน 3  
ให้กรรมการจ านวนใกล้เคยีงที่สดุกบัจ านวน 1 ใน 3 ออกจากต าแหนง่ ในปีแรกและปีที่สองภายหลงัการจดทะเบยีนแปร
สภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากดัการออกจากต าแหนง่ของกรรมการตามวาระจะใช้วิธีจบัสลากกนั สว่นในปีตอ่ๆไปให้
กรรมการคนที่อยูใ่นต าแหนง่นานท่ีสดุเป็นผู้ออกจากต าแหนง่ และหากในคราวเดียวกนัมีกรรมการหลายคนอยูใ่นต าแหนง่
มานานเทา่ๆกนั เป็นจ านวนมากกวา่จ านวนท่ีต้องพ้นจากต าแหนง่ในคราวนัน้ ให้กรรมการดงักลา่วพ้นจากต าแหนง่โดยใช้
วิธีจบัสลาก ทัง้นีก้รรมการท่ีออกตามวาระนัน้ๆ อาจถกูเลอืกเข้ามาด ารงต าแหนง่ใหมไ่ด้  
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  จากการประชมุคณะกรรมการครัง้ที่ 1/2559  เมื่อวนัท่ี 16 กมุภาพนัธ์ 2559 มีกรรมการ 4 ทา่น ที่ครบวาระการ
ด ารงต าแหนง่ 4 ทา่นดงันีค้ือ 

1. นายพงษ์เทพ ผลอนนัต์   รองประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ 
2. นายสรุพร รักตประจิต  กรรมการบริษัท 
3. นายกิจจา เหลา่บญุชยั กรรมการบริษัท 
4. นายกิตติศกัดิ์ สพโชคชยั กรรมการบริษัท 

        ในการพิจารณาเสนอช่ือกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ด าเนินการพิจารณาเสนอช่ือผู้ที่เหมาะสมเป็นกรรมการตอ่คณะกรรมการ
บริษัท ในการด าเนินการพิจารณาเลอืกกรรมการทา่นใหม่แทน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนจงึได้เสนอ
ความเห็นตอ่คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการท่ีมีสว่นได้เสยีมไิด้ร่วมพิจารณา) เพื่อเสนอตอ่ทีป่ระชมุผู้ ถือหุ้น เพื่อให้
แตง่ตัง้กรรมการดงัตอ่ไปนี ้ 

1. นายพงษ์เทพ ผลอนนัต์ รองประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ 
2. นายสรุพร รักตประจิต  กรรมการบริษัท 
3. นายกิจจา เหลา่บญุชยั กรรมการบริษัท 
4. นายกิตติศกัดิ์ สพโชคชยั กรรมการบริษัท 

ที่ออกตามระเบียบวาระทัง้ 4 ทา่น กลบัเข้าเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบอีกวาระหนึง่ ส าหรับประวตัิของผู้
ที่คณะกรรมการเสนอช่ือเพื่อแตง่ตัง้เป็นกรรมการ และรายละเอยีดในการพิจารณาปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 
4 และ 5 

 

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิตามข้อพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทนเสนอ กลา่วคือรับทราบการออกตามวาระของกรรมการจ านวน 4 ทา่นคือ นายพงษ์เทพ ผลอนนัต์ นายสรุพร 
รักตประจิต นายกิจจา เหลา่บญุชยั และนายกิตตศิกัดิ์ สพโชคชยัและพิจารณาแตง่ตัง้ นายพงษ์เทพ ผลอนนัต์ นายสรุพร 
รักตประจิต นายกิจจา เหลา่บญุชยั และนายกิตตศิกัดิ์ สพโชคชยักลบัเข้าเป็นกรรมการ บริษัท แอด็วานซ์อินฟอร์เมชัน่
เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2559 อีกวาระหนึง่ 

 

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ 
 ข้อเท็จจริงและเหตุผล ในการพิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  

มีความเห็นน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท ดงันี ้
1. เนื่องจากเบีย้ประชมุและคา่ตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนยงัคงอตัราเดมิ ตามที่ได้รับการอนมุตัิจากที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2558 จึงไมต้่อง
น ามาขออนมุตัจิากที่ประชมุอกี 
2. น าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ที่ประชมุสามญัประจ าปีผู้ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัจิ่ายคา่ตอบแทนกรรมการในรูปของ
เงินบ าเหน็จประจ าปี 2558 เป็นเงิน 15,000,000 บาท (สบิห้าล้านบาทถ้วน) โดยจา่ยจากคา่ใช้จ่ายในปี 2559 และ ให้
ประธานกรรมการเป็นผู้จดัสรรคา่ตอบแทนประจ าปี รายละเอียดในการพิจารณาปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 6 
 

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2558 เป็น
เงิน 15,000,000 บาท (สบิห้าล้านบาทถ้วน) สว่นอตัราเบีย้และคา่ตอบแทนรายเดือนได้รับการอนมุตัิจากการประชมุ
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สามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2558 แล้วและยงัคงใช้อตัราเดิมอยู ่จึงไมต้่องขออนมุตัิในการประชมุครัง้นี ้ ตามที่คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนเสนอมา 

 

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทน 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบงัคบับริษัท ในหมวด 8 ข้อ 54 ก าหนดไว้วา่ ในการประชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้นทกุครัง้
จะต้องมีการแตง่ตัง้ผู้ตรวจสอบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชี 
  จากการประชมุของคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ที่ 1/2559 เมื่อวนัที่ 16 กมุภาพนัธ์ 2559 คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ประชมุพิจารณาคดัเลอืกผู้ตรวจสอบบญัชีของบริษัทในปี 2559 แล้วมีมตเิสนอผลการพิจารณาตอ่ที่ประชมุ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอตอ่ที่ประชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2559  เพื่อแตง่ตัง้ นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 5313 และ/หรือนายเตมิพงษ์ โอปนาพนัธุ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที่ 4501 และ/หรือ
นางสาวสมุาล ีรีวราบณัฑิต ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 3970 จากบริษัท ส านกังาน อี วาย จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของ
บริษัทในปี 2559 ในการนี ้คณะกรรมการตรวจสอบใคร่ขอเสนอคา่ตรวจสอบบญัชีใน ปี 2559  ของบริษัท แอ็ดวานซ์อิน
ฟอร์เมชัน่เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) เป็นเงิน  1,285,000 บาท (หนึง่ล้านสองแสนแปดหมื่นห้าพนับาทถ้วน) ตอ่ปี  
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 7 
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาแตง่ตัง้ 
นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 5313 และ/หรือ 
นายเติมพงษ์ โอปนาพนัธุ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 4501 และ/หรือ 
นางสาวสมุาล ีรีวราบณัฑิต ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 3970 จากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของ
บริษัทในปี 2559 และก าหนดคา่ตรวจสอบบญัชี ในปี 2559 ของบริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 
เป็นเงิน 1,285,000 บาท (หนึง่ล้านสองแสนแปดหมื่นห้าพนับาทถ้วน) ตอ่ปี 

 

ระเบียบวาระอื่นๆ   (ถ้ามี) 
 

 บริษัทก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นเพื่อสทิธิในการเข้าร่วมประชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้น ครัง้ที ่1/2559 (Record 
Date) ในวนัท่ี 2 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
โดยปิดสมดุทะเบียนรวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นเพื่อสทิธิในการเข้าร่วมประชมุในวนัท่ี 3 มีนาคม  2559 

 
 

        จึงขอเรียนเชิญทา่นเข้าร่วมประชมุตามวนั เวลา และสถานท่ี ดงักลา่วโดยพร้อมเพรียงกนั โดยปฎิบตัิตามหลกัเกณฑ์
และวิธีปฎิบตัิในการเข้าร่วมประชมุ และการออกเสยีงลงคะแนนตามเอกสารตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 9 การมอบ
ฉนัทะให้เข้าร่วมประชมุตามเอกสารตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 10 และแผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุตามเอกสารตามสิ่งที่
ส่งมาด้วยหมายเลข 11 ที่น าสง่มาพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุนีแ้ล้ว  

 
        ขอแสดงความนบัถือ 
      บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 
                                                                                            
                                                                                                 (นายธนา  ไชยประสทิธ์ิ) 
                   ประธานคณะกรรมการ  
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                                                                                                         สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1
     ส าเนารายงานการประชุมสามญัประจ าปีผู้ถอืหุ้นครัง้ที่ 1/2558 

           ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 1 
 

รายงานการประชุมสามัญประจ าปีผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 1/2558 
 
ประชมุเมื่อวนัท่ี 10 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชัน้ 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลปิ ซอฟเฟอริน กรุงเทพ เลขท่ี 92 ซอยแสง
แจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง 96 ราย และมอบฉนัทะให้ผู้อื่นเข้า
ร่วมประชมุแทน 274 ราย รวมทัง้สิน้จ านวน 370 ราย นบัจ านวนหุ้นรวมกนัได้ 90,815,020 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 44.02 ของจ านวนหุ้นที่
จ าหนา่ยได้ทัง้หมดของบริษัท 206,320,897 หุ้น  ซึง่เกินกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมดของบริษัทแล้ว ครบเป็นองค์ประชมุ
ตามข้อบงัคบับริษัท ข้อ 32  โดยมีคณุธนา ไชยประสทิธ์ิ ท าหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2558 
 

ก่อนเข้าสูว่าระการประชมุ คณุวรวิทย์ วฒันกลุจรัส เลขานกุารบริษัท ได้ชีแ้จงเก่ียวกบัการออกเสยีงลงคะแนนดงันี ้
 

วิธีนบัคะแนนและการประกาศผลคะแนน  
ขัน้ตอนการออกเสยีงลงคะแนน 

1. การออกเสยีงลงคะแนน ประธานในท่ีประชมุขอให้ผู้ ถือหุ้นออกเสยีงลงคะแนน 
2. ผู้ ถือหุ้นเฉพาะที่ประสงค์จะออกเสยีงไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง ให้ท าเคร่ืองหมายในช่องไมเ่ห็นด้วยหรือ งดออกเสยีงในบตัร

ลงคะแนน (ที่ทกุทา่นได้รับเมื่อตอนลงทะเบียน) และประธานฯ จะให้เจ้าหน้าที่น าบตัรลงคะแนนของผู้ ถือหุ้นไปตรวจนบัคะแนน
เสยีง และประกาศผลคะแนนเสยีงให้ที่ประชมุทราบ 

3. ผู้ ถือหุ้นท่ีไมอ่อกเสยีงลงคะแนนในบตัรลงคะแนนเสยีง หรือไมส่ง่บตัรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ จะถือวา่มมีตเิห็นด้วยตามที่
ประธานเสนอตอ่ที่ประชมุ 

 

กติกาการนบัคะแนนเสยีง 
1. ให้นบัหนึง่หุ้นเป็นหนึง่เสยีง และให้ถือเอาเสยีงข้างมากเป็นมติ เว้นแตก่ฎหมายก าหนดเป็นอยา่งอืน่ ถ้าคะแนนเสยีงเทา่กนัให้

ประธานมีเสยีงชีข้าดอกีเสยีงหนึง่ตา่งหากจากในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้น 
2. การนบัผลการลงคะแนนเสยีงในแตล่ะระเบียบวาระ จะนบัคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้นในที่ประชมุ เฉพาะที่ออกเสยีงไมเ่ห็นด้วย 

และ/หรือ งดออกเสยีง แล้วน าไปหกัออกจากจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นในที่ประชมุ เฉพาะทีม่อบฉนัทะที่ได้บนัทกึไว้
ลว่งหน้า 

3. หากผู้ เข้าร่วมประชมุประสงค์จะออกจากห้องประชมุโดยออกเสยีงลงคะแนนไว้ลว่งหน้า โปรดติดตอ่ เจ้าหน้าที่ เว้นแตป่ระสงค์
จะให้ถือวา่ออกเสยีงลงคะแนนเห็นด้วย 

4.  การแจ้งผลการลงคะแนนเสยีงจะระบคุะแนนเสยีง เห็นด้วย ไมเ่หน็ด้วย และงดออกเสยีง โดยในแตะ่ระเบียบวาระจะใช้จ านวน
หุ้นของผู้ เข้าประชมุลา่สดุ 

 

การแสดงความเห็นหรือซกัถาม 
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 หากทา่นผู้ ถือหุ้นทา่นใดประสงค์จะซกัถามหรือแสดงความเห็น ขอความกรุณาให้ซกัถามหรือแสดงความเห็นที่เก่ียวข้องกบัวาระนัน้ๆ
โดยตรง หากทา่นผู้ ถือหุ้นประสงค์ที่จะสอบถามหรือเสนอแนะความคดิเห็นอื่นท่ีไมอ่ยูใ่นระเบียบวาระการประชมุ สามารถแสดงความคดิเห็น
ของทา่นได้ภายหลงัการปิดการประชมุตามระเบยีบวาระตา่งๆที่ได้ก าหนดไว้ลว่งหน้าแล้ว 
ทัง้นีใ้นการซกัถามหรือแสดงความเห็นขอความกรุณาให้ทา่นผู้ ถือหุ้นระบช่ืุอ นามสกลุ และสถานะของทา่น เพื่อท่ีจะได้บนัทกึรายงานการ
ประชมุได้อยา่งถกูต้องและครบถ้วน 
กรรมการบริษัทท่ีเข้าร่วมประชมุ รวมทัง้ผู้สอบบญัชี และที่ปรึกษากฎหมาย ที่ร่วมกนัชีแ้จงรายละเอียดและตอบข้อซกัถามตอ่ที่ประชมุมี
รายนามดงันี ้
 

กรรมการท่ีเข้าร่วมประชมุ 
1. คณุธนา ไชยประสทิธ์ิ         ประธานกรรมการ 
2. คณุโชคชยั ตัง้พลูสนิธนา       กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
3. คณุพงษ์เทพ ผลอนนัต์         รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา และ 

             พิจารณาคา่ตอบแทน 
4. คณุศิริพงษ์ อุน่ทรพนัธุ์         กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
5. คณุสรุพร รักตประจิต         รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานบริการ 
6. คณุกิจจา เหลา่บญุชยั         รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานการขายและการตลาด 
7. คณุศรีภพ สารสาส         กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
8. คณุกิตตศิกัดิ์ สพโชคชยั        กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน (ติดภารกิจไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุได้) 
9. คณุภิสกั จารุดิลก         กรรมการ 
10. คณุธนารักษ์ พงษ์เภตรา        กรรมการอิสระ 
11. คณุโชดิวตั ดัน่ธนสาร         กรรมการและผู้อ านวยการอาวโุสฝ่ายขายสว่นงานเอกชนและสว่นงานราชการ  

 

ผู้ เข้าร่วมประชมุ 
1. คณุกฤษดา เลศิวนา        จาก บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
2. คณุอปัษร วิลาสศกัดานนท์ จาก บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 

 

ที่ปรึกษากฎหมายและผู้ตรวจสอบการนบัคะแนน 
1. คณุนิพธั ป่ินแสง       จาก บริษัท ส านกักฎหมาย นิพธั ป่ินแสง จ ากดั 

 

  จากนัน้ประธานกลา่วเปิดการประชมุและด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้
 

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญประจ าปีผู้ถอืหุ้นครัง้ที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2557 
  

 ประธานฯเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2557 เมื่อวนัท่ี 8 เมษายน 2557 ไม่
ปรากฎวา่มีผู้คดัค้านหรือขอแก้ไขใดๆ 
 ส าหรับระเบียบวาระนีใ้ช้คะแนนเสยีงข้างมาก เป็นเกณฑ์ 
 การพิจารณาในระเบียบวาระนี ้มผีู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะเข้ามาร่วมประชมุ 373 ราย นบัจ านวนหุ้นรวมได้ 90,830,385 หุ้น  
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มติที่ประชุม ที่ประชมุมีมติรับรองรายงานการประชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2557 ตามทีค่ณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสยีงของผู้
ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้ดงันี ้
เห็นด้วย         90,830,385 เสยีง คิดเป็นร้อยละ   100.00 
ไมเ่ห็นด้วย                     0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ       0.00 
งดออกเสยีง 
บตัรเสยี 

                    0      
                    0 

เสยีง 
เสยีง 

คิดเป็นร้อยละ 
คิดเป็นร้อยละ 

      0.00 
      0.00 

 

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 และรายงานประจ าปี 
  

 ประธานฯได้ขอให้คณุศิริพงษ์ อุน่ทรพนัธุ์ ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ รายงานสรุปผลการด าเนินงาน
ในปีที่ผา่นมา ซึง่คณุศิริพงษ์ได้รายงานตอ่ที่ประชมุดงันี ้
 ฝ่ายบริหารมีกลยทุธ์ที่จะหารายได้จากแหลง่อื่น นอกเหนือจากงานประมลูดงันี ้:- 

1. บริษัท ลอ็กซเลย์่ แอนด์ เอไอที โฮลดิง้ จ ากดั หรือ “LAH” ซึง่ร่วมลงทนุโดยบริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลยี จ ากดั 
(มหาชน) และบริษัท ลอ็กซเลย์่ ไวร์เลส จ ากดั ฝ่ายละร้อยละ 50 ได้ลงทนุในบริษัท Campana จ ากดั ในโครงการ The “MYTHIC” 
Submarine Fibre Optic Cable (มลูคา่โครงการ 65 ล้านเหรียญสหรัฐ) จ านวน 7 ล้านเหรียญสหรัฐในสดัสว่นหุ้น ร้อยละ 23 โดย
ที่ลา่สดุ รัฐบาลพมา่ได้มีการอนมุตัิให้ด าเนินการตามสมัปทานอาย ุ15 ปี เรียบร้อยแล้ว 

2. ”LAH” ได้ร่วมลงทนุกบับริษัท สามารถคอมมวินิเคชัน่เซอร์วิส จ ากดั (SCS) เปิดบริษัท เอสแอลเอ เอเซีย จ ากดั หรือ“SLA” ด้วยทนุ
จดทะเบยีน 30 ล้านบาทในสดัสว่นร้อยละ 60 เพื่อขยายธุรกิจในตา่งประเทศ เมื่อเดือน กมุภาพนัธ์ 2557 ลา่สดุก าลงัด าเนินงาน
โครงการระบบไอทีงานกรมที่ดินใน สปป. ลาว โดยมีลกัษณะที่ SLA เป็นผู้ลงทนุและได้สมัปทานสว่นแบง่รายได้ 20 ปี ขัน้ต้นลงทนุ
ประมาณ 150 ล้านบาท คาดวา่จะมีการลงนามในสญัญาจ้างเร็วๆนี ้

3. บริษัทยอ่ย เคิร์ซ จ ากดั ได้มกีารปรับโครงสร้าง โดยบริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) จะเข้าควบคมุการ
บริหารงานทัง้หมด เพื่อให้ผลประกอบการโดยรวมดีขึน้ 

4. AIT (Cambodia) ได้ปรับกลยทุธ์จากเดิมที่ท างานร่วมกบัคูค้่าหลายราย มาเป็นรายเดียวคือ บริษัท First Cambodia จ ากดัเพื่อ
เป็นช่องทางขยายธุรกิจในอนาคต 

5. เปิดศนูย์อบรม Train4 (Cisco Certified Training) ด้าน Telecom และ Business English 
 

สว่นธุรกิจโครงการท่ีเราได้ขยายฐานลกูค้าจากเดิมดงันี ้:- 

 เช่น PTT, TMB, AOT, SET, I link, Inet, Myanmar Millennium Group เป็นต้น สร้างรายได้เพิม่มลูคา่มากกวา่ 800 ล้านบาท 
สว่นรางวลัที่ได้รับจากคูค้่าหลกั Cisco Awards ที่สร้างความภาคภมูิใจให้เราในปี 2557 ได้แก่ :- 

 Asian Partner of the Year FY14 

 FY14 Collaboration Partner of the Year FY14 

 Service Provider Partner of the Year14 

 Partner Led/Commercial Partner of the Year FY14 
 

นอกจากนีย้งัได้อธิบายถึงสดัสว่นของรายได้ตามฐานลกูค้า และตามประเภทธุรกิจ  

 แม้วา่สดัสว่นหลกัจะมาจาก TOT และ CAT แตแ่นวโน้มฐานลกูค้าจากรายอื่นได้เพิ่มสงูขึน้   
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 แม้วา่สดัสว่นหลกัจะมาจากธุรกิจโครงการ แตแ่นวโน้มรายได้จากธุรกิจบริการได้เพิ่มสงูขึน้เช่นกนั เพราะธุรกิจไมต้่องการความ
เสีย่งจากการลม่ของระบบเครือขา่ย จึงเพิ่มการซือ้บริการการดแูลระบบเครือขา่ย 

 ก าไรขัน้ต้นก็ยงัอยูใ่นอตัราที่สงู ก าไรสทุธิยงัอยูใ่นระดบัท่ีดี 

 สว่นอตัราท าก าไร ROA และ ROE ก็อยูใ่นระดบัท่ีสงูกวา่คา่เฉลีย่ของตลาด 

 โครงสร้างเงินทนุ ก็พยายามรักษาสดัสว่นให้เหมาะสมในแง่ อตัราสว่นหนีส้นิตอ่ทนุ (D/E Ratio) 

 อตัราการจ่ายปันผลเป็นไปตามนโยบายการจา่ยปันผลของบริษัท ซึ่งก็จะมีระเบียบวาระท่ีจะขออนมุตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นตอ่ไป 

 2-3 ปี ท่ีผา่นมา สถานการณ์ทางการเมืองสง่ผลตอ่งบประมาณ ท าให้ปริมาณงานในมือ Backlog มีการเปลีย่นแปลงเป็นอยา่ง
มาก 

 

ค าถามจากผู้ ถือหุ้น 
 

คณุฮัง่ใช้ อคัควสักลุ ถามเร่ืองเงินลงทนุและสดัสว่นการลงทนุกบัลอ็กซเลย์่ใน LAH และโอกาสท าก าไรจากธุรกิจร่วมทนุดงักลา่ว 
 

คณุศิริพงษ์ อุน่ทรพนัธุ์ ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ ได้ชีแ้จงดงันี ้
1. เงินลงทนุใน LAH มี 2 ฝ่าย คือบริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) และบริษัท ลอ็กซเลย์่ ไวร์เลส จ ากดั 

จ านวนเทา่กนัท่ีร้อยละ 50 จากทนุจดทะเบยีนและช าระแล้วทัง้สิน้ 270 ล้านบาท 
2. LAH ลงทนุใน 2 บริษัท คือ   

i. บริษัท Campana จ ากดั จ านวน 7 ล้านเหรียญสหรัฐในโครงการ Submarine Cable คืนทนุ 5 ปีคร่ึง IRR มากกวา่ 20% 
ii. บริษัท เอสแอลเอ เอเซีย จ ากดัทนุจดทะเบยีน 18 ล้านบาท ท าโครงการในประเทศเพื่อนบ้าน โดยมีลกัษณะเป็นแบบ 

Turnkey Project 
 

ประธานได้ชีแ้จงวา่เนื่องจากระเบียบวาระนีเ้ป็นการรับทราบผลการด าเนินงานจึงไมต้่องขอมติที่ประชมุและให้พจิารณาในระเบียบวาระตอ่ไป
เลย 
 

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิของบริษัทประจ าปี 2557 
 

ประธานฯได้มอบหมายให้คณุสรุพร รักตประจิต รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานบริการชีแ้จงดงันี ้
 งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จปี 2557 เป็นงบที่ผู้ตรวจสอบบญัชีรับอนญุาตจากส านกังาน อีวาย ให้ความเห็น
วา่ถกูต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตามหลกัการบญัชีที่รับรองทัว่ไป โดยมิได้มีเง่ือนไขใดๆ ในการให้ความเห็นดงักลา่ว 
การวเิคราะห์งบการเงินรวมเป็นหลกัโดยผลการด าเนินงานและการวิเคราะห์งบการเงินรวมส าหรับปี 2557 สว่นรายละเอียดสามารถดไูด้จาก
รายงานประจ าปีหน้า 85-99 สว่นในวาระการประชมุนี ้จะสรุปสว่นท่ีเป็นสาระส าคญัในฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน ดงันี ้
งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 ในสว่นของสนิทรัพย์นัน้ โปรดดรูายละเอยีดในหน้า 49 ของรายงานประจ าปี 
สนิทรัพย์หมนุเวียน  ในปี 2557 ในงบการเงินรวมลดลง 540 ล้านบาทหรือ ประมาณ 13% จากปี 2556 คือลดลงจาก 4,208 ล้านบาทเป็น 
3,668 ล้านบาท ซึง่การลดลงสว่นใหญ่มาจาก 
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1. การลดลงของลกูหนีก้ารค้าจ านวน 700 ล้านบาท อนัเนื่องมาจากรายได้จากการสง่มอบงานในชว่งสิน้ปี 2557 ลดลงเมื่อเทียบกบั
ช่วงเดยีวกนัของปี 2556 ซึง่ได้งานโครงการขนาดใหญ่และได้สง่มอบงานหรือรับรู้รายได้ตามความส าเร็จของงานในช่วงสิน้ปีและ
ยงัอยูใ่นระหวา่งการรอรับช าระเงินจากลกูหนี ้ 

2. การลดลงของรายได้ทีย่งัไมเ่รียกช าระจ านวน 367 ล้านบาท เนื่องจากในชว่งระหวา่งปี 2557 ได้มีการสง่มอบงานโครงการท่ีรับรู้
รายได้แล้วตามสดัสว่นความส าเร็จของงานซึง่ยกมาจากสิน้ปี 2556 และออกใบแจ้งหนีเ้รียกเก็บเงินจากลกูค้าแล้ว จึงท าให้รายได้
ที่ยงัไมเ่รียกช าระลดลง 

3. การลดลงของสนิค้าคงเหลอืในสว่นงานระหวา่งท าจ านวน 638 ล้านบาท เนื่องจากในช่วงคร่ึงหลงัของปี 2557 บริษัทยงัไมไ่ด้งาน
โครงการขนาดใหญ่เข้ามาจงึท าให้มลูคา่งานโครงการท่ีอยูร่ะหวา่งท าในชว่งปลายปี 2557 ลดลง ในขณะท่ีในชว่งปลายปี 2556 
บริษัทได้รับงานโครงการขนาดใหญ่จ านวนหลายโครงการและยงัอยูใ่นระหวา่งการท างานในชว่งสิน้ปี จึงท าให้มียอดงานระหวา่ง
ท าสงูในช่วงสิน้ปี 2556 

4. การลดลงของสนิทรัพย์หมนุเวียนตามข้อ 1 , 2 และข้อ 3 ข้างต้นสทุธิกบัเงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดซึง่เพิ่มขึน้ 1,133  ล้าน
บาท เนื่องจากในปลายปี 2556 บริษัทได้ออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุเป็นจ านวนประมาณ 688 ล้านบาทเพื่อเตรียมรองรับการลงทนุใน
งานโครงการตา่ง ๆ  ซึง่ปัจจบุนับริษัทยงัอยูใ่นระหวา่งการศกึษาและพิจารณาด าเนินการซึง่ยงัไมไ่ด้ใช้จ่ายไปอยา่งเป็นสาระส าคญั 
ประกอบกบัในช่วงคร่ึงปีหลงัของปี 2557 บริษัทยงัไมไ่ด้งานโครงการขนาดใหญ่ ท าให้ในช่วงสิน้ปี 2557 บริษัทมีงานโครงการ
ระหวา่งที่อยูใ่นระหวา่งท า และรายได้ที่ยงัไมเ่รียกช าระลดลง แตปั่จจยัดงักลา่วท าให้เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพิ่มขึน้
เนื่องจากไมต้่องใช้เงินลงทนุในงานโครงการและไมอ่ยูใ่นรูปลกูหนีเ้นื่องจากเรียกเก็บเงินได้แล้ว 

 

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน ในปี 2557 ในงบการเงินรวมเพิ่มขึน้ 77 ล้านบาทหรือ ประมาณ 18% จากปี 2556 คือเพิ่มขึน้จาก 423 ล้านบาทเป็น 
500 ล้านบาท ซึง่การเพิ่มขึน้สว่นใหญ่เป็นผลมาจากการซือ้ที่ดินและอาคารส านกังานของบริษัท ซึง่เดมิได้เคยเช่าเป็นส านกังาน เนือ่งจากมี
เงินสดเพยีงพอในการซือ้และสามารถประหยดัคา่เชา่ได้ในระยะยาว  
โดยสรุป สนิทรัพย์รวมของบริษัท ในงบการเงินรวมในปี 2557 ลดลงประมาณ 463 ล้านบาทหรือ 10% คือจาก 4,631 ล้านบาท เป็น 4,168 
ล้านบาท 
ตอ่ไปในสว่นของหนีส้นิ โปรดดงูบการเงินหน้า 50 ในรายงานประจ าปี 
หนีส้นิ ในปี 2557 หนีส้นิของบริษัทสว่นใหญ่จะเป็นหนีส้นิหมนุเวยีน  โดยหนีส้นิรวมของบริษัท ในงบการเงินรวมของปี 2557 ลดลงประมาณ 
707 ล้านบาทหรือ 32 % คือจาก 2,194 ล้านบาทในปี 2556 เป็น 1,487 ล้านบาทในปี 2557 ซึง่การลดลงสว่นใหญ่ประกอบด้วย 
  

1. การลดลงของเจ้าหนีท้รัสต์รีซีท 452 ล้านบาท เนื่องจากในชว่งสิน้ปี 2556 บริษัทได้ซือ้สนิค้าจากตา่งประเทศจ านวนมากตามงาน
โครงการท่ีได้มาโดยใช้สนิเช่ือทรัสต์รีซีทเนื่องจากมีดอกเบีย้ต ่า แตใ่นชว่งสิน้ปี 2557 บริษัทไมม่ีงานโครงการขนาดใหญ่และมีเงิน
สดเหลอืพอส าหรับลงทนุในงานโครงการจึงท าให้บริษัทจา่ยคืนเงินเจ้าหนีท้รัสต์รีซีทหมดแล้วในระหวา่งปี 2557  

2. การลดลงของเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น 199 ล้านบาท เนื่องจากในชว่งสิน้ปี 2557 บริษัทไมม่ีงานโครงการขนาดใหญ่ สง่ผลให้มี
การสัง่ซือ้สนิค้าลดลง ท าให้เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่นลดลงไปด้วยเมื่อเทียบกบัยอดคงเหลอืของเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น
ในช่วงสิน้ปี 2556 

3. การลดลงของรายได้รับลว่งหน้าจากลกูค้า 131 ล้านบาท เนื่องจากในระหว่างปี 2557 ได้สง่มอบงานโครงการและออกใบแจ้งหนี ้
เรียกเก็บเงินส าหรับงานโครงการที่ยกมาจากของปี 2556 ในขณะที่ปริมาณงานโครงการท่ีจะรับรู้รายได้ตามสดัสว่นของงานท่ีท า
เสร็จก็ลดลงด้วย 
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สว่นของผู้ ถือหุ้น โปรดดงูบการเงินหน้า 51 ส าหรับยอดคงเหลอืของปี 2557 เพิ่มขึน้ 245 ล้านบาท หรือ ประมาณ 10% กลา่วคือเพิม่จาก 
2,436 ล้านบาทในปี 2556 เป็น 2,681 ล้านบาทในปี 2557 ซึง่สว่นท่ีเพิ่มขึน้ของผู้ ถือหุ้นสว่นใหญ่มาจากการเพิม่ขึน้ของก าไรสะสมที่ยงัไมไ่ด้
จดัสรรสทุธิด้วยการจา่ยเงินปันผล 
ส าหรับรายได้รวมนัน้ โปรดดรูายละเอียดในหน้า 52 ของรายงานประจ าปี  ในปี 2557 รายได้ในงบการเงินรวมมีจ านวนประมาณ 6,652 ล้าน
บาทซึง่สงูสดุนบัตัง้แตก่่อตัง้บริษัทมา เพิ่มขึน้จากของปี 2556 ซึง่มีจ านวนประมาณ 6,023 ล้านบาท โดยคิดเป็นการเพิ่มขึน้ประมาณ 629 
ล้านบาทหรือ 10% โดยเพิ่มขึน้เนื่องจากในช่วงปลายปี 2556 บริษัทประมลูงานโครงการขนาดใหญ่ได้หลายโครงการและได้ทยอยสง่มอบ
ในช่วงคร่ึงปีแรกของปี 2557 (รายละเอียดในหน้า 89-91)  
ส าหรับคา่ใช้จา่ยรวมของปี 2557 ในงบการเงินรวมมจี านวนประมาณ 5,808 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากของปี 2556 ซึง่มจี านวนประมาณ 5,286 
ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ประมาณ 522 ล้านบาทหรือ 10% สว่นใหญ่เนื่องมาจากการเพิม่ขึน้ของคา่ใช้จ่ายตามรายได้ที่เพิ่มขึน้ ซึง่เพิ่มขึน้ 10% 
เช่นเดียวกนัจะเห็นได้วา่เปลีย่นแปลงในอตัราการเปลีย่นแปลงที่ใกล้เคียงกนัมาก โดยองค์ประกอบสว่นใหญ่ของคา่ใช้จ่ายที่เพิ่มขึน้มาจาก 2 
สว่นคือ 

1. การเพิม่ขึน้ของต้นทนุตามยอดรายได้ที่เพิม่ขึน้ในอตัรา 12% ซึง่สงูกวา่อตัราการเพิ่มขึน้ของรายได้เลก็น้อย อนัเป็นผลจากอตัรา
ก าไรขัน้ต้นของโครงการในปี 2557 มีอตัราต า่กวา่อตัราก าไรขัน้ต้นของปี 2556 เนื่องจากในปี 2557 มีการแขง่ขนัท่ีสงู  

2. การเพิม่ขึน้ของคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารในอตัรา 1%  มาจากคา่ใช้จา่ยสว่นใหญ่ที่เก่ียวข้องกบัพนกังานเช่น คา่นายหน้า 
โบนสัและการบนัทกึขาดทนุจากการด้อยคา่เงินลงทนุ ซึง่สว่นใหญ่มาจากคา่ใช้จา่ยของบริษัทใหญ่   

จากปัจจยัข้างต้นท าให้ในปี 2557 บริษัทมีก าไรสทุธิสว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯในงบการเงินรวมจ านวนประมาณ 659 ล้านบาท ซึง่
เพิ่มขึน้จากของปี 2556 ในงบการเงินรวม ที่มีจ านวน 568 ล้านบาท คิดเป็นเพิม่ขึน้ประมาณ 91 ล้านบาทหรือ 16% สง่ผลให้ก าไรสทุธิตอ่หุ้น
ในงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 มีมลูคา่เทา่กบั 3 บาท 19 สตางค์ตอ่หุ้น 
 

ค าถามจากผู้ ถือหุ้นมีดงันี ้: 
คณุฮัง้ใช้  อคัควสักลุ มีค าถามเก่ียวกบั ส ารองคา่ปรับในหน้าที่ 55 รายงานประจ าปีเป็นงานสว่นใด และใช้ไปแล้วหรือยงั 
 

คณุสรุพร รักตประจิต รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานบริการ ได้ชีแ้จงวา่ ส ารองดงักลา่วจ านวน 9.5 ล้านบาทเป็นส ารองคา่ปรับงานลา่ช้า
ของงานการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค ซึง่เพียงพอกบัคา่ปรับจริงในการด าเนินการ  
 

คณุวสนัต์ เงินสขุไพบลูย์ ผู้ รับมอบฉนัทะมีค าถามก่ียวกบั คา่ใช้จา่ยในการบริหารในงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จในหน้า 52 ที่ดลูดลง แตใ่นหมาย
เหตปุระกอบงบข้อ 24 หน้า 77 ของรายงานประจ าปีในหมวด เงินเดือน โบนสั คา่คอมมิสชัน่และผลประโยชน์อื่นของพนกังานจะเหน็วา่
เพิ่มขึน้  
 

คณุบญุเลศิ ปัญจา ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชี ชีแ้จงวา่ ในหมายเหตปุระกอบงบข้อ 24 หน้า 77 ของรายงานประจ าปี ในหมวด เงินเดือน โบนสั 
คา่คอมมิสชัน่และผลประโยชน์อืน่ของพนกังาน ไมส่ามารถเทยีบกับ คา่ใช้จา่ยตามลกัษณะในงบก าไรขาดทนุตามมาตรฐานทางการเงิน ซึง่จะ
ถกูน าไปบนัทกึตามหน้าที่งาน(Function)ในรายการตา่งๆดงันี ้1. คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 2. คา่ใช้จ่ายในการขาย 3. ต้นทนุการบริการ  
 

คณุวิยะดา คงเสรี ผู้ รับมอบฉนัทะ และ คณุวิศิษฎ์ ปิตวิฒันะกลุ ผู้ ถือหุ้นมีค าถามเก่ียวกบัการค านวณ ก าไรเฉลีย่ของปี 57 ที่ลดลงจากปี 56 
เป็นผลจากการเปลีย่นพาร์หรืออยา่งไร  
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คณุโชคชยั ตัง้พลูสนิธนา ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระชีแ้จงวา่ ก าไรเฉลีย่ตอ่หุ้นท่ีลดลงจากปี 56 เป็น 57 เนื่องจากมีการ
เพิ่มทนุเมือ่ปลายปี 2556 ท าให้จ านวนหุ้นถวัเฉลีย่ของปี 2556 น้อยกวา่จ านวนหุ้นเฉลีย่ของปี 2557 แม้จะมีก าไรโดยรวมจะเพิ่มขึน้ และไม่
ได้มาจากการเปลีย่นพาร์แตอ่ยา่งใด 
 

คณุอปัษร วิลาสศกัดานนท์ ผู้สอบบญัชีจากบริษัท ส านกังาน อวีาย จ ากดั ชีแ้จงเสริมจากของคณุโชคชยั ประธานกรรมการตรวจสอบวา่ 
จ านวนหุ้นท่ีแสดงในตารางประกอบเป็นจ านวนหุ้น ณ สิน้ปีของแตล่ะปี แตก่ารคดิก าไรเฉลีย่จะน าจ านวนหุ้นเฉลีย่ถ่วงน า้หนกัตามที่แสดงใน
หมายเหตขุ้อที่ 26 หน้าที่ 79 ของรายงานประจ าปี คือประมาณ 73 ล้านหุ้นในปี 2556 ซึง่ตา่งจาก 206 ล้านหุ้น หลงัจากการเพิ่มทนุปี 2556 
มาใช้ในการค านวณหาก าไรเฉลีย่ 
 

 ส าหรับระเบียบวาระนีใ้ช้คะแนนเสยีงข้างมาก 50% เป็นเกณฑ์ 
 การพิจารณาในระเบียบวาระนี ้มผีู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะเข้ามาร่วมประชมุ 403 ราย นบัเป็นจ านวนหุ้นได้ 91,193,459 หุ้น 
 

มติที่ประชุม ที่ประชมุมีมติอนมุตัิงบการเงินของบริษัทประจ าปี 2557 ตามทีค่ณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัท์ของจ านวน
เสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้ดงันี ้
เห็นด้วย  90,032,159 เสยีง คิดเป็นร้อยละ   98.73 
ไมเ่ห็นด้วย                   0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ     0.00 
งดออกเสยีง 
บตัรเสยี 

                  0 
    1,161,300 

เสยีง 
เสยีง 

คิดเป็นร้อยละ 
คิดเป็นร้อยละ 

    0.00 
    1.27 

 

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงนิก าไรและการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2557 
  

 ประธานฯมอบหน้าทีใ่ห้ คณุวรวทิย์ วฒันกลุจรัส เลขานกุารบริษัท เป็นผู้ ชีแ้จงถึงมติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกบัการ
พิจารณาจดัสรรก าไร และจ่ายเงินปันผล ดงัตอ่ไปนี ้บริษัทมีนโยบายจา่ยเงินปันผลไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิ ในกรณีที่ไมม่ีเหตุ
จ าเป็นอื่นใดในการใช้เงินนัน้ การจ่ายเงินปันผลนัน้จะต้องไมก่ระทบตอ่การด าเนินการปกติของบริษัทอยา่งมีนยัส าคญั และ จากการประชมุ
ของคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/ 2558 เมื่อวนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 2558 ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ
การจดัสรรก าไรสทุธิ จากการด าเนินงานในปี 2557 ดงัตอ่ไปนี ้

1. บริษัทจดัสรรก าไรเป็นทนุส ารองตามกฎหมายจ านวน 33,118,999 บาท (สามสบิสามล้านหนึง่แสนหนึง่หมื่นแปดพนัเก้าร้อยเก้าสบิ
เก้าบาทถ้วน) คดิเป็นประมาณร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิ 

2. จ่ายเงินปันผลในปี 2557 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 2.00 บาท (สองบาทถ้วน) และเนื่องจากบริษัทได้จ่ายปันผลระหวา่งกาลไป
แล้วเมื่อวนัท่ี 5 กนัยายน 2557 ในอตัราหุ้นละ 0.90 บาท (เก้าสบิตางค์) ดงันัน้บริษัทจะจา่ยเงินปันผลเพิ่มอีกหุ้นละ 1.10 บาท (หนึง่
บาทสบิสตางค์) โดยก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิได้รับปันผลในวนัท่ี 23 เมษายน 2558 และให้รวบรวมรายช่ือตาม
มาตรา 225 ของพระราชบญัญตัหิลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ได้มกีารแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมดุ
ทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 24 เมษายน 2558 และก าหนดจา่ยเงินปันผลในวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2558 

3. ก าไรสว่นท่ีเหลอื บริษัทจะจดัเป็นก าไรสะสมที่ยงัไมไ่ด้จดัสรรตอ่ไป 
 

ค าถามจากผู้ ถือหุ้นมีดงันี ้: 
คณุวสนัต์ เงินสขุไพบลูย์ ถามวา่เงินก าไรสทุธิที่ยงัไมไ่ด้จดัสรร เอาไปท าอะไรได้บ้าง 
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คณุโชคชยั ตัง้พลูสนิธนา ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระชีแ้จงวา่เงินก าไรท่ียงัไมไ่ด้จดัสรรก็เป็นทนุของบริษัท เพื่อใช้ในการ
ลงทนุหรือแม้แตจ่ะจ่ายปันผลในอนาคต การท่ียงัคงสถานะเป็นทนุของบริษัทก็จะท าให้ฐานะทางการเงินของบริษัทดี เป็นประโยชน์ในแง่
เครดิตตอ่สถาบนัการเงินด้วย 
 

คณุสเุทพ วิมลสทุธิกลุ มีค าถามเก่ียวกบัในตารางที่แสดงก าไรเฉลีย่ที่ปี 2557 ลดลงจากปี 2556 
 

คณุโชคชยั ตัง้พลูสนิธนา ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระชีแ้จงวา่เนื่องจากได้ตอบค าถามไปแล้ววา่เป็นการใช้จ านวนหุ้นถวั
เฉลีย่ทัง้ปี แตก่ารแสดงในตารางเป็นจ านวนหุ้น ณ วนัสิน้ปี จงึขอรับข้อบกพร่องไว้ เพื่อการท าให้ตารางประกอบชดัเจนยิง่ขึน้ในการประชมุครัง้
หน้า 
 

ส าหรับระเบียบวาระนีใ้ช้คะแนนเสยีงข้างมาก 50% เป็นเกณฑ์ 
 การพิจารณาในระเบียบวาระนี ้มผีู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะเข้ามาร่วมประชมุ 404 ราย นบัเป็นจ านวนหุ้นได้ 91,193,959 หุ้น 
 

มติที่ประชุม ที่ประชมุมีมติอนมุตัิจดัสรรเงินก าไรและการจา่ยเงินปันผลประจ าปี 2557 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสยีงเป็นเอก
ฉนัท์ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้ดงันี ้
เห็นด้วย  91,193,959 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย                   0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ     0.00 
งดออกเสยีง 
บตัรเสยี 

                  0 
                  0    

เสยีง 
เสยีง 

คิดเป็นร้อยละ 
คิดเป็นร้อยละ 

    0.00 
    0.00 

 

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ 
 

ประธานฯได้ขอให้เลขานกุารบริษัทได้ชีแ้จงดงันี ้ข้อบงัคบับริษัท ในหมวด 3 ข้อ 16 ก าหนดไว้วา่ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นทกุครัง้ 
กรรมการจ านวน 1 ใน 3 จะต้องพ้นจากต าแหนง่ ถ้าจ านวนกรรมการท่ีพ้นจากต าแหนง่ไมอ่าจแบง่ได้พอดี 1 ใน 3 ให้กรรมการจ านวน
ใกล้เคยีงที่สดุกบัจ านวน 1 ใน 3 ออกจากต าแหนง่ ซึง่ก็คือ 4 ทา่น จากการประชมุของคณะกรรมการครัง้ที่ 1/2558 เมื่อวนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 
2558 มีกรรมการ 4 ทา่นท่ีต้องออกตามวาระ คือ คณุธนารักษ์ พงษ์เภตรา คณุภิสกั จารุดิลก คณโชดิวตั ดัน่ธนสาร และคณุศรีภพ สารสาร 
คณะกรรมการสรรหาฯได้พิจารณาคณุสมบตัิ ความสามารถของผู้ที่เหมาะสมเข้ารับต าแหนง่ และได้เสนอความเห็นตอ่คณะกรรมการบริษัท 
(โดยกรรมการท่ีมีสว่นได้เสยีมิได้ร่วมพิจารณา) เพื่อเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นให้พจิารณาแตง่ตัง้กรรมการดงัตอ่ไปนี ้

1. คณุธนารักษ์ พงษ์เภตรา กรรมการบริษัท 
2. คณุภิสกั จารุดิลก  กรรมการบริษัท 
3. คณุโชดิวตั ดัน่ธนสาร  กรรมการบริษัท 
4. คณุศรีภพ สารสาส  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

โดยเป็นการแตง่ตัง้กลบัเข้าด ารงต าแหนง่อกีวาระหนึง่ ซึง่คณะกรรมการบริษัทได้พจิารณาแล้วเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาคา่ตอบแทน ท่ีให้น าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อแตง่ตัง้กรรมการทัง้ 4 ทา่นเป็นกรรมการ และกรรมการอิสระ ทาง
คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น เพื่อแตง่ตัง้กรรมการทัง้ 4 ทา่น โดยขอให้เป็นการลงมติเป็นรายบคุคลตามบตัร
ลงคะแนนท่ีได้รับ 
 

 ส าหรับระเบียบวาระนีใ้ช้คะแนนเสยีงข้างมาก 50% เป็นเกณฑ์ 
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การพิจารณาในระเบียบวาระนี ้มผีู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะเข้ามาร่วมประชมุ 404 ราย นบัเป็นจ านวนหุ้นได้ 91,193,959 หุ้น 
 

มติที่ประชุม  ที่ประชมุมีมติรับรองรายช่ือกรรมการท่ีออกตามวาระ และมีมติรับรองการกลบัเข้ามาด ารงต าแหนง่เป็นรายบคุคลตามที่
คณะกรรมการบริษัทเสนอด้วยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัท์ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนนใน
วาระนี ้ดงันี ้
 

           รายช่ือ เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสยีง บตัรเสยี 
1. คณุธนารักษ์ พงษ์เภตรา    86,023,059 เสยีง 3,537,700 เสยีง 73,600 เสยีง 1,559,600 เสยีง 
 คิดเป็นร้อยละ 94.33 คิดเป็นร้อยละ 3.88 คิดเป็นร้อยละ 0.08 คิดเป็นร้อยละ 1.71 
2. คณุภิสกั จารุดิลก     85,263,659 เสยีง 4,964,700 เสยีง 73,600 เสยีง 892,000 เสยีง 
 คิดเป็นร้อยละ 93.50 คิดเป็นร้อยละ 5.44 คิดเป็นร้อยละ 0.08 คิดเป็นร้อยละ 0.98 
3. คณุโชดิวตั ดัน่ธนสาร    85,263,659 เสยีง 4,964,700 เสยีง 73,600 เสยีง 892,000 เสยีง 
 คิดเป็นร้อยละ 93.50 คิดเป็นร้อยละ 5.44 คิดเป็นร้อยละ 0.08 คิดเป็นร้อยละ 0.98 
4. คณุศรีภพ สารสาส     85,931,109 เสยีง     4,297,100 เสยีง 73,750 เสยีง 892,000 เสยีง 
 คิดเป็นร้อยละ 94.23 คิดเป็นร้อยละ 4.71 คิดเป็นร้อยละ 0.08 คิดเป็นร้อยละ 0.98 
 

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ  
 

 ประธานฯได้ขอให้ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ คณุศิริพงษ์เป็นผู้ให้ข้อมลูเก่ียวกบัมติของคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนที่น าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท เพื่อให้น าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น โดยมีปัจจยัตา่งๆที่น ามาพจิารณาดงันี ้

1. โดยที่อตัราเบีย้ประชมุและคา่ตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาคา่ตอบแทน อยูค่งที่ในอตัราเดิมมาเป็นเวลา 9 ปีแล้ว 

2. พิจารณาเปรียบเทยีบจากอตัราฯที่ใช้กนัในอตุสาหกรรมประเภทใกล้เคียงกนั 
3. พิจารณาปริมาณงาน ความรับผิดชอบท่ีเพิ่มขึน้ เนื่องจากการขยายตวัของบริษัทในช่วงเวลาที่ผา่นมา จึงได้ขอน าเสนออตัราเบีย้

ประชมุ และคา่ตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการชดุตา่งๆดงันี:้- 
 ปี 2558 (เสนออนุมัต)ิ ปี 2557 

เบีย้ประชุม ค่าตอบแทนราย
เดือน 

เบีย้ประชุม ค่าตอบแทนราย
เดือน 

คณะกรรมการบริษัท 
ประธาน 25,000 25,000 20,000 15,000 
กรรมการ 17,000  13,000 12,000 8,000 
คณะกรรมการตรวจสอบ 
ประธาน 25,000 25,000 20,000 15,000 
กรรมการ 20,000 20,000 15,000 10,000 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
ประธาน 25,000 - 20,000 - 
กรรมการ 20,000 - 15,000 - 
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 นอกจากนีท้ี่ประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนครัง้ที่ 1/2558 ยงัได้มคีวามเห็นเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท 
เพื่อให้พิจารณาน าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเร่ืองคา่ตอบแทนกรรมการในรูปของเงินบ าเหน็จประจ าปี 2557 เป็นเงิน 19.0 ล้านบาท (สบิเก้า
ล้านบาทถ้วน) โดยให้เป็นคา่ใช้จา่ยในปี 2558 และให้ประธานกรรมการเป็นผู้จดัสรรตอ่ไป 
 

มีค าถามจากผู้ ถือหุ้นดงันี ้:-  
คณุวสนัต์ เงินสขุไพบลูย์ มีค าถามถึง หลกัเกณฑ์ในการพิจารณาคา่ตอบแทนวา่มีอยา่งไร อตัราการเพิ่มเฉลีย่ของบริษัทในตลาดฯควรเพิม่ร้อย
ละเทา่ไร หน้า 25 จ านวนเงิน ถ้ามีการอนมุตัิตามอตัราที่เสนอนีจ้ะเป็นวงเงินเทา่ไร 
 

คณุพงษ์เทพ ผลอนนัต์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ชีแ้จงวา่เหตผุลแรกที่ท าให้ต้องพจิารณาคา่ตอบแทนในครัง้นี ้
เนื่องจากไมไ่ด้มีการปรับอตัราเบีย้ประชมุ และคา่ตอบแทนรายเดอืนดงักลา่วมาเป็นเวลา 9 ปีแล้ว สว่นเกณฑ์ทีใ่นการพิจารณาจะใช้ข้อมลู
จากการส ารวจของ IOD ที่ค านวณจากบริษัทจดทะเบียนจ านวน 195 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 34 ของบริษัทจดทะเบียนทัง้หมด ปัจจยัที่ใช้ใน
การเปรียบเทียบมดีงันี ้

 หมวดอตุสาหกรรมเทคโนโลยี 

 ระดบัรายได้ 5,000-10,000 ล้านบาท 

 Market Cap จะดทูี่ 8,000 ล้านบาท  

 ประธานกรรมการ คา่ตอบแทนรายเดือน อตัราทีเ่สนอท่ี 25,000 บาท/เดือน เมื่อเทียบกบั 
เทคโนโลยี     คา่เฉลีย่  140,000 บาท    
ระดบัรายได้ 5,000-10,000 ล้านบาท  คา่เฉลีย่    56,000 บาท   

      Market Cap    คา่เฉลีย่    44,000 บาท   

 กรรมการ คา่ตอบแทนรายเดือน อตัราที่เสนอที่ 13,000 บาท/เดือน เมื่อเทียบกบั 
เทคโนโลยี     คา่เฉลีย่ 54,000 บาท   
ระดบัรายได้ 5,000-10,000 ล้านบาท  คา่เฉลีย่ 26,000 บาท   

      Market Cap    คา่เฉลีย่ 22,000 บาท   
สว่นค าถามวงเงินหลงัจากการปรับอตัราใหมแ่ล้ว เมื่อค านวณโดยเปรียบเทยีบกบัการประชมุในปี 2557 จะเป็นวงเงินเพิ่มประมาณ 

1.4 ล้านบาท/ปี 
 

 ส าหรับระเบียบวาระนีใ้ช้คะแนนเสยีง 2/3 ของผู้ เข้าร่วมประชมุ 
 การพิจารณาในระเบียบวาระนี ้มผีู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะเข้ามาร่วมประชมุ 408 ราย นบัเป็นจ านวนหุ้นได้ 91,207,576 หุ้น 
 

มติที่ประชุม  ที่ประชมุมีมติอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการในรูปของเงินบ าเหน็จประจ าปี 2557 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสยีงเป็น
เอกฉนัท์ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้ดงันี  ้
เห็นด้วย   87,814,876 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 96.28 
ไมเ่ห็นด้วย     2,152,800 เสยีง คิดเป็นร้อยละ   2.36 
งดออกเสยีง 
บตัรเสยี 

         79,100 
    1,160,800 

เสยีง 
เสยีง 

คิดเป็นร้อยละ 
คิดเป็นร้อยละ 

  0.09 
  1.27 
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ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทน 
  

 ประธานฯขอให้คณุโชคชยั ตัง้พลูสนิธนา ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ ชีแ้จงดงัตอ่ไปนี ้ตามข้อบงัคบับริษัทในหมวด 8 ข้อ 54 
ก าหนดไว้วา่ ให้ที่ประชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้น แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชีของบริษัท และจากการประชมุ
คณะกรรมการตรวจสอบครัง้ที่ 1/2558 เมื่อวนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 2558 ได้พิจารณาผลการปฎิบตังิาน ความเป็นอิสระ และความเหมาะสมของ
คา่ตอบแทนกบัปริมาณงาน โดยที่คา่สอบบญัชีของบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ซึง่รวมถึงคา่ตรวจสอบงบการเงินประจ าปี และการสอบทาน
เป็นรายไตรมาส จ านวน 1,330,000 บาท (หนึง่ล้านสามแสนสามหมื่นบาทถ้วน) และได้มีมตใิห้เสนอตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้
เสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อแตง่ตัง้  

1. นายกฤษดา เลศิวนา ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4958 
2. นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 5313 
3. นางพนูนารถ เผา่เจริญ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 5238 

จากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2558 พร้อมทัง้ก าหนคา่สอบบญัชีเป็นจ านวนเงิน 1,330,000 บาท จึง
ได้ขอเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาตามข้อเสนอข้างต้นและนอกเหนือจากเหตผุลข้างต้นแล้ว คณุโชคชยั ตัง้พลูสนิธนา ยงัได้ให้ข้อมลูเพิ่มเติมวา่
ในช่วง 2-3 ปีที่ผา่นมาได้มมีาตรฐานการบญัชีใหม ่ทางบริษัท ส านกังาน อวีาย จ ากดั ได้ให้ความรู้เก่ียวกบัมาตรฐานใหม่ๆ ดงักลา่ว รวมทัง้ยงั
ได้จดัการอบรมเก่ียวกบัมาตรฐานการบญัชีใหม่ๆ ให้กบัพนกังานและกรรมการตรวจสอบ ท าให้เข้าใจความต้องการรายงานทางการเงินใหม่ๆ
มากขึน้ 
 

มีค าถามจากผู้ ถือหุ้นดงันี ้:- 
คณุวสนัต์ เงินสขุไพบลูย์ บริษัทมนีโยบายในการเปลีย่นผู้สอบบญัชีใหม ่เพื่อให้ได้ข้อเสนอทางบญัชีใหม่ๆ หรือไม ่และในการให้ข้อมลูผู้ สอบ
บญัชีควรให้ข้อมลูเร่ืองระยะเวลาการสอบบญัชีของบริษัท เนื่องจากมีข้อก าหนดวา่ไมใ่ห้ผู้สอบบญัชีตรวจสอบงบการเงินเป็นเวลาเกินกวา่ 5 ปี 
 

คณุโชคชยั ตัง้พลูสนิธนา ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระชีแ้จงวา่ในแตล่ะช่วงเวลาเราจะมกีารให้เปรียบเทียบราคากบัราย
อื่นๆ โดยเฉพาะที่เราใช้บริการผู้สอบบญัชีในระดบับ๊ิกโฟร์ จะมีคา่ใช้จ่ายสงู และก็ยงัมีปริมาณงานล้นมือ ไมต้่องการเสนอราคาเข้ามา
เปรียบเทียบ สว่นข้อเสนอของผู้ ถือหุ้นท่ีให้ข้อมลูระยะเวลาการสอบบญัชี จะขอรับมาปรับปรุงในปีตอ่ไป 
 

 ส าหรับระเบียบวาระนีใ้ช้คะแนนเสยีงข้างมาก 50% เป็นเกณฑ์ 
 การพิจารณาในระเบียบวาระนี ้มผีู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะเข้ามาร่วมประชมุ 408 ราย นบัเป็นจ านวนหุ้นได้ 91,207,576 หุ้น 
  

มติที่ประชุม  ที่ประชมุมีมติอนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดคา่ตอบแทน ประจ าปี 2556 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสยีง
เป็นเอกฉนัท์ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้ดงันี  ้
เห็นด้วย 88,719,576 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 97.27 
ไมเ่ห็นด้วย      759,400 เสยีง คิดเป็นร้อยละ   0.83 
งดออกเสยีง 
บตัรเสยี 

       74,100 
  1,654,500 

เสยีง 
เสยีง 

คิดเป็นร้อยละ 
คิดเป็นร้อยละ 

  0.08 
  1.81 

 

ระเบียบวาระที่ 8 เร่ืองอื่นๆ    
 

-ไมม่ี- 
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หลงัจากประชมุในวาระครบถ้วนแล้ว ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซกัถามดงัตอ่ไปนี ้:- 
 

คณุจิราภรณ์ อมรภทัรศิลป์ ผู้ รับมอบอ านาจในนามสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย ได้สอบถามเก่ียวกบัการเข้าเป็นแนวร่วมปฏิบตัิ (Collective 
Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริตของบริษัท 
 

ประธานขอให้เลขานกุารชีแ้จงดงันีว้า่บริษัทได้มีมติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทไปแล้ววา่จะเข้าร่วมเป็นแนวร่วมปฎิบตัิฯ โดยยงัอยูใ่นชว่ง
ของการเตรียมเอกสาร เพื่อจดัสง่ให้กบั IOD ตอ่ไป 
 

คณุสภุา โอวาทวรวรัญญ ูผู้ ถือหุ้น สอบถามเร่ืองแผนงานการประมลูงาน และแบ็คล๊อคในปัจจบุนัเป็นอยา่งไร 
 

คณุศิริพงษ์ อุน่ทรพนัธุ์ ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ได้ชีแ้จงวา่ส าหรับข้อมลูแบ็คล๊อคขอให้ติดตอ่ฝ่ายนกัลงทนุ
สมัพนัธ์เพื่อให้ได้ข้อมลูรายละเอยีด สว่นแผนการด าเนินงานและแผนด าเนินธุรกิจเป็นอยา่งไร ก็ขอชีแ้จงวา่นโยบายตอ่ไปจะเน้นการสร้าง
รายได้จากการบริการ รายได้ตอ่เนื่อง ผา่นการลงทนุ สว่นงานหลกัที่เก่ียวกบัการประมลู ในปัจจบุนัการเพิ่มรายได้จากการประมลูจะมี
ข้อจ ากดั และไมอ่าจพึง่พิง แตเ่พยีงรายได้จากงานประมลูเป็นหลกัตอ่ไปได้นาน  
 

คณุปณุณ วอ่งวิทย์ศิริพร ผู้ รับมอบฉนัทะ ได้สอบถามเก่ียวกบัการลงทนุในบริษัท Campana จ ากดั ถึง ระยะเวลาด าเนินการ รายได้ และ
แนวโน้มการขยายตวัของบริษัทในระยะเวลา 3 ปีเป็นอยา่งไร 
  

คณุศิริพงษ์ อุน่ทรพนัธุ์ ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ได้ชีแ้จงวา่ความเป็นไปได้ในช่วง 3 ปีของบริษัท แอ็ดวานซ์
อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) เป้าหมายการเติบโตอยูท่ีป่ระมาณร้อยละ 10 ตอ่ปี และรายได้ตอ่เนื่องมีเป้าหมายสดัสว่นอยูท่ี่ร้อยละ 
50 ของรายได้จากการประมลูของบริษัทก็จะเป็นท่ีนา่พอใจ สว่นเร่ืองของบริษัท Campana จ ากดัขอให้คณุสรุพร รักตประจิต รองกรรมการ
ผู้จดัการใหญ่ด้านบริการเป็นผู้ให้ข้อมลู 
 

คณุสรุพร รักตประจิต รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานบริการชีแ้จงวา่ในสว่นของ บริษัท Campana จ ากดัวา่เราเพิง่จะได้ใบอนญุาตมา
เมื่อสปัดาห์ที่ผา่นมา ก าลงัเรียกช าระคา่หุ้นสว่นท่ีเหลอืให้ครบถ้วน ระยะเวลาตอ่ไปก็จะต้องคดัเลอืกผู้ รับเหมาก่อสร้างในระยะ 2-3 ปี Cash 
flow จะเป็นบวกในชว่ง 5 ปีคร่ึง หลงัจากนัน้ก็จะเร่ิมคืนก าไรกลบัมาที่บริษัท  
 

คณุปณุณ วอ่งวิทย์ศิริพร ผู้ รับมอบฉนัทะ สอบถามเก่ียวกบันโยบาย Digital Economy ที่รัฐบาลประกาศเป็นนโยบายสง่ผลอยา่งไรกบับริษัท 
 

คณุศิริพงษ์ อุน่ทรพนัธุ์ ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ได้ชีแ้จงวา่เพยีงรัฐบาลประกาศนโยบายก็เป็นเร่ืองที่ดีกบั
บริษัทอยูแ่ล้ว แม้จะยงัไมม่ีภาพที่ชดัเจนนกั แตเ่ราก็มีการเตรียมตวัรองรับอนิสงค์จากนโยบายอยูแ่ล้ว คงต้องรอความชดัเจนตอ่ไป 
 

คณุปัณโณ สทุธิวิริยะ ขอสอบถามเร่ืองบริษัท เอสแอลเอ เอเซีย จ ากดัมีโอกาสทางธุรกิจที่ไหน อยา่งไรบ้าง 
 

คณุศิริพงษ์ อุน่ทรพนัธุ์ ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ได้ชีแ้จงวา่ “SLA” เป็นความร่วมมือของธุรกิจไทยที่ท าธุรกิจ
ประเภทเดียวกนัและเข้าไปสูก่ารแขง่ขนักบัยกัษ์ใหญ่อยา่งจีน ในประเทศเพื่อนบ้านของเรา ความได้เปรียบด้านพืน้ท่ี ขนบธรรมเนยีมที่
ใกล้เคยีงกนั การท าธุรกิจเร่ิมต้นที่ สปป ลาว อยา่งที่เรียนให้ทราบไปแล้ววา่จะเป็นลกัษณะที่เราต้องลงทนุให้แล้วคอ่ยรับสว่นแบง่รายได้ในรูป
สมัปทาน เนื่องจากประเทศเพื่อนบ้านยงัขาดเงินลงทนุ 
 

คณุปณิศ ศรีนวล ผู้ รับมอบฉนัทะสอบถามเก่ียวกบั 1. สว่นแบง่การตลาดของบริษัทใน TOT และ CAT และ 2. เร่ืองแนวโน้มเทคโนโลยี Big 
Data Analysis เรามีการด าเนินการในด้านนีห้รือไมอ่ยา่งไร 3. เร่ืองการพฒันา Software คิดจะด าเนินการเป็นของตนเองหรือไม ่
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คณุศิริพงษ์ อุน่ทรพนัธุ์ ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ได้ชีแ้จงวา่ในสว่นของงาน SI-System Integrator  ถ้าเป็นใน
สว่นของ CAT เร่ืองของผลติภณัฑ์ของ CISCO นา่จะสงูกวา่ร้อยละ 90 แตถ้่าโดยรวมอาจจะอยูท่ีป่ระมาณ ร้อยละ 50 (คาดการณ์) สว่นการ
พฒันาระบบงานท่ีเป็นของตนเองไมใ่ชแ่นวทางของบริษัท แตเ่รามี Partner ที่ดี และพร้อมจะท างานร่วมกบัเราในแตล่ะโครงการอยูแ่ล้ว 
 

และเมื่อหมดค าถามจากผู้ ถือหุ้นอื่นๆอีก ประธานฯจงึได้ขอปิดการประชมุ และขอขอบคณุผู้ ถือหุ้นทกุทา่นท่ีมาเข้าร่วมประชมุในวนันี ้โดยทาง
บริษัทจะน าข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ไปปรึกษาหารือกนัตอ่ไป 
  

ปิดการประชมุเวลา 12.30 น. 
  
 
         นายธนา  ไชยประสทิธ์ิ 
                     ประธานท่ีประชมุ 
 
 
    นายศิริพงษ์  อุน่ทรพนัธุ์                  นายสรุพร  รักตประจิต 
                                    กรรมการ                            กรรมการ 
 
 
 
                  นายวรวิทย์  วฒันกลุจรัส 
                                 เลขานกุารบริษัท 
                          ผู้บนัทกึรายงานการประชมุ 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3 
รายละเอียดการจ่ายปันผล และอัตราการจ่ายปันผลย้อนหลัง  3 ปี 

ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4 
 

1. นโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัท: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต ่ากว่าร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิ ในกรณีที่ไม่มีเหตจุ าเป็นอื่น       
ใดในการใช้เงินนัน้ และการจ่ายเงินปันผลนัน้จะต้องไมก่ระทบตอ่การด าเนินงานปกติของบริษัทอยา่งมีนยัส าคญั  

2. ประวัติการจ่ายเงนิปันผลในช่วง 3 ปี :   
               งบการเงินรวม 
 

หัวข้อ ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 
ก าไรสทุธิ (ล้านบาท)* 
ก าไรสทุธิตอ่หุ้น (บาท) 
เงินปันผลระหวา่งกาล (บาท/หุ้น)1/ 
เงินปันผล (บาท/หุ้น)2/ 
รวมเงินปันผลทัง้ปี (บาท/หุ้น)3/ 

อตัราการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกบัก าไรสทุธิ 
จ านวนหุ้นทัง้สิน้  

532.51 
2.58 
0.55 
1.50 
2.05 

79.46% 
206,320,897 

658.56 
3.19 
0.90 
1.10 
2.00 

62.66% 
206,320,897 

567.62 
7.74 
1.75 
1.00 
2.75 

57.55% 
206,320,897 

* ก าไรสทุธิสว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 
 หมายเหต:ุ  

 1/ ในการประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 4/2558 เมื่อวนัพฤหสับดีที่ 6 สงิหาคม 2558 คณะกรรมการมมีตใิห้จ่ายเงิน
ปันผลระหวา่งกาลจากผลประกอบการระหวา่งเดือน มกราคม-มิถนุายน 2558 ในอตัราหุ้นละ 0.55 บาท (ห้าสบิห้า
สตางค์) 

 2/ ในการประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2559 เมื่อวนัองัคารที่ 16 กมุภาพนัธ์ 2559 คณะกรรมการบริษัทมีมตเิสนอ
ตอ่ทีป่ระชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2559 เพื่อพิจารณาอนมุตัิจา่ยเงินปันผลเพิ่มจากผลการด าเนินงานในรอบปี 
2558 ในอตัราหุ้นละ 1.50 บาท (หนึง่บาทห้าสบิสตางค์) 

 3/ ดงันัน้ในปี 2558 บริษัทจะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้กบัผู้ ถือหุ้นรวมในอตัราหุ้นละ 2.05 บาท (สองบาทห้าสตางค์)  
 

3.   อัตราเงนิปันผลที่เสนอจ่ายส าหรับปี 2558 ในการประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2559 มีมติให้เสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผู้
ถือให้จ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมอีกในอตัราหุ้นละ 1.50 บาท (หนึง่บาทห้าสบิสตางค์) โดยอตัราการจ่ายปันผลเมื่อเปรียบเทียบกบัก าไร
สทุธิจะเทา่กบัร้อยละ 79.46% ซึง่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทตามข้อที่ 1 

4. ก าหนดวนัจ่ายเงนิปันผล: ก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นเพื่อสทิธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 22 เมษายน 
2559 และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัหิลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ โดยปิดสมดุทะเบียนพกัการโอน
หุ้นเพื่อสทิธิรับเงินปันผลในวนัท่ี 25 เมษายน 2559 และจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 4 พฤษภาคม 2559  
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สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 4 
ประวัติกรรมการที่เสนอให้ด ารงต าแหน่ง             
ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5 

 
ช่ือ-สกลุ:  นายพงษ์เทพ ผลอนนัต์                                                                                                                     
ต าแหนง่ : รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  

 กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
สญัชาติ :  ไทย  อาย:ุ 62 ปี  
จ านวนหุ้นท่ีถือในบริษัทฯ (30 ธ.ค. 58):  900 หุ้น น้อยกวา่ร้อยละ 0.01 ของทนุจดทะเบียนช าระแล้ว               
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งผู้บริหาร:  - ไมม่ี – 
ประวตัิการท าความผิด :  - ไมม่ี -   
ที่อยู ่: 36 ซอยศนูย์วิจยั 4 ถนนเพชรบรีุตดัใหม ่แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 
วฒุิการศกึษา/ประวตัิการอบรม: 

- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์การเงิน สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ 
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ : หลกัสตูร Director Accreditation Program ของ IOD 36/2005 
ประสบการณ์การท างานในช่วงระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลงั (บริษัทจดทะเบียน) 

2546 - ปัจจบุนั   รองประธาน/ประธานกรรมการสรรหาฯ/กรรมการตรวจสอบบมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลยี 
2555 - ปัจจบุนั  กรรมการอิสระ บมจ. ธนาคารเกียรตินาคิน 
2554 - 2555  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.ทนุภทัร 
 2546 - 2555  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บล. ภทัร จ ากดั (มหาชน) 
2553 - 2554  กรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงไทย 
2552 - 2553  กรรมการอิสระ บมจ. ภทัรลสิซิ่ง 
 2556 - 2557  ที่ปรึกษากรรมการผู้จดัการ บมจ. เมืองไทยประกนัภยั 
 2543 - 2555  ที่ปรึกษากรรมการ บมจ. โรแยลเซรามิคอตุสาหกรรม 

ประสบการณ์การท างานในช่วงระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลงั (กิจการอื่นที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน) 
2553 - 2555  ประธานกรรมการ บจก.กรุงไทย ไอบีเจ ลสิซิ่ง 

ประเภทกรรมการท่ีเสนอแตง่ตัง้ : กรรมการอิสระ         
จ านวนปีที่ด ารงต าแหนง่กรรมการ :  12 ปี  
ประวตัิการเข้าร่วมประชมุปี 2558:   5/5 (ประชมุกรรมการ) 5/5 (ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ) 
              2/2 (ประชมุกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน) 
ผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือนีไ้มม่ีการด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่ท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัทฯ 
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ช่ือสกลุ: นายสรุพร รักตประจิต 
ต าแหนง่ :  รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานบริการลกูค้า 
สญัชาติ:  ไทย  อาย:ุ 61 ปี 
จ านวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ (30 ธ.ค. 58):  1,784,625 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.64 ของทนุจดทะเบียนช าระแล้ว   
ที่อยู ่: 7 ซอยเลยีบคนูายกิม 9 ถนนเลยีบคนูายกิมสาย 1 แขวงสกีนั เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 
วฒุิการศกึษา/ประวตัิการอบรม: 

- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ Syracuse University, New York ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ The American University, Washington D.C. ประเทศสหรัฐอเมริกา 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ : หลกัสตูร Director Certificate Program ของ IOD 35/2003 
ประสบการณ์การท างานในช่วง 5 ปีย้อนหลงั (บริษัทจดทะเบียน) 

2546 – ปัจจบุนั      กรรมการ/ กรรมการสรรหาฯ/ กรรการบริหาร/ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานบริการ 
       บมจ.แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลยี 

ก.พ.2555-ปัจจบุนั     กรรมการบริษัท บมจ. เอเซีย ประกนัภยั (1950)  
ประเภทกรรมการท่ีเสนอแตง่ตัง้ : กรรมการ  
จ านวนปีที่ด ารงต าแหนง่กรรมการ :  12 ปี 
ประวตัิการเข้าร่วมประชมุปี 2558: 6/6 (ประชมุกรรมการ), 2/2 (ประชมุกรรมการสรรรหา) 
ผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือนีไ้มม่ีการด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่ท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัทฯ 
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ช่ือสกลุ: นายกิจจา เหลา่บญุชยั 
ต าแหนง่ :  รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานการขายและการตลาด 
สญัชาติ:  ไทย  อาย:ุ  57 ปี 
จ านวนหุ้นท่ีถือในบริษัทฯ (30 ธ.ค. 58): 16 หุ้น คิดเป็นน้อยกวา่ร้อยละ 0.01 ของทนุจดทะเบียนช าระแล้ว   
ที่อยู ่: 2/13 ซอยเทวรัตน์ แขวงบางซื่อ กรุงเทพฯ 
วฒุิการศกึษา/ประวตัิการอบรม: 

- ปริญญาโท สาขา Industrial & System Engineering, Ohio University, ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ : IOD : หลกัสตูร Director Certificate Program ของ IOD 36/2003 
   : Management and Psychology Institute (MPI): หลกัสตูร Finance for Non-Finance Executives 2012  
ประสบการณ์การท างานในช่วง 5 ปีย้อนหลงั (บริษัทจดทะเบียน) 

2537 – ปัจจบุนั  กรรมการ/กรรมการบริหาร/รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานการขายและการตลาด  
   บมจ.แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลยี 

ประสบการณ์การท างานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลงั (กิจการท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน) 
2557 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. เอสแอลเอ เอเซีย  

ประเภทกรรมการท่ีเสนอแตง่ตัง้ : กรรมการ  
จ านวนปีที่ด ารงต าแหนง่กรรมการ :  12 ปี  
ประวตัิการเข้าร่วมประชมุปี 2558: 5/6 (ประชมุกรรมการ)  
ผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือนีไ้มม่ีการด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่ท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัทฯ 
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ช่ือสกลุ: นายกิตติศกัดิ์  สพโชคชยั                                                                                                 
ต าแหนง่ :  กรรมการ 
สญัชาติ :  ไทย 
อาย ุ:  61 ปี 
จ านวนหุ้นท่ีถือในบริษัทฯ (ณ. 30 ธ.ค.58): จ านวนหุ้น 6,164,459 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.99 ของทนุจด 

       ทะเบียนช าระแล้ว 
ที่อยู ่: 419 ซอยสขุมุวิท 63 (เอกมยั) แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร   
วฒุิการศกึษา/ประวตัิการอบรม: 
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  
- สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) หลกัสตูร Director Accreditation Program 54/2006 
- หลกัสตูรอบรมนกับริหารระดบัสงู ธรรมศาสตร์เพื่อสงัคม รุ่นท่ี1 (นมธ.1)  ระหวา่ง พ.ค –ก.ย 2555 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลงั(บริษัทจดทะเบียน) 
2546 - ปัจจบุนั      กรรมการ / กรรมการสรรหาฯ บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลยี 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5  ปีย้อนหลงั (กิจการอื่นที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน) 
     2553 -  ปัจจบุนั      กรรมการ  บจก. โตอะ อิเลค็โทรนิคส์ (ประเทศไทย) 
   กรรมการ   บจก. เค เอส พี สแควร์  
     2551 - ปัจจบุนั  กรรมการ   บจก. โอ๊คทรี (So Bangkok Hotel) 
   กรรมการ  บจก. สรีุย์ตรีบญุ โฮลดิง้  
     2526 - ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ กลุม่บริษัทในเครือ วิชยั กรุ๊ป 
   บจก. วิชยัเทรดดิง้ (1983) 
   บจก. เคร่ืองเสยีง 
   บจก. ออดิโอ เอ็นจิเนยิร่ิง เซอร์วสิ 
   บจก. ดิจิตคอนโทรล 
 
ประเภทกรรมการท่ีเสนอแตง่ตัง้ : กรรมการ 
จ านวนปีทีด่ ารงต าแหนง่กรรมการ :  12 ปี  
ประวตัิการเข้าร่วมประชมุปี 2558: 6/6 (ประชมุกรรมการ), 2/2 (ประชมุกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน) 
ผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือนีไ้มม่กีารด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่ท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ 
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       สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 5 
นิยามและคุณสมบัตกิรรมการอิสระของบริษัท 

ประกอบการพจิารณาระเบียบวาระท่ี 5 
 
 
นิยามและคุณสมบัตกิรรมการอิสระมีดังนี ้
กรรมการอิสระ คือกรรมการท่ีไม่ได้บริหารจดัการบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีความอิสระจากคณะผู้บริหารและผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ และไม่มีธุรกิจกบั
บริษัทฯ ซึง่อาจส่งผลกระทบในทางลบตอ่ผลประโยชน์ของบริษัทฯ และ/หรือผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น โดยกรรมการอิสระแตล่ะคนต้องเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ ดงัตอ่ไปนี ้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึง่ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มี 
      อ านาจควบคมุของบริษัท ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ท่ีเก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย 
2.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจ า หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ 

บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัท เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลักษณะดงักล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทัง้นี ้ลกัษณะต้องห้ามดงักล่าวไม่รวมถงึกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือท่ีปรึกษาของส่วนราชการซึง่เป็นผู้ ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัท  

3.  ไม่เป็นบคุคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหติ หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็น บิดามารดา คูส่มรส พ่ีน้อง และบตุรรวมทัง้คู่
สมรสของบตุร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอ านาจควบคมุ หรือบคุคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัท
หรือบริษัทย่อย 

4.  ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัท ในลกัษณะที่
อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยัหรือผู้ มีอ านาจควบคมุของผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์
ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัท เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกวา่ 2 ปี 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัท และไม่ 
       เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้ มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นส่วนของส านกังานสอบบญัชี ซึง่มีผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
     ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัทสงักดัอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวชิาชีพใด ๆ ซึง่รวมถงึการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซึง่ได้รับคา่บริการ 
    เกินกวา่ 2 ล้านบาทตอ่ปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัทและไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้

มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นส่วนของผู้ ให้บริการทางวชิาชีพนัน้ด้วย เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกวา่ 2 ปี 
7. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนยัในห้าง 
      หุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึง่ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิ

ออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืน ซึง่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย  
9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าให้ไม่สามารถให้ความเหน็อย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท 
  

 บริษัทฯได้ก าหนดนิยามกรรมการอิสระเทา่กบัข้อก าหนดขัน้ต ่าของก.ล.ต .หรือตลาดหลกัทรัพย์ฯ ในเร่ืองการถือหุ้นของบริษัท  
 คือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต้องถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละ หนึง่ ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมด 
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ข้อมูลกรรมการบริษัท ที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ ในการประชุมสามัญประจ าปีผู้ถอืหุ้นครัง้ที่ 1/2559 
รายช่ือกรรมการ ต าแหนง่ อาย ุ ที่อยู ่ สว่นได้เสยีในวาระท่ีจะ

พิจารณา 
1.นายโชคชยั ตัง้พลูสนิธนา กรรมการอิสระ  

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
68 1275-81 ถ. ทรงวาด เขต สมัพนัธวงศ์ 

กรุงเทพฯ 10110 
ไมม่ี 

 
2.นายพงษ์เทพ ผลอนนัต์ กรรมการอิสระ  

รองประธานกรรมการ และ
ประธานกรรมการสรรรหา
และพิจารณาคา่ตอบแทน 

62 36 ซ.ศนูย์วิจยั 4 ถ.เพชรบรีุตดัใหม ่ 
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 

(เฉพาะวาระท่ี 5) 

3.นายศรีภพ สารสาส กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน 

58 12/96 หมู6่ ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน 
เขตประเวศ กรุงเทพฯ 

ไมม่ี 
 

4.นายธนารักษ์ พงษ์เภตรา กรรมการอิสระ 60 90/33 หมู3่ ถ.พอ่ขนุทะเล ต.มะขามเตีย้  
อ.เมือง จ.สรุาษฎร์ธาน ี

ไมม่ี 
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                    สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 6 
ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 6 

พิจารณาคา่ตอบแทนกรรมการ 
 

1. อตัราคา่เบีย้ประชมุกรรมการ 
อตัราเบีย้ประชมุและคา่ตอบแทนรายเดอืนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทนเทา่กบัอตัราเดมิในปี 2558 

 

หวัข้อ   ปี 2559   ปี 2558 ปี 2557 
คณะกรรมการบริษัท 
ประธานกรรมการ 

คา่ตอบแทนรายเดือน* 
คา่เบีย้ประชมุ** 

กรรมการ 
คา่ตอบแทนรายเดือน* 

คา่เบีย้ประชมุ** 

 
 

25,000 
25,000 

 
13,000 
17,000 

 
 

25,000 
25,000 

 
13,000 
17,000 

 
 

15,000 
20,000 

 
8,000 

12,000 
คณะกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการ                    คา่ตอบแทนรายเดือน* 

คา่เบีย้ประชมุ** 
 
กรรมการ                                คา่ตอบแทนรายเดือน* 
                                                       คา่เบีย้ประชมุ** 

 
25,000 
25,000 

 
20,000 
20,000 

 
25,000 
25,000 

 
20,000 
20,000 

 
15,000 
20,000 

 
10,000 
15,000 

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

 
- 

25,000 
- 

20,000 

 
- 

25,000 
- 

20,000 

 
- 

20,000 
- 

15,000 
หมายเหต ุ:  
 *  จ่ายให้กบักรรมการทกุทา่น 

**  จ่ายให้เฉพาะกรรมการท่ีร่วมประชมุเทา่นัน้ 
 

2. พิจารณาบ าเหน็จกรรมการประจ าปี 
จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2559 เมื่อวนัที่ 16 กุมภาพนัธ์ 2559 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนแล้ว มีมติเห็นควรน าเสนอต่อที่ประชุมสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 
1/2559 พิจารณาอนมุตัิบ าเหน็จประจ าปี 2558 ของคณะกรรมการบริษัทเป็นเงินรวมทัง้สิน้ 15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาท
ถ้วน) โดยจ่ายจากคา่ใช้จ่ายในปี 2559 และให้ประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาจดัสรร 
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ข้อมูลเปรียบเทียบเพื่อประกอบการพิจารณา 
 
 

     

 

 

 

 

        

 

  

งบการเงินรวม 
หนว่ย: ล้านบาท 

หวัข้อ ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 
บ าเหน็จประจ าปี (ล้านบาท) 
ยอดรายได้ (ล้านบาท) 

15.00 
5,271.21 

19.00 
6,651.55 

17.00 
6,023.23 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยเหมายเลข 7 

ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 7  
 
พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทน 
 จากการประชมุของคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ที่ 1/2559 เมื่อวนัที่ 16 กมุภาพนัธ์ 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชมุ
พิจารณาคดัเลอืกผู้สอบบญัชีของบริษัทในปี 2559 มีสาระส าคญัสรุปได้ดงันี ้
 1. จากความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ท่ีเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท สรุปวา่บริษัทได้แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท 
ส านกังาน อี วาย จ ากดั ให้เป็นผู้ตรวจสอบบญัชีของบริษัทมาตัง้แตปี่ 2546 จนถึงปัจจบุนั ในชว่งเวลาดงักลา่วผู้สอบบญัชีได้ท าหน้าที่ตาม
ขอบเขตอ านาจหน้าที่ และมีข้อเสนอแนะตา่งๆให้กบับริษัทเป็นอยา่งดีมาโดยตลอด และมกีารมอบหมายผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเข้ามา
ด าเนินการตรวจสอบบญัชี ดงัตารางรายช่ือผู้สอบบญัชีในแตล่ะปีดงันี ้

 

รายการ ปี 2559 
น าเสนอเพื่อพิจารณา 

ปี 2558 
 

ปี 2557 
 

ช่ือส านกังานตรวจสอบบญัชี บจก. ส านกังาน อีวาย บจก. ส านกังาน อี วาย  บจก. ส านกังาน อี วาย 

ผู้สอบบญัชี 

นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 
5313 หรือ 

นายกฤษดา เลศิวนา  
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 
4958 หรือ 

นายกฤษดา เลศิวนา  
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 
4958 หรือ 

นายเติมพงษ์ โอปนพนัธุ์ 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 
4501 หรือ 

นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 
5313 หรือ 

นายศภุชยั ปัญญาวฒัโน 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 
3930 หรือ 

นางสาวสมุาล ีรีวราบณัฑิต  
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 
3970 

นางพนูนารถ เผา่เจริญ   
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 
5238 

นางชลรส สนัติอศัวราภรณ์   
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 
4523 

 
 คณะกรรมการตรวจสอบได้ตรวจสอบแล้วว่า ผู้ตรวจสอบบญัชีที่ถกูเสนอช่ือนัน้ไม่มีความสัมพนัธ์หรือมีสว่นได้เสียกบับริษัท/บริษัท
ยอ่ย/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
 ดงันัน้ ในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที่ 1/2559 มีมตใิห้เสนอความเห็นตอ่คณะกรรมการบริษัทในการประชมุ
คณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2559 เพื่อแตง่ตัง้ นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที ่5315 หรือ นายเติมพงษ์ โอปนพนัธุ์ 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที ่4501 หรือ นางสาวสมุาล ีรีวราบณัฑติ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 5238 เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทในปี 2559 
ตอ่ไป 
 ในการพิจารณาคา่สอบบญัชี คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชมุครัง้ที่ 1/2559 เมื่อวนัที่ 16 กมุภาพนัธ์ 2559 พิจารณาใบ
เสนอราคาคา่สอบบญัชี ประจ าปี 2559 ที่บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เสนอมา โดยบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เสนอราคาคา่สอบบญัชี 
บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลยี มาเป็นเงิน 1,285,000 บาท (หนึง่ล้านสองแสนแปดหมืน่ห้าพนับาทถ้วน) ลดลงจากอตัราคา่สอบ
บญัชีปี 2558 ซึง่นา่จะสมเหตสุมผลที่จะเสนอตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท 
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 ในการประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2559 เมื่อวนัท่ี 16 กมุภาพนัธ์ 2559 ที่ประชมุมีมติน าเสนอตอ่ที่ประชมุสามญัประจ าปีผู้
ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2559 เพื่อพิจารณาอนมุตัคิา่สอบบญัชีประจ าปี 2559 ในสว่นของ บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลยี เป็นเงิน 1,285,000 
บาท (หนึง่ล้านสองแสนแปดหมืน่ห้าพนับาทถ้วน) เพื่อพิจารณาอนมุตัิตอ่ไป  
 

                          หนว่ย : บาท 
หวัข้อ 

 
ปี 2559 

(น าเสนอเพื่อพิจารณา) 
ปี 2558 

 
ปี 2557 

 
คา่สอบบญัชีของ บมจ.แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลยี 

- คา่ตรวจสอบงบประจ าปี 
- คา่สอบทานรายไตรมาส 

1,285,000 
   685,000 
   600,000 

1,330,000 
   700,000 
   630,000 

1,330,000 
   700,000 
   630,000 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 8 
ส าเนาข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น 

 
หมวดที่ 3 

คณะกรรมการ 
 

ข้อ 16. ในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ กรรมการจ านวน 1 ใน 3 จะต้องพ้นจากต าแหนง่ ถ้าจ านวนกรรมการท่ีจะพ้นจากต าแหนง่ไมอ่าจ
แบง่ออกได้พอดี 1 ใน 3 ให้กรรมการจ านวนทีใ่กล้เคยีงที่สดุกบัจ านวน 1 ใน 3 ออกจาต าแหนง่ 
 ในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจากจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากดั การออกจากต าแหนง่ของกรรมการตามวาระจะใช้
วิธีจบัฉลาก สว่นในปีตอ่ๆ ไปให้กรรมการคนที่อยูใ่นต าแหนง่นานท่ีสดุเป็นผู้ออกจากต าแหนง่ และหากในคราวใดมีกรรมการหลายคนอยูใ่น
ต าแหนง่มานานเทา่ๆ กนั เป็นจ านวนมากกวา่จ านวนทีต้่องพ้นจากต าแหนง่ในคราวนัน้ ให้กรรมการดงักลา่วพ้นจากต าแหนง่โดยใช้วิธีจบั
ฉลาก ทัง้นี ้กรรมการท่ีออกตามวาระนัน้ๆ อาจถกูเลอืกเข้ามาด ารงต าแหนง่ใหมไ่ด้ 
 

หมวดที่ 4 
การประชุมผู้ถอืหุ้น 

 

ข้อ 29  คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจ าปี ภายใน 4 เดือน นบัแตว่นัสิน้สดุรอบปีบญัชีของบริษัท 
การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่า การประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญั
เมื่อใดก็ได้สดุแตจ่ะเห็นสมควร หรือผู้ ถือหุ้นซึง่มีหุ้นนบัจ านวนรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ 1 ใน 5 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมด หรือผู้ ถือหุ้นไม่
น้อยกวา่ 25 คน ซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมดเข้าช่ือกนัท าหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียก
ประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ในหนังสือดังกล่าวนัน้ ในกรณีนีใ้ห้
คณะกรรมการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 
 
ข้อ 30  ในการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสอืนดัประชุมระบสุถานที่ 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 ซึ่งสถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุม
ผู้ ถือหุ้นนัน้ต้องอยูใ่นท้องที่อนัเป็นท่ีตัง้ของส านกังานใหญ่ หรือส านกังานสาขา หรือจงัหวดัใกล้เคียงกบัท่ีตัง้ของส านกังานใหญ่ และส านกังาน
สาขา หรือจงัหวดัอื่น ตามที่คณะกรรมการเห็นวา่เหมาะสม 
 
ข้อ 31  ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นอาจมอบฉนัทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนงัสือมอบฉนัทะ
จะต้องลงวนัท่ี และลงลายมือช่ือของผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนก าหนด 
 หนงัสือมอบฉนัทะนีจ้ะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการก าหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วม
ประชมุ 
 



 30 

 
 
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 ให้การประชมุเป็นอนัระงบัไป แตถ้่าหากการประชมุผู้ ถือ
หุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นดัประชุมใหม่ และให้ส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนั
ประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้มบ่งัคบัวา่ต้องครบองค์ประชมุ 
 
ข้อ 33  ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุหรือไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่
ได้ ถ้ามีรองประธานให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม หรือไม่
สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชมุเลอืกผู้ ถือหุ้นคนหนึง่ซึง่ได้เข้าร่วมประชมุเป็นประธานที่ประชมุ 
 
ข้อ 34  ประธานในที่ประชมุผู้ ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคมุการประชมุให้เป็นไปตามกฏหมายและข้อบงัคบัของบริษัทวา่ด้วยการประชุมและให้การ
ประชุมด าเนินไปตามล าดบัวาระที่ก าหนดไว้ในหนงัสือนดัประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนล าดบัระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
 
ข้อ 35  ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ให้หุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง และผู้ ถือหุ้นคนใดมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใดซึ่งที่
ประชมุจะได้ลงมติ ผู้นัน้ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนด้วยในข้อบงัคบั เว้นแตก่ารออกเสยีงลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้คณะกรรมการ 
 การออกเสียงลงคะแนนให้กระท าโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คน ร้องขอและการประชุมลงมติให้ลงคะแนนลบัก็ให้
ลงคะแนนลบั สว่นวิธีการออกเสยีงลงคะแนนลบันัน้ ให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชมุก าหนด 
 
ข้อ 36  มติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้

1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้น ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธาน
ในท่ีประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 

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

ก. การขายหรือโอนกิจการบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอื่น 
ข. การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
ค. การท า แก้ไข หรือเลกิสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญั การมอบหมายให้ 
 บคุคลอื่นเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบับคุคลอื่น โดยมีวตัถปุระสงค์จะแบง่ก าไรขาดทนุกนั 
ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบั 
จ. การเพิ่มทนุหรือลดทนุของบริษัท 
ฉ. การออกหุ้นกู้  
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ช. การควบบริษัท 
ซ. การเลกิบริษัท 
 

 
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 โดยในการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี
จะแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีคนเดมิอีกก็ได้ 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 9 
 
รายการเอกสารที่ต้องแสดงและสง่มอบให้แก่บริษัทในการลงทะเบียนเข้าประชมุ 
 
   1.  ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นบริษัทจะใช้ข้อบงัคบัในหมวดที ่4 การประชมุผู้ถือหุ้น ข้อ 29-37 ในการด าเนินการประชมุ 
         สามญัผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้บริษัทได้แนบส าเนาข้อบงัคบัมาพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว 

2. ส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะเข้าร่วมประชมุด้วยตวัเอง กรุณาน าบตัรประชาชน หรือ บตัรข้าราชการ หรือใบอนญุาตขบัขี่ อยา่ง
ใดอยา่งหนึง่ เพื่อเป็นหลกัฐานในการใช้สทิธิเข้าประชมุ 

3. การลงทะเบยีนเข้าประชมุบริษัทจะเปิดลงทะเบียนตัง้แตเ่วลา 9.00 น. ผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบฉนัทะ จะต้องยื่นเอกสารแสดงตวั 
หรือ ใบมอบฉนัทะ และลงช่ือในสมดุทะเบียนลายช่ือ หลงัจากนัน้ เจ้าหน้าที่จะมอบบตัรลงคะแนนให้เพื่อใช้ในการลงมติตอ่ไป 

4. ส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะแตง่ตัง้ผู้อื่นเข้าร่วมประชมุ และออกเสยีงแทน โปรดกรอกรายละเอียด และลงลายมือช่ือในใบมอบ
ฉนัทะให้ครบถ้วน โดยผู้ ถือหุ้นสามารถเลอืกใช้แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ แบบใดแบบหนึง่ที่แนบมากบัหนงัสอืเชิญประชมุ 

5. ในกรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้อืน่มาร่วมประชมุแทน 
- กรณีที่ผู้ ถือหุ้นเป็นบคุคลธรรมดา ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะ ต้องแนบส าเนา บตัรประชาชน หรือบตัร

ข้าราชการ หรือใบอนญุาตขบัขี่ อยา่งใดอยา่งหนึง่ พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้องมาพร้อมกบัหนงัสอืมอบฉนัทะ
ด้วย 

- กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบคุคล ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะต้องแนบส าเนาหนงัสอืรับรองและลงลายมือช่ือรับรองโดยผู้มีอ านาจของ
นิติบคุคลนัน้ สว่นผู้ รับมอบฉนัทะ ต้องแนบส าเนา บตัรประชาชน หรือ บตัรข้าราชการ หรือ ใบอนญุาตขบัขี่ อยา่งใดอยา่ง
หนึง่ พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้องมาพร้อมกบัหนงัสอืมอบฉนัทะด้วย 

6. ในกรณีผู้ ถือหุ้นต้องการมอบฉนัทะให้กบักรรมการอิสระเป็นผู้ รับมอบฉนัทะ ผู้ ถือหุ้นสามารถเลอืกมอบฉนัทะให้กบั กรรมการ
อิสระ คือ นายโชคชยั ตัง้พลูสนิธนา ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือนายพงษ์เทพ ผลอนนัต์ กรรมการตรวจสอบ หรือ 

         นายศรีภพ สารสาส กรรมการตรวจสอบ หรือนายธนารักษ์ พงษ์เภตรา กรรมการอิสระทา่นหนึง่ทา่นใดก็ได้ 
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   วิธีนบัคะแนนและการประกาศผลคะแนน การประชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2559 
 
ขัน้ตอนการออกเสยีงลงคะแนน 
 

1.   การออกเสยีงลงคะแนน ประธานในที่ประชมุขอให้ผู้ ถือหุ้นออกเสยีงลงคะแนน 
2.   ผู้ ถือหุ้นเฉพาะที่ประสงค์จะออกเสยีงไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง ให้ท าเคร่ืองหมายในช่อง ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออก 

               เสยีง ในบตัรลงคะแนน และประธานฯ จะให้เจ้าหน้าที่น าบตัรลงคะแนนของผู้ ถือหุ้นไปตรวจนบัคะแนนเสยีง และ 
                 ประกาศผลคะแนนเสยีงให้ที่ประชมุทราบ 

3.   ผู้ ถือหุ้นท่ีไมอ่อกเสยีงลงคะแนนในบตัรลงคะแนนเสยีง หรือไมส่ง่บตัรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ จะถือวา่มีมตเิห็นด้วย 
       ตามที่ประธานเสนอตอ่ที่ประชมุ 
 
กติกาการนบัคะแนนเสยีง 
 

1.    ให้นบัหนึง่หุ้นเป็นหนึง่เสยีง และให้ถือเอาเสยีงข้างมากเป็นมติ เว้นแตก่ฎหมายก าหนดเป็นอยา่งอื่น ถ้าคะแนนเสยีง 
                  เทา่กนัให้ประธานมเีสยีงชีข้าดอีกเสยีงหนึง่ตา่งหากจากในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้น 

2.    การนบัผลการลงคะแนนเสยีงในแตล่ะระเบียบวาระ จะนบัคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้นในที่ประชมุ เฉพาะที่ออกเสยีงไมเ่ห็น 
                 ด้วย และ/หรือ งดออกเสยีง แล้วน าไปหกัออกจากจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นในที่ประชมุ เฉพาะทีม่อบฉนัทะที่ได้ 
                บนัทกึไว้ลว่งหน้า 

3.   หากผู้ เข้าร่วมประชมุประสงค์จะออกจากห้องประชมุโดยออกเสยีงลงคะแนนไว้ลว่งหน้า โปรดติดตอ่เจ้าหน้าที่ เว้นแต่ 
                ประสงค์จะให้ถือวา่ออกเสยีงลงคะแนนเห็นด้วย 

4.   การแจ้งผลการลงคะแนนเสยีงจะระบคุะแนนเสยีง เห็นด้วย ไมเ่หน็ด้วย งดออกเสยีง และบตัรเสยี โดยในแตล่ะระเบียบ 
                วาระจะใช้จ านวนหุ้นของผู้ เข้าประชมุลา่สดุ 
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ขัน้ตอนการเข้าร่วมการประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2559 
 

บคุคลธรรมดา 

ผู้ ถือหุ้น 

นิติบคุคล 

มาด้วยตนเอง
  

มอบฉนัทะ มอบฉนัทะ 

ตรวจเอกสาร 
- หนงัสอืมอบฉนัทะ และอากรแสตมป์ 
- ส าเนาบตัรประชาชนผู้มอบ-รับรอง 
- หนงัสอืรับรองนิติบคุคล-รับรอง 
- แบบฟอร์มลงทะเบยีน 
- แสดงบตัรประชาชนผู้ รับมอบ 
 

ตรวจเอกสาร 
- หนงัสอืมอบฉนัทะ และอากรแสตมป์ 
- ส าเนาบตัรประชาชนผู้มอบ-รับรอง 
- แบบฟอร์มลงทะเบยีน 
- แสดงบตัรประชาชนผู้ รับมอบ 
 
 

ลงทะเบียน เวลา 9.00 น. 
 -เอกสารข้างต้น 
- ลงช่ือในแบบฟอร์ม 
 

ลงทะเบียน เวลา 9.00 น. 
-แบบฟอร์มลงทะเบียน – ลงช่ือ 
- แสดงบตัรประชาชน 
 

เข้าห้องประชมุ 
เวลา 10.00 น. 

เร่ิมประชมุตามล าดบัระเบียบวาระ 
 

บตัรลงคะแนน* 
          การลงคะแนนเสยีง  - เก็บบตัรลงคะแนนเฉพาะกรณีไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสยีง  
                โดยยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบตัรลงคะแนน 
                (ผู้ รับมอบฉนัทะที่ผู้มอบฉนัทะลงคะแนนไว้แล้ว จะไมไ่ด้รับ 

              บตัรลงคะแนน และไมอ่อกเสยีงอกี) 

ประธานแถลงสรุปผลคะแนนและมติตอ่ที่ประชมุ 

*เมื่อเลกิประชมุ ขอให้ทกุทา่นสง่บตัรลงคะแนนท่ีเหลอือยูค่ืนให้กบัเจ้าหน้าที่ด้วย เพื่อใช้ประกอบการ
ตรวจสอบคะแนนระเบียบวาระท่ี 5 เร่ืองการเลอืกตัง้กรรมการ 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 10 
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 
และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั …………….…………………………………………………………. เสยีง ดงันี ้ขอมอบฉนัทะให้ 

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

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

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

 คนใดคนหนึง่เพยีงคนเดยีวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชมุสามญัประจ าปีผู้
ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2559 ในวนัศกุร์ที ่8 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ห้องแกรนด์บอลรูม ชัน้ 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลปิ ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ 92 
ซอยแสงแจ่ม ถนนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 หรือจะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 
 

กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะกระท าไปในการประชมุนัน้ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
 
      ลงช่ือ ……………………………………………. ผู้มอบฉนัทะ 
                 (……………………………….) 
 

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

หมายเหต ุ: 1. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียว เป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนนไมส่ามารถ 

        แบง่แยกจ านวนหุ้น ให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 

     2. ผู้มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะจะต้องแนบส าเนาบตัรประชาชนมาพร้อมหนงัสอืมอบอ านาจด้วย 
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                                                                                                                                    ปิดอากร 20 บาท 
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

(แบบที่ก าหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชดัเจนตายตัว) 
        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 

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

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

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

 คนใดคนหนึง่เพยีงคนเดยีวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชมุสามญัประจ าปีผู้
ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2559 ในวนัศกุร์ที ่8 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ.ห้องบอลรูม ชัน้ 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลปิ ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ 92 ซอย
แสง่แจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 หรือจะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 

ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
 

ระเบียบวาระที่ 1   รับรองรายงานการประชุมสามัญประจ าปีผู้ถอืหุ้นครัง้ที่ 1/2558 เมื่อวนัที่ 10 เมษายน 2558 
  □ ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
  □ ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

□ เห็นด้วย  □ ไมเ่ห็นด้วย  □ งดออกเสยีง 
ระเบียบวาระที่ 2   รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 และรายงานประจ าปี 
    □ ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
  □ ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

□ เห็นด้วย  □ ไมเ่ห็นด้วย  □ งดออกเสยีง 
ระเบียบวาระที่ 3   พิจารณาอนุมัติงบการเงนิของบริษัทฯ ประจ าปี 2558 
  □ ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
  □ ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
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□ เห็นด้วย  □ ไมเ่ห็นด้วย  □ งดออกเสยีง 
ระเบียบวาระที่ 4    พิจารณาจัดสรรเงนิก าไรและการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2558 
  □ ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
  □ ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

□ เห็นด้วย  □ ไมเ่ห็นด้วย  □ งดออกเสยีง 
ระเบียบวาระที่ 5    พิจารณาเลือกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ 
  □ ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
  □ ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

     □ การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
□ เห็นด้วย  □ ไมเ่ห็นด้วย  □ งดออกเสยีง 

 

   □ การแตง่ตัง้กรรมการ เป็นรายบคุคล 
   ช่ือกรรมการ นายพงษ์เทพ ผลอนนัต์ 
    □ เห็นด้วย  □ ไมเ่ห็นด้วย  □ งดออกเสยีง 
    ช่ือกรรมการ นายสรุพร รักตประจิต 
    □ เห็นด้วย  □ ไมเ่ห็นด้วย  □ งดออกเสยีง 
     ช่ือกรรมการ นายกิจจา เหลา่บญุชยั 
    □ เห็นด้วย  □ ไมเ่ห็นด้วย  □ งดออกเสยีง 
      ช่ือกรรมการ นายกิตตศิกัดิ์ สพโชคชยั 
    □ เห็นด้วย  □ ไมเ่ห็นด้วย  □ งดออกเสยีง 
ระเบียบวาระที่ 6    พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ 
  □ ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
     □ ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
   □ เห็นด้วย  □ ไมเ่ห็นด้วย  □ งดออกเสยีง 
ร่ะเบียบวาระที่ 7    พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทน 
  □ ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
     □ ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
   □ เห็นด้วย  □ ไมเ่ห็นด้วย  □ งดออกเสยีง 
  การลงคะแนนเสยีงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะนีใ้ห้ถือวา่การลงคะแนน
เสยีงนัน้ไมถ่กูต้อง และไมถื่อเป็นการลงคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้น 
  ในกรณีที่ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไมช่ดัเจนหรือในกรณีที่มี
ประชมุมีการพิจารณาหรือลงมตใินเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น รวมถงึกรณีที่มกีารแก้ไขเปลีย่นแปลงหรือเพิม่เตมิข้อเท็จจริง
ประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
  กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะกระท าไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีทีผู่้ รับมอบฉนัทะไมอ่อกเสยีงตามที่ข้าพเจ้าได้ระบใุน
หนงัสอืมอบฉนัทะ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
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         ลงช่ือ …………………………………………………ผู้มอบฉนัทะ 
       (…..………………………………………….) 
 
 
         ลงช่ือ …………………………………………………ผู้ รับมอบฉนัทะ 
       (………..……………………………………..) 
 
 

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

   ลงช่ือ …………………………………………………ผู้ รับมอบฉนัทะ 
       (…..………………………………………….) 
 
 
หมายเหต ุ:   1. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนไม ่
           สามารถแบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 

2. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
3. กรณีที่ผู้ ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉนัทะให้กบักรรมการอิสระ ผู้ ถือหุ้นสามารถเลอืกมอบฉนัทะให้กบักรรมการอิสระคือ  

นายโชคชยั  ตัง้พลูสนิธนา หรือ นายพงษ์เทพ  ผลอนนัต์ หรือ นายศรีภพ  สารสาส หรือนายธนารักษ์ พงษ์เภตรา ทา่นหนึง่
ทา่นใดก็ได้ 

4. ผู้มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะ จะต้องแนบส าเนาบตัรประชาชนมาพร้อมกบัหนงัสอืมอบอ านาจด้วย 
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ปิดอากร 20 บาท 
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถอืหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian)ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแล
หุ้น) 

 

         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 

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

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

(3) …………………………………………………..……. อาย ุ……………ปี อยูบ้่านเลขท่ี …………………………………..……. 
ถนน …………………………………………….ต าบล/แขวง ………………………………อ าเภอ/เขต …………..………………………….. 
จงัหวดั ………………………………………… รหสัไปรษณีย์ ……………………………..  
 คนใดคนหนึง่เพยีงคนเดยีวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชมุสามญัประจ าปีผู้
ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2559 ในวนัศกุร์ที ่8 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ.ห้องบอลรูม ชัน้ 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลปิ ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ 92 ซอย
แสง่แจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 หรือจะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 

ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
 

ระเบียบวาระที่ 1   รับรองรายงานการประชุมสามัญประจ าปีผู้ถอืหุ้นครัง้ที่ 1/2558 เมื่อวนัที่ 10 เมษายน 2558 
  □ ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
  □ ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

□ เห็นด้วย  □ ไมเ่ห็นด้วย  □ งดออกเสยีง 
ระเบียบวาระที่ 2   รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 และรายงานประจ าปี 
  □ ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
  □ ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

□ เห็นด้วย  □ ไมเ่ห็นด้วย  □ งดออกเสยีง 
ระเบียบวาระที่ 3   พิจารณาอนุมัติงบการเงนิของบริษัทฯประจ าปี 2558 
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  □ ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
  □ ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

□ เห็นด้วย  □ ไมเ่ห็นด้วย  □ งดออกเสยีง 
ระเบียบวาระที่ 4    พิจารณาจัดสรรเงนิก าไรและการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2558 
  □ ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
  □ ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

□ เห็นด้วย  □ ไมเ่ห็นด้วย  □ งดออกเสยีง 
ระเบียบวาระที่ 5    พิจารณาเลือกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ 
  □ ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
  □ ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

     □ การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
□ เห็นด้วย  □ ไมเ่ห็นด้วย  □ งดออกเสยีง 

 

   □ การแตง่ตัง้กรรมการ เป็นรายบคุคล 
ช่ือกรรมการ นายพงษ์เทพ ผลอนนัต์ 

    □ เห็นด้วย  □ ไมเ่ห็นด้วย  □ งดออกเสยีง 
    ช่ือกรรมการ นายสรุพร รักตประจิต 
    □ เห็นด้วย  □ ไมเ่ห็นด้วย  □ งดออกเสยีง 
     ช่ือกรรมการ นายกิจจา เหลา่บญุชยั 
    □ เห็นด้วย  □ ไมเ่ห็นด้วย  □ งดออกเสยีง 
      ช่ือกรรมการ นายกิตตศิกัดิ์ สพโชคชยั 
    □ เห็นด้วย  □ ไมเ่ห็นด้วย  □ งดออกเสยีง 
ระเบียบวาระที่ 6    พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ 
  □ ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
     □ ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
   □ เห็นด้วย  □ ไมเ่ห็นด้วย  □ งดออกเสยีง 
ระเบียบวาระที่ 7    พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทน 
  □ ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
     □ ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
   □ เห็นด้วย  □ ไมเ่ห็นด้วย  □ งดออกเสยีง 
  การลงคะแนนเสยีงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะนีใ้ห้ถือวา่การลงคะแนน
เสยีงนัน้ไมถ่กูต้อง และไมถื่อเป็นการลงคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้น 
  ในกรณีที่ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไมช่ดัเจนหรือในกรณีที่ประชมุ
มีการพิจารณาหรือลงมตใินเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีทีม่ีการแก้ไขเปลีย่นแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด 
ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
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  กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะกระท าไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีทีผู่้ รับมอบฉนัทะไมอ่อกเสยีงตามที่ข้าพเจ้าได้ระบใุน
หนงัสอืมอบฉนัทะ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
 
         ลงช่ือ …………………………………………………ผู้มอบฉนัทะ 
       (…..………………………………………….) 
 
 
         ลงช่ือ …………………………………………………ผู้ รับมอบฉนัทะ 
       (…..………………………………………….) 
 
 

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

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

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

3. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ไมส่ามารถ
แบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 

4. ระเบียบวาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วยหมายเลข 11 

แผนทีส่ถานทีจ่ดัประชุม 
 


