ที่ AIT (SVP-SEC) 008/2559
วันที่ 1 มีนาคม 2559
เรื่ อง ขอเชิญประชุมสามัญประจาปี ผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2559
เรี ยน ท่านผู้ถือหุ้น
สิง่ ที่สง่ มาด้ วย
1. สาเนารายงานการประชุมสามัญประจาปี ผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 (ประกอบการพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 1)
2. รายงานประจาปี 2558 (Annual Report) พร้ อมงบการเงินของบริ ษัทฯ ซึง่ ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีภายนอก
และคณะกรรมการตรวจสอบ สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 2 และที่ 3)
3. รายละเอียดการจ่ายปั นผล และอัตราการจ่ายปั นผลย้ อนหลัง 3 ปี (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4)
4. ประวัติกรรมการที่เสนอให้ ดารงตาแหน่ง (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5)
5. คานิยามและคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5)
6. ค่าตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2558 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 6)
7. การแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทน (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 7)
8. สาเนาข้ อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
9. รายการเอกสารที่ต้องแสดงและส่งมอบให้ แก่บริษัทในการลงทะเบียนเข้ าประชุม วิธีนบั คะแนนและการประกาศผล
คะแนน ขันตอนการเข้
้
าร่วมประชุม
10. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
11. แผนที่สถานที่จดั ประชุม
ด้ วยบริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์ เมชัน่ เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) จะจัดให้ มีการประชุมสามัญประจาปี ผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2559 ในวันศุกร์
ที่ 8 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้ องแกรนด์ บอลรูม ชัน้ 3 โรงแรมโกลเด้ น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุ งเทพฯ 92 ซอยแสงแจ่ ม
ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้ วยขวาง กรุ งเทพฯ 10320 เพื่อพิจารณาเรื่ องต่างๆตามระเบียบวาระดังต่อไปนี ้
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญประจาปี ผู้ถอื หุ้นครัง้ ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล บริ ษัทฯได้ จดั ทารายงานการประชุมสามัญประจาปี ผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2558 ซึง่ ได้ จดั ขึ ้นเมื่อวันที่
10 เมษายน 2558 ตามสิ่งที่ส่งมาด้ วยหมายเลข 1 นับแต่วนั ประชุมตามที่กฎหมายกาหนด พร้ อมทังเผยแพร่
้
ทาง
เว็บไซต์ ของบริษัทฯ (www.ait.co.th) แล้ วไม่ปรากฏว่ามีผ้ คู ดั ค้ านหรื อขอแก้ ไขใดๆ
ความเห็นคณะกรรมการฯ: เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญประจาปี ผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 10
เมษายน 2558 ดังกล่าวให้ ผ้ ถู ือหุ้นรับรอง
ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2558 และรายงานประจาปี
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล บริ ษัทฯได้ รวบรวมจัดทารายงานเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ในด้ านต่างๆ ในรอบปี 2558
ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานประจาปี 2558 ตามสิง่ ที่ส่งมาด้ วยหมายเลข 2
1

ความเห็นคณะกรรมการฯ: เห็นสมควรสรุปรายงานเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯในรอบปี 2558 ให้ ผ้ ถู ือหุ้นรับทราบในวัน
ประชุมสามัญประจาปี ผู้ถือหุ้นฯ
ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินของบริษัทฯ ประจาปี 2558
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล บริ ษัทได้ จดั ทางบการเงินของบริษัทฯ ประจาปี 2558 ซึง่ รับรองโดยผู้สอบบัญชี บริษัท สานักงาน
อี วาย จากัด และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบเรี ยบร้ อยแล้ ว โดยมีรายละเอียด ปรากฏในรายงาน
ประจาปี 2558 ของบริ ษัทฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้ วยหมายเลข 2
ความเห็นคณะกรรมการฯ: เห็นสมควรให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิงบการเงินของบริษัทฯ ประจาปี 2558 ซึง่ แสดงฐานะ
การเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯในรอบปี 2558
ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินกาไรและการจ่ ายเงินปั นผลประจาปี 2558
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล บริ ษัทมีนโยบายจ่ายปั นผลไม่ตา่ กว่าร้ อยละ 40 ของกาไรสุทธิ ในกรณีที่ไม่มีความจาเป็ นอื่นใดใน
การใช้ เงินนัน้ และการจ่ายเงินปั นผลนันจะต้
้ องไม่กระทบต่อการดาเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนยั สาคัญ ตามสิ่งที่ส่ง
มาด้ วยหมายเลข 3
ความเห็นคณะกรรมการฯ: จากการประชุมของคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559
พิจารณาแล้ วเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรกาไรสุทธิ จากผลการดาเนินงานในปี 2558
ดังนี ้
4.1 บริ ษัทได้ จดั สรรกาไรเป็ นทุนสารองจานวน 5,960,449.- บาท (ห้ าล้ านเก้ าแสนหกหมื่นสีร่ ้ อยสีส่ บิ เก้ าบาท) ทาให้
สารองครบร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ตามที่บญ
ั ญัติไว้ ในมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริ ษัทมหาชน
จากัด พ.ศ. 2535
4.2 จ่ายเงินปั นผลในปี 2558 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราหุ้นละ 2.05 บาท (สองบาทห้ าสตางค์) และเนื่องจากบริ ษัท
ได้ จ่ายปั นผลระหว่างกาลไปแล้ วเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท (ห้ าสิบห้ าสตางค์)
ดังนันบริ
้ ษัทจะจ่ายเงินปั นผลเพิ่มอีกหุ้นละ 1.50 บาท (หนึง่ บาทห้ าสิบสตางค์) โดยกาหนดวันกาหนดรายชื่อผู้
ถือหุ้นที่มีสทิ ธิได้ รับปั นผลในวันที่ 22 เมษายน 2559 และให้ รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่ได้ มกี ารแก้ ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอน
หุ้นในวันที่ 25 เมษายน 2559 และกาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 4 พฤษภาคม 2559
4.3 กาไรส่วนที่เหลือ บริ ษัทจะจัดเป็ นกาไรสะสมที่ยงั ไม่จดั สรรต่อไป
ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการใหม่ แทนกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระ
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้ อบังคับบริ ษัท ในหมวด 3 ข้ อ 16 กาหนดไว้ วา่ ในการประชุมสามัญประจาปี ผู้ถือหุ้นทุกครัง้
กรรมการจานวน 1 ใน 3 จะต้ องพ้ นจากตาแหน่ง ถ้ าจานวนกรรมการที่จะพ้ นจากตาแหน่งไม่อาจแบ่งออกได้ พอดี 1 ใน 3
ให้ กรรมการจานวนใกล้ เคียงที่สดุ กับจานวน 1 ใน 3 ออกจากตาแหน่ง ในปี แรกและปี ที่สองภายหลังการจดทะเบียนแปร
สภาพเป็ นบริ ษัทมหาชนจากัดการออกจากตาแหน่งของกรรมการตามวาระจะใช้ วิธีจบั สลากกัน ส่วนในปี ต่อๆไปให้
กรรมการคนที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สดุ เป็ นผู้ออกจากตาแหน่ง และหากในคราวเดียวกันมีกรรมการหลายคนอยูใ่ นตาแหน่ง
มานานเท่าๆกัน เป็ นจานวนมากกว่าจานวนที่ต้องพ้ นจากตาแหน่งในคราวนัน้ ให้ กรรมการดังกล่าวพ้ นจากตาแหน่งโดยใช้
วิธีจบั สลาก ทังนี
้ ้กรรมการที่ออกตามวาระนันๆ
้ อาจถูกเลือกเข้ ามาดารงตาแหน่งใหม่ได้
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จากการประชุมคณะกรรมการครัง้ ที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 มีกรรมการ 4 ท่าน ที่ครบวาระการ
ดารงตาแหน่ง 4 ท่านดังนี ้คือ
1.นายพงษ์ เทพ ผลอนันต์
รองประธานคณะกรรมการบริ ษัท และกรรมการอิสระ
2.นายสุรพร รักตประจิต
กรรมการบริ ษัท
3.นายกิจจา เหล่าบุญชัย
กรรมการบริ ษัท
4.นายกิตติศกั ดิ์ สพโชคชัย
กรรมการบริ ษัท
ในการพิจารณาเสนอชื่อกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ คณะกรรมการบริ ษัทได้ มอบหมายให้
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดาเนินการพิจารณาเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมเป็ นกรรมการต่อคณะกรรมการ
บริ ษัท ในการดาเนินการพิจารณาเลือกกรรมการท่านใหม่แทน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงได้ เสนอ
ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่มีสว่ นได้ เสียมิได้ ร่วมพิจารณา) เพื่อเสนอต่อทีป่ ระชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้
แต่งตังกรรมการดั
้
งต่อไปนี ้
1.นายพงษ์ เทพ ผลอนันต์
รองประธานคณะกรรมการบริ ษัท และกรรมการอิสระ
2.นายสุรพร รักตประจิต
กรรมการบริ ษัท
3.นายกิจจา เหล่าบุญชัย
กรรมการบริ ษัท
4.นายกิตติศกั ดิ์ สพโชคชัย
กรรมการบริ ษัท
ที่ออกตามระเบียบวาระทัง้ 4 ท่าน กลับเข้ าเป็ นกรรมการบริ ษัท และกรรมการตรวจสอบอีกวาระหนึง่ สาหรับประวัติของผู้
ที่คณะกรรมการเสนอชื่อเพื่อแต่งตังเป็
้ นกรรมการ และรายละเอียดในการพิจารณาปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้ วยหมายเลข
4 และ 5
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิตามข้ อพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนเสนอ กล่าวคือรับทราบการออกตามวาระของกรรมการจานวน 4 ท่านคือ นายพงษ์ เทพ ผลอนันต์ นายสุรพร
รักตประจิต นายกิจจา เหล่าบุญชัย และนายกิตติศกั ดิ์ สพโชคชัยและพิจารณาแต่งตัง้ นายพงษ์ เทพ ผลอนันต์ นายสุรพร
รักตประจิต นายกิจจา เหล่าบุญชัย และนายกิตติศกั ดิ์ สพโชคชัยกลับเข้ าเป็ นกรรมการ บริ ษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์ เมชัน่
เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) ประจาปี 2559 อีกวาระหนึง่
ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาค่ าตอบแทนกรรมการ
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล ในการพิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
มีความเห็นนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท ดังนี ้
1. เนื่องจากเบี ้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนยังคงอัตราเดิม ตามที่ได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2558 จึงไม่ต้อง
นามาขออนุมตั จิ ากที่ประชุมอีก
2. นาเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ ที่ประชุมสามัญประจาปี ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั จิ ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปของ
เงินบาเหน็จประจาปี 2558 เป็ นเงิน 15,000,000 บาท (สิบห้ าล้ านบาทถ้ วน) โดยจ่ายจากค่าใช้ จ่ายในปี 2559 และ ให้
ประธานกรรมการเป็ นผู้จดั สรรค่าตอบแทนประจาปี รายละเอียดในการพิจารณาปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้ วยหมายเลข 6
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการประจาปี 2558 เป็ น
เงิน 15,000,000 บาท (สิบห้ าล้ านบาทถ้ วน) ส่วนอัตราเบี ้ยและค่าตอบแทนรายเดือนได้ รับการอนุมตั ิจากการประชุม
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สามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2558 แล้ วและยังคงใช้ อตั ราเดิมอยู่ จึงไม่ต้องขออนุมตั ิในการประชุมครัง้ นี ้ ตามที่คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอมา
ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกาหนดค่ าตอบแทน
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้ อบังคับบริ ษัท ในหมวด 8 ข้ อ 54 กาหนดไว้ วา่ ในการประชุมสามัญประจาปี ผู้ถือหุ้นทุกครัง้
จะต้ องมีการแต่งตังผู
้ ้ ตรวจสอบบัญชีและกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชี
จากการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ ที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ ประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทในปี 2559 แล้ วมีมติเสนอผลการพิจารณาต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญประจาปี ผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2559 เพื่อแต่งตัง้ นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 และ/หรื อนายเติมพงษ์ โอปนาพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4501 และ/หรื อ
นางสาวสุมาลี รี วราบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3970 จากบริ ษัท สานักงาน อี วาย จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของ
บริ ษัทในปี 2559 ในการนี ้ คณะกรรมการตรวจสอบใคร่ขอเสนอค่าตรวจสอบบัญชีใน ปี 2559 ของบริ ษัท แอ็ดวานซ์อิน
ฟอร์ เมชัน่ เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) เป็ นเงิน 1,285,000 บาท (หนึง่ ล้ านสองแสนแปดหมื่นห้ าพันบาทถ้ วน) ต่อปี
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้ วยหมายเลข 7
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้
นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 และ/หรื อ
นายเติมพงษ์ โอปนาพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4501 และ/หรื อ
นางสาวสุมาลี รี วราบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3970 จากบริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของ
บริ ษัทในปี 2559 และกาหนดค่าตรวจสอบบัญชี ในปี 2559 ของบริ ษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์ เมชัน่ เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
เป็ นเงิน 1,285,000 บาท (หนึง่ ล้ านสองแสนแปดหมื่นห้ าพันบาทถ้ วน) ต่อปี
ระเบียบวาระอื่นๆ (ถ้ ามี)
บริ ษัทกาหนดวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้ าร่วมประชุมสามัญประจาปี ผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2559 (Record
Date) ในวันที่ 2 มีนาคม 2559 และให้ รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
โดยปิ ดสมุดทะเบียนรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้ าร่วมประชุมในวันที่ 3 มีนาคม 2559
จึงขอเรี ยนเชิญท่านเข้ าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวโดยพร้ อมเพรี ยงกัน โดยปฎิบตั ิตามหลักเกณฑ์
และวิธีปฎิบตั ิในการเข้ าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนตามเอกสารตามสิ่งที่ส่งมาด้ วยหมายเลข 9 การมอบ
ฉันทะให้ เข้ าร่วมประชุมตามเอกสารตามสิ่งที่ส่งมาด้ วยหมายเลข 10 และแผนที่สถานที่จดั ประชุมตามเอกสารตามสิ่งที่
ส่ งมาด้ วยหมายเลข 11 ที่นาส่งมาพร้ อมหนังสือเชิญประชุมนี ้แล้ ว
ขอแสดงความนับถือ
บริ ษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์ เมชัน่ เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
(นายธนา ไชยประสิทธิ์)
ประธานคณะกรรมการ
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สิ่งที่ส่งมาด้ วยหมายเลข 1
สาเนารายงานการประชุมสามัญประจาปี ผู้ถอื หุ้นครัง้ ที่ 1/2558
ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 1
รายงานการประชุมสามัญประจาปี ผู้ถอื หุ้น ครัง้ ที่ 1/2558
ประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้ องแกรนด์บอลรูม ชัน้ 3 โรงแรมโกลเด้ น ทิวลิป ซอฟเฟอริ น กรุงเทพ เลขที่ 92 ซอยแสง
แจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้ วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเอง 96 ราย และมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นเข้ า
ร่วมประชุมแทน 274 ราย รวมทังสิ
้ ้นจานวน 370 ราย นับจานวนหุ้นรวมกันได้ 90,815,020 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 44.02 ของจานวนหุ้นที่
จาหน่ายได้ ทงหมดของบริ
ั้
ษัท 206,320,897 หุ้น ซึง่ เกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ้นทีจ่ าหน่ายได้ ทงหมดของบริ
ั้
ษัทแล้ ว ครบเป็ นองค์ประชุม
ตามข้ อบังคับบริษัท ข้ อ 32 โดยมีคณ
ุ ธนา ไชยประสิทธิ์ ทาหน้ าทีเ่ ป็ นประธานในที่ประชุมสามัญประจาปี ผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2558
ก่อนเข้ าสูว่ าระการประชุม คุณวรวิทย์ วัฒนกุลจรัส เลขานุการบริษัท ได้ ชี ้แจงเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนดังนี ้
วิธีนบั คะแนนและการประกาศผลคะแนน
ขันตอนการออกเสี
้
ยงลงคะแนน
1. การออกเสียงลงคะแนน ประธานในที่ประชุมขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นออกเสียงลงคะแนน
2. ผู้ถือหุ้นเฉพาะที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ให้ ทาเครื่ องหมายในช่องไม่เห็นด้ วยหรื อ งดออกเสียงในบัตร
ลงคะแนน (ที่ทกุ ท่านได้ รับเมื่อตอนลงทะเบียน) และประธานฯ จะให้ เจ้ าหน้ าที่นาบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นไปตรวจนับคะแนน
เสียง และประกาศผลคะแนนเสียงให้ ที่ประชุมทราบ
3. ผู้ถือหุ้นที่ไม่ออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียง หรื อไม่สง่ บัตรลงคะแนนให้ เจ้ าหน้ าที่ จะถือว่ามีมติเห็นด้ วยตามที่
ประธานเสนอต่อที่ประชุม
กติกาการนับคะแนนเสียง
1. ให้ นบั หนึง่ หุ้นเป็ นหนึง่ เสียง และให้ ถือเอาเสียงข้ างมากเป็ นมติ เว้ นแต่กฎหมายกาหนดเป็ นอย่างอืน่ ถ้ าคะแนนเสียงเท่ากันให้
ประธานมีเสียงชี ้ขาดอีกเสียงหนึง่ ต่างหากจากในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้น
2. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม เฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้ วย
และ/หรื อ งดออกเสียง แล้ วนาไปหักออกจากจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นในที่ประชุม เฉพาะทีม่ อบฉันทะที่ได้ บนั ทึกไว้
ล่วงหน้ า
3. หากผู้เข้ าร่วมประชุมประสงค์จะออกจากห้ องประชุมโดยออกเสียงลงคะแนนไว้ ลว่ งหน้ า โปรดติดต่อ เจ้ าหน้ าที่ เว้ นแต่ประสงค์
จะให้ ถือว่าออกเสียงลงคะแนนเห็นด้ วย
4. การแจ้ งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียง โดยในแต่ะระเบียบวาระจะใช้ จานวน
หุ้นของผู้เข้ าประชุมล่าสุด
การแสดงความเห็นหรื อซักถาม
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หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรื อแสดงความเห็น ขอความกรุณาให้ ซกั ถามหรื อแสดงความเห็นที่เกี่ยวข้ องกับวาระนันๆ
้
โดยตรง หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะสอบถามหรื อเสนอแนะความคิดเห็นอื่นที่ไม่อยูใ่ นระเบียบวาระการประชุม สามารถแสดงความคิดเห็น
ของท่านได้ ภายหลังการปิ ดการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆที่ได้ กาหนดไว้ ลว่ งหน้ าแล้ ว
ทังนี
้ ้ในการซักถามหรื อแสดงความเห็นขอความกรุณาให้ ทา่ นผู้ถือหุ้นระบุชื่อ นามสกุล และสถานะของท่าน เพื่อทีจ่ ะได้ บนั ทึกรายงานการ
ประชุมได้ อย่างถูกต้ องและครบถ้ วน
กรรมการบริษัทที่เข้ าร่วมประชุม รวมทังผู
้ ้ สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ที่ร่วมกันชี ้แจงรายละเอียดและตอบข้ อซักถามต่อที่ประชุมมี
รายนามดังนี ้
กรรมการทีเ่ ข้ าร่วมประชุม
1. คุณธนา ไชยประสิทธิ์
2. คุณโชคชัย ตังพู
้ ลสินธนา
3. คุณพงษ์ เทพ ผลอนันต์
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

คุณศิริพงษ์ อุน่ ทรพันธุ์
คุณสุรพร รักตประจิต
คุณกิจจา เหล่าบุญชัย
คุณศรี ภพ สารสาส
คุณกิตติศกั ดิ์ สพโชคชัย
คุณภิสกั จารุดิลก
คุณธนารักษ์ พงษ์ เภตรา
คุณโชดิวตั ดัน่ ธนสาร

ผู้เข้ าร่วมประชุม
1. คุณกฤษดา เลิศวนา
2. คุณอัปษร วิลาสศักดานนท์

ประธานกรรมการ
กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา และ
พิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริ หารและกรรมการผู้จดั การใหญ่
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายงานบริ การ
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายงานการขายและการตลาด
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ติดภารกิจไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมได้ )
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการและผู้อานวยการอาวุโสฝ่ ายขายส่วนงานเอกชนและส่วนงานราชการ
จาก บริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด
จาก บริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด

ที่ปรึกษากฎหมายและผู้ตรวจสอบการนับคะแนน
1. คุณนิพธั ปิ่ นแสง
จาก บริ ษัท สานักกฎหมาย นิพธั ปิ่ นแสง จากัด
จากนันประธานกล่
้
าวเปิ ดการประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี ้
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญประจาปี ผู้ถอื หุ้นครัง้ ที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2557
ประธานฯเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมสามัญประจาปี ผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2557 ไม่
ปรากฎว่ามีผ้ คู ดั ค้ านหรื อขอแก้ ไขใดๆ
สาหรับระเบียบวาระนี ้ใช้ คะแนนเสียงข้ างมาก เป็ นเกณฑ์
การพิจารณาในระเบียบวาระนี ้ มีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ ามาร่วมประชุม 373 ราย นับจานวนหุ้นรวมได้ 90,830,385 หุ้น
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มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญประจาปี ผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2557 ตามทีค่ ณะกรรมการเสนอด้ วยคะแนนเสียงของผู้
ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้ ดังนี ้
เห็นด้ วย
90,830,385
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
100.00
ไม่เห็นด้ วย
0
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.00
งดออกเสียง
0
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.00
บัตรเสีย
0
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.00
ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 และรายงานประจาปี
ประธานฯได้ ขอให้ คณ
ุ ศิริพงษ์ อุน่ ทรพันธุ์ ประธานคณะกรรมการบริ หารและกรรมการผู้จดั การใหญ่ รายงานสรุปผลการดาเนินงาน
ในปี ที่ผา่ นมา ซึง่ คุณศิริพงษ์ ได้ รายงานต่อที่ประชุมดังนี ้
ฝ่ ายบริ หารมีกลยุทธ์ที่จะหารายได้ จากแหล่งอื่น นอกเหนือจากงานประมูลดังนี ้ :1. บริ ษัท ล็อกซเล่ย์ แอนด์ เอไอที โฮลดิ ้ง จากัด หรื อ “LAH” ซึง่ ร่วมลงทุนโดยบริ ษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์ เมชัน่ เทคโนโลยี จากัด
(มหาชน) และบริ ษัท ล็อกซเล่ย์ ไวร์ เลส จากัด ฝ่ ายละร้ อยละ 50 ได้ ลงทุนในบริ ษัท Campana จากัด ในโครงการ The “MYTHIC”
Submarine Fibre Optic Cable (มูลค่าโครงการ 65 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ) จานวน 7 ล้ านเหรี ยญสหรัฐในสัดส่วนหุ้น ร้ อยละ 23 โดย
ที่ลา่ สุด รัฐบาลพม่าได้ มีการอนุมตั ิให้ ดาเนินการตามสัมปทานอายุ 15 ปี เรี ยบร้ อยแล้ ว
2. ”LAH” ได้ ร่วมลงทุนกับบริ ษัท สามารถคอมมิวนิเคชัน่ เซอร์ วิส จากัด (SCS) เปิ ดบริ ษัท เอสแอลเอ เอเซีย จากัด หรื อ“SLA” ด้ วยทุน
จดทะเบียน 30 ล้ านบาทในสัดส่วนร้ อยละ 60 เพื่อขยายธุรกิจในต่างประเทศ เมื่อเดือน กุมภาพันธ์ 2557 ล่าสุดกาลังดาเนินงาน
โครงการระบบไอทีงานกรมที่ดินใน สปป. ลาว โดยมีลกั ษณะที่ SLA เป็ นผู้ลงทุนและได้ สมั ปทานส่วนแบ่งรายได้ 20 ปี ขันต้
้ นลงทุน
ประมาณ 150 ล้ านบาท คาดว่าจะมีการลงนามในสัญญาจ้ างเร็วๆนี ้
3. บริ ษัทย่อย เคิร์ซ จากัด ได้ มกี ารปรับโครงสร้ าง โดยบริ ษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์ เมชัน่ เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) จะเข้ าควบคุมการ
บริ หารงานทังหมด
้
เพื่อให้ ผลประกอบการโดยรวมดีขึ ้น
4. AIT (Cambodia) ได้ ปรับกลยุทธ์จากเดิมที่ทางานร่วมกับคูค่ ้ าหลายราย มาเป็ นรายเดียวคือ บริ ษัท First Cambodia จากัดเพื่อ
เป็ นช่องทางขยายธุรกิจในอนาคต
5. เปิ ดศูนย์อบรม Train4 (Cisco Certified Training) ด้ าน Telecom และ Business English
ส่วนธุรกิจโครงการที่เราได้ ขยายฐานลูกค้ าจากเดิมดังนี ้ : เช่น PTT, TMB, AOT, SET, I link, Inet, Myanmar Millennium Group เป็ นต้ น สร้ างรายได้ เพิม่ มูลค่ามากกว่า 800 ล้ านบาท
ส่วนรางวัลที่ได้ รับจากคูค่ ้ าหลัก Cisco Awards ที่สร้ างความภาคภูมิใจให้ เราในปี 2557 ได้ แก่ : 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
นอกจากนี ้ยังได้ อธิบายถึงสัดส่วนของรายได้ ตามฐานลูกค้ า และตามประเภทธุรกิจ
 แม้ วา่ สัดส่วนหลักจะมาจาก TOT และ CAT แต่แนวโน้ มฐานลูกค้ าจากรายอื่นได้ เพิ่มสูงขึ ้น
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 แม้ วา่ สัดส่วนหลักจะมาจากธุรกิจโครงการ แต่แนวโน้ มรายได้ จากธุรกิจบริ การได้ เพิ่มสูงขึ ้นเช่นกัน เพราะธุรกิจไม่ต้องการความ
เสีย่ งจากการล่มของระบบเครื อข่าย จึงเพิ่มการซื ้อบริการการดูแลระบบเครื อข่าย
 กาไรขันต้
้ นก็ยงั อยูใ่ นอัตราที่สงู กาไรสุทธิยงั อยูใ่ นระดับที่ดี
 ส่วนอัตราทากาไร ROA และ ROE ก็อยูใ่ นระดับที่สงู กว่าค่าเฉลีย่ ของตลาด
 โครงสร้ างเงินทุน ก็พยายามรักษาสัดส่วนให้ เหมาะสมในแง่ อัตราส่วนหนี ้สินต่อทุน (D/E Ratio)
 อัตราการจ่ายปั นผลเป็ นไปตามนโยบายการจ่ายปั นผลของบริ ษัท ซึ่งก็จะมีระเบียบวาระที่จะขออนุมตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นต่อไป
 2-3 ปี ที่ผา่ นมา สถานการณ์ทางการเมืองส่งผลต่องบประมาณ ทาให้ ปริ มาณงานในมือ Backlog มีการเปลีย่ นแปลงเป็ นอย่าง
มาก
คาถามจากผู้ถือหุ้น
คุณฮัง่ ใช้ อัคควัสกุล ถามเรื่ องเงินลงทุนและสัดส่วนการลงทุนกับล็อกซเล่ย์ใน LAH และโอกาสทากาไรจากธุรกิจร่วมทุนดังกล่าว
คุณศิริพงษ์ อุน่ ทรพันธุ์ ประธานคณะกรรมการบริ หารและกรรมการผู้จดั การใหญ่ ได้ ชี ้แจงดังนี ้
1. เงินลงทุนใน LAH มี 2 ฝ่ าย คือบริ ษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์ เมชัน่ เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) และบริ ษัท ล็อกซเล่ย์ ไวร์ เลส จากัด
จานวนเท่ากันที่ร้อยละ 50 จากทุนจดทะเบียนและชาระแล้ วทังสิ
้ ้น 270 ล้ านบาท
2. LAH ลงทุนใน 2 บริ ษัท คือ
i. บริ ษัท Campana จากัด จานวน 7 ล้ านเหรี ยญสหรัฐในโครงการ Submarine Cable คืนทุน 5 ปี ครึ่ง IRR มากกว่า 20%
ii. บริ ษัท เอสแอลเอ เอเซีย จากัดทุนจดทะเบียน 18 ล้ านบาท ทาโครงการในประเทศเพื่อนบ้ าน โดยมีลกั ษณะเป็ นแบบ
Turnkey Project
ประธานได้ ชี ้แจงว่าเนื่องจากระเบียบวาระนี ้เป็ นการรับทราบผลการดาเนินงานจึงไม่ต้องขอมติที่ประชุมและให้ พจิ ารณาในระเบียบวาระต่อไป
เลย
ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจาปี 2557
ประธานฯได้ มอบหมายให้ คณ
ุ สุรพร รักตประจิต รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายงานบริ การชี ้แจงดังนี ้
งบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จปี 2557 เป็ นงบที่ผ้ ตู รวจสอบบัญชีรับอนุญาตจากสานักงาน อีวาย ให้ ความเห็น
ว่าถูกต้ องตามที่ควรในสาระสาคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป โดยมิได้ มีเงื่อนไขใดๆ ในการให้ ความเห็นดังกล่าว
การวิเคราะห์งบการเงินรวมเป็ นหลักโดยผลการดาเนินงานและการวิเคราะห์งบการเงินรวมสาหรับปี 2557 ส่วนรายละเอียดสามารถดูได้ จาก
รายงานประจาปี หน้ า 85-99 ส่วนในวาระการประชุมนี ้ จะสรุปส่วนที่เป็ นสาระสาคัญในฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน ดังนี ้
งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ในส่วนของสินทรัพย์นนั ้ โปรดดูรายละเอียดในหน้ า 49 ของรายงานประจาปี
สินทรัพย์หมุนเวียน ในปี 2557 ในงบการเงินรวมลดลง 540 ล้ านบาทหรื อ ประมาณ 13% จากปี 2556 คือลดลงจาก 4,208 ล้ านบาทเป็ น
3,668 ล้ านบาท ซึง่ การลดลงส่วนใหญ่มาจาก
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1. การลดลงของลูกหนี ้การค้ าจานวน 700 ล้ านบาท อันเนื่องมาจากรายได้ จากการส่งมอบงานในช่วงสิ ้นปี 2557 ลดลงเมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปี 2556 ซึง่ ได้ งานโครงการขนาดใหญ่และได้ สง่ มอบงานหรื อรับรู้รายได้ ตามความสาเร็ จของงานในช่วงสิ ้นปี และ
ยังอยูใ่ นระหว่างการรอรับชาระเงินจากลูกหนี ้
2. การลดลงของรายได้ ทยี่ งั ไม่เรี ยกชาระจานวน 367 ล้ านบาท เนื่องจากในช่วงระหว่างปี 2557 ได้ มีการส่งมอบงานโครงการที่รับรู้
รายได้ แล้ วตามสัดส่วนความสาเร็ จของงานซึง่ ยกมาจากสิ ้นปี 2556 และออกใบแจ้ งหนี ้เรี ยกเก็บเงินจากลูกค้ าแล้ ว จึงทาให้ รายได้
ที่ยงั ไม่เรี ยกชาระลดลง
3. การลดลงของสินค้ าคงเหลือในส่วนงานระหว่างทาจานวน 638 ล้ านบาท เนื่องจากในช่วงครึ่งหลังของปี 2557 บริ ษัทยังไม่ได้ งาน
โครงการขนาดใหญ่เข้ ามาจึงทาให้ มลู ค่างานโครงการที่อยูร่ ะหว่างทาในช่วงปลายปี 2557 ลดลง ในขณะที่ในช่วงปลายปี 2556
บริ ษัทได้ รับงานโครงการขนาดใหญ่จานวนหลายโครงการและยังอยูใ่ นระหว่างการทางานในช่วงสิ ้นปี จึงทาให้ มียอดงานระหว่าง
ทาสูงในช่วงสิ ้นปี 2556
4. การลดลงของสินทรัพย์หมุนเวียนตามข้ อ 1 , 2 และข้ อ 3 ข้ างต้ นสุทธิกบั เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดซึง่ เพิ่มขึ ้น 1,133 ล้ าน
บาท เนื่องจากในปลายปี 2556 บริ ษัทได้ ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็ นจานวนประมาณ 688 ล้ านบาทเพื่อเตรี ยมรองรับการลงทุนใน
งานโครงการต่าง ๆ ซึง่ ปั จจุบนั บริ ษัทยังอยูใ่ นระหว่างการศึกษาและพิจารณาดาเนินการซึง่ ยังไม่ได้ ใช้ จ่ายไปอย่างเป็ นสาระสาคัญ
ประกอบกับในช่วงครึ่งปี หลังของปี 2557 บริ ษัทยังไม่ได้ งานโครงการขนาดใหญ่ ทาให้ ในช่วงสิ ้นปี 2557 บริ ษัทมีงานโครงการ
ระหว่างที่อยูใ่ นระหว่างทา และรายได้ ที่ยงั ไม่เรี ยกชาระลดลง แต่ปัจจัยดังกล่าวทาให้ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ ้น
เนื่องจากไม่ต้องใช้ เงินลงทุนในงานโครงการและไม่อยูใ่ นรูปลูกหนี ้เนื่องจากเรี ยกเก็บเงินได้ แล้ ว
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ในปี 2557 ในงบการเงินรวมเพิ่มขึ ้น 77 ล้ านบาทหรื อ ประมาณ 18% จากปี 2556 คือเพิ่มขึ ้นจาก 423 ล้ านบาทเป็ น
500 ล้ านบาท ซึง่ การเพิ่มขึ ้นส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากการซื ้อที่ดินและอาคารสานักงานของบริษัท ซึง่ เดิมได้ เคยเช่าเป็ นสานักงาน เนือ่ งจากมี
เงินสดเพียงพอในการซื ้อและสามารถประหยัดค่าเช่าได้ ในระยะยาว
โดยสรุป สินทรัพย์รวมของบริ ษัท ในงบการเงินรวมในปี 2557 ลดลงประมาณ 463 ล้ านบาทหรื อ 10% คือจาก 4,631 ล้ านบาท เป็ น 4,168
ล้ านบาท
ต่อไปในส่วนของหนี ้สิน โปรดดูงบการเงินหน้ า 50 ในรายงานประจาปี
หนี ้สิน ในปี 2557 หนี ้สินของบริ ษัทส่วนใหญ่จะเป็ นหนี ้สินหมุนเวียน โดยหนี ้สินรวมของบริษัท ในงบการเงินรวมของปี 2557 ลดลงประมาณ
707 ล้ านบาทหรื อ 32 % คือจาก 2,194 ล้ านบาทในปี 2556 เป็ น 1,487 ล้ านบาทในปี 2557 ซึง่ การลดลงส่วนใหญ่ประกอบด้ วย
1. การลดลงของเจ้ าหนี ้ทรัสต์รีซีท 452 ล้ านบาท เนื่องจากในช่วงสิ ้นปี 2556 บริ ษัทได้ ซื ้อสินค้ าจากต่างประเทศจานวนมากตามงาน
โครงการที่ได้ มาโดยใช้ สนิ เชื่อทรัสต์รีซีทเนื่องจากมีดอกเบี ้ยต่า แต่ในช่วงสิ ้นปี 2557 บริ ษัทไม่มีงานโครงการขนาดใหญ่และมีเงิน
สดเหลือพอสาหรับลงทุนในงานโครงการจึงทาให้ บริษัทจ่ายคืนเงินเจ้ าหนี ้ทรัสต์รีซีทหมดแล้ วในระหว่างปี 2557
2. การลดลงของเจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น 199 ล้ านบาท เนื่องจากในช่วงสิ ้นปี 2557 บริ ษัทไม่มีงานโครงการขนาดใหญ่ ส่งผลให้ มี
การสัง่ ซื ้อสินค้ าลดลง ทาให้ เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่นลดลงไปด้ วยเมื่อเทียบกับยอดคงเหลือของเจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น
ในช่วงสิ ้นปี 2556
3. การลดลงของรายได้ รับล่วงหน้ าจากลูกค้ า 131 ล้ านบาท เนื่องจากในระหว่างปี 2557 ได้ สง่ มอบงานโครงการและออกใบแจ้ งหนี ้
เรี ยกเก็บเงินสาหรับงานโครงการที่ยกมาจากของปี 2556 ในขณะที่ปริ มาณงานโครงการที่จะรับรู้รายได้ ตามสัดส่วนของงานที่ทา
เสร็ จก็ลดลงด้ วย
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ส่วนของผู้ถือหุ้น โปรดดูงบการเงินหน้ า 51 สาหรับยอดคงเหลือของปี 2557 เพิ่มขึ ้น 245 ล้ านบาท หรื อ ประมาณ 10% กล่าวคือเพิม่ จาก
2,436 ล้ านบาทในปี 2556 เป็ น 2,681 ล้ านบาทในปี 2557 ซึง่ ส่วนที่เพิ่มขึ ้นของผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่มาจากการเพิม่ ขึ ้นของกาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้
จัดสรรสุทธิด้วยการจ่ายเงินปั นผล
สาหรับรายได้ รวมนัน้ โปรดดูรายละเอียดในหน้ า 52 ของรายงานประจาปี ในปี 2557 รายได้ ในงบการเงินรวมมีจานวนประมาณ 6,652 ล้ าน
บาทซึง่ สูงสุดนับตังแต่
้ ก่อตังบริ
้ ษัทมา เพิ่มขึ ้นจากของปี 2556 ซึง่ มีจานวนประมาณ 6,023 ล้ านบาท โดยคิดเป็ นการเพิ่มขึ ้นประมาณ 629
ล้ านบาทหรื อ 10% โดยเพิ่มขึ ้นเนื่องจากในช่วงปลายปี 2556 บริ ษัทประมูลงานโครงการขนาดใหญ่ได้ หลายโครงการและได้ ทยอยส่งมอบ
ในช่วงครึ่งปี แรกของปี 2557 (รายละเอียดในหน้ า 89-91)
สาหรับค่าใช้ จา่ ยรวมของปี 2557 ในงบการเงินรวมมีจานวนประมาณ 5,808 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากของปี 2556 ซึง่ มีจานวนประมาณ 5,286
ล้ านบาท คิดเป็ นเพิ่มขึ ้นประมาณ 522 ล้ านบาทหรื อ 10% ส่วนใหญ่เนื่องมาจากการเพิม่ ขึ ้นของค่าใช้ จ่ายตามรายได้ ที่เพิ่มขึ ้น ซึง่ เพิ่มขึ ้น 10%
เช่นเดียวกันจะเห็นได้ วา่ เปลีย่ นแปลงในอัตราการเปลีย่ นแปลงที่ใกล้ เคียงกันมาก โดยองค์ประกอบส่วนใหญ่ของค่าใช้ จ่ายที่เพิ่มขึ ้นมาจาก 2
ส่วนคือ
1. การเพิม่ ขึ ้นของต้ นทุนตามยอดรายได้ ที่เพิม่ ขึ ้นในอัตรา 12% ซึง่ สูงกว่าอัตราการเพิ่มขึ ้นของรายได้ เล็กน้ อย อันเป็ นผลจากอัตรา
กาไรขันต้
้ นของโครงการในปี 2557 มีอตั ราตา่ กว่าอัตรากาไรขันต้
้ นของปี 2556 เนื่องจากในปี 2557 มีการแข่งขันที่สงู
2. การเพิม่ ขึ ้นของค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารในอัตรา 1% มาจากค่าใช้ จา่ ยส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้ องกับพนักงานเช่น ค่านายหน้ า
โบนัสและการบันทึกขาดทุนจากการด้ อยค่าเงินลงทุน ซึง่ ส่วนใหญ่มาจากค่าใช้ จา่ ยของบริ ษัทใหญ่
จากปั จจัยข้ างต้ นทาให้ ในปี 2557 บริ ษัทมีกาไรสุทธิสว่ นที่เป็ นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯในงบการเงินรวมจานวนประมาณ 659 ล้ านบาท ซึง่
เพิ่มขึ ้นจากของปี 2556 ในงบการเงินรวม ที่มีจานวน 568 ล้ านบาท คิดเป็ นเพิม่ ขึ ้นประมาณ 91 ล้ านบาทหรื อ 16% ส่งผลให้ กาไรสุทธิตอ่ หุ้น
ในงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีมลู ค่าเท่ากับ 3 บาท 19 สตางค์ตอ่ หุ้น
คาถามจากผู้ถือหุ้นมีดงั นี ้ :
คุณฮังใช้
้ อัคควัสกุล มีคาถามเกี่ยวกับ สารองค่าปรับในหน้ าที่ 55 รายงานประจาปี เป็ นงานส่วนใด และใช้ ไปแล้ วหรื อยัง
คุณสุรพร รักตประจิต รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายงานบริ การ ได้ ชี ้แจงว่า สารองดังกล่าวจานวน 9.5 ล้ านบาทเป็ นสารองค่าปรับงานล่าช้ า
ของงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึง่ เพียงพอกับค่าปรับจริ งในการดาเนินการ
คุณวสันต์ เงินสุขไพบูลย์ ผู้รับมอบฉันทะมีคาถามกี่ยวกับ ค่าใช้ จา่ ยในการบริ หารในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จในหน้ า 52 ที่ดลู ดลง แต่ในหมาย
เหตุประกอบงบข้ อ 24 หน้ า 77 ของรายงานประจาปี ในหมวด เงินเดือน โบนัส ค่าคอมมิสชัน่ และผลประโยชน์อื่นของพนักงานจะเห็นว่า
เพิ่มขึ ้น
คุณบุญเลิศ ปั ญจา ผู้อานวยการฝ่ ายบัญชี ชี ้แจงว่า ในหมายเหตุประกอบงบข้ อ 24 หน้ า 77 ของรายงานประจาปี ในหมวด เงินเดือน โบนัส
ค่าคอมมิสชัน่ และผลประโยชน์อนื่ ของพนักงาน ไม่สามารถเทียบกับ ค่าใช้ จา่ ยตามลักษณะในงบกาไรขาดทุนตามมาตรฐานทางการเงิน ซึง่ จะ
ถูกนาไปบันทึกตามหน้ าที่งาน(Function)ในรายการต่างๆดังนี ้ 1. ค่าใช้ จา่ ยในการบริ หาร 2. ค่าใช้ จ่ายในการขาย 3. ต้ นทุนการบริการ
คุณวิยะดา คงเสรี ผู้รับมอบฉันทะ และ คุณวิศิษฎ์ ปิ ติวฒ
ั นะกุล ผู้ถือหุ้นมีคาถามเกี่ยวกับการคานวณ กาไรเฉลีย่ ของปี 57 ที่ลดลงจากปี 56
เป็ นผลจากการเปลีย่ นพาร์ หรื ออย่างไร
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คุณโชคชัย ตังพู
้ ลสินธนา ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระชี ้แจงว่า กาไรเฉลีย่ ต่อหุ้นที่ลดลงจากปี 56 เป็ น 57 เนื่องจากมีการ
เพิ่มทุนเมือ่ ปลายปี 2556 ทาให้ จานวนหุ้นถัวเฉลีย่ ของปี 2556 น้ อยกว่าจานวนหุ้นเฉลีย่ ของปี 2557 แม้ จะมีกาไรโดยรวมจะเพิ่มขึ ้น และไม่
ได้ มาจากการเปลีย่ นพาร์ แต่อย่างใด
คุณอัปษร วิลาสศักดานนท์ ผู้สอบบัญชีจากบริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด ชี ้แจงเสริ มจากของคุณโชคชัย ประธานกรรมการตรวจสอบว่า
จานวนหุ้นที่แสดงในตารางประกอบเป็ นจานวนหุ้น ณ สิ ้นปี ของแต่ละปี แต่การคิดกาไรเฉลีย่ จะนาจานวนหุ้นเฉลีย่ ถ่วงน ้าหนักตามที่แสดงใน
หมายเหตุข้อที่ 26 หน้ าที่ 79 ของรายงานประจาปี คือประมาณ 73 ล้ านหุ้นในปี 2556 ซึง่ ต่างจาก 206 ล้ านหุ้น หลังจากการเพิ่มทุนปี 2556
มาใช้ ในการคานวณหากาไรเฉลีย่
สาหรับระเบียบวาระนี ้ใช้ คะแนนเสียงข้ างมาก 50% เป็ นเกณฑ์
การพิจารณาในระเบียบวาระนี ้ มีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ ามาร่วมประชุม 403 ราย นับเป็ นจานวนหุ้นได้ 91,193,459 หุ้น
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิงบการเงินของบริ ษัทประจาปี 2557 ตามทีค่ ณะกรรมการเสนอด้ วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ของจานวน
เสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้ ดังนี ้
เห็นด้ วย
90,032,159 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
98.73
ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.00
งดออกเสียง
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.00
บัตรเสีย
1,161,300 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
1.27
ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินกาไรและการจ่ ายเงินปั นผลประจาปี 2557
ประธานฯมอบหน้ าทีใ่ ห้ คุณวรวิทย์ วัฒนกุลจรัส เลขานุการบริษัท เป็ นผู้ชี ้แจงถึงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการ
พิจารณาจัดสรรกาไร และจ่ายเงินปั นผล ดังต่อไปนี ้ บริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลไม่ต่ากว่าร้ อยละ 40 ของกาไรสุทธิ ในกรณีที่ไม่มีเหตุ
จาเป็ นอื่นใดในการใช้ เงินนัน้ การจ่ายเงินปั นผลนันจะต้
้ องไม่กระทบต่อการดาเนินการปกติของบริษัทอย่างมีนยั สาคัญ และ จากการประชุม
ของคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 1/ 2558 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 ได้ พิจารณาแล้ วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิ
การจัดสรรกาไรสุทธิ จากการดาเนินงานในปี 2557 ดังต่อไปนี ้
1. บริ ษัทจัดสรรกาไรเป็ นทุนสารองตามกฎหมายจานวน 33,118,999 บาท (สามสิบสามล้ านหนึง่ แสนหนึง่ หมื่นแปดพันเก้ าร้ อยเก้ าสิบ
เก้ าบาทถ้ วน) คิดเป็ นประมาณร้ อยละ 5 ของกาไรสุทธิ
2. จ่ายเงินปั นผลในปี 2557 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท (สองบาทถ้ วน) และเนื่องจากบริ ษัทได้ จ่ายปั นผลระหว่างกาลไป
แล้ วเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.90 บาท (เก้ าสิบตางค์) ดังนันบริ
้ ษัทจะจ่ายเงินปั นผลเพิ่มอีกหุ้นละ 1.10 บาท (หนึง่
บาทสิบสตางค์) โดยกาหนดวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิได้ รับปั นผลในวันที่ 23 เมษายน 2558 และให้ รวบรวมรายชื่อตาม
มาตรา 225 ของพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่ได้ มกี ารแก้ ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุด
ทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 24 เมษายน 2558 และกาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2558
3. กาไรส่วนที่เหลือ บริ ษัทจะจัดเป็ นกาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้ จดั สรรต่อไป
คาถามจากผู้ถือหุ้นมีดงั นี ้ :
คุณวสันต์ เงินสุขไพบูลย์ ถามว่าเงินกาไรสุทธิที่ยงั ไม่ได้ จดั สรร เอาไปทาอะไรได้ บ้าง
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คุณโชคชัย ตังพู
้ ลสินธนา ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระชี ้แจงว่าเงินกาไรที่ยงั ไม่ได้ จดั สรรก็เป็ นทุนของบริ ษัท เพื่อใช้ ในการ
ลงทุนหรื อแม้ แต่จะจ่ายปั นผลในอนาคต การที่ยงั คงสถานะเป็ นทุนของบริ ษัทก็จะทาให้ ฐานะทางการเงินของบริษัทดี เป็ นประโยชน์ในแง่
เครดิตต่อสถาบันการเงินด้ วย
คุณสุเทพ วิมลสุทธิกลุ มีคาถามเกี่ยวกับในตารางที่แสดงกาไรเฉลีย่ ที่ปี 2557 ลดลงจากปี 2556
คุณโชคชัย ตังพู
้ ลสินธนา ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระชี ้แจงว่าเนื่องจากได้ ตอบคาถามไปแล้ วว่าเป็ นการใช้ จานวนหุ้นถัว
เฉลีย่ ทังปี
้ แต่การแสดงในตารางเป็ นจานวนหุ้น ณ วันสิ ้นปี จึงขอรับข้ อบกพร่องไว้ เพื่อการทาให้ ตารางประกอบชัดเจนยิง่ ขึ ้นในการประชุมครัง้
หน้ า
สาหรับระเบียบวาระนี ้ใช้ คะแนนเสียงข้ างมาก 50% เป็ นเกณฑ์
การพิจารณาในระเบียบวาระนี ้ มีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ ามาร่วมประชุม 404 ราย นับเป็ นจานวนหุ้นได้ 91,193,959 หุ้น
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิจดั สรรเงินกาไรและการจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2557 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้ วยคะแนนเสียงเป็ นเอก
ฉันท์ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้ ดังนี ้
เห็นด้ วย
91,193,959 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
100.00
ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.00
งดออกเสียง
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.00
บัตรเสีย
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.00
ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการใหม่ แทนกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระ
ประธานฯได้ ขอให้ เลขานุการบริษัทได้ ชี ้แจงดังนี ้ ข้ อบังคับบริษัท ในหมวด 3 ข้ อ 16 กาหนดไว้ วา่ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครัง้
กรรมการจานวน 1 ใน 3 จะต้ องพ้ นจากตาแหน่ง ถ้ าจานวนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งไม่อาจแบ่งได้ พอดี 1 ใน 3 ให้ กรรมการจานวน
ใกล้ เคียงที่สดุ กับจานวน 1 ใน 3 ออกจากตาแหน่ง ซึง่ ก็คือ 4 ท่าน จากการประชุมของคณะกรรมการครัง้ ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์
2558 มีกรรมการ 4 ท่านที่ต้องออกตามวาระ คือ คุณธนารักษ์ พงษ์ เภตรา คุณภิสกั จารุดิลก คณโชดิวตั ดัน่ ธนสาร และคุณศรี ภพ สารสาร
คณะกรรมการสรรหาฯได้ พิจารณาคุณสมบัติ ความสามารถของผู้ที่เหมาะสมเข้ ารับตาแหน่ง และได้ เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษัท
(โดยกรรมการที่มีสว่ นได้ เสียมิได้ ร่วมพิจารณา) เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ พจิ ารณาแต่งตังกรรมการดั
้
งต่อ ไปนี ้
1. คุณธนารักษ์ พงษ์ เภตรา
กรรมการบริษัท
2. คุณภิสกั จารุดิลก
กรรมการบริษัท
3. คุณโชดิวตั ดัน่ ธนสาร
กรรมการบริษัท
4. คุณศรี ภพ สารสาส
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
โดยเป็ นการแต่งตังกลั
้ บเข้ าดารงตาแหน่งอีกวาระหนึง่ ซึง่ คณะกรรมการบริ ษัทได้ พจิ ารณาแล้ วเห็นชอบตามข้ อเสนอของคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน ที่ให้ นาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตังกรรมการทั
้
ง้ 4 ท่านเป็ นกรรมการ และกรรมการอิสระ ทาง
คณะกรรมการบริ ษัทจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อแต่งตังกรรมการทั
้
ง้ 4 ท่าน โดยขอให้ เป็ นการลงมติเป็ นรายบุคคลตามบัตร
ลงคะแนนที่ได้ รับ
สาหรับระเบียบวาระนี ้ใช้ คะแนนเสียงข้ างมาก 50% เป็ นเกณฑ์
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การพิจารณาในระเบียบวาระนี ้ มีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ ามาร่วมประชุม 404 ราย นับเป็ นจานวนหุ้นได้ 91,193,959 หุ้น
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายชื่อกรรมการที่ออกตามวาระ และมีมติรับรองการกลับเข้ ามาดารงตาแหน่งเป็ นรายบุคคลตามที่
คณะกรรมการบริ ษัทเสนอด้ วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นทีม่ าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใน
วาระนี ้ ดังนี ้
รายชื่อ
1. คุณธนารักษ์ พงษ์ เภตรา
2. คุณภิสกั จารุดิลก
3. คุณโชดิวตั ดัน่ ธนสาร
4. คุณศรี ภพ สารสาส

เห็นด้ วย
86,023,059 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 94.33
85,263,659 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 93.50
85,263,659 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 93.50
85,931,109 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 94.23

ไม่เห็นด้ วย
3,537,700 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 3.88
4,964,700 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 5.44
4,964,700 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 5.44
4,297,100 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 4.71

งดออกเสียง
73,600 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 0.08
73,600 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 0.08
73,600 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 0.08
73,750 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 0.08

บัตรเสีย
1,559,600 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 1.71
892,000 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 0.98
892,000 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 0.98
892,000 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 0.98

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาค่ าตอบแทนกรรมการ
ประธานฯได้ ขอให้ ประธานคณะกรรมการบริ หารและกรรมการผู้จดั การใหญ่ คุณศิริพงษ์ เป็ นผู้ให้ ข้อมูลเกี่ยวกับมติของคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่นาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อให้ นาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีปัจจัยต่างๆที่นามาพิจารณาดังนี ้
1. โดยที่อตั ราเบี ้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน อยูค่ งที่ในอัตราเดิมมาเป็ นเวลา 9 ปี แล้ ว
2. พิจารณาเปรี ยบเทียบจากอัตราฯที่ใช้ กนั ในอุตสาหกรรมประเภทใกล้ เคียงกัน
3. พิจารณาปริมาณงาน ความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ ้น เนื่องจากการขยายตัวของบริษัทในช่วงเวลาที่ผา่ นมา จึงได้ ขอนาเสนออัตราเบี ้ย
ประชุม และค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการชุดต่างๆดังนี ้:ปี 2558 (เสนออนุมัต)ิ
ปี 2557
เบีย้ ประชุม
ค่ าตอบแทนราย
เบีย้ ประชุม
ค่ าตอบแทนราย
เดือน
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
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
ประธาน
25,000
20,000
กรรมการ
20,000
15,000
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นอกจากนี ้ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนครัง้ ที่ 1/2558 ยังได้ มคี วามเห็นเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
เพื่อให้ พิจารณานาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเรื่ องค่าตอบแทนกรรมการในรูปของเงินบาเหน็จประจาปี 2557 เป็ นเงิน 19.0 ล้ านบาท (สิบเก้ า
ล้ านบาทถ้ วน) โดยให้ เป็ นค่าใช้ จา่ ยในปี 2558 และให้ ประธานกรรมการเป็ นผู้จดั สรรต่อไป
มีคาถามจากผู้ถือหุ้นดังนี ้ :คุณวสันต์ เงินสุขไพบูลย์ มีคาถามถึง หลักเกณฑ์ในการพิจารณาค่าตอบแทนว่ามีอย่างไร อัตราการเพิ่มเฉลีย่ ของบริ ษัทในตลาดฯควรเพิม่ ร้ อ ย
ละเท่าไร หน้ า 25 จานวนเงิน ถ้ ามีการอนุมตั ิตามอัตราที่เสนอนี ้จะเป็ นวงเงินเท่าไร
คุณพงษ์ เทพ ผลอนันต์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชี ้แจงว่าเหตุผลแรกที่ทาให้ ต้องพิจารณาค่าตอบแทนในครัง้ นี ้
เนื่องจากไม่ได้ มีการปรับอัตราเบี ้ยประชุม และค่าตอบแทนรายเดือนดังกล่าวมาเป็ นเวลา 9 ปี แล้ ว ส่วนเกณฑ์ทใี่ นการพิจารณาจะใช้ ข้อมูล
จากการสารวจของ IOD ที่คานวณจากบริษัทจดทะเบียนจานวน 195 บริ ษัท คิดเป็ นร้ อยละ 34 ของบริ ษัทจดทะเบียนทังหมด
้
ปั จจัยที่ใช้ ใน
การเปรี ยบเทียบมีดงั นี ้
 หมวดอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
 ระดับรายได้ 5,000-10,000 ล้ านบาท
 Market Cap จะดูที่ 8,000 ล้ านบาท
 ประธานกรรมการ ค่าตอบแทนรายเดือน อัตราทีเ่ สนอที่ 25,000 บาท/เดือน เมื่อเทียบกับ
เทคโนโลยี
ค่าเฉลีย่ 140,000 บาท
ระดับรายได้ 5,000-10,000 ล้ านบาท
ค่าเฉลีย่ 56,000 บาท
Market Cap
ค่าเฉลีย่ 44,000 บาท
 กรรมการ ค่าตอบแทนรายเดือน อัตราที่เสนอที่ 13,000 บาท/เดือน เมื่อเทียบกับ
เทคโนโลยี
ค่าเฉลีย่ 54,000 บาท
ระดับรายได้ 5,000-10,000 ล้ านบาท
ค่าเฉลีย่ 26,000 บาท
Market Cap
ค่าเฉลีย่ 22,000 บาท
ส่วนคาถามวงเงินหลังจากการปรับอัตราใหม่แล้ ว เมื่อคานวณโดยเปรี ยบเทียบกับการประชุมในปี 2557 จะเป็ นวงเงินเพิ่มประมาณ
1.4 ล้ านบาท/ปี
สาหรับระเบียบวาระนี ้ใช้ คะแนนเสียง 2/3 ของผู้เข้ าร่วมประชุม
การพิจารณาในระเบียบวาระนี ้ มีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ ามาร่วมประชุม 408 ราย นับเป็ นจานวนหุ้นได้ 91,207,576 หุ้น
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการในรูปของเงินบาเหน็จประจาปี 2557 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้ วยคะแนนเสียงเป็ น
เอกฉันท์ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้ ดังนี ้
เห็นด้ วย
87,814,876 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
96.28
ไม่เห็นด้ วย
2,152,800 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
2.36
งดออกเสียง
79,100 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.09
บัตรเสีย
1,160,800 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
1.27
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ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกาหนดค่ าตอบแทน
ประธานฯขอให้ คณ
ุ โชคชัย ตังพู
้ ลสินธนา ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็ นผู้ชี ้แจงดังต่อไปนี ้ ตามข้ อบังคับบริ ษัทในหมวด 8 ข้ อ 54
กาหนดไว้ วา่ ให้ ที่ประชุมสามัญประจาปี ผู้ถือหุ้น แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริ ษัท และจากการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบครัง้ ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 ได้ พิจารณาผลการปฎิบตั งิ าน ความเป็ นอิสระ และความเหมาะสมของ
ค่าตอบแทนกับปริ มาณงาน โดยที่คา่ สอบบัญชีของบริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด ซึง่ รวมถึงค่าตรวจสอบงบการเงินประจาปี และการสอบทาน
เป็ นรายไตรมาส จานวน 1,330,000 บาท (หนึง่ ล้ านสามแสนสามหมื่นบาทถ้ วน) และได้ มีมติให้ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อให้
เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตัง้
1. นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958
2. นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313
3. นางพูนนารถ เผ่าเจริ ญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5238
จากบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทประจาปี 2558 พร้ อมทังก
้ าหนค่าสอบบัญชีเป็ นจานวนเงิน 1,330,000 บาท จึง
ได้ ขอเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาตามข้ อเสนอข้ างต้ นและนอกเหนือจากเหตุผลข้ างต้ นแล้ ว คุณโชคชัย ตังพู
้ ลสินธนา ยังได้ ให้ ข้อมูลเพิ่มเติมว่า
ในช่วง 2-3 ปี ที่ผา่ นมาได้ มมี าตรฐานการบัญชีใหม่ ทางบริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด ได้ ให้ ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานใหม่ๆดังกล่าว รวมทังยั
้ ง
ได้ จดั การอบรมเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีใหม่ๆให้ กบั พนักงานและกรรมการตรวจสอบ ทาให้ เข้ าใจความต้ องการรายงานทางการเงินใหม่ๆ
มากขึ ้น
มีคาถามจากผู้ถือหุ้นดังนี ้ :คุณวสันต์ เงินสุขไพบูลย์ บริ ษัทมีนโยบายในการเปลีย่ นผู้สอบบัญชีใหม่ เพื่อให้ ได้ ข้อเสนอทางบัญชีใหม่ๆหรื อไม่ และในการให้ ข้อมูลผู้สอบ
บัญชีควรให้ ข้อมูลเรื่ องระยะเวลาการสอบบัญชีของบริ ษัท เนื่องจากมีข้อกาหนดว่าไม่ให้ ผ้ สู อบบัญชีตรวจสอบงบการเงินเป็ นเวลาเกินกว่า 5 ปี
คุณโชคชัย ตังพู
้ ลสินธนา ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระชี ้แจงว่าในแต่ละช่วงเวลาเราจะมีการให้ เปรี ยบเทียบราคากับราย
อื่นๆ โดยเฉพาะที่เราใช้ บริ การผู้สอบบัญชีในระดับบิก๊ โฟร์ จะมีคา่ ใช้ จ่ายสูง และก็ยงั มีปริ มาณงานล้ นมือ ไม่ต้องการเสนอราคาเข้ ามา
เปรี ยบเทียบ ส่วนข้ อเสนอของผู้ถือหุ้นที่ให้ ข้อมูลระยะเวลาการสอบบัญชี จะขอรับมาปรับปรุงในปี ตอ่ ไป
สาหรับระเบียบวาระนี ้ใช้ คะแนนเสียงข้ างมาก 50% เป็ นเกณฑ์
การพิจารณาในระเบียบวาระนี ้ มีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ ามาร่วมประชุม 408 ราย นับเป็ นจานวนหุ้นได้ 91,207,576 หุ้น
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทน ประจาปี 2556 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้ วยคะแนนเสียง
เป็ นเอกฉันท์ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้ ดังนี ้
เห็นด้ วย
88,719,576 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
97.27
ไม่เห็นด้ วย
759,400 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.83
งดออกเสียง
74,100 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.08
บัตรเสีย
1,654,500 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
1.81
ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ
-ไม่มี15

หลังจากประชุมในวาระครบถ้ วนแล้ ว ประธานฯได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามดังต่อไปนี ้ :คุณจิราภรณ์ อมรภัทรศิลป์ ผู้รับมอบอานาจในนามสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ สอบถามเกี่ยวกับการเข้ าเป็ นแนวร่วมปฏิบตั ิ (Collective
Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริตของบริ ษัท
ประธานขอให้ เลขานุการชี ้แจงดังนี ้ว่าบริ ษัทได้ มีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทไปแล้ วว่าจะเข้ าร่วมเป็ นแนวร่วมปฎิบตั ิฯ โดยยังอยูใ่ นช่วง
ของการเตรี ยมเอกสาร เพื่อจัดส่งให้ กบั IOD ต่อไป
คุณสุภา โอวาทวรวรัญญู ผู้ถือหุ้น สอบถามเรื่ องแผนงานการประมูลงาน และแบ็คล๊ อคในปั จจุบนั เป็ นอย่างไร
คุณศิริพงษ์ อุน่ ทรพันธุ์ ประธานคณะกรรมการบริ หารและกรรมการผู้จดั การใหญ่ได้ ชี ้แจงว่าสาหรับข้ อมูลแบ็คล๊ อคขอให้ ติดต่อฝ่ ายนักลงทุน
สัมพันธ์เพื่อให้ ได้ ข้อมูลรายละเอียด ส่วนแผนการดาเนินงานและแผนดาเนินธุรกิจเป็ นอย่างไร ก็ขอชี ้แจงว่านโยบายต่อไปจะเน้ นการสร้ าง
รายได้ จากการบริ การ รายได้ ตอ่ เนื่อง ผ่านการลงทุน ส่วนงานหลักที่เกี่ยวกับการประมูล ในปั จจุบนั การเพิ่มรายได้ จากการประมูลจะมี
ข้ อจากัด และไม่อาจพึง่ พิง แต่เพียงรายได้ จากงานประมูลเป็ นหลักต่อไปได้ นาน
คุณปุณณ ว่องวิทย์ศิริพร ผู้รับมอบฉันทะ ได้ สอบถามเกี่ยวกับการลงทุนในบริ ษัท Campana จากัด ถึง ระยะเวลาดาเนินการ รายได้ และ
แนวโน้ มการขยายตัวของบริษัทในระยะเวลา 3 ปี เป็ นอย่างไร
คุณศิริพงษ์ อุน่ ทรพันธุ์ ประธานคณะกรรมการบริ หารและกรรมการผู้จดั การใหญ่ได้ ชี ้แจงว่าความเป็ นไปได้ ในช่วง 3 ปี ของบริ ษัท แอ็ดวานซ์
อินฟอร์ เมชัน่ เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) เป้าหมายการเติบโตอยูท่ ปี่ ระมาณร้ อยละ 10 ต่อปี และรายได้ ตอ่ เนื่องมีเป้าหมายสัดส่วนอยูท่ ี่ร้อยละ
50 ของรายได้ จากการประมูลของบริ ษัทก็จะเป็ นที่นา่ พอใจ ส่วนเรื่องของบริษัท Campana จากัดขอให้ คณ
ุ สุรพร รักตประจิต รองกรรมการ
ผู้จดั การใหญ่ด้านบริ การเป็ นผู้ให้ ข้อมูล
คุณสุรพร รักตประจิต รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายงานบริ การชี ้แจงว่าในส่วนของ บริ ษัท Campana จากัดว่าเราเพิง่ จะได้ ใบอนุญาตมา
เมื่อสัปดาห์ที่ผา่ นมา กาลังเรี ยกชาระค่าหุ้นส่วนที่เหลือให้ ครบถ้ วน ระยะเวลาต่อ ไปก็จะต้ องคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้ างในระยะ 2-3 ปี Cash
flow จะเป็ นบวกในช่วง 5 ปี ครึ่ง หลังจากนันก็
้ จะเริ่ มคืนกาไรกลับมาที่บริ ษัท
คุณปุณณ ว่องวิทย์ศิริพร ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามเกี่ยวกับนโยบาย Digital Economy ที่รัฐบาลประกาศเป็ นนโยบายส่งผลอย่างไรกับบริ ษัท
คุณศิริพงษ์ อุน่ ทรพันธุ์ ประธานคณะกรรมการบริ หารและกรรมการผู้จดั การใหญ่ได้ ชี ้แจงว่าเพียงรัฐบาลประกาศนโยบายก็เป็ นเรื่ องที่ดีกบั
บริ ษัทอยูแ่ ล้ ว แม้ จะยังไม่มีภาพที่ชดั เจนนัก แต่เราก็มีการเตรี ยมตัวรองรับอนิสงค์จากนโยบายอยูแ่ ล้ ว คงต้ องรอความชัดเจนต่อไป
คุณปั ณโณ สุทธิวิริยะ ขอสอบถามเรื่ องบริษัท เอสแอลเอ เอเซีย จากัดมีโอกาสทางธุรกิจที่ไหน อย่างไรบ้ าง
คุณศิริพงษ์ อุน่ ทรพันธุ์ ประธานคณะกรรมการบริ หารและกรรมการผู้จดั การใหญ่ได้ ชี ้แจงว่า “SLA” เป็ นความร่วมมือของธุรกิจไทยที่ทาธุรกิจ
ประเภทเดียวกันและเข้ าไปสูก่ ารแข่งขันกับยักษ์ ใหญ่อย่างจีน ในประเทศเพื่อนบ้ านของเรา ความได้ เปรี ยบด้ านพื ้นที่ ขนบธรรมเนียมที่
ใกล้ เคียงกัน การทาธุรกิจเริ่ มต้ นที่ สปป ลาว อย่างที่เรียนให้ ทราบไปแล้ วว่าจะเป็ นลักษณะที่เราต้ องลงทุนให้ แล้ วค่อยรับส่วนแบ่งรายได้ ในรูป
สัมปทาน เนื่องจากประเทศเพื่อนบ้ านยังขาดเงินลงทุน
คุณปณิศ ศรี นวล ผู้รับมอบฉันทะสอบถามเกี่ยวกับ 1. ส่วนแบ่งการตลาดของบริ ษัทใน TOT และ CAT และ 2. เรื่ องแนวโน้ มเทคโนโลยี Big
Data Analysis เรามีการดาเนินการในด้ านนี ้หรื อไม่อย่างไร 3. เรื่ องการพัฒนา Software คิดจะดาเนินการเป็ นของตนเองหรื อไม่
16

คุณศิริพงษ์ อุน่ ทรพันธุ์ ประธานคณะกรรมการบริ หารและกรรมการผู้จดั การใหญ่ได้ ชี ้แจงว่าในส่วนของงาน SI-System Integrator ถ้ าเป็ นใน
ส่วนของ CAT เรื่ องของผลิตภัณฑ์ของ CISCO น่าจะสูงกว่าร้ อยละ 90 แต่ถ้าโดยรวมอาจจะอยูท่ ปี่ ระมาณ ร้ อยละ 50 (คาดการณ์) ส่วนการ
พัฒนาระบบงานที่เป็ นของตนเองไม่ใช่แนวทางของบริ ษัท แต่เรามี Partner ที่ดี และพร้ อมจะทางานร่วมกับเราในแต่ละโครงการอยูแ่ ล้ ว
และเมื่อหมดคาถามจากผู้ถือหุ้นอื่นๆอีก ประธานฯจึงได้ ขอปิ ดการประชุม และขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาเข้ าร่วมประชุมในวันนี ้ โดยทาง
บริ ษัทจะนาข้ อเสนอแนะที่เป็ นประโยชน์ไปปรึกษาหารื อกันต่อไป
ปิ ดการประชุมเวลา 12.30 น.

นายธนา ไชยประสิทธิ์
ประธานที่ประชุม

นายศิริพงษ์ อุน่ ทรพันธุ์
กรรมการ

นายสุรพร รักตประจิต
กรรมการ

นายวรวิทย์ วัฒนกุลจรัส
เลขานุการบริ ษัท
ผู้บนั ทึกรายงานการประชุม
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สิ่งที่ส่งมาด้ วยหมายเลข 3
รายละเอียดการจ่ ายปั นผล และอัตราการจ่ ายปั นผลย้ อนหลัง 3 ปี
ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4
1. นโยบายจ่ ายเงินปั นผลของบริ ษัท : บริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลไม่ต่ากว่าร้ อยละ 40 ของกาไรสุทธิ ในกรณีที่ไม่มีเหตุจาเป็ นอื่น
ใดในการใช้ เงินนัน้ และการจ่ายเงินปั นผลนันจะต้
้ องไม่กระทบต่อการดาเนินงานปกติของบริ ษัทอย่างมีนยั สาคัญ
2. ประวัติการจ่ ายเงินปั นผลในช่ วง 3 ปี :
งบการเงินรวม
หัวข้ อ

ปี 2558
532.51
2.58
0.55
1.50
2.05
79.46%
206,320,897

ปี 2557
658.56
3.19
0.90
1.10
2.00
62.66%
206,320,897

ปี 2556
567.62
7.74
1.75
1.00
2.75
57.55%
206,320,897

กาไรสุทธิ (ล้ านบาท)*
กาไรสุทธิตอ่ หุ้น (บาท)
เงินปั นผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)1/
เงินปั นผล (บาท/หุ้น)2/
รวมเงินปั นผลทังปี
้ (บาท/หุ้น)3/
อัตราการจ่ายเงินปั นผลเปรี ยบเทียบกับกาไรสุทธิ
จานวนหุ้นทังสิ
้ ้น
* กาไรสุทธิสว่ นที่เป็ นของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ
หมายเหตุ:
1/ ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 4/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2558 คณะกรรมการมีมติให้ จ่ายเงิน
ปั นผลระหว่างกาลจากผลประกอบการระหว่างเดือน มกราคม-มิถนุ ายน 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท (ห้ าสิบห้ า
สตางค์)
2/ ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 1/2559 เมื่อวันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการบริ ษัทมีมติเสนอ
ต่อทีป่ ระชุมสามัญประจาปี ผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2559 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิจา่ ยเงินปั นผลเพิ่มจากผลการดาเนินงานในรอบปี
2558 ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท (หนึง่ บาทห้ าสิบสตางค์)
3/ ดังนันในปี
้
2558 บริ ษัทจะจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินสดให้ กบั ผู้ถือหุ้นรวมในอัตราหุ้นละ 2.05 บาท (สองบาทห้ าสตางค์)
3. อัตราเงินปั นผลที่เสนอจ่ ายสาหรับปี 2558 ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 1/2559 มีมติให้ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้
ถือให้ จ่ายเงินปั นผลเพิ่มเติมอีกในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท (หนึง่ บาทห้ าสิบสตางค์) โดยอัตราการจ่ายปั นผลเมื่อเปรี ยบเทียบกับกาไร
สุทธิจะเท่ากับร้ อยละ 79.46% ซึง่ เป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัทตามข้ อที่ 1
4. กาหนดวันจ่ ายเงินปั นผล: กาหนดวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปั นผล (Record Date) ในวันที่ 22 เมษายน
2559 และให้ รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอน
หุ้นเพื่อสิทธิรับเงินปั นผลในวันที่ 25 เมษายน 2559 และจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 4 พฤษภาคม 2559
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สิ่งที่ส่งมาด้ วยหมายเลข 4
ประวัติกรรมการที่เสนอให้ ดารงตาแหน่ ง
ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5
ชื่อ-สกุล: นายพงษ์ เทพ ผลอนันต์
ตาแหน่ง : รองประธานกรรมการบริ ษัท ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
สัญชาติ : ไทย
อายุ: 62 ปี
จานวนหุ้นที่ถือในบริ ษัทฯ (30 ธ.ค. 58): 900 หุ้น น้ อยกว่าร้ อยละ 0.01 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริ หาร: - ไม่มี –
ประวัติการทาความผิด : - ไม่มี ที่อยู่ : 36 ซอยศูนย์วิจยั 4 ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้ วยขวาง กรุงเทพฯ
วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม:
- ปริ ญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ การเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
- ปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริ หารธุรกิจศศินทร์
- ปริ ญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตร Director Accreditation Program ของ IOD 36/2005
ประสบการณ์การทางานในช่วงระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง (บริ ษัทจดทะเบียน)
2546 - ปั จจุบนั
รองประธาน/ประธานกรรมการสรรหาฯ/กรรมการตรวจสอบบมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์ เมชัน่ เทคโนโลยี
2555 - ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ บมจ. ธนาคารเกียรตินาคิน
2554 - 2555
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.ทุนภัทร
2546 - 2555
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บล. ภัทร จากัด (มหาชน)
2553 - 2554
กรรมการบริ หาร บมจ. ธนาคารกรุงไทย
2552 - 2553
กรรมการอิสระ บมจ. ภัทรลิสซิ่ง
2556 - 2557
ที่ปรึกษากรรมการผู้จดั การ บมจ. เมืองไทยประกันภัย
2543 - 2555
ที่ปรึกษากรรมการ บมจ. โรแยลเซรามิคอุตสาหกรรม
ประสบการณ์การทางานในช่วงระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง (กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน)
2553 - 2555
ประธานกรรมการ บจก.กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซิ่ง
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้ : กรรมการอิสระ
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่งกรรมการ : 12 ปี
ประวัติการเข้ าร่วมประชุมปี 2558: 5/5 (ประชุมกรรมการ) 5/5 (ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ)
2/2 (ประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน)
ผู้ที่ได้ รับการเสนอชื่อนี ้ไม่มีการดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ หรื อผู้บริ หารในกิจการอื่นที่ทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ตอ่ บริ ษั ทฯ
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ชื่อสกุล: นายสุรพร รักตประจิต
ตาแหน่ง : รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายงานบริ การลูกค้ า
สัญชาติ: ไทย
อายุ: 61 ปี
จานวนหุ้นที่ถือในบริ ษัทฯ (30 ธ.ค. 58): 1,784,625 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 2.64 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว
ที่อยู่ : 7 ซอยเลียบคูนายกิม 9 ถนนเลียบคูนายกิมสาย 1 แขวงสีกนั เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ
วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม:
- ปริ ญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ Syracuse University, New York ประเทศสหรัฐอเมริ กา
- ปริ ญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ The American University, Washington D.C. ประเทศสหรัฐอเมริ กา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตร Director Certificate Program ของ IOD 35/2003
ประสบการณ์การทางานในช่วง 5 ปี ย้ อนหลัง (บริ ษัทจดทะเบียน)
2546 – ปั จจุบนั
กรรมการ/ กรรมการสรรหาฯ/ กรรการบริ หาร/ รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายงานบริ การ
บมจ.แอ็ดวานซ์อินฟอร์ เมชัน่ เทคโนโลยี
ก.พ.2555-ปั จจุบนั กรรมการบริ ษัท บมจ. เอเซีย ประกันภัย (1950)
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้ : กรรมการ
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่งกรรมการ : 12 ปี
ประวัติการเข้ าร่วมประชุมปี 2558: 6/6 (ประชุมกรรมการ), 2/2 (ประชุมกรรมการสรรรหา)
ผู้ที่ได้ รับการเสนอชื่อนี ้ไม่มีการดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ หรื อผู้บริ หารในกิจการอื่นที่ทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ตอ่ บริ ษัทฯ
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ชื่อสกุล: นายกิจจา เหล่าบุญชัย
ตาแหน่ง : รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายงานการขายและการตลาด
สัญชาติ: ไทย
อายุ: 57 ปี
จานวนหุ้นที่ถือในบริ ษัทฯ (30 ธ.ค. 58): 16 หุ้น คิดเป็ นน้ อยกว่าร้ อยละ 0.01 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว
ที่อยู่ : 2/13 ซอยเทวรัตน์ แขวงบางซื่อ กรุงเทพฯ
วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม:
- ปริ ญญาโท สาขา Industrial & System Engineering, Ohio University, ประเทศสหรัฐอเมริ กา
- ปริ ญญาตรี สาขา วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ : IOD : หลักสูตร Director Certificate Program ของ IOD 36/2003
: Management and Psychology Institute (MPI): หลักสูตร Finance for Non-Finance Executives 2012
ประสบการณ์การทางานในช่วง 5 ปี ย้ อนหลัง (บริ ษัทจดทะเบียน)
2537 – ปั จจุบนั กรรมการ/กรรมการบริ หาร/รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายงานการขายและการตลาด
บมจ.แอ็ดวานซ์อินฟอร์ เมชัน่ เทคโนโลยี
ประสบการณ์การทางานในช่วงระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง (กิจการที่ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน)
2557 – ปั จจุบนั กรรมการ บจก. เอสแอลเอ เอเซีย
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้ : กรรมการ
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่งกรรมการ : 12 ปี
ประวัติการเข้ าร่วมประชุมปี 2558: 5/6 (ประชุมกรรมการ)
ผู้ที่ได้ รับการเสนอชื่อนี ้ไม่มีการดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ หรื อผู้บริ หารในกิจการอื่นที่ทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ตอ่ บริ ษั ทฯ
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ชื่อสกุล: นายกิตติศกั ดิ์ สพโชคชัย
ตาแหน่ง : กรรมการ
สัญชาติ : ไทย
อายุ : 61 ปี
จานวนหุ้นทีถ่ ือในบริ ษัทฯ (ณ. 30 ธ.ค.58): จานวนหุ้น 6,164,459 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 2.99 ของทุนจด
ทะเบียนชาระแล้ ว
ที่อยู่ : 419 ซอยสุขมุ วิท 63 (เอกมัย) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม:
- ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Accreditation Program 54/2006
- หลักสูตรอบรมนักบริ หารระดับสูง ธรรมศาสตร์ เพื่อสังคม รุ่ นที่1 (นมธ.1) ระหว่าง พ.ค –ก.ย 2555
ประสบการณ์ทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง(บริ ษัทจดทะเบียน)
2546 - ปั จจุบนั
กรรมการ / กรรมการสรรหาฯ บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์ เมชัน่ เทคโนโลยี
ประสบการณ์ทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง (กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน)
2553 - ปั จจุบนั
กรรมการ บจก. โตอะ อิเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย)
กรรมการ บจก. เค เอส พี สแควร์
2551 - ปั จจุบนั
กรรมการ บจก. โอ๊ คทรี (So Bangkok Hotel)
กรรมการ บจก. สุรีย์ตรี บญ
ุ โฮลดิ ้ง
2526 - ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ กลุม่ บริ ษัทในเครื อ วิชยั กรุ๊ป
บจก. วิชยั เทรดดิ ้ง (1983)
บจก. เครื่ องเสียง
บจก. ออดิโอ เอ็นจิเนิยริ่ ง เซอร์ วสิ
บจก. ดิจิตคอนโทรล
ประเภทกรรมการทีเ่ สนอแต่งตัง้ : กรรมการ
จานวนปี ทีด่ ารงตาแหน่งกรรมการ : 12 ปี
ประวัติการเข้ าร่วมประชุมปี 2558: 6/6 (ประชุมกรรมการ), 2/2 (ประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน)
ผู้ที่ได้ รับการเสนอชื่อนี ้ไม่มกี ารดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ หรื อผู้บริ หารในกิจการอื่นที่ทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ต่ อบริ ษัทฯ
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สิ่งที่ส่งมาด้ วยหมายเลข 5
นิยามและคุณสมบัตกิ รรมการอิสระของบริษัท
ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5

นิยามและคุณสมบัตกิ รรมการอิสระมีดังนี ้
กรรมการอิสระ คือกรรมการที่ไม่ได้ บริ หารจัดการบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ มีความอิสระจากคณะผู้บริ หารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และไม่มีธุรกิจกับ
บริ ษัทฯ ซึง่ อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อผลประโยชน์ของบริ ษัทฯ และ/หรื อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น โดยกรรมการอิสระแต่ละคนต้ องเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี ้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละหนึง่ ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มี
อานาจควบคุมของบริ ษัท ทังนี
้ ้ ให้ นบั รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้ วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้ เงินเดือนประจา หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่
บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อของผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลั กษณะดังกล่าว
มาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทังนี
้ ้ ลักษณะต้ องห้ ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็ นข้ าราชการ หรื อที่ปรึกษาของส่วนราชการซึง่ เป็ นผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ น บิดามารดา คูส่ มรส พี่น้อง และบุตรรวมทังคู
้ ่
สมรสของบุตร ของผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้ รับการเสนอให้ เป็ นผู้บริ หารหรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท
หรื อบริ ษัทย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท ในลักษณะที่
อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่
้ เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั หรื อผู้มีอานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์
ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลั กษณะ
ดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือ หุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท และไม่
เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึง่ มีผ้ สู อบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษั ทร่ วม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทสังกัดอยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใด ๆ ซึง่ รวมถึงการให้ บริ การเป็ นที่ปรึกษากฎหมายหรื อที่ปรึกษาทางการเงิน ซึง่ ได้ รับค่าบริ การ
เกินกว่า 2 ล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทและไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้
มีอานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพนันด้
้ วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึง่ เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถื อหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย หรื อไม่เป็ นหุ้นส่วนที่มีนยั ในห้ าง
หุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจา หรื อถือหุ้นเกินร้ อยละหนึง่ ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิ
ออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทอื่น ซึง่ ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษัท
บริ ษัทฯได้ กาหนดนิยามกรรมการอิสระเท่ากับข้ อกาหนดขันต
้ ่าของก.ล.ต .หรื อตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่ องการถือหุ้นของบริ ษัท
คือกรรมการอิสระของบริ ษัทฯ ต้ องถือหุ้นในบริ ษัทไม่เกินร้ อยละ หนึง่ ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมด
้
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ข้ อมูลกรรมการบริษัท ที่เป็ นตัวแทนรับมอบฉันทะ ในการประชุมสามัญประจาปี ผู้ถอื หุ้นครัง้ ที่ 1/2559
รายชื่อกรรมการ
ตาแหน่ง
อายุ
ที่อยู่
ส่วนได้ เสียในวาระทีจ่ ะ
พิจารณา
1.นายโชคชัย ตังพู
้ ลสินธนา กรรมการอิสระ
68 1275-81 ถ. ทรงวาด เขต สัมพันธวงศ์
ไม่มี
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรุงเทพฯ 10110
2.นายพงษ์ เทพ ผลอนันต์
กรรมการอิสระ
62 36 ซ.ศูนย์วิจยั 4 ถ.เพชรบุรีตดั ใหม่
(เฉพาะวาระที่ 5)
รองประธานกรรมการ และ
แขวงบางกะปิ เขตห้ วยขวาง กรุงเทพฯ
ประธานกรรมการสรรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
3.นายศรี ภพ สารสาส
กรรมการอิสระ
58 12/96 หมู6่ ถ.ศรี นคริ นทร์ แขวงหนองบอน
ไม่มี
กรรมการตรวจสอบ และ
เขตประเวศ กรุงเทพฯ
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
4.นายธนารักษ์ พงษ์ เภตรา กรรมการอิสระ
60 90/33 หมู3่ ถ.พ่อขุนทะเล ต.มะขามเตี ้ย
ไม่มี
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ ธานี
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สิ่งที่ส่งมาด้ วยหมายเลข 6
ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 6
พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ
1. อัตราค่าเบี ้ยประชุมกรรมการ
อัตราเบี ้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนเท่ากับอัตราเดิมในปี 2558
หัวข้ อ

ปี 2559

ปี 2558

ปี 2557

ค่าตอบแทนรายเดือน*
ค่าเบี ้ยประชุม**

25,000
25,000

25,000
25,000

15,000
20,000

ค่าตอบแทนรายเดือน*
ค่าเบี ้ยประชุม**

13,000
17,000

13,000
17,000

8,000
12,000

ค่าตอบแทนรายเดือน*
ค่าเบี ้ยประชุม**

25,000
25,000

25,000
25,000

15,000
20,000

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

20,000
20,000

10,000
15,000

25,000
20,000

20,000
15,000

คณะกรรมการบริ ษัท
ประธานกรรมการ

กรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการ

กรรมการ

2. พิจารณาบาเหน็จกรรมการประจาปี
จากการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณา
ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ ว มีมติเห็นควรนาเสนอต่อที่ประชุมสามัญ ประจาปี ผู้ถือหุ้นครัง้ ที่
1/2559 พิจารณาอนุมตั ิบาเหน็จประจาปี 2558 ของคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นเงินรวมทังสิ
้ ้น 15,000,000 บาท (สิบห้ าล้ านบาท
ถ้ วน) โดยจ่ายจากค่าใช้ จ่ายในปี 2559 และให้ ประธานกรรมการเป็ นผู้พิจารณาจัดสรร
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ข้ อมูลเปรียบเทียบเพื่อประกอบการพิจารณา

หัวข้ อ
บาเหน็จประจาปี (ล้ านบาท)
ยอดรายได้ (ล้ านบาท)

ปี 2558
15.00
5,271.21
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งบการเงินรวม
หน่วย: ล้ านบาท
ปี 2557
ปี 2556
19.00
17.00
6,651.55
6,023.23

สิ่งที่ส่งมาด้ วยเหมายเลข 7
ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 7
พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกาหนดค่ าตอบแทน
จากการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ ที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้ ประชุม
พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริ ษัทในปี 2559 มีสาระสาคัญสรุปได้ ดงั นี ้
1. จากความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่เสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท สรุปว่าบริ ษัทได้ แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจากบริ ษัท
สานักงาน อี วาย จากัด ให้ เป็ นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริ ษัทมาตังแต่
้ ปี 2546 จนถึงปั จจุบนั ในช่วงเวลาดังกล่าวผู้สอบบัญชีได้ ทาหน้ าที่ตาม
ขอบเขตอานาจหน้ าที่ และมีข้อเสนอแนะต่างๆให้ กบั บริษัทเป็ นอย่างดีมาโดยตลอด และมีการมอบหมายผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเข้ ามา
ดาเนินการตรวจสอบบัญชี ดังตารางรายชื่อผู้สอบบัญชีในแต่ละปี ดงั นี ้
รายการ

ปี 2559
นาเสนอเพื่อพิจารณา
ชื่อสานักงานตรวจสอบบัญชี บจก. สานักงาน อีวาย
นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
5313 หรื อ
นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์
ผู้สอบบัญชี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
4501 หรื อ
นางสาวสุมาลี รี วราบัณฑิต
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
3970

ปี 2558
บจก. สานักงาน อี วาย
นายกฤษดา เลิศวนา
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
4958 หรื อ
นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
5313 หรื อ
นางพูนนารถ เผ่าเจริ ญ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
5238

ปี 2557
บจก. สานักงาน อี วาย
นายกฤษดา เลิศวนา
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
4958 หรื อ
นายศุภชัย ปั ญญาวัฒโน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
3930 หรื อ
นางชลรส สันติอศั วราภรณ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
4523

คณะกรรมการตรวจสอบได้ ตรวจสอบแล้ วว่า ผู้ตรวจสอบบัญชีที่ถกู เสนอชื่อนันไม่
้ มีความสัมพันธ์ หรื อมีสว่ นได้ เสียกับบริ ษัท/บริ ษัท
ย่อย/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ดังนัน้ ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ ที่ 1/2559 มีมติให้ เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษัทในการประชุม
คณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 1/2559 เพื่อแต่งตัง้ นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5315 หรื อ นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 หรื อ นางสาวสุมาลี รี วราบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5238 เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทในปี 2559
ต่อไป
ในการพิจารณาค่าสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้ มีการประชุมครัง้ ที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 พิจารณาใบ
เสนอราคาค่าสอบบัญชี ประจาปี 2559 ที่บริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด เสนอมา โดยบริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด เสนอราคาค่าสอบบัญชี
บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์ เมชัน่ เทคโนโลยี มาเป็ นเงิน 1,285,000 บาท (หนึง่ ล้ านสองแสนแปดหมืน่ ห้ าพันบาทถ้ วน) ลดลงจากอัตราค่าสอบ
บัญชีปี 2558 ซึง่ น่าจะสมเหตุสมผลที่จะเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
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ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ประชุมมีมตินาเสนอต่อที่ประชุมสามัญประจาปี ผ้ ู
ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2559 เพื่อพิจารณาอนุมตั คิ า่ สอบบัญชีประจาปี 2559 ในส่วนของ บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์ เมชัน่ เทคโนโลยี เป็ นเงิน 1,285,000
บาท (หนึง่ ล้ านสองแสนแปดหมืน่ ห้ าพันบาทถ้ วน) เพื่อพิจารณาอนุมตั ิตอ่ ไป

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

ปี 2559
(นาเสนอเพื่อพิจารณา)
1,285,000
685,000
600,000
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ปี 2558
1,330,000
700,000
630,000

หน่วย : บาท
ปี 2557
1,330,000
700,000
630,000

สิ่งที่ส่งมาด้ วยหมายเลข 8
สาเนาข้ อบังคับของบริษัทในส่ วนที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น
หมวดที่ 3
คณะกรรมการ
ข้ อ 16. ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครัง้ กรรมการจานวน 1 ใน 3 จะต้ องพ้ นจากตาแหน่ง ถ้ าจานวนกรรมการทีจ่ ะพ้ นจากตาแหน่งไม่อาจ
แบ่งออกได้ พอดี 1 ใน 3 ให้ กรรมการจานวนทีใ่ กล้ เคียงที่สดุ กับจานวน 1 ใน 3 ออกจาตาแหน่ง
ในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจากจดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริษัทมหาชนจากัด การออกจากตาแหน่งของกรรมการตามวาระจะใช้
วิธีจบั ฉลาก ส่วนในปี ต่อๆ ไปให้ กรรมการคนที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สดุ เป็ นผู้ออกจากตาแหน่ง และหากในคราวใดมีกรรมการหลายคนอยูใ่ น
ตาแหน่งมานานเท่าๆ กัน เป็ นจานวนมากกว่าจานวนทีต่ ้ องพ้ นจากตาแหน่งในคราวนัน้ ให้ กรรมการดังกล่าวพ้ นจากตาแหน่งโดยใช้ วิธีจบั
ฉลาก ทังนี
้ ้ กรรมการที่ออกตามวาระนันๆ
้ อาจถูกเลือกเข้ ามาดารงตาแหน่งใหม่ได้
หมวดที่ 4
การประชุมผู้ถอื หุ้น
ข้ อ 29 คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วนั สิ ้นสุดรอบปี บัญชีของบริ ษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้ เรี ยกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญ
เมื่อใดก็ได้ สดุ แต่จะเห็นสมควร หรื อผู้ถือหุ้นซึง่ มีห้ นุ นับจานวนรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
หรื อผู้ถือหุ้นไม่
น้ อยกว่า 25 คน ซึง่ มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมดเข้
ั้
าชื่อกันทาหนังสือขอให้ คณะกรรมการเรี ยก
ประชุม ผู้ถื อหุ้น เป็ นการประชุม วิสามัญ เมื่ อใดก็ ได้ แต่ต้องระบุเ หตุผลในการที่ขอให้ เรี ยกประชุม ไว้ ในหนัง สือ ดังกล่า วนัน้ ในกรณี นีใ้ ห้
คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ข้ อ 30 ในการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้น ให้ คณะกรรมการจัดทาเป็ นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่ องที่
จะเสนอต่อที่ประชุม พร้ อมทังรายละเอี
้
ยดตามสมควร โดยระบุให้ ชดั เจนว่าเป็ นเรื่ องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรื อเพื่อพิจารณา แล้ วแต่
กรณี รวมทังความเห็
้
นของคณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าว และจัดส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และ
โฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันและต้ องก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
ให้ คณะกรรมการหรื อกรรมการที่ได้ รับมอบหมายเป็ นผู้กาหนดวัน เวลา และสถานที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งสถานที่ที่จะใช้ เป็ นที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นนันต้
้ องอยูใ่ นท้ องที่อนั เป็ นที่ตงของส
ั้
านักงานใหญ่ หรื อสานักงานสาขา หรื อจังหวัดใกล้ เคียงกับที่ตงของส
ั้
านักงานใหญ่ และสานักงาน
สาขา หรื อจังหวัดอื่น ตามที่คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสม
ข้ อ 31 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้ บุคคลอื่นเข้ าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะ
จะต้ องลงวันที่ และลงลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้ องเป็ นไปตามแบบที่นายทะเบียนกาหนด
หนังสือมอบฉันทะนี ้จะต้ องมอบให้ แก่ประธานกรรมการหรื อผู้ที่ประธานกรรมการกาหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่ วม
ประชุม

29

ข้ อ 32 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรื อไม่น้อยกว่า 25 คน
หรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของจานวนผู้ถือหุ้นทังหมด
้
และต้ องมีจานวนหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
ของบริ ษัท จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ วถึง 1 ชัว่ โมงจานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้ าร่ วมประชุมไม่ครบองค์
ประชุมตามที่กาหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนันได้
้ เรี ยกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ ให้ การประชุมเป็ นอันระงับไป แต่ถ้าหากการประชุมผู้ถือ
หุ้นนันมิ
้ ใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ ให้ นดั ประชุมใหม่ และให้ ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวัน
ประชุม ในการประชุมครัง้ หลังนี ้ไม่บงั คับว่าต้ องครบองค์ประชุม
ข้ อ 33 ให้ ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่
ได้ ถ้ ามีรองประธานให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุม ถ้ าไม่มีรองประธานกรรมการหรื อมีแต่ไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุม หรื อไม่
สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ก็ให้ ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึง่ ซึง่ ได้ เข้ าร่วมประชุมเป็ นประธานที่ประชุม
ข้ อ 34 ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้ าที่ควบคุมการประชุมให้ เป็ นไปตามกฏหมายและข้ อบังคับของบริ ษัทว่าด้ วยการประชุมและให้ การ
ประชุมดาเนินไปตามลาดับวาระที่กาหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุม เว้ นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้ เปลี่ยนลาดับระเบียบวาระด้ วยคะแนนเสียงไม่
น้ อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
ข้ อ 35 ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ ห้ นุ หนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง และผู้ถือหุ้นคนใดมีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื่ องใดซึ่งที่
ประชุมจะได้ ลงมติ ผู้นนไม่
ั ้ มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนด้ วยในข้ อบังคับ เว้ นแต่การออกเสียงลงคะแนนเสียงเลือกตังคณะกรรมการ
้
การออกเสียงลงคะแนนให้ กระทาโดยเปิ ดเผย เว้ นแต่ผ้ ถู ือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คน ร้ องขอและการประชุมลงมติให้ ลงคะแนนลับก็ให้
ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนัน้ ให้ เป็ นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกาหนด
ข้ อ 36 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ ประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
1) ในกรณีปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้น ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธาน
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด
2) ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน
ก. การขายหรื อโอนกิจการบริ ษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาคัญให้ แก่บคุ คลอื่น
ข. การซื ้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทอื่น หรื อบริ ษัทเอกชนมาเป็ นของบริ ษัท
ค. การทา แก้ ไข หรื อเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้ เช่ากิจการของบริ ษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาคัญ การมอบหมายให้
บุคคลอื่นเข้ าจัดการธุรกิจของบริษัท หรื อการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
ง. การแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิหรื อข้ อบังคับ
จ. การเพิ่มทุนหรื อลดทุนของบริ ษัท
ฉ. การออกหุ้นกู้
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ช. การควบบริ ษัท
ซ. การเลิกบริ ษัท

ข้ อ 37 กิจการอันที่ประชุมสามัญประจาปี พึงกระทามีดงั นี ้
1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดาเนินการบริ ษัทในรอบปี ที่ผา่ นมา
2) พิจารณาอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกาไรขาดทุน
3) พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกาไรและการจ่ายเงินปั นผล
4) พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ออกตามวาระ
5) พิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชี
6) กิจการอื่นๆ
หมวดที่ 8
สมุด บัญชี และการสอบบัญชี
ข้ อ 54 ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกาหนดจานวนเงินสอบบัญชีของบริ ษัททุกปี โดยในการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี
จะแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้
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สิ่งที่ส่งมาด้ วยหมายเลข 9
รายการเอกสารที่ต้องแสดงและส่งมอบให้ แก่บริ ษัทในการลงทะเบียนเข้ าประชุม
1. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริ ษัทจะใช้ ข้อบังคับในหมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้ อ 29-37 ในการดาเนินการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นครัง้ นี ้ บริ ษัทได้ แนบสาเนาข้ อบังคับมาพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ ว
2. สาหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้ าร่วมประชุมด้ วยตัวเอง กรุณานาบัตรประชาชน หรื อ บัตรข้ าราชการ หรื อใบอนุญาตขับขี่ อย่าง
ใดอย่างหนึง่ เพื่อเป็ นหลักฐานในการใช้ สทิ ธิเข้ าประชุม
3. การลงทะเบียนเข้ าประชุมบริ ษัทจะเปิ ดลงทะเบียนตังแต่
้ เวลา 9.00 น. ผู้ถือหุ้น หรื อผู้รับมอบฉันทะ จะต้ องยื่นเอกสารแสดงตัว
หรื อ ใบมอบฉันทะ และลงชื่อในสมุดทะเบียนลายชื่อ หลังจากนัน้ เจ้ าหน้ าที่จะมอบบัตรลงคะแนนให้ เพื่อใช้ ในการลงมติตอ่ ไป
4. สาหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะแต่งตังผู
้ ้ อื่นเข้ าร่วมประชุม และออกเสียงแทน โปรดกรอกรายละเอียด และลงลายมือชื่อในใบมอบ
ฉันทะให้ ครบถ้ วน โดยผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้ แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบใดแบบหนึง่ ที่แนบมากับหนังสือเชิญประชุม
5. ในกรณีผ้ ถู ือหุ้นมอบฉันทะให้ ผ้ อู นื่ มาร่วมประชุมแทน
- กรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นเป็ นบุคคลธรรมดา ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ ต้ องแนบสาเนา บัตรประชาชน หรื อบัตร
ข้ าราชการ หรื อใบอนุญาตขับขี่ อย่างใดอย่างหนึง่ พร้ อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้ องมาพร้ อมกับหนังสือมอบฉันทะ
ด้ วย
- กรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นนิติบคุ คล ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะต้ องแนบสาเนาหนังสือรับรองและลงลายมือชื่อรับรองโดยผู้มีอานาจของ
นิติบคุ คลนัน้ ส่วนผู้รับมอบฉันทะ ต้ องแนบสาเนา บัตรประชาชน หรื อ บัตรข้ าราชการ หรื อ ใบอนุญาตขับขี่ อย่างใดอย่าง
หนึง่ พร้ อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้ องมาพร้ อมกับหนังสือมอบฉันทะด้ วย
6. ในกรณีผ้ ถู ือหุ้นต้ องการมอบฉันทะให้ กบั กรรมการอิสระเป็ นผู้รับมอบฉันทะ ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้ กบั กรรมการ
อิสระ คือ นายโชคชัย ตังพู
้ ลสินธนา ประธานกรรมการตรวจสอบ หรื อนายพงษ์ เทพ ผลอนันต์ กรรมการตรวจสอบ หรื อ
นายศรี ภพ สารสาส กรรมการตรวจสอบ หรื อนายธนารักษ์ พงษ์ เภตรา กรรมการอิสระท่านหนึง่ ท่านใดก็ได้
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วิธีนบั คะแนนและการประกาศผลคะแนน การประชุมสามัญประจาปี ผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2559
ขันตอนการออกเสี
้
ยงลงคะแนน
1. การออกเสียงลงคะแนน ประธานในที่ประชุมขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นออกเสียงลงคะแนน
2. ผู้ถือหุ้นเฉพาะที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ให้ ทาเครื่ องหมายในช่อง ไม่เห็นด้ วย หรื องดออก
เสียง ในบัตรลงคะแนน และประธานฯ จะให้ เจ้ าหน้ าที่นาบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นไปตรวจนับคะแนนเสียง และ
ประกาศผลคะแนนเสียงให้ ที่ประชุมทราบ
3. ผู้ถือหุ้นที่ไม่ออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียง หรื อไม่สง่ บัตรลงคะแนนให้ เจ้ าหน้ าที่ จะถือว่ามีมติเห็นด้ วย
ตามที่ประธานเสนอต่อที่ประชุม
กติกาการนับคะแนนเสียง
1. ให้ นบั หนึง่ หุ้นเป็ นหนึง่ เสียง และให้ ถือเอาเสียงข้ างมากเป็ นมติ เว้ น แต่กฎหมายกาหนดเป็ นอย่างอื่น ถ้ าคะแนนเสียง
เท่ากันให้ ประธานมีเสียงชี ้ขาดอีกเสียงหนึง่ ต่างหากจากในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้น
2. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม เฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็น
ด้ วย และ/หรื อ งดออกเสียง แล้ วนาไปหักออกจากจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นในที่ประชุม เฉพาะทีม่ อบฉันทะที่ได้
บันทึกไว้ ลว่ งหน้ า
3. หากผู้เข้ าร่วมประชุมประสงค์จะออกจากห้ องประชุมโดยออกเสียงลงคะแนนไว้ ลว่ งหน้ า โปรดติดต่อเจ้ าหน้ าที่ เว้ นแต่
ประสงค์จะให้ ถือว่าออกเสียงลงคะแนนเห็นด้ วย
4. การแจ้ งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย งดออกเสียง และบัตรเสีย โดยในแต่ละระเบียบ
วาระจะใช้ จานวนหุ้นของผู้เข้ าประชุมล่าสุด
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ขัน้ ตอนการเข้ าร่ วมการประชุมสามัญประจาปี ผู้ถือหุ้นครั ง้ ที่ 1/2559
ผู้ถือหุ้น
บุคคลธรรมดา
มาด้ วยตนเอง

นิติบคุ คล
มอบฉันทะ

มอบฉันทะ

ตรวจเอกสาร
- หนังสือมอบฉันทะ และอากรแสตมป์
- สาเนาบัตรประชาชนผู้มอบ-รับรอง
- แบบฟอร์ มลงทะเบียน
- แสดงบัตรประชาชนผู้รับมอบ

ลงทะเบียน เวลา 9.00 น.
-แบบฟอร์ มลงทะเบียน – ลงชื่อ
- แสดงบัตรประชาชน

ตรวจเอกสาร
- หนังสือมอบฉันทะ และอากรแสตมป์
- สาเนาบัตรประชาชนผู้มอบ-รับรอง
- หนังสือรับรองนิติบคุ คล-รับรอง
- แบบฟอร์ มลงทะเบียน
- แสดงบัตรประชาชนผู้รับมอบ
ลงทะเบียน เวลา 9.00 น.
-เอกสารข้ างต้ น
- ลงชื่อในแบบฟอร์ ม

เข้ าห้ องประชุม
เวลา 10.00 น.
เริ่ มประชุมตามลาดับระเบียบวาระ
บัตรลงคะแนน*
การลงคะแนนเสียง - เก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะกรณีไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียง
โดยยกมือเพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนน
(ผู้รับมอบฉันทะที่ผ้ มู อบฉันทะลงคะแนนไว้ แล้ ว จะไม่ได้ รับ
บัตรลงคะแนน และไม่ออกเสียงอีก)
ประธานแถลงสรุปผลคะแนนและมติตอ่ ที่ประชุม
*เมื่อเลิกประชุม ขอให้ ทกุ ท่านส่งบัตรลงคะแนนที34่เหลืออยูค่ ืนให้ กบั เจ้ าหน้ าที่ด้วย เพื่อใช้ ประกอบการ
ตรวจสอบคะแนนระเบียบวาระที่ 5 เรื่ องการเลือกตังกรรมการ
้

สิ่งที่ส่งมาด้ วยหมายเลข 10
ปิ ดอากร 20 บาท
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
(แบบทั่วไปซึ่งเป็ นแบบง่ ายไม่ ซับซ้ อน)
เขียนที่ ………………………..………………………..
วันที่ ..…. เดือน ………………. พ.ศ. ………………….
ข้ าพเจ้ า …………………….…………………………………………… สัญชาติ …………………….……………………………
อยูบ่ ้ านเลขที่ ………………………ถนน…………..………………………………ตาบล/แขวง……………………..……..…………………
อาเภอ ………………..……………จังหวัด………….……………………….…….รหัสไปรษณีย์ …………….……………………………...
เป็ นผู้ถือหุ้นของ บริ ษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์ เมชัน่ เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นสามัญจานวนทังสิ
้ ้นรวม …………….…….. หุ้น
และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ …………….…………………………………………………………. เสียง ดังนี ้ ขอมอบฉันทะให้
(1) ……………..……………….……………………….. อายุ ………ปี อยูบ่ ้ านเลขที่ ………………………………………….
ถนน ………………………..…………ตาบล/แขวง ………………………………อาเภอ/เขต ………….……………………………………
จังหวัด ………………..……………… รหัสไปรษณีย์ ………….…………………….. หรื อ
(2) …….…………………………………………………..อายุ ………ปี อยูบ่ ้ านเลขที่...………………………………………….
ถนน ………………………………… ตาบล/แขวง ………………………………..อาเภอ/เขต ……………………………………………….
จังหวัด ……………………………… รหัสไปรษณีย์ …………………………….. หรื อ
(3) ………..…………………………………………….… อายุ ………ปี อยูบ่ ้ านเลขที…
่ ….……………………………………..
ถนน ………………………………….ตาบล/แขวง ………………………………..อาเภอ/เขต ………………………………………………..
จังหวัด ……………………………… รหัสไปรษณีย์ ……………………………..
คนใดคนหนึง่ เพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่อประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ า ในการประชุมสามัญ ประจาปี ผู้
ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2559 ในวันศุกร์ ที่ 8 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ห้ องแกรนด์บอลรูม ชัน้ 3 โรงแรมโกลเด้ น ทิวลิป ซอฟเฟอริ น กรุงเทพฯ 92
ซอยแสงแจ่ม ถนนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้ วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 หรื อจะพึงเลือ่ นไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะกระทาไปในการประชุมนัน้ ให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ ……………………………………………. ผู้มอบฉันทะ
(……………………………….)
ลงชื่อ ……………………………………………. ผู้รับมอบฉันทะ
(………………………………..)
หมายเหตุ : 1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียว เป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ
แบ่งแยกจานวนหุ้น ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะจะต้ องแนบสาเนาบัตรประชาชนมาพร้ อมหนังสือมอบอานาจด้ วย
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ปิ ดอากร 20 บาท
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
(แบบที่กาหนดรายการต่ างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
เขียนที่ ……………………..…….……………..……………
วันที่ …………… เดือน …..……..… พ.ศ. ………………….
ข้ าพเจ้ า ……………………………………………………………………….สัญชาติ ……………………………………….…….
อยูบ่ ้ านเลขที่ …………………………ถนน……………………………………………. ตาบล/แขวง….……………………………..………..
อาเภอ …………………………………………จังหวัด………………………………… รหัสไปรษณีย์ ….……………………………………
เป็ นผู้ถือหุ้นของ บริ ษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์ เมชัน่ เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นสามัญจานวนทังสิ
้ ้นรวม ……………………
หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ …………………………………………… เสียง ดังนี ้ ขอมอบฉันทะให้
(1) …………………………………………………… อายุ ……………ปี อยูบ่ ้ านเลขที่ ………………………………………….
ถนน …………………………………………….ตาบล/แขวง ………………………………..อาเภอ/เขต …….…………………………….
จังหวัด ………………………………………… รหัสไปรษณีย์ …………………………….. หรื อ
(2) ……………………………………………….……. อายุ ……………ปี อยูบ่ ้ านเลขที่ ………………………………………….
ถนน …………………………………………….ตาบล/แขวง ………………………………..อาเภอ/เขต ……………………………………
จังหวัด ………………………………………… รหัสไปรษณีย์ …………………………….. หรื อ
(3) ………………………………………………….…. อายุ ……………ปี อยูบ่ ้ านเลขที่ ………………………………………….
ถนน …………………………………………….ตาบล/แขวง ………………………………..อาเภอ/เขต ……………………………………
จังหวัด ………………………………………… รหัสไปรษณีย์ ……………………………..
คนใดคนหนึง่ เพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่อประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ า ในการประชุมสามัญประจาปี ผู้
ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2559 ในวันศุกร์ ที่ 8 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ.ห้ องบอลรูม ชัน้ 3 โรงแรมโกลเด้ นทิวลิป ซอฟเฟอริ น กรุงเทพฯ 92 ซอย
แส่งแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้ วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 หรื อจะพึงเลือ่ นไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญประจาปี ผู้ถอื หุ้นครัง้ ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558
□ ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
□ ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
□ เห็นด้ วย
□ ไม่เห็นด้ วย
□ งดออกเสียง
ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 และรายงานประจาปี
□ ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
□ ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
□ เห็นด้ วย
□ ไม่เห็นด้ วย
□ งดออกเสียง
ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจาปี 2558
□ ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
□ ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
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□ เห็นด้ วย
□ ไม่เห็นด้ วย
□ งดออกเสียง
ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินกาไรและการจ่ ายเงินปั นผลประจาปี 2558
□ ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
□ ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
□ เห็นด้ วย
□ ไม่เห็นด้ วย
□ งดออกเสียง
ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการใหม่ แทนกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระ
□ ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
□ ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
□ การแต่งตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ด
□ เห็นด้ วย
□ ไม่เห็นด้ วย
□ งดออกเสียง
□ การแต่งตังกรรมการ
้
เป็ นรายบุคคล
ชื่อกรรมการ นายพงษ์ เทพ ผลอนันต์
□ เห็นด้ วย
□ ไม่เห็นด้ วย
□ งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ นายสุรพร รักตประจิต
□ เห็นด้ วย
□ ไม่เห็นด้ วย
□ งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ นายกิจจา เหล่าบุญชัย
□ เห็นด้ วย
□ ไม่เห็นด้ วย
□ งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ นายกิตติศกั ดิ์ สพโชคชัย
□ เห็นด้ วย
□ ไม่เห็นด้ วย
□ งดออกเสียง
ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาค่ าตอบแทนกรรมการ
□ ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
□ ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
□ เห็นด้ วย
□ ไม่เห็นด้ วย
□ งดออกเสียง
ร่ ะเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกาหนดค่ าตอบแทน
□ ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
□ ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
□ เห็นด้ วย
□ ไม่เห็นด้ วย
□ งดออกเสียง
การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ให้ ถือว่าการลงคะแนน
เสียงนันไม่
้ ถกู ต้ อง และไม่ถือเป็ นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
ในกรณีที่ข้าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ ไม่ชดั เจนหรื อในกรณีที่มี
ประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณีที่มกี ารแก้ ไขเปลีย่ นแปลงหรื อเพิม่ เติมข้ อเท็ จจริ ง
ประการใด ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะกระทาไปในการประชุม เว้ นแต่กรณีทผี่ ้ รู ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้ าได้ ระบุใน
หนังสือมอบฉันทะ ให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทาเองทุกประการ
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ลงชื่อ …………………………………………………ผู้มอบฉันทะ
(…..………………………………………….)

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

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

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

หมายเหตุ : 1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่
สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตังกรรมการสามารถเลื
้
อกตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ดหรื อเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
3. กรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้ กบั กรรมการอิสระ ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้ กบั กรรมการอิสระคือ
นายโชคชัย ตังพู
้ ลสินธนา หรื อ นายพงษ์ เทพ ผลอนันต์ หรื อ นายศรี ภพ สารสาส หรื อนายธนารักษ์ พงษ์ เภตรา ท่านหนึง่
ท่านใดก็ได้
4. ผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ จะต้ องแนบสาเนาบัตรประชาชนมาพร้ อมกับหนังสือมอบอานาจด้ วย
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ปิ ดอากร 20 บาท
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
(แบบที่ใช้ เฉพาะกรณีผ้ ถู อื หุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่ างประเทศและแต่ งตัง้ ให้ คสั โตเดียน (Custodian)ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแล
หุ้น)
เขียนที่ ………………………..………………………
วันที่ ……. เดือน ………….…… พ.ศ.…………….
ข้ าพเจ้ า ………………………………………………………….………………….สัญชาติ ………………………………………….
อยูบ่ ้ านเลขที่ …………………………………ถนน…………………………………………...ตาบล/แขวง………………….…………………..
อาเภอ …………………………………………จังหวัด………………………………………รหัสไปรษณีย์ ……………………………………
เป็ นผู้ถือหุ้นของ บริ ษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์ เมชัน่ เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นสามัญจานวนทังสิ
้ ้นรวม
……………………….หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ ………………………………………. เสียง ดังนี ้ ขอมอบฉันทะให้
(1) ……………………………….………………………. อายุ ……………ปี อยูบ่ ้ านเลขที่ ………………………………………….
ถนน ……………………………………………ตาบล/แขวง ………………………………..อาเภอ/เขต ……………………………………….
จังหวัด ………………………………………… รหัสไปรษณีย์ …………………………….. หรื อ
(2) ………………………………………………..………. อายุ ……………ปี อยูบ่ ้ านเลขที่ …………………………………………
ถนน …………………………………………….ตาบล/แขวง ……………………………….อาเภอ/เขต ………….……………………………
จังหวัด ………………………………………… รหัสไปรษณีย์ …………………………….. หรื อ
(3) …………………………………………………..……. อายุ ……………ปี อยูบ่ ้ านเลขที่ …………………………………..…….
ถนน …………………………………………….ตาบล/แขวง ………………………………อาเภอ/เขต …………..…………………………..
จังหวัด ………………………………………… รหัสไปรษณีย์ ……………………………..
คนใดคนหนึง่ เพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่อประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ า ในการประชุมสามัญ ประจาปี ผู้
ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2559 ในวันศุกร์ ที่ 8 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ.ห้ องบอลรูม ชัน้ 3 โรงแรมโกลเด้ นทิวลิป ซอฟเฟอริ น กรุงเทพฯ 92 ซอย
แส่งแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้ วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 หรื อจะพึงเลือ่ นไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญประจาปี ผู้ถอื หุ้นครัง้ ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558
□ ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
□ ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
□ เห็นด้ วย
□ ไม่เห็นด้ วย
□ งดออกเสียง
ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 และรายงานประจาปี
□ ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
□ ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
□ เห็นด้ วย
□ ไม่เห็นด้ วย
□ งดออกเสียง
ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯประจาปี 2558
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□ ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
□ ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
□ เห็นด้ วย
□ ไม่เห็นด้ วย
□ งดออกเสียง
ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินกาไรและการจ่ ายเงินปั นผลประจาปี 2558
□ ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
□ ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
□ เห็นด้ วย
□ ไม่เห็นด้ วย
□ งดออกเสียง
ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการใหม่ แทนกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระ
□ ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
□ ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
□ การแต่งตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ด
□ เห็นด้ วย
□ ไม่เห็นด้ วย
□ งดออกเสียง
□ การแต่งตังกรรมการ
้
เป็ นรายบุคคล
ชื่อกรรมการ นายพงษ์ เทพ ผลอนันต์
□ เห็นด้ วย
□ ไม่เห็นด้ วย
□ งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ นายสุรพร รักตประจิต
□ เห็นด้ วย
□ ไม่เห็นด้ วย
□ งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ นายกิจจา เหล่าบุญชัย
□ เห็นด้ วย
□ ไม่เห็นด้ วย
□ งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ นายกิตติศกั ดิ์ สพโชคชัย
□ เห็นด้ วย
□ ไม่เห็นด้ วย
□ งดออกเสียง
ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาค่ าตอบแทนกรรมการ
□ ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
□ ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
□ เห็นด้ วย
□ ไม่เห็นด้ วย
□ งดออกเสียง
ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกาหนดค่ าตอบแทน
□ ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
□ ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
□ เห็นด้ วย
□ ไม่เห็นด้ วย
□ งดออกเสียง
การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ให้ ถือว่าการลงคะแนน
เสียงนันไม่
้ ถกู ต้ อง และไม่ถือเป็ นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
ในกรณีที่ข้าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ ไม่ชดั เจนหรื อในกรณีที่ประชุม
มีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณีทมี่ ีการแก้ ไขเปลีย่ นแปลงหรื อ เพิ่มเติมข้ อเท็จจริ งประการใด
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
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กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะกระทาไปในการประชุม เว้ นแต่กรณีทผี่ ้ รู ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้ าได้ ระบุใน
หนังสือมอบฉันทะ ให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ …………………………………………………ผู้มอบฉันทะ
(…..………………………………………….)

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

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

ลงชื่อ …………………………………………………ผู้รับมอบฉันทะ
(…..………………………………………….)
หมายเหตุ : 1. หนังสือมอบอานาจแบบ ค.ใช้ กรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นปรากฏชื่อในทะเบียนเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
้ คสั โตเดียน
(Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้ เท่านัน้
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้ อมกับหนังสือมอบฉันทะคือ
ก. หนังสือมอบอานาจจากผู้ถือหุ้นให้ คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผู้ดาเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
ข. หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้ รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบ่งแยกจานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. ระเบียบวาระเลือกตังกรรมการสามารถเลื
้
อกตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ดหรือเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
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สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วยหมายเลข 11
แผนทีส่ ถานทีจ่ ดั ประชุม
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