ที่ AIT (SVP-SEC) 007/2560

วันที่ 16 มีนาคม 2560

เรื่ อง ขอเชิญประชุมสามัญประจาปี ผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2560
เรี ยน ท่านผู้ถือหุ้น
สิง่ ที่สง่ มาด้ วย
1. สาเนารายงานการประชุมสามัญประจาปี ผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 (ประกอบการพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 1)
2. รายงานประจาปี 2559 (Annual Report) พร้ อมงบการเงินของบริ ษัท ซึง่ ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีภายนอก
และคณะกรรมการตรวจสอบ สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 (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 2559 (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 1/2560 ใน
วันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 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 1/2559 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล บริ ษัทได้ จดั ทารายงานการประชุมสามัญประจาปี ผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2559 ซึง่ ได้ จดั ขึ ้นเมื่อ
วันที่ 8 เมษายน 2559 ตามสิ่งที่ส่งมาด้ วยหมายเลข 1 นับแต่วนั ประชุมตามที่กฎหมายกาหนด พร้ อมทังเผยแพร่
้
ทางเว็บไซต์ของบริ ษัท(www.ait.co.th) แล้ วไม่ปรากฏว่ามีผ้ คู ดั ค้ านหรื อขอแก้ ไขใดๆ
ความเห็นคณะกรรมการฯ: เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญประจาปี ผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2559
เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 ดังกล่าวให้ ผ้ ถู ือหุ้นรับรอง
ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2559 และรายงานประจาปี
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล บริ ษัทได้ รวบรวมจัดทารายงานเกี่ยวกับกิจการของบริษัทในด้ านต่างๆในรอบปี 2559
ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานประจาปี 2559 ตามสิง่ ที่ส่งมาด้ วยหมายเลข 2
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ความเห็นคณะกรรมการฯ: เห็นสมควรสรุปรายงานเกี่ยวกับกิจการของบริษัทในรอบปี 2559 ให้ ผ้ ถู ือหุ้นรับทราบในวัน
ประชุมสามัญประจาปี ผู้ถือหุ้นฯ
ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินของบริษัท ประจาปี 2559
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล บริ ษัทได้ จดั ทางบการเงินของบริษัท ประจาปี 2559 ซึง่ รับรองโดยผู้สอบบัญชี บริ ษัท สานักงาน อี
วาย จากัด และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบเรียบร้ อยแล้ ว โดยมีรายละเอียด ปรากฏในรายงาน
ประจาปี 2559 ของบริ ษัท ตามสิ่งที่ส่งมาด้ วยหมายเลข 2
ความเห็นคณะกรรมการฯ: เห็นสมควรให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิงบการเงินของบริษัทประจาปี 2559 ซึง่ แสดงฐานะ
การเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษัทในรอบปี 2559
ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินกาไรและการจ่ ายเงินปั นผลประจาปี 2559
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล บริ ษัทมีนโยบายจ่ายปั นผลไม่ตา่ กว่าร้ อยละ 40 ของกาไรสุทธิ ในกรณีที่ไม่มีความจาเป็ นอื่นใดใน
การใช้ เงินนัน้ และการจ่ายเงินปั นผลนันจะต้
้ องไม่กระทบต่อการดาเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนยั สาคัญตามสิ่งที่ส่งมา
ด้ วยหมายเลข 3
ความเห็นคณะกรรมการฯ: จากการประชุมของคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560
พิจารณาแล้ วเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรกาไรสุทธิจากผลการดาเนินงานในปี 2559
ดังนี ้
4.1 บริ ษัทได้ จดั สรรกาไรเป็ นทุนสารองครบร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ตามที่บญ
ั ญัติไว้ ในมาตรา 116 แห่ง
พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535
4.2 จ่ายเงินปั นผลในปี 2559 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท (สองบาท) และเนื่องจากบริ ษัท
ได้ จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลไปแล้ วเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท (ห้ าสิบสตางค์)
ดังนันบริ
้ ษัทจะจ่ายเงินปั นผลเพิม่ อีกหุ้นละ 1.50 บาท (หนึง่ บาทห้ าสิบสตางค์) โดยกาหนดวันกาหนดรายชื่อผู้
ถือหุ้นที่มีสทิ ธิได้ รับเงินปั นผลในวันที่ 21 เมษายน 2560 และให้ รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่ได้ มีการแก้ ไขเพิม่ เติม) โดยวิธีปิดสมุด
ทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 24 เมษายน 2560 และกาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560
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
จากการประชุมคณะกรรมการครัง้ ที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 มีกรรมการ 4 ท่าน ที่ครบวาระการ
ดารงตาแหน่ง 4 ท่านดังนี ้คือ
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1.นายธนา ไชยประสิทธิ์
2.นายศิริพงษ์ อุน่ ทรพันธุ์

ประธานคณะกรรมการบริ ษัท
ประธานคณะกรรมการบริ หาร กรรรมการผู้จดั การใหญ่ กรรมการบริ ษัท
กรรมการสรรหาฯและพิจารณาค่าตอบแทน
3.นายโชคชัย ตังพู
้ ลสินธนา
กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
4.นายโชดิวตั ดัน่ ธนสาร
กรรมการบริ ษัท
ในการพิจารณาเสนอชื่อกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ คณะกรรมการบริ ษัทได้ มอบหมายให้
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดาเนินการพิจารณาเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมเป็ นกรรมการต่อคณะกรรมการ
บริ ษัท ในการดาเนินการพิจารณาเลือกกรรมการท่านใหม่แทน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงได้ เสนอ
ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่มีสว่ นได้ เสียมิได้ ร่วมพิจารณา) เพื่อเสนอต่อทีป่ ระชุมผู้ถือหุ้นให้ แต่งตัง้
กรรมการดังต่อไปนี ้
1.นายธนา ไชยประสิทธิ์
ประธานคณะกรรมการบริ ษัท
2.นายศิริพงษ์ อุน่ ทรพันธุ์
ประธานคณะกรรมการบริ หาร กรรรมการผู้จดั การใหญ่ กรรมการบริ ษัท
กรรมการสรรหาฯและพิจารณาค่าตอบแทน
3.นายโชคชัย ตังพู
้ ลสินธนา
กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
4.นายโชดิวตั ดัน่ ธนสาร
กรรมการบริ ษัท
ที่ออกตามระเบียบวาระทัง้ 4 ท่าน กลับเข้ าเป็ นกรรมการบริ ษัทอีกวาระหนึง่ สาหรับประวัตขิ องผู้ที่คณะกรรมการเสนอชื่อ
เพื่อแต่งตังเป็
้ นกรรมการ และรายละเอียดในการพิจารณาปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้ วยหมายเลข 4 และ 5
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิตามข้ อพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนเสนอ กล่าวคือรับทราบการออกตามวาระของกรรมการจานวน 4 ท่านคือ นายธนา ไชยประสิทธิ์ นายศิริพงษ์
อุน่ ทรพันธุ์ นายโชคชัย ตังพู
้ ลสินธนา และนายโชดิวตั ดัน่ ธนสาร และพิจารณาแต่งตัง้ นายธนา ไชยประสิทธิ์ นายศิริพงษ์
อุน่ ทรพันธุ์ นายโชคชัย ตังพู
้ ลสินธนา และนายโชดิวตั ดัน่ ธนสาร กลับเข้ าเป็ นกรรมการบริ ษัทแอ็ดวานซ์อินฟอร์ เมชัน่
เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) ประจาปี 2560 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 2559 เป็ นเงิน 13,000,000 บาท (สิบสามล้ านบาทถ้ วน) โดยจ่ายจากค่าใช้ จา่ ยในปี 2560 และให้
ประธานกรรมการเป็ นผู้จดั สรรค่าตอบแทนประจาปี รายละเอียดในการพิจารณาปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้ วยหมายเลข 6
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการประจาปี 2559 เป็ น
เงิน 13,000,000 บาท (สิบสามล้ านบาทถ้ วน) ส่วนอัตราเบี ้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือนได้ รับการอนุมตั จิ ากการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2558 แล้ วและยังคงใช้ อตั ราเดิมอยู่ จึงไม่ต้องขออนุมตั ิในการประชุมครัง้ นี ้
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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 1/2560 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ ประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทในปี 2560 แล้ วมีมติเสนอผลการพิจารณาต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญประจาปี ผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2560 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 2560 ในการนี ้ คณะกรรมการตรวจสอบใคร่ขอเสนอค่าตรวจสอบบัญชีใน ปี 2560 ของบริ ษัท แอ็ดวานซ์อิน
ฟอร์ เมชัน่ เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) เป็ นเงิน 1,400,000 บาท (หนึง่ ล้ านสีแ่ สนบาทถ้ วน) ต่อปี รายละเอียดปรากฏตาม
สิ่งที่ส่งมาด้ 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 2560 และกาหนดค่าตรวจสอบบัญชี ในปี 2560 ของบริ ษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์ เมชัน่ เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
เป็ นเงิน 1,400,000 บาท (หนึง่ ล้ านสีแ่ สนบาทถ้ วน) ต่อปี
ระเบียบวาระอื่นๆ (ถ้ ามี)
บริ ษัทกาหนดวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้ าร่วมประชุมสามัญประจาปี ผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2560 (Record
Date) ในวันที่ 6 มีนาคม 2560 และให้ รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
โดยปิ ดสมุดทะเบียนรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้ าร่วมประชุมในวันที่ 7 มีนาคม 2560
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 1/2559
ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 1

รายงานการประชุมสามัญประจาปี ผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2559
ประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 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 80 ราย และมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นเข้ า
ร่วมประชุมแทน 180 ราย รวมทังสิ
้ ้นจานวน 260 ราย นับจานวนหุ้นรวมกันได้ 80,262,168 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 38.90 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 1/2559
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 โดยในแต่ละระเบียบวาระจะใช้ จานวน
หุ้นของผู้เข้ าประชุมล่าสุด
การแสดงความเห็นหรื อซักถาม
หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรื อแสดงความเห็น ขอความกรุณาให้ ซกั ถามหรื อแสดงความเห็นที่เกี่ยวข้ องกับวาระนันๆ
้
โดยตรง หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะสอบถามหรื อเสนอแนะความคิดเห็นอื่นที่ไม่อยูใ่ นระเบียบวาระการประชุม สามารถแสดงความคิดเห็น
ของท่านได้ ภายหลังการปิ ดการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆที่ได้ กาหนดไว้ ลว่ งหน้ าแล้ ว
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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
คุณภิสกั จารุดิลก
คุณธนารักษ์ พงษ์ เภตรา
คุณโชดิวตั ดัน่ ธนสาร
คุณกิตติศกั ดิ์ สพโชคชัย

ผู้เข้ าร่วมประชุม
1. คุณกฤษดา เลิศวนา
2. คุณอัปษร วิลาสศักดานนท์
3. คุณมณี รัตนบรรณกิจ

ประธานกรรมการ
กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริ หารและกรรมการผู้จดั การใหญ่
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายงานบริ การ
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายงานการขายและการตลาด
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการและผู้อานวยการอาวุโสฝ่ ายขายส่วนงานเอกชนและส่วนงานราชการ
กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
(ติดภารกิจในต่างประเทศไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมได้ )
จาก บริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด
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 1/2558 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558
ประธานฯเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมสามัญประจาปี ผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 ไม่
ปรากฎว่ามีผ้ คู ดั ค้ านหรื อขอแก้ ไขใดๆ
สาหรับระเบียบวาระนี ้ใช้ คะแนนเสียงข้ างมาก เป็ นเกณฑ์
การพิจารณาในระเบียบวาระนี ้ มีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ ามาร่วมประชุม 279 ราย นับจานวนหุ้นรวมได้ 80,378,821 หุ้น
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มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญประจาปี ผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2558 ตามทีค่ ณะกรรมการเสนอด้ วยคะแนนเสียงของผู้
ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้ ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

80,378,821
0
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

100.00
0.00
0.00
0.00

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 และรายงานประจาปี
ประธานฯได้ ขอให้ คณ
ุ ศิริพงษ์ อุน่ ทรพันธุ์ ประธานคณะกรรมการบริ หารและกรรมการผู้จดั การใหญ่ รายงานสรุปผลการดาเนินงาน
ในปี ที่ผา่ นมา ซึง่ คุณศิริพงษ์ ได้ รายงานต่อที่ประชุมดังนี ้
สรุปผลการดาเนินงานปี 2558
ในปี 2558 ที่ผา่ นมา ถือว่าเป็ นปี ที่ไม่เป็ นปกติ ทังด้
้ านการเมือง การปกครอง และความผันผวนของเศรษฐกิจโลก ซึง่ ส่งผลกระทบต่อ
ระบบเศรษฐกิจไทยโดยรวม ถึงแม้ วา่ รัฐบาล คสช. ได้ ปรับกลยุทธ์และกลไกต่างๆเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ เช่น เร่งรัดการเบิกจ่าย
ของภาครัฐ เร่งโครงการค้ างท่อ จัดทา Mega โครงการต่างๆ แต่ก็เป็ นไปอย่างเชื่องช้ าและไม่สง่ ผลในเชิงบวกมากนักต่อระบบเศรษฐกิจไทยใน
ปี ที่ผา่ นมา ดังนัน้ AIT จึงจาเป็ นต้ องปรับแผนงานด้ านต่างๆและปรับเป้าหมายลงเมื่อกลางปี 2558 เหลือประมาณ 5,000 ล้ านบาท ตลอดจน
ปรับลดงบประมาณรายจ่าย ทาให้ ผลประกอบการเป็ นที่นา่ พอใจในสภาวะดังกล่าวและไปตามเป้าหมายแม้ วา่ รายได้ ลดลงเมื่อเทียบกับปี
2557 ก็ตาม และขอสรุปประเด็นสาคัญๆดังนี ้
การขยายฐานสูล่ กู ค้ ารายใหญ่ (Major Account)
 Chulalongkorn Hospital มูลค่า 179 ล้ านบาท
 True Corporation มูลค่า 43 ล้ านบาท
 TRUE International Gateway Co., Ltd. มูลค่า 51 ล้ านบาท
 Small and Medium Enterprise Development Bank of Thailand มูลค่า 168 ล้ านบาท
การขายเทคโนโลยีใหม่ CISCO Application Centric Infrastructure (ACI)
 ACI คือ เครื่ องมือที่ชว่ ยลดต้ นทุนทังทางตรงและทางอ้
้
อมของลูกค้ าในการบริ หารจัดการงานด้ าน IT อย่างอัตโนมัติ ตลอดจนเพิ่ม
ความรวดเร็ วอย่างยิง่ ในการดาเนินการเกี่ยวกับแอพพลิเคชัน่ ต่างๆในดาต้ าเซ็นเตอร์ โดยสัง่ การให้ networks, servers, storage,
security, และ services ทางานตามข้ อกาหนดหรื อนโยบายทีเ่ รากาหนดไว้ ลว่ งหน้ า
 AIT ถือเป็ นบริ ษัทแรกในประเทศไทยที่ได้ รับ Certified ACI Solution จาก Cisco System ที่ ซานดิเอโก ประเทศสหรัฐอเมริ กา
 Site Reference:
 The Stock Exchange of Thailand (SET) มูลค่างาน 90 ล้ านบาท
 Internet Thailand Public Company Limited (Inet) มูลค่างาน 30 ล้ านบาท
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การลงทุน
1) การลงทุนในประเทศ

 Data Center ขนาด 600 racks มูลค่าการลงทุนประมาณ 400 ล้ านบาท ซึง่ ได้ รับการอนุมตั ิการลงทุนจาก
คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว
 ร่วมทุนกันกับพันธมิตรอีก 2 รายในสัดส่วนเท่าๆกัน
 คาดว่าจะเปิ ดให้ บริ การภายในไตรมาสแรกของปี 2560

2) ขายกิจการ KIRZ
3) การลงทุนในต่างประเทศ
 “MYTHIC” Submarine Cable (เริ่ มโครงการแล้ ว ภายในปี หน้ า คาดว่าจะเสร็ จเรี ยบร้ อย สามารถดาเนินการได้ )
SCT (Smart Country Technology) การบริ หารจัดการของภาครัฐโดยรวม
 LAOS - SCT in LAOS อยูร่ ะหว่างดาเนินการเสนอรูปแบบการขายแบบ Turnkey
 Cambodia - SCT in Cambodia อยูร่ ะหว่างดาเนินการเสนอรูปแบบการขายแบบ Turnkey
 Myanmar - SCT in Myanmar ยังไม่ได้ ดาเนินการ แต่ก็มกี ารเตรี ยมแผนงานไว้ แล้ ว
การปรับองค์กรสู่ Smart Company ภายใน 3 ปี
1) นา Technology มาใช้ ให้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเต็มรูปแบบ
2) ปรับเปลีย่ น Process การทางาน ลดขันตอนให้
้
สอดคล้ องกับ Technology
3) พัฒนาคนในทุกระดับและทุกตาแหน่งให้ ทางานเยี่ยงมืออาชีพ (Professional)
4) สร้ างภาพลักษณ์ขององค์กร (Corporate Identity) ให้ เข้ าสูค่ วามเป็ นสากล
นอกจากนี ้ยังได้ อธิบายถึงสัดส่วนของรายได้ ตามฐานลูกค้ า และตามประเภทธุรกิจ
 แม้ วา่ สัดส่วนที่มาจาก TOT และ CAT ลดลง ในขณะที่แนวโน้ มฐานลูกค้ าจากรายอื่นได้ เพิม่ สูงขึ ้น
 แม้ วา่ สัดส่วนหลักจะมาจากธุรกิจโครงการ แต่แนวโน้ มรายได้ จากธุรกิจบริ การได้ เพิ่มสูงขึ ้นเช่นกัน เพราะธุรกิจไม่ต้องการความ
เสีย่ งจากการล่มของระบบเครื อข่าย จึงเพิ่มการซื ้อบริการการดูแลระบบเครื อข่าย
 กาไรขันต้
้ นก็ยงั อยูใ่ นอัตราที่สงู ทีร่ ะดับร้ อยละ 23.7 ส่วนกาไรสุทธิยงั อยูใ่ นระดับดีที่ 10.1 ซึง่ ถือว่าดีมากเมื่อเทียบกันในช่วง 2-3 ปี
 ส่วนอัตราทากาไร ROA และ ROE ก็อยูใ่ นระดับที่สงู กว่าค่าเฉลีย่ ของตลาด
 โครงสร้ างเงินทุนอัตราส่วนหนี ้สินต่อทุน (D/E Ratio)น้ อยกว่า ซึง่ ถือว่าน้ อยมาก
 อัตราการจ่ายปั นผลเป็ นไปตามนโยบายการจ่ายปั นผลของบริ ษัท ซึง่ ก็จะมีระเบียบวาระที่จะขออนุมตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นต่อไป
 2-3 ปี ที่ผา่ นมา สถานการณ์ทางการเมืองส่งผลต่องบประมาณ ทาให้ ปริ มาณงานในมือ Backlog มีการเปลีย่ นแปลงเป็ นอย่าง
มาก
รางวัลที่ได้ รับ
 FY15 Architecture Excellence Data Center Partner of the Year (Thailand)
 FY15 Architecture Excellence Data Center Partner of the Year (APJ)
 APJ Top Performance Data Center Partner
 FY15 Public Sector Partner of the Year (Thailand)
 FY15 Enterprise Partner of the Year (Thailand)
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คาถามจากผู้ถือหุ้น
คุณสมชัย สุชาติเจริ ญยิง่ ผู้ถือหุ้น ได้ ให้ กาลังใจฝ่ ายบริ หารของบริ ษัท และสอบถามว่า
1. เรื่ องโครงการซอฟต์แวร์ สหกรณ์ทวั่ ประเทศ เอไอทีมีสว่ นร่วมด้ วยหรื อไม่
2. ปี 2559 กลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายใหม่จะมีเพิ่มเติมหรื อไม่
คุณศิริพงษ์ อุน่ ทรพันธุ์ ประธานคณะกรรมการบริ หารและกรรมการผู้จดั การใหญ่ ได้ ชี ้แจงดังนี ้
1. ขอบคุณที่ให้ กาลังใจ บริ ษัทมีความชานาญในรูปแบบการขายฮาร์ ดแวร์ เน็ตเวิร์ค เป็ นหลัก โครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ เป็ นส่วนที่
บริ ษัทระมัดระวังมาก อย่างไรก็ตามเราจะไม่ทิ ้งโอกาสในธุรกิจซอฟต์แวร์ ถ้ ามีโอกาสทีเ่ หมาะสมในอนาคต
2. สาหรับโอกาสในปี นี ้คาดว่า Mega Project ทางด้ าน IT ของภาครัฐเกิดขึ ้นได้ เร็ ว จะทาให้ เราได้ มีสว่ นขยายงานในปี นี ้มากกว่าปี ที่
ผ่านมาแน่นอน
คุณสุมณฑา วัฒนสินธุ์ ผู้ถือหุ้น และรับมอบอานาจจาก คุณบัญชา วัฒนสินธุ์ สอบถามว่า
1. AIT เกี่ยวข้ องกับ AIS หรื อไม่
2. เรื่ องการขายบริ ษัท Kirz ในปี 2558
คุณศิริพงษ์ อุน่ ทรพันธุ์
1. ไม่มีสว่ นเกี่ยวข้ องกันใดๆทังสิ
้ ้น ส่วนข้ อที่ 2 ขอให้ คณ
ุ สุรพร รักตประจิตเป็ นผู้ตอบครับ
คุณสุรพร รักตประจิต
2. การขาย Kirz ที่ดเู หมือนเป็ นกาไรจากการขายบริษัท แต่ในความจริงเอไอทีลงทุนมากกว่าทีข่ าย Kirzได้ 80 ล้ านบาท เหตุผลที่
แสดงเป็ นกาไรในทางบัญชี เนื่องจาก ณ เวลาที่ทาการขายบริษัท มูลค่าทางบัญชีของ Kirz ต่ากว่าราคาที่ขายไป จึงปรากฎเป็ นกาไร
จาการขายบริ ษัท เหตุผลก็เพื่อไม่ต้องแบกรับภาระที่อาจเกิดขึ ้นมากกว่าเดิมจากการที่ไม่สามารถดาเนินการให้ เป็ นไปตามเป้าหมาย
ได้
คุณวิยะดา คงเสรี รับมอบฉันทะจากคุณดลิน คงเสรี ถามว่า
1. สานักงานที่กมั พูชาเลิกไปแล้ วใช่หรื อไม่
2. มีบริ ษัทในตลาดหลักทรัพย์ที่ทาธุรกิจใกล้ เคียงกับเราหรื อไม่ อย่างไร
คุณศิริพงษ์ อุน่ ทรพันธุ์
1. เดิมเรามีสาขาของเอไอทีที่กมั พูชา ให้ การสนับสนุนตัวแทนขายท้ องถิ่นของเรา แต่ผลประกอบการไม่ค้ มุ ค่าใช้ จา่ ย จึงเปลีย่ นเป็ น
การให้ สาขาดาเนินการสนับสนุนการขายกับพันธมิตรรายเดียว ซึง่ ผลประกอบการก็ยงั ไม่เป็ นไปตามคาด จึงได้ ทาการปิ ดสาขาที่
กัมพูชา แต่ยงั คงดาเนินการขายโครงการเต็มรูปแบบผ่านพันธมิตรของเรา
2. มีบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯที่ทาธุรกิจแบบคล้ ายกันทีม่ ีความสามารถเสนองานแข่งขันกันได้ มีประมาณ 5-6 ราย
และนอกตลาดหลักทรัพย์อีกประมาณ 3-4 ราย ที่เหลือเป็ นบริ ษัทขนาดกลางและเล็กอีกจานวนมากซึง่ ถือว่าไม่ใช่คแู่ ข่งขัน
คุณภัคธร ชโลธร ผู้ถือหุ้น ถามว่า
1. การรับงานกับพันธมิตรในต่างประเทศมีคแู่ ข่งหรื อไม่
2. บริ ษัทมีการรับงานจากการท่าอากาศยานไทย(AOT)หรื อไม่
คุณศิริพงษ์ อุน่ ทรพันธุ์
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1. การดาเนินธุรกิจของเราในต่างประเทศ ไม่ได้ เป็ นลักษณะการประมูลงานที่ต้องแข่งกับรายอื่นๆ หากแต่เป็ นโครงการทีเ่ รานา
เสนอในลักษณะขอสัมปทานหรื อการร่วมทุน รัฐบาลเขาก็พจิ ารณาอนุมตั เิ ป็ นเรื่ องๆไป ไม่ต้องประมูล
2. ส่วนการท่าอากาศยานไทย (AOT) เป็ นลูกค้ าของเราครับ เป็ นการขายระบบเครื อข่าย ซึง่ หากมีเฟสที่ 2 ก็นา่ จะเป็ นโอกาสที่ดีของ
เราครับ
ประธานได้ ชี ้แจงว่าเนื่องจากระเบียบวาระนี ้เป็ นการรับทราบผลการดาเนินงานจึงไม่ต้องขอมติที่ประชุมและให้ พจิ ารณาในระเบียบวาระต่อไป
เลย
ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจาปี 2558
ประธานฯได้ มอบหมายให้ คณ
ุ สุรพร รักตประจิต รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายงานบริ การชี ้แจงดังนี ้
งบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จปี 2558 เป็ นงบการเงินที่ผ้ ตู รวจสอบบัญชีรับอนุญาตจากสานักงาน อีวาย ให้ ความเห็นว่า
ถูกต้ องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมิได้ มเี งื่อนไขใดๆ ในการให้ ความเห็นดังกล่าว
การนาเสนอการวิเคราะห์ใช้ งบการเงินรวมเป็ นหลักโดยผลการดาเนินงานและการวิเคราะห์งบการเงินรวมสาหรับปี 2558 อย่างละเอียดจะ
สามารถดูได้ จากรายงานประจาปี หน้ า 86-107 โดยการสรุปส่วนที่เป็ นสาระสาคัญในฐานะการเงินและผลการดาเนินงานมีดงั นี ้
งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ในส่วนของสินทรัพย์นนสามารถดู
ั้
รายละเอียดในหน้ า 86 ของรายงาน
ประจาปี
สินทรัพย์หมุนเวียน ในปี 2558 ในงบการเงินรวมเพิม่ ขึ ้น 512 ล้ านบาทหรื อ ประมาณ 14% จากปี 2557 คือเพิ่มขึ ้นจาก 3,668 ล้ านบาทเป็ น
4,180 ล้ านบาท ซึง่ การเพิ่มขึ ้นส่วนใหญ่มาจาก 2 ประการดังนี ้
การเพิม่ ขึ ้นของเงินลงทุนชัว่ คราว – หลักทรัพย์เพื่อค้ าซึง่ ประกอบด้ วย หน่วยลงทุนในกองทุนเปิ ดตราสารหนี ้ที่ความเสีย่ งตา่ ในการขาดทุน
ทางด้ านอัตราผลตอบแทนจานวน 505 ล้ านบาท อันเนื่องมาจากในปี 2558 บริ ษัทมีเงินสดเหลือจากการติดตามการรับชาระเงินจากลูกหนี ้
รวมกับเงินที่เหลือจากการเพิ่มทุนที่ยงั อยูร่ ะหว่างการพิจารณาลงทุนในงานโครงการขนาดใหญ่ จึงได้ นาเงินฝากธนาคารส่วนหนึง่ ไปลงทุนใน
หลักทรัพย์ที่กล่าวข้ างต้ นเพื่อให้ ได้ ผลตอบแทนที่สงู มากกว่าผลตอบแทนจากดอกเบี ้ยธนาคาร
การเพิม่ ขึ ้นของลูกหนี ้การค้ าจานวน 276 ล้ านบาท อันเนื่องมาจากงานโครงการที่สง่ มอบช่วงสิ ้นปี 2558 เพิ่มขึ ้นมากเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปี 2557
นอกจากนี ้มีการลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียน 2 ประการใหญ่ ๆ คือ
1) การลดลงของสินค้ าคงเหลือจานวน 115 ล้ านบาท เนื่องจากในช่วงปลายปี 2558 บริ ษัทได้ สง่ มอบงานที่แล้ วเสร็ จมากกว่าในปช่วงปลายปี
2557 ส่งผลให้ สนิ ค้ าคงเหลือลดลงจาก 578 ล้ านบาทในปี 2557 เหลือ 463 ล้ านบาทในปี 2558
2) การลดลงของรายได้ ที่ยงั ไม่เรียกชาระจานวน 70 ล้ านบาท เนื่องจากในระหว่างปี 2558 บริ ษัทสามารถออกใบแจ้ งหนี ้เพื่อเรี ยกชาระเงินจาก
ลูกค้ าได้ จึงทาให้ ยอดรายได้ ที่ยงั ไม่เรี ยกชาระ (unbilled) ของปี 2558 ลดลงจากของปี 2557
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ในปี 2558 ในงบการเงินรวมลดลงเล็กน้ อยกล่าวคือลดลง 7 ล้ านบาทหรื อ ประมาณ 1% จากปี 2557 คือลดลงจาก
500 ล้ านบาทเป็ น 493 ล้ านบาท ซึง่ การลดลงส่วนใหญ่เป็ นผลมาจาก 2 ประการดังนี ้
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1. การจาหน่ายเงินลงทุนทังหมดในบริ
้
ษัท เคิร์ซ จากัด ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมทาให้ เงินลงทุนในบริ ษัทย่อย อุปกรณ์ สินทรัพย์อื่น ๆ และค่า
ความนิยมลดลง
2. ค่าเสือ่ มราคาของอาคารและอุปกรณ์สานักงานและอุปกรณ์ให้ เช่าทาให้ มลู ค่าสุทธิของสินทรัพย์ลดลง
เมื่อนาการลดลงของทังข้
้ อ 1) และข้ อ 2) ข้ างต้ นมาสุทธิกบั การเพิม่ ขึ ้นจากการลงทุนในโครงการอุปกรณ์ให้ เช่าและอุปกรณ์ทซี่ ื ้อเพิม่ ระหว่างปี
และรายการอื่น ๆ ทาให้ สนิ ทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลง 7 ล้ านบาทดังที่กล่าวข้ างต้ น
โดยสรุป สินทรัพย์รวมของบริ ษัท ในงบการเงินรวมในปี 2558 เพิ่มขึ ้นประมาณ 505 ล้ านบาทหรื อ 12% คือจาก 4,168 ล้ านบาท เป็ น 4,673
ล้ านบาท
ต่อไปในส่วนของหนี ้สิน แสดงอยูใ่ นงบการเงินหน้ า 87 ของรายงานประจาปี
หนี ้สิน ในปี 2558 หนี ้สินของบริ ษัทส่วนใหญ่จะเป็ นหนี ้สินหมุนเวียน โดยหนี ้สินรวมของบริษัท ในงบการเงินรวมของปี 2558 เพิ่มขึ ้นประมาณ
323 ล้ านบาทหรื อ 22% คือจาก 1,487 ล้ านบาทในปี 2557 เป็ น 1,810 ล้ านบาทในปี 2558 ซึง่ การเพิ่มขึ ้นส่วนใหญ่ประกอบด้ วย
การเพิม่ ขึ ้นของต้ นทุนที่ยงั ไม่เรี ยกชาระ 239 ล้ านบาท เนื่องจากในช่วงปลายปี 2558 บริ ษัทได้ สง่ มอบงานโครงการที่แล้ วเสร็ จค่อนข้ างมาก จึง
ทาให้ ยงั คงมีคา่ ใช้ จา่ ยค้ างจ่ายของงานโครงการที่เพิ่งส่งมอบงานสูงตามไปด้ วย ในขณะที่ ช่วงปลายปี 2557 บริ ษัทส่งมอบงานโครงการ
จานวนค่อนข้ างน้ อย จึงมีต้นทุนค้ างชาระต่ากว่าของปี 2558
การเพิม่ ขึ ้นของเจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น 56 ล้ านบาท เนื่องจากในช่วงปลายปี 2558 มีงานโครงการเข้ ามาจานวนมากซึง่ มีทงงานโครงการ
ั้
ที่เพิ่งส่งมอบและยังอยูใ่ นระหว่างดาเนินการอยู่ จึงทาให้ มีเจ้ าหนี ้การค้ าคงเหลือสูงกว่าของปี 2557
การเพิ่มขึ ้นของสารองค่าปรับงานล่าช้ า 53 ล้ านบาท เนื่องจากในปี 2558 บริ ษัทได้ บนั ทึกสารองค่าปรับสาหรับงานโครงการที่ลา่ ช้ ากว่าที่
กาหนดไว้ ในสัญญาจ้ าง
การเพิม่ ขึ ้นของเงินกู้ยืมระยะยาวในส่วนที่สทุ ธิจากส่วนที่ถงึ กาหนดชาระภายในหนึง่ ปี 80 ล้ านบาทเนื่องจากในปี 2558 บริ ษัทได้ ก้ ยู ืมเงิน
ระยะยาวสาหรับใช้ ในงานโครงการให้ เช่าสิทธิการใช้ ระบบงาน (software license) ในขณะที่สว่ นของเงินกู้ยมื ระยะยาวทีถ่ ึงกาหนดชาระ
ภายในหนึง่ ปี ของปี เดียวกัน ได้ ลดลงจากของปี 2557 จานวน 83 ล้ านบาท เนื่องจากขายเงินลงทุนทังหมดในบริ
้
ษัทย่อยไปแล้ วจึงทาให้ ไม่ต้อง
นาเงินกู้ยืมระยะยาวดังกล่าวมารวมในงบการเงินรวมด้ วย
ส่วนของผู้ถือหุ้น แสดงอยูใ่ นงบการเงินหน้ า 87 สาหรับยอดคงเหลือของปี 2558 เพิ่มขึ ้น 181 ล้ านบาท หรื อ ประมาณ 7 % กล่าวคือเพิ่มจาก
2,681 ล้ านบาทในปี 2557 เป็ น 2,862 ล้ านบาทในปี 2558 ซึง่ ส่วนที่เพิ่มขึ ้นของผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่มาจากการเพิม่ ขึ ้นของกาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้
จัดสรรสุทธิด้วยการจ่ายเงินปั นผล
สาหรับรายได้ รวมนัน้ จะแสดงรายละเอียดในหน้ า 88 ของรายงานประจาปี ในปี 2558 รายได้ ในงบการเงินรวมมีจานวนประมาณ 5,271 ล้ าน
บาทลดลงจากของปี 2557 ซึง่ มีจานวนประมาณ 6,652 ล้ านบาท โดยคิดเป็ นการลดลงประมาณ 1,381 ล้ านบาทหรื อ 21 % โดยลดลง
เนื่องจากในช่วงปี 2558 มีงบประมาณการลงทุนในโครงการด้ านสารสนเทศจากทังทางภาครั
้
ฐและเอกชนค่อนข้ างน้ อยเนื่องจากสภาวะ
เศรษฐกิจทีย่ งั อยูใ่ นสภาวะเปราะบาง ประกอบกับสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศยังไม่เอื ้อต่อการขยายการลงทุนได้ ดีนกั ทาให้ แต่ละ
หน่วยงานต่างควบคุมค่าใช้ จ่ายให้ ลดลงหรื อชะลอเวลาออกไป จึงทาให้ รายได้ ของปี 2558 ลดลงจากของปี 2557 (รายละเอียดในหน้ า 92-97)
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สาหรับค่าใช้ จา่ ยรวมของปี 2558 ในงบการเงินรวมมีจานวนประมาณ 4,601 ล้ านบาท ลดลงจากของปี 2557 ซึง่ มีจานวนประมาณ 5,808
ล้ านบาท คิดเป็ นลดลงประมาณ 1,207 ล้ านบาทหรื อ 21% ส่วนใหญ่เนื่องมาจากการลดลงของค่าใช้ จา่ ยตามรายได้ ที่ลดลงในอัตราเดียวกัน
โดยองค์ประกอบส่วนใหญ่ของค่าใช้ จ่ายที่ลดลงมาจาก 2 ส่วนคือ
การลดลงของต้ นทุนในอัตรา 22% เป็ นการลดลงตามยอดรายได้ ที่ลดลง ในอัตราส่วนที่ใกล้ เคียงกันมากโดยการลดลงของรายได้ ในปี 2558
เป็ น 21%
การลดลงของค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารลดลงในอัตรา 10% จากปี ก่อน ซึง่ ลดลงน้ อยกว่าอัตราของรายได้ เนื่องมาจากค่าใช้ จา่ ย
บางส่วนเป็ นค่าใช้ จ่ายคงที่ นอกจากนี ้ในปี 2558 ยังมีคา่ ปรับงานล่าช้ าและค่าชดเชยความเสียหายจากการปฎิบตั งิ านโครงการที่ไม่เป็ นไป
ตามข้ อกาหนดของสัญญาเพิ่มขึ ้น โดยบริ ษัทได้ ประเมินผลค่าปรับดังกล่าวโดยใช้ หลักความระมัดระวัง (Conservative) อย่างสูงสุด
จากปั จจัยข้ างต้ นทาให้ ในปี 2558 บริ ษัทมีกาไรสุทธิสว่ นที่เป็ นของผู้ถือหุ้นของบริษัทในงบการเงินรวมจานวนประมาณ 533 ล้ านบาท ซึง่
ลดลงจากของปี 2557 ในงบการเงินรวม ที่มจี านวน 659 ล้ านบาท คิดเป็ นลดลงประมาณ 126 ล้ านบาทหรื อลดลง 19% ส่งผลให้ กาไรสุทธิตอ่
หุ้นในงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีมลู ค่าเท่ากับ 2 บาท 58 สตางค์ตอ่ หุ้น
คาถามจากผู้ถือหุ้นมีดงั นี ้ :
คุณภัคธร ชโลธร สอบถามว่า
บริ ษัทมีการกู้ยืมเงิน และในขณะเดียวกันก็มีสภาพคล่องส่วนเกินที่เป็ นเงินฝากธนาคาร ไม่ทราบว่าบริ ษัทมีนโยบายบริ หารสภาพ
คล่องอย่างไร
คุณสุรพร รักตประจิต
บริ ษัทดูความเหมาะสมของโครงการ หากเป็ นโครงการระยะยาวก็จะใช้ เงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน สาหรับยอดเงินกู้ที่ปรากฎ
เป็ นโครงการระยะยาว 3-4 ปี รับเงินเป็ นรายเดือน จึงได้ ใช้ เงินกู้จากสถาบันการเงินเพื่อ Match กับโครงการ
คุณเกียรติพล มงลเจริ ญกิจ ผู้ถือหุ้น
ขอรายละเอียดเกี่ยวกับค่าปรับจากการส่งมอบงานล่าช้ าของปี นี ้ และมีการบริ หารงานล่าช้ าอย่างไร
คุณสุรพร รักตประจิต
จากที่ได้ เรี ยนให้ ทราบไปแล้ วว่าทางบริ ษัทใช้ นโยบายทางการเงินแบบอนุรักษ์ นิยม จึงได้ ตงส
ั ้ ารองค่าปรับไว้ ในกรณีทมี่ ีข้อโต้ แย้ งของ
สาเหตุการส่งมอบโครงการ ที่ความเห็นไม่ตรงกับของหน่วยงานราชการ ซึง่ จะขอปรับล่าช้ าไว้ ก่อน และภายหลังจากที่ได้ ข้อสรุปการชี ้แจง
ข้ อเท็จจริงจากบริ ษัท การสารองค่าปรับที่เกิดขึ ้นก่อนมักจะได้ รับคืน อาจไม่ถกู ปรับหรื อถูกปรับก็ไม่เ ต็มจานวน
คุณศิริพงษ์ ยงั ได้ เสริ มด้ วยว่าโครงการประเภทที่บริ ษัทมักจะโดนปรับล่าช้ าจะมาจากโครงการที่เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ เนื่องจากแม้ จะมีการ
กาหนดรายละเอียดทุกอย่าง TOR ในเบื ้องต้ น แต่มกั จะมีการเปลีย่ นแปลงในขันตอนการปฎิ
้
บตั ิ และถึงแม้ จะมีการรับทราบการขอ
เปลีย่ นแปลงข้ อกาหนดแล้ ว แต่ในขันตอนการลงนามตรวจรั
้
บ ผู้รับผิดชอบในส่วนงานตรวจรับจะไม่เสีย่ งลงนามตรวจรับหากไม่ตรงตาม TOR
เริ่ มต้ น จึงทาให้ กว่าที่บริ ษัทจะทาข้ อชี ้แจงในรายละเอียดจนเป็ นที่พอใจกรรมการตรวจรับก็ใช้ เวลานาน จนเลยกาหนดเวลาการส่งมอบงาน ซึ่ง
จากนี ้ต่อไปบริ ษัทจะระมัดระวังในส่วนนี ้ให้ มากขึ ้น
คุณสุมณฑา วัฒนสินธุ์ ผู้ถือหุ้น และรับมอบอานาจจาก คุณบัญชา วัฒนสินธุ์ ถามว่า
ในปี นี ้ผ่านมาถือว่างานน้ อยกว่าปี ก่อนๆ บริ ษัทยังโดนค่าปรับงานล่าช้ า หากในปี นี ้งานเพิ่มขึ ้น จะไม่โดนค่าปรับมากขึ ้นหรื อ ส่วนตัว
คิดว่าระบบการส่งมอบงานมีปัญหาหรื อไม่ และจะทางานให้ รัดกุมกว่าเดิมได้ หรื อไม่
คุณศิริพงษ์ อุน่ ทรพันธุ์
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ขอชี ้แจงว่าปี 2558 ที่ผา่ นมาไม่มโี ครงการที่โดนค่าปรับจากงานด้ านซอฟต์แวร์ ยอดที่ปรากฏเป็ นโครงการที่ค้างมาจากปี ก่อนๆ
เพราะเราได้ ระมัดระวังอย่างมากในโครงการลักษณะนี ้ และจากการที่ทางานกับภาคราชการมานานเข้ าใจดี และไม่คดิ จะไปฟ้ องร้ องเรี ยก
ค่าเสียหายจากลูกค้ า ซึง่ ต่างจากโครงการด้ านฮาร์ ดแวร์ ที่บริ ษัทมีความชานาญจะไม่พบค่าปรับจากการส่งมอบงานล่าช้ าเกิดขึ ้นอย่างแน่นอน
คุณสุรพร รักตประจิต เสริ มขึ ้นว่า
จากทีต่ ้ องสารองค่าปรับเป็ นเหตุผลจากการใช้ นโยบายบัญชีที่เป็ นแบบอนุรักษ์ นิยม และภายหลังจากการชี ้แจงให้ หน่วยงานรับทราบ
แล้ ว ยอดค่าปรับงานล่าช้ าดังกล่าวเชื่อว่าจะได้ มีการกลับสารองในอนาคต
สาหรับระเบียบวาระนี ้ใช้ คะแนนเสียงข้ างมาก 50% เป็ นเกณฑ์
การพิจารณาในระเบียบวาระนี ้ มีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ ามาร่วมประชุม 318 ราย นับเป็ นจานวนหุ้นได้ 80,529,989 หุ้น
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิงบการเงินของบริ ษัทประจาปี 2558 ตามทีค่ ณะกรรมการเสนอด้ วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ของจานวน
เสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้ ดังนี ้
เห็นด้ วย
79,044,789 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
98.16
ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.00
งดออกเสียง
10,900 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.01
บัตรเสีย
1,474,300 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
1.83
ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินกาไรและการจ่ ายเงินปั นผลประจาปี 2558
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 และจากการประชุม
ของคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 1/ 2559 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ได้ พิจารณาแล้ วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิ
การจัดสรรกาไรสุทธิ จากการดาเนินงานในปี 2558 ดังต่อไปนี ้
1. บริ ษัทจัดสรรกาไรเป็ นทุนสารองตามกฎหมายจานวน 5,960,449 บาท (ห้ าล้ านเก้ าแสนหกหมื่นสีร่ ้ อยสีส่ บิ เก้ าบาทถ้ วน) ทาให้
สารองครบร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่บญ
ั ญัตไว้ ในมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535
2. จ่ายเงินปั นผลในปี 2558 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราหุ้นละ 2.05 บาท (สองบาทห้ าสตางค์) และเนื่องจากบริ ษัทได้ จา่ ยปั นผลระหว่างกาล
ไปแล้ วเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท (ห้ าสิบห้ าตางค์) ดังนันบริ
้ ษัทจะจ่ายเงินปั นผลเพิ่มอีกหุ้นละ 1.50 บาท
(หนึง่ บาทห้ าสิบสตางค์) โดยกาหนดวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นทีม่ ีสทิ ธิได้ รับปั นผลในวันที่ 22 เมษายน 2559 และให้ รวบรวมรายชื่อ
ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่ได้ มกี ารแก้ ไขเพิม่ เติม) โดยวิธีปิดสมุด
ทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 25 เมษายน 2559 และกาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 4 พฤษภาคม 2559
3. กาไรส่วนที่เหลือ บริ ษัทจะจัดเป็ นกาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้ จดั สรรต่อไป
คาถามจากผู้ถือหุ้นมีดงั นี ้ :
คุณสุมณฑา วัฒนสินธุ์ ผู้ถือหุ้น และรับมอบอานาจจาก คุณบัญชา วัฒนสินธุ์ ถามว่า
อยากทราบอัตราภาษี ที่ได้ เสียของเงินปั นผลเป็ นเท่าไร
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คุณสุรีรัตน์ ปราชญานุกลุ
อัตราภาษี สว่ นที่เป็ นร้ อยละ 30 ได้ ใช้ หมดไปแล้ ว ปั จจุบนั ใช้ อตั ราภาษี ที่ใช้ คือร้ อยละ 20
สาหรับระเบียบวาระนี ้ใช้ คะแนนเสียงข้ างมาก 50% เป็ นเกณฑ์
การพิจารณาในระเบียบวาระนี ้ มีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ ามาร่วมประชุม 318 ราย นับเป็ นจานวนหุ้นได้ 80,529,989 หุ้น
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิจดั สรรเงินกาไรและการจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2558 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้ วยคะแนนเสียงเป็ นเอก
ฉันท์ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้ ดังนี ้
เห็นด้ วย
80,527,489 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
100.00
ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.00
งดออกเสียง
2,500 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 1/2559 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์
2559 มีกรรมการ 4 ท่านที่ต้องออกตามวาระ คือ คุณพงษ์ เทพ ผลอนันต์ คุณสุรพร รักตประจิต คุณกิจจา เหล่าบุญชัย และคุณกิตติศกั ดิ์ สพ
โชคชัย คณะกรรมการสรรหาฯได้ พิจารณาคุณสมบัติ ความสามารถของผู้ที่เหมาะสมเข้ ารับตาแหน่ง และได้ เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ
บริ ษัท (โดยกรรมการที่มีสว่ นได้ เสียมิได้ ร่วมพิจารณา) เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ พจิ ารณาแต่งตังกรรมการดั
้
งต่อไปนี ้
1. คุณพงษ์ เทพ ผลอนันต์
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
2. คุณสุรพร รักตประจิต
กรรมการบริษัท
3. คุณกิจจา เหล่าบุญชัย
กรรมการบริษัท
4. คุณกิตติศกั ดิ์ สพโชคชัย
กรรมการบริษัท
โดยเป็ นการแต่งตังกลั
้ บเข้ าดารงตาแหน่งอีกวาระหนึง่ ซึง่ คณะกรรมการบริ ษัทได้ พจิ ารณาแล้ วเห็นชอบตามข้ อเสนอของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ที่ให้ นาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตังกรรมการทั
้
ง้ 4 ท่านเป็ นกรรมการ และกรรมการ
อิสระ ทางคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อแต่งตังกรรมการทั
้
ง้ 4 ท่าน โดยขอให้ เป็ นการลงมติเป็ นรายบุคคล
ตามบัตรลงคะแนนที่ได้ รับ
มีผ้ ถู ือหุ้นคุณภัคธร ชโลธรได้ ทกั ท้ วงเรื่ องจุดผิดพลาดจากการพิมพ์อยู่ 1 จุดในหนังสือเชิญประชุมหน้ าที่ 20 คือบรรทัดที่ 4 จานวน
หุ้นที่ถือในบริ ษัทของคุณสุรพร รักตประจิต แก้ จาก “1,784,625” เป็ น “5,455,885”
สาหรับระเบียบวาระนี ้ใช้ คะแนนเสียงข้ างมาก 50% เป็ นเกณฑ์
การพิจารณาในระเบียบวาระนี ้ มีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ ามาร่วมประชุม 319 ราย นับเป็ นจานวนหุ้นได้ 80,541,189 หุ้น
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายชื่อกรรมการที่ออกตามวาระ และมีมติอนุมตั กิ ารกลับเข้ ามาดารงตาแหน่งเป็ นรายบุคคลตามที่
คณะกรรมการบริ ษัทเสนอด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้
ดังนี ้
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รายชื่อ
1. คุณพงษ์ เทพ ผลอนันต์
2. คุณสุรพร รักตประจิต
3. คุณกิจจา เหล่าบุญชัย
4. คุณกิตติศกั ดิ์ สพโชคชัย

เห็นด้ วย
72,277,929 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 89.74
73,481,879 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 91.70
73,857,879 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 91.70
73,858,989 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 91.70

ไม่เห็นด้ วย
5,878,150 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 7.30
5,481,900 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 6.81
4,454,900 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 5.53
5,486,900 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 6.81

งดออกเสียง
165,310 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 0.21
8,610 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 0.01
8,610 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 0.01
2,500 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 0.00

บัตรเสีย
2,219,800 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 2.76
1,192,800 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 1.48
2,219,800 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 2.76
1,192,800 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 1.48

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาค่ าตอบแทนกรรมการ
ประธานฯได้ ขอให้ คณ
ุ พงษ์ เทพ ผลอนันต์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชี ้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึง่ คุณ
พงษ์ เทพได้ ชี ้แจงว่า
เรื่ องค่าตอบแทนกรรมการที่นามาพิจารณามี 2 เรื่ องคือ
1. เรื่ องค่าตอบแทนรายเดือนและเบี ้ยประชุม และ 2. เงินบาเหน็จกรรมการประจาปี
เกณฑ์ที่ใช้ ในการพิจารณาโดยดูจาก
1.ผลประกอบการของบริษัท
2.ระดับความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้ องในส่วนต่างๆ
3.ค่าตอบแทนของกรรมการในขนาดและอุตสาหกรรมICT เดียวกัน รวมถึงขนาดรายได้ และขนาดของ Market Cap ทังนี
้ ้ได้ ใช้ ตวั เลข
ที่อ้างอิงจากการสารวจของสถาบันกรรมการไทย (IOD)
ซึง่ ผลจากการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนครัง้ ที่ 1/2559 ได้ มีความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
เพื่อให้ พิจารณานาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเรื่ องค่าตอบแทนกรรมการในรูปของเงินบาเหน็จประจาปี 2558 เป็ นเงิน 15.0 ล้ านบาท (สิบห้ า
ล้ านบาทถ้ วน) โดยให้ เป็ นค่าใช้ จา่ ยในปี 2559 และให้ ประธานกรรมการเป็ นผู้จดั สรรต่อไป ส่วนค่าตอบแทนรายเดือนและเบี ้ยประชุมยังขอ
เป็ นอัตราเดิมที่ได้ รับอนุมตั ิจากทีป่ ระชุมผู้ถือหุ้นเมื่อครัง้ ที่ 1/2558 แล้ ว จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาครับ
สาหรับระเบียบวาระนี ้ใช้ คะแนนเสียง 2/3 ของผู้เข้ าร่วมประชุม
การพิจารณาในระเบียบวาระนี ้ มีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ ามาร่วมประชุม 319 ราย นับเป็ นจานวนหุ้นได้ 80,541,189 หุ้น
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการในรูปของเงินบาเหน็จประจาปี 2558 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้ วยคะแนนเสียงเป็ น
เอกฉันท์ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้ ดังนี ้
เห็นด้ วย
80,529,289 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
99.99
ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.00
งดออกเสียง
11,900 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.01
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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 1/2559 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 เป็ นหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้ รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการให้ เจรจาต่อรอง เพื่อให้ ได้ ข้อสรุปมานาเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมสามัญประจาปี ผู้ถือหุ้น
และคณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาผลการปฎิบตั ิงาน ความเป็ นอิสระ แม่นยา เที่ยงตรง และให้ ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีใหม่
ได้ ดี และค่าตอบแทนทีเ่ สนอมาก็มีความเหมาะสมกับปริ มาณงาน โดยที่คา่ สอบบัญชีของบริ ษัท สานักงาน อีวาย ซึง่ รวมถึงค่าตรวจสอบงบ
การเงินประจาปี และการสอบทานเป็ นรายไตรมาส จานวน 1,285,000 บาท (หนึง่ ล้ านสองแสนแปดหมื่นห้ าพันบาทถ้ วน) โดยลดจากปี 2558
อยูท่ ี่ 45,000 บาท และได้ มีมติให้ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อให้ เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตัง้
1. นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313/
2. นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501/
3. นางสาวสุมาลี รี วราบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970
จากบริษัทสานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทประจาปี 2559 พร้ อมทังก
้ าหนค่าสอบบัญชีเป็ นจานวนเงิน 1,330,000 บาท จึงได้
ขอเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาตามข้ อเสนอข้ างต้ น
และนอกเหนือจากเหตุผลข้ างต้ นแล้ ว คุณโชคชัย ตังพู
้ ลสินธนา ยังได้ ให้ ข้อมูลเพิ่มเติมว่าในช่วง 2-3 ปี ที่ผา่ นมาได้ มีมาตรฐานการบัญชีใหม่
ทางบริ ษัทสานักงาน อีวาย จากัด ได้ ให้ ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานใหม่ๆดังกล่าว รวมทังยั
้ งได้ จดั การอบรมเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีใหม่ๆ
ให้ กบั พนักงานและกรรมการตรวจสอบ ทาให้ เข้ าใจความต้ องการรายงานทางการเงินใหม่ๆมากขึ ้น
สาหรับระเบียบวาระนี ้ใช้ คะแนนเสียงข้ างมาก 50% เป็ นเกณฑ์
การพิจารณาในระเบียบวาระนี ้ มีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ ามาร่วมประชุม 320 ราย นับเป็ นจานวนหุ้นได้ 80,543,189 หุ้น
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทน ประจาปี 2559 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้ วยคะแนนเสียง
เป็ นเอกฉันท์ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้ ดังนี ้
เห็นด้ วย
76,845,589 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
95.41
ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.00
งดออกเสียง
3,500 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.00
บัตรเสีย
3,694,100 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
4.59
ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ
-ไม่มีหลังจากประชุมในวาระครบถ้ วนแล้ ว ประธานฯได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามดังต่อไปนี ้ :คุณสุมณฑา วัฒนสินธุ์ ผู้ถือหุ้น และรับมอบอานาจจาก คุณบัญชา วัฒนสินธุ์ สอบถามว่า
1. เอไอที มีบริ ษัทลูกอะไรบ้ าง
คุณศิริพงษ์ อุน่ ทรพันธุ์
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1. ไม่มีครับ ในปี ที่ผา่ นมายังมีบริ ษัทลูกคือ Kirz แต่ปัจจุบนั ได้ ขายออกไปแล้ วจึงไม่มีบริ ษัทลูกปรากฎให้ เห็น มีเพียงบริ ษัทร่วมทุนกับ
Loxley Wireless ในบริ ษัท LAH ซึง่ LAH ไปลงทุนในบริ ษัทย่อยของ LAH ร่วมกับ SAMART Communication Serviceและผู้ถือ
หุ้นส่วนบุคคลรายอื่นในชื่อบริษัทย่อย SLA Asia ได้ มีรายละเอียดแสดงในรายงานประจาปี แล้ ว หากทาให้ ผ้ ถู ือหุ้นสับสน ขอนาไป
ปรับปรุงในปี ต่อไปครับ
คุณพิพฒ
ั น์ ชุนศิริทรัพย์ ผู้ถือหุ้น ขอบคุณผู้บริ หารสาหรับเงินปั นผลที่สงู เกินคาด
1. เอไอทีมีแผนงานอะไร ในต่างประเทศนอกเหนือจากที่ชี ้แจง อินเตอร์ เน็ตหมูบ่ ้ านเป็ นอย่างไรบ้ าง เข้ าใจว่ารัฐบาลจะให้ งบมากขึ ้นผ่าน
ทาง CAT และ TOT
2. แล้ ว Data Center ที่จะเริ่ มดาเนินการในปี หน้ า จานวนกี่โครงการ ประมาณรายได้ เป็ นเท่าไร
คุณศิริพงษ์ อุน่ ทรพันธุ์
1. เราต้ องยอมรับว่า เอไอที พึง่ พารายได้ จากการขายงานโครงการประมาณ 85% และที่เหลือ 15% เป็ นรายได้ จากงานบริ การและอื่นๆ
ซึง่ งานโครงการในแต่ละปี ก็ไม่แน่นอน ขึ ้นอยูก่ บั สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง และภัยธรรมชาติ ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการ
ดังที่เราได้ ประสบมาในอดีต ดังนันเราจึ
้
งได้ พยายามสร้ างความมัน่ คงของรายได้ ด้วยการการลงทุนในโครงการต่างๆ ที่สร้ างรายได้ ที่
สม่าเสมอและต่อเนื่องทังในและต่
้
างประเทศ เพื่อสร้ างฐานรายได้ ของบริ ษัทที่มนั่ คงมากยิ่งขึ ้น สาหรับโครงการอินเตอร์ เน็ตหมูบ่ ้ าน
และโครงการอื่นๆของรัฐบาลที่ดาเนินการโดย CAT หรื อ TOT ถือว่าเป็ นโอกาสดีของเรา เนื่องจากทังสองหน่
้
วยงานเป็ นลูกค้ าที่เรา
ให้ บริ การมายาวนานและเป็ นลูกค้่ าหลักของเรา
2. เรามีแผนการลงทุน Data Center จานวน 2 โครงการ ปั จจุบนั ได้ รับการอนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริ ษัทให้ ดาเนินการจานวน 1
โครงการตามที่ได้ ชี ้แจงไปก่อนหน้ านี ้ ส่วนการลงทุนในอนาคตหากจะมีต้องอยูใ่ นเกณฑ์ที่เรากาหนดคือ IRR ที่ไม่ต่ากว่าร้ อยละ15
และระยะเวลาการคืนทุนไม่เกินกว่า 5 ปี
และเมื่อหมดคาถามจากผู้ถือหุ้นอื่นๆอีก ประธานฯจึงได้ ขอปิ ดการประชุม และขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาเข้ าร่วมประชุมในวันนี ้ โดยทาง
บริ ษัทจะนาข้ อเสนอแนะที่เป็ นประโยชน์ไปปรึกษาหารื อกันต่อไป
ปิ ดการประชุมเวลา 11.49 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 2559
434.28
2.08
0.50
1.50
2.00
96.15%
206,320,897

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

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 ษัท
หมายเหตุ:
1/ ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 4/2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559 คณะกรรมการมีมติให้ จ่ายเงิน
ปั นผลระหว่างกาลจากผลประกอบการระหว่างเดือน มกราคม-มิถนุ ายน 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท (ห้ าสิบ
สตางค์)
2/ ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 1/2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการบริษัทมีมติ
เสนอต่อที่ประชุมสามัญประจาปี ผ้ ถู ือหุ้นครัง้ ที่ 1/2560 เพื่อพิจารณาอนุมตั จิ ่ายเงินปั นผลเพิม่ จากผลการดาเนินงานใน
รอบปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท (หนึง่ บาทห้ าสิบสตางค์)
3/ ดังนันในปี
้
2559 บริ ษัทจะจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินสดให้ กบั ผู้ถือหุ้นรวมในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท (สองบาทถ้ วน)
3. อัตราเงินปั นผลที่เสนอจ่ ายสาหรับปี 2559 ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 1/2560 มีมติให้ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้
ถือให้ จ่ายเงินปั นผลเพิ่มเติมอีกในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท (หนึง่ บาทห้ าสิบสตางค์) โดยอัตราการจ่ายปั นผลเมื่อเปรี ยบเทียบกับกาไร
สุทธิจะเท่ากับร้ อยละ 96.15% ซึง่ เป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัทตามข้ อที่ 1
4. กาหนดวันจ่ ายเงินปั นผล: กาหนดวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปั นผล (Record Date) ในวันที่ 21 เมษายน
2560 และให้ รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอน
หุ้นเพื่อสิทธิรับเงินปั นผลในวันที่ 24 เมษายน 2560 และจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560
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สิ่งที่ส่งมาด้ วยหมายเลข 4
ประวัติกรรมการที่เสนอให้ ดารงตาแหน่ ง
ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5
ชื่อ-สกุล: นายธนา ไชยประสิทธิ์
ตาแหน่ง : ประธานกรรมการบริ ษัท
สัญชาติ : ไทย
อายุ 63 ปี
จานวนหุ้นทีถ่ ือในบริ ษัท (ณ.30 ธ.ค.2559): จานวนหุ้น 2,250,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 1.09
ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว
ที่อยู่ : 37/2 หมู่ 6 ถ. ศรี นคริ นทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ
วุฒกิ ารศึกษา/ประวัติการอบรม:
- ปริ ญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- MINI MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริ ญญาบริ หารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการทัว่ ไป มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
- ปริ ญญาศิลปศาสตร์ ดษ
ุ ฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ การกีฬา
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนนั ทา
- MINI MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ภาครัฐร่วมเอกชน) วปรอ.388
ประสบการณ์ ทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง (บริษัทจดทะเบียน)
2546 - ปั จจุบนั
ประธานกรรมการบริ ษัท บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์ เมชัน่ เทคโนโลยี
ประสบการณ์ ทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง (กิจการอื่นที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน)
2557 - ปั จจุบนั
คณะกรรมการ สหพันธ์เทเบิลเทนนิสนานาชาติ
2556 - ปั จจุบนั
คณะกรรมการกิตติมศักดิ์ สหภาพเทเบิลเทนนิสแห่งเอเชีย
2542 - ปั จจุบนั
เหรัญญิกคณะกรรมการ โอลิมปิ คแห่งประเทศไทย
2533 - ปั จจุบนั
ประธานกรรมการบริ ษัท บจก. ธนารมณ์
2527 - ปั จจุบนั
รองประธานคณะกรรมการบริ หาร บจก.โอสถสภา
ประธานกรรมการบริ ษัท บจก. สยามกลาส อินดัสทรี
2524 - ปั จจุบนั
ประเภทกรรมการทีเ่ สนอแต่งตัง้ : กรรมการ
จานวนปี ทีด่ ารงตาแหน่งกรรมการ : 14 ปี
ประวัติการเข้ าร่วมประชุมปี 2559 : 5/7 (ประชุมกรรมการ)
ผู้ที่ได้ รับการเสนอชื่อนี ้ไม่มกี ารดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ หรื อผู้บริ หารในกิจการอื่นที่ทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ตอ่ บริ ษัท
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ชื่อ-สกุล: นายโชคชัย ตังพู
้ ลสินธนา
ตาแหน่ง : ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
สัญชาติ : ไทย
อายุ : 69 ปี
จานวนหุ้นทีถ่ ือในบริ ษัท (ณ.30 ธ.ค.59): ไม่มี
ที่อยู่ : 1275-81 ถ. ทรงวาด เขต สัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10110
วุฒกิ ารศึกษา/ ประวัติการอบรม:
- ปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุรกิจ
(Quantitative Analysis &Finance) University of Wisconsin (Madison Campus) ประเทศสหรัฐอเมริ กา
- ปริ ญญาโท สาขา วิศวกรรมศาสตร์
Master of Science (Civil Engineering) University of Wisconsin (Madison Campus) ประเทศสหรัฐอเมริ กา
- ปริ ญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) หลักสูตร
- Director Certification Program (DCP), 3/2000
- Audit Committee and Continuing Development Program (ACP), 8/2009
- Monitoring the Internal Audit Function (MIA), 6/2009
- Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR), 7/2009
- Monitoring Fraud Risk Management (MFM), 1/2009
- Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR), 12/2010
- Advanced Audit Committee Program (AACP), Class 4/2010
ประสบการณ์ ทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง(บริษัทจดทะเบียน)
2546 - ปั จจุบนั
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. แอ็ดวานช์อนิ ฟอร์ เมชัน่ เทคโนโลยี
2543 - ปั จจุบนั
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยแสตนเลย์ การไฟฟ้ า
2554 - 2557
กรรมการอุทธรณ์ บมจ.อนุพนั ธุ์ (ประเทศไทย)
2550 - 2554
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี่
2547 – 2554
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. หลักทรัพย์ยไู นเต็ด
ประสบการณ์ ทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง(กิจการอื่นที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน)
2558 – ปั จจุบนั
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริ หาร โรงพยาบาลบ้ านแพ้ ว (องค์การมหาชน)
2556 - ปั จจุบนั
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บจก.วิทย์คอร์ ป โปรดักส์
2554 - ปั จจุบนั
กรรมการอุทธรณ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทคไทย
2553 – ปั จจุบนั
ที่ปรึกษา บจก. กรุงไทยการไฟฟ้ า
ประเภทกรรมการทีเ่ สนอแต่งตัง้ : กรรมการอิสระ
จานวนปี ทีด่ ารงตาแหน่งกรรมการ : 14 ปี
ประวัติการเข้ าร่วมประชุมปี 2559: 7/7 (ประชุมกรรมการ), 4/4 (ประชุมกรรมการตรวจสอบ)
ผู้ที่ได้ รับการเสนอชื่อนี ้ไม่มกี ารดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ หรื อผู้บริ หารในกิจการอื่นที่ทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ตอ่ บริ ษัท
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ชื่อ-สกุล: นายศิริพงษ์ อุน่ ทรพันธุ์
ตาแหน่ง : ประธานคณะกรรมการบริ หาร กรรมการผู้จดั การใหญ่ กรรมการบริ ษัท กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการผู้มีอานาจลงนาม
สัญชาติ : ไทย
อายุ : 64 ปี
จานวนหุ้นที่ถือในบริ ษัท (ณ. 30 ธ.ค. 59): จานวนหุ้น 10,753,225 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 5.21
ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว
ที่อยู่ : 52/410 หมูบ่ ้ านเมืองเอก ซอยเอกทักษิ ณ 7 หมู่ 7 ถนนวิภาวดีรังสิต ตาบลหลักหก อาเภอเมือง
จังหวัดปทุมธานี
วุฒกิ ารศึกษา/ประวัติการอบรม:
- ปริ ญญาโท Computer Science Western Michigan University ประเทศสหรัฐอเมริ กา
- ปริ ญญาตรี Electrical Engineering Western Michigan University ประเทศสหรัฐอเมริ กา
- สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Certificate Program 36/2003
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วปอ.2547
- หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.รุ่ นที่ 12)
- หลักสูตรการบริ หารจัดการด้ านความมัน
่ คงขันสู
้ ง รุ่นที่ 3 (สวปอ.มส. 3)
- หลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดินผู้นาระดับสูงตามแนวพระราชดาริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห
่ วั รุ่นที่ 1(สนพ.1)
- หลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดิน “เกียรติยศ” ใต้ ร่มพระบารมี รุ่ นที่ 1 (สกพ.1)
ประสบการณ์ ทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง (บริษัทจดทะเบียน)
2536 – ปั จจุบนั
กรรมการ / กรรมการสรรหาฯ /ประธานคณะกรรมการบริ หาร/กรรมการผู้จดั การใหญ่
บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์ เมชัน่ เทคโนโลยี
ประสบการณ์ ทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง (กิจการอื่นที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน)
2557 – ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ บจก.เอสแอลเอ เอเซีย
2555 – ปั จจุบนั
กรรมการ บจก. ล็อกซเลย์ แอนด์ เอไอที โฮลดิ ้ง
2552 – 2556
นายกสมาคมนักกอล์ฟอาชีพอาวุโสไทย สมาคมนักกอล์ฟอาชีพอาวุโสไทย
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้ : กรรมการ
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่งกรรมการ : 14 ปี
ประวัติการเข้ าร่วมประชุมปี 2559: 5/7 (ประชุมกรรมการ) 2/2 (ประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน)
ผู้ที่ได้ รับการเสนอชื่อนี ้ไม่มีการดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ หรื อผู้บริ หารในกิจการอื่นที่ทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ตอ่ บริ ษัท

21

ชื่อ-สกุล: นายโชดิวตั ดัน่ ธนสาร
ตาแหน่ง : กรรมการ
สัญชาติ : ไทย
อายุ : 53 ปี
จานวนหุ้นทีถ่ ือในบริ ษัท (30 ธ.ค. 59): 6,967,000 หุ้น
คิดเป็ นร้ อยละ 3.38 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว
ที่อยู่ : 300/78 ซอยลาดพร้ าว 35/1 เขตจตุจกั ร จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10320
วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม:
- ปริ ญญาโท สาขาการตลาด Wagner College ประเทศสหรัฐอเมริ กา
- ปริ ญญาตรี สาขาบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Certificate Program 72/2006
- สถาบันจิตวิทยาความมัน่ คง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ หลักสูตร การปฏิบตั ิการจิตวิทยา ฝ่ ายอานวยการ รุ่นที่ 96
- สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หลักสูตร TLCA Executive Development Program รุ่นที่ 7 (EDP 7)
ประสบการณ์ทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง(บริ ษัทจดทะเบียน)
2550 - ปั จจุบนั
กรรมการ บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์ เมชัน่ เทคโนโลยี
2538 – 2559
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ ฝ่ ายขายส่วนงานเอกชนและส่วนงานราชการ
บมจ.แอ็ดวานซ์อินฟอร์ เมชัน่ เทคโนโลยี
2560 - ปั จจุบนั
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ ฝ่ ายขายส่วนงานโครงการพิเศษ
บมจ.แอ็ดวานซ์อินฟอร์ เมชัน่ เทคโนโลยี
ประสบการณ์ทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง(กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน)
ตุลาคม 2559 – ปั จจุบนั
กรรมการ บจก. แอพท์ เมดิเทค
2558 - ปั จจุบนั
กรรมการบริษัท บจก. รักษ์ บ้านเรา
ประเภทกรรมการทีเ่ สนอแต่งตัง้ : กรรมการ
จานวนปี ทีด่ ารงตาแหน่งกรรมการ : 10 ปี
ประวัติการเข้ าร่วมประชุมปี 2559: 7/7 (ประชุมกรรมการ)
ผู้ที่ได้ รับการเสนอชื่อนี ้ไม่มกี ารดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ หรื อผู้บริ หารในกิจการอื่นที่ทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ตอ่ บริ ษัท
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สิ่งที่ส่งมาด้ วยหมายเลข 5
คานิยามและคุณสมบัตกิ รรมการอิสระของบริษัท
ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5

นิยามและคุณสมบัตกิ รรมการอิสระมีดังนี ้
กรรมการอิสระ คือกรรมการที่ไม่ได้ บริ หารจัดการบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อยของบริ ษัท มีความอิสระจากคณะผู้บริ หารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และไม่มีธุรกิจกับ
บริ ษัท ซึง่ อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อผลประโยชน์ของบริ ษัท และ/หรื อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น โดยกรรมการอิสระแต่ละคนต้ องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี ้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละหนึง่ ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัท ร่ 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 พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าว
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 และบุตรรวมทัง้ คู่
สมรสของบุตร ของผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรื อ บุคคลที่จะได้ 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 พ้ นจากการมีลกั ษณะ
ดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท และไม่
เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึง่ มีผ้ สู อบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ 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 นผู้ที่ เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
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 ษัทได้ กาหนดนิยามกรรมการอิสระเท่ากับข้ อกาหนดขันต
้ ่าของก.ล.ต .หรื อตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่ องการถือหุ้นของบริ ษัท
คือกรรมการอิสระของบริ ษัท ต้ องถือหุ้นในบริ ษัทไม่เกินร้ อยละ หนึง่ ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมด
้
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ข้ อมูลกรรมการบริษัท ที่เป็ นตัวแทนรับมอบฉันทะ ในการประชุมสามัญประจาปี ผู้ถอื หุ้นครัง้ ที่ 1/2560
รายชื่อกรรมการ
ตาแหน่ง
อายุ
ที่อยู่
ส่วนได้ เสียในวาระทีจ่ ะ
พิจารณา
1.นายโชคชัย ตังพู
้ ลสินธนา กรรมการอิสระ
69 1275-81 ถ. ทรงวาด เขต สัมพันธวงศ์
ไม่มี
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรุงเทพฯ 10110
2.นายพงษ์ เทพ ผลอนันต์
กรรมการอิสระ
63 36 ซ.ศูนย์วิจยั 4 ถ.เพชรบุรีตดั ใหม่
(เฉพาะวาระที่ 5)
รองประธานกรรมการ และ
แขวงบางกะปิ เขตห้ วยขวาง กรุงเทพฯ
ประธานกรรมการสรรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
3.นายศรี ภพ สารสาส
กรรมการอิสระ
60 12/96 หมู6่ ถ.ศรี นคริ นทร์ แขวงหนองบอน
ไม่มี
กรรมการตรวจสอบ และ
เขตประเวศ กรุงเทพฯ
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
4.นายธนารักษ์ พงษ์ เภตรา กรรมการอิสระ
61 90/33 หมู3่ ถ.พ่อขุนทะเล ต.มะขามเตี ้ย
ไม่มี
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ ธานี
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สิ่งที่ส่งมาด้ วยหมายเลข 6
ค่ าตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2559
ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 6
พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ
1. อัตราค่าเบี ้ยประชุมกรรมการ
อัตราเบี ้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนเท่ากับอัตราเดิมในปี 2558
หัวข้ อ
คณะกรรมการบริ ษัท
ประธานกรรมการ

กรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการ

ปี 2560

ปี 2559

ปี 2558

ค่าตอบแทนรายเดือน*
ค่าเบี ้ยประชุม**

25,000
25,000

25,000
25,000

25,000
25,000

ค่าตอบแทนรายเดือน*
ค่าเบี ้ยประชุม**

13,000
17,000

13,000
17,000

13,000
17,000

ค่าตอบแทนรายเดือน*
ค่าเบี ้ยประชุม**

25,000
25,000

25,000
25,000

25,000
25,000

20,000
20,000

20,000
20,000

25,000
20,000

25,000
20,000

กรรมการ

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

2. พิจารณาบาเหน็จกรรมการประจาปี
จากการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณา
ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ ว มีมติเห็นควรนาเสนอต่อที่ประชุมสามัญ ประจาปี ผู้ถือหุ้นครัง้ ที่
1/2560 พิจารณาอนุมตั ิบาเหน็จประจาปี 2559 ของคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นเงินรวมทังสิ
้ ้น 13,000,000 บาท (สิบสามล้ านบาท
ถ้ วน) โดยจ่ายจากค่าใช้ จ่ายในปี 2560 และให้ ประธานกรรมการเป็ นผู้พิจารณาจัดสรร
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ข้ อมูลเปรียบเทียบเพื่อประกอบการพิจารณา

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

ปี 2559
13.00
4,419.08
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งบการเงินรวม
หน่วย: ล้ านบาท
ปี 2558
ปี 2557
15.00
19.00
5,271.21
6,651.55

สิ่งที่ส่งมาด้ วยเหมายเลข 7
การแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าคอบแทน
ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 7
พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกาหนดค่ าตอบแทน
จากการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ ที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้ ประชุม
พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริ ษัทในปี 2560 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 2560
นาเสนอเพื่อพิจารณา
ชื่อสานักงานตรวจสอบบัญชี บจก. สานักงาน อีวาย
นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
5313 หรื อ
นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์
ผู้สอบบัญชี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
4501 หรื อ
นางสาวสุมาลี รี วราบัณฑิต
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
3970

ปี 2559
บจก. สานักงาน อี วาย
นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
5313 หรื อ
นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์
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

คณะกรรมการตรวจสอบได้ ตรวจสอบแล้ วว่า ผู้ตรวจสอบบัญชีที่ถกู เสนอชื่อนันไม่
้ มีความสัมพันธ์ หรื อมีสว่ นได้ เสียกับบริ ษัท/บริ ษัท
ย่อย/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ดังนัน้ ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ ที่ 1/2560 มีมติให้ เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษัทในการประชุม
คณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 1/2560 เพื่อแต่งตัง้ นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5315 หรื อ นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 หรื อ นางสาวสุมาลี รี วราบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970 เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทในปี 2560
ต่อไป
ในการพิจารณาค่าสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้ มีการประชุมครัง้ ที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 พิจารณาใบ
เสนอราคาค่าสอบบัญชี ประจาปี 2560 ที่บริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด เสนอมา โดยบริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด เสนอราคาค่าสอบบัญชี
บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์ เมชัน่ เทคโนโลยี มาเป็ นเงิน 1,400,000 บาท (หนึง่ ล้ านสีแ่ สนบาทถ้ วน) เพิ่มขึ ้นจากอัตราค่าสอบบัญชีปี 2559
ประมาณ ร้ อยละ 8.95 ซึง่ น่าจะสมเหตุสมผลที่จะเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
27

ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ประชุมมีมตินาเสนอต่อที่ประชุมสามัญประจาปี ผ้ ู
ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2560 เพื่อพิจารณาอนุมตั คิ า่ สอบบัญชีประจาปี 2560 ในส่วนของ บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์ เมชัน่ เทคโนโลยี เป็ นเงิน 1,400,000
บาท (หนึง่ ล้ านสีแ่ สนบาทถ้ วน) เพื่อพิจารณาอนุมตั ิตอ่ ไป

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

ปี 2560
(นาเสนอเพื่อพิจารณา)
1,400,000
740,000
660,000
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ปี 2559
1,285,000
685,000
600,000

หน่วย : บาท
ปี 2558
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 ในก รณี 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
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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 นประธานที่ ประชุม
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 องใดซึ่ง ที่
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 องแนบสาเนาหนังสือรับรอง และบัตรประชาชนหรื อบัตรข้ าราชการหรื อ
ใบอนุญาตขับขี่ของกรรมการผู้มอี านาจ พร้ อมลงลายมือชื่อรับรองโดยกรรมการผู้มีอานาจของนิตบิ คุ คลนัน้ ส่วนผู้รับมอบ
ฉันทะ ต้ องแนบสาเนา บัตรประชาชน หรื อ บัตรข้ าราชการ หรื อ ใบอนุญาตขับขี่ อย่างใดอย่างหนึง่ พร้ อมลงลายมือชื่อ
รับรองสาเนาถูกต้ 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 1/2560
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 นแต่กฎหมายกาหนดเป็ 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 1/2560
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
ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2560 ในวันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 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 าประชุมและออกเสียง ลงคะแนนไม่สามารถ
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 ในการประชุมสามัญ ประจาปี ผู้
ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2560 ในวันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ.ห้ องบอลรูม ชัน้ 3 โรงแรมโกลเด้ นทิวลิป ซอฟเฟอริ น กรุงเทพฯ 92
ซอยแส่งแจ่ม 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 1/2559 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559
□ ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
□ ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
□ เห็นด้ วย
□ ไม่เห็นด้ วย
□ งดออกเสียง
ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 และรายงานประจาปี
□ ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
□ ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
□ เห็นด้ วย
□ ไม่เห็นด้ วย
□ งดออกเสียง
ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจาปี 2559
□ 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 2559
□ 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 นายธนา ไชยประสิทธิ์
□ เห็นด้ วย
□ ไม่เห็นด้ วย
□ งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ นายศิริพงษ์ อุน่ ทรพันธุ์
□ เห็นด้ วย
□ ไม่เห็นด้ วย
□ งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ นายโชคชัย ตังพู
้ ลสินธนา
□ เห็นด้ วย
□ ไม่เห็นด้ วย
□ งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ นายโชดิวตั ดัน่ ธนสาร
□ 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 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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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

ปิ ดอากร 20 บาท

(แบบที่ใช้ เฉพาะกรณีผ้ ูถือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่ างประเทศและแต่ งตัง้ ให้ คัสโตเดียน(Custodian)ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

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
ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2560 ในวันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ.ห้ องบอลรูม ชัน้ 3 โรงแรมโกลเด้ นทิวลิป ซอฟเฟอริ น กรุงเทพฯ 92
ซอยแส่งแจ่ม 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 1/2559 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559
□ ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
□ ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
□ เห็นด้ วย
□ ไม่เห็นด้ วย
□ งดออกเสียง
ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 และรายงานประจาปี
□ ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
□ ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
□ เห็นด้ วย
□ ไม่เห็นด้ วย
□ งดออกเสียง
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ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจาปี 2559
□ 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 2559
□ 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 นายธนา ไชยประสิทธิ์
□ เห็นด้ วย
□ ไม่เห็นด้ วย
□ งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ นายศิริพงษ์ อุน่ ทรพันธุ์
□ เห็นด้ วย
□ ไม่เห็นด้ วย
□ งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ นายโชคชัย ตังพู
้ ลสินธนา
□ เห็นด้ วย
□ ไม่เห็นด้ วย
□ งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ นายโชดิวตั ดัน่ ธนสาร
□ 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
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ในกรณีที่ข้าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ ไม่ชดั เจนหรื อในกรณีที่ประชุม
มีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณีทมี่ ีการแก้ ไขเปลีย่ นแปลงหรื อเพิ่มเติมข้ อเท็จจริ งประการใด
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
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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สิ่งที่ส่งมาด้ วยหมายเลข 11
แผนที่สถานที่จดั ประชุม
สิ่งที่ส่งมาด้ วยหมายเลข 11
แผนที่สถานที่จดั ประชุม
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