รายงานการประชุมสามัญประจาปี ผู้ถือหุ้น ครั ง้ ที่ 1/2561
ประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้ องแกรนด์บอลรู ม ชัน้ 3 โรงแรมโกลเด้ น ทิวลิป ซอฟเฟอริ น กรุ งเทพ เลขที่ 92
ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้ วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเอง 85 ราย และมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่น
เข้ าร่ วมประชุมแทน 212 ราย รวมทังสิ
้ ้นจานวน 297 ราย นับจานวนหุ้นรวมกันได้ 81,885,965 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 39.69 ของจานวนหุ้นที่
จาหน่ายได้ ทงหมดของบริ
ั้
ษัท 206,320,897 หุ้น ซึง่ เกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมดของบริ
ั้
ษัทแล้ ว ครบเป็ นองค์ประชุมตาม
ข้ อบังคับบริ ษัท ข้ อ 32 โดยมีคณ
ุ พงษ์ เทพ ผลอนันต์ รองประธานกรรมการ ทาหน้ าที่เป็ นประธานในที่ประชุม
กรรมการบริ ษัทที่เข้ าร่ วมประชุม ที่ปรึ กษากฎหมาย ผู้สอบบัญชี และผู้บริ หาร ที่ร่วมกันชีแ้ จงรายละเอียดและตอบข้ อซักถามต่อที่
ประชุมมีรายนามดังนี ้
กรรมการทีเ่ ข้ าร่วมประชุม
1. คุณพงษ์ เทพ ผลอนันต์
2. คุณโชคชัย ตังพู
้ ลสินธนา
3. คุณศิริพงษ์ อุน่ ทรพันธุ์
4. คุณสุรพร รักตประจิต
5. คุณกิจจา เหล่าบุญชัย
6. คุณศรี ภพ สารสาส
7. คุณภิสกั จารุดิลก
8. คุณธนารักษ์ พงษ์ เภตรา
9. คุณโชดิวตั ดัน่ ธนสาร
10. คุณศริ นทร์ จันทรนิภาพงศ์

รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน (ทาหน้ าที่เป็ นประธาน)
กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริ หารและกรรมการผู้จดั การใหญ่
กรรมการ และรองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายงานบริ การ
กรรมการ และรองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายงานการตลาดและการขาย
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ ฝ่ ายขายส่วนงานโครงการพิเศษ
เลขานุการบริ ษัท

กรรมการที่ไม่ได้ เข้ าร่วมประชุม (เนื่องจากติดภารกิจเดินทางต่างประเทศ)
1. คุณธนา ไชยประสิทธ์
ประธานกรรมการ
2. คุณกิตติศกั ดิ์ สพโชคชัย
กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ผู้เข้ าร่วมประชุม
1. คุณนิพธั ปิ่ นแสง

ที่ปรึกษากฎหมายและผู้ตรวจสอบการนับคะแนน

2. คุณมณี รัตนบรรณกิจ
3. คุณกมลกานต์ พงษ์ พานิช
4. คุณสุรีรัตน์ ปราชญานุกลุ
5. คุณบุญเลิศ ปั ญจา

ผู้สอบบัญชี
ผู้สอบบัญชี
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ ฝ่ ายควบคุมการเงิน
และการบัญชี
ผู้จดั การฝ่ ายการบัญชี

6. คุณอดิเรก พิพฒ
ั น์ปัทมา

อาสาพิทกั ษ์ สทิ ธิผ้ ถู ือหุ้น

1

จาก บริ ษัท สานักกฎหมาย นิพธั ปิ่ นแสง
แอนด์ พาร์ ทเนอร์ ส จากัด
จาก บริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด
จาก บริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด
จากบริ ษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์ เมชัน่
เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
จากบริ ษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์ เมชัน่
เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
จาก สมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย

ก่อนเข้ าสูว่ าระการประชุม คุณศริ นทร์ จันทรนิภาพงศ์ เลขานุการบริ ษัท ได้ ชี ้แจงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนดังนี ้
วิธีนบั คะแนนและการประกาศผลคะแนน
ขันตอนการออกเสี
้
ยงลงคะแนน
1. การออกเสียงลงคะแนน ประธานในที่ประชุมเป็ นผู้ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นออกเสียงลงคะแนน โดยใช้ ระบบ Against Vote
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 อไม่ส่งบัตรลงคะแนนให้ เจ้ าหน้ าที่ จะถื อว่ามีมติเห็นด้ วยตามที่
ประธานเสนอต่อที่ประชุม
หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง
1. ให้ นบั หนึ่งหุ้นเป็ นหนึ่งเสียง และให้ ถือเอาเสียงข้ างมากเป็ นมติ เว้ นแต่กฎหมายกาหนดเป็ นอย่างอื่น ถ้ าคะแนนเสียงเท่ากันให้
ประธานมีเสียงชี ้ขาดอีกเสียงหนึง่ ต่างหากจากในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้น
2. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม เฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้ วย
และ/หรื อ งดออกเสียง แล้ วนาไปหักออกจากจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนน
เสียงที่เห็นด้ วย ทังนี
้ ้ได้ นบั รวมคะแนนเสียงที่ผ้ มู อบฉันทะได้ ลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะเรี ยบร้ อยแล้ ว ซึ่งได้ บนั ทึกคะแนน
เสียงดังกล่าวไว้ ลว่ งหน้ าในตอนที่ลงทะเบียนเข้ าประชุมแล้ ว
3. หากผู้เข้ าร่ วมประชุมประสงค์ จ ะออกจากห้ องประชุมโดยออกเสียงลงคะแนนไว้ ล่วงหน้ า โปรดติดต่อเจ้ าหน้ าที่ หากไม่ได้
ลงคะแนนใดๆให้ ถือว่าออกเสียงลงคะแนนเห็นด้ วย
4. การแจ้ งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย งดออกเสียง และบัตรเสีย (ถ้ ามี) โดยในแต่ละระเบียบ
วาระจะใช้ จานวนหุ้นของผู้เข้ าประชุมล่าสุด
การแสดงความเห็นหรื อซักถาม
หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรื อแสดงความเห็น ขอความกรุณาให้ ซกั ถามหรื อแสดงความเห็นที่เกี่ยวข้ องกับวาระนันๆ
้
โดยตรง หากท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามหรื อเสนอแนะความคิดเห็นอื่นที่ไม่อยู่ในระเบียบวาระการประชุม ขอความกรุ ณาแสดง
ความคิดเห็น หรื อถามคาถามของท่านได้ ภายหลังการปิ ดการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆที่ได้ กาหนดไว้ ลว่ งหน้ าแล้ ว เพื่อเป็ นการทาให้
การดาเนินการประชุมเป็ นไปโดยราบรื่ น
ทังนี
้ ้ในการซักถามหรื อแสดงความเห็นขอความกรุณาให้ ทา่ นผู้ถือหุ้นระบุชื่อ นามสกุล และสถานะของท่าน เช่น มาด้ วยตนเองหรื อ
รับมอบฉันทะ เพื่อที่จะได้ บนั ทึกรายงานการประชุมได้ อย่างถูกต้ องและครบถ้ วน
จากนันประธานกล่
้
าวเปิ ดการประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี ้
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญประจาปี ผู้ถอื หุ้นครัง้ ที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560
ประธานฯเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับ รองรายงานการประชุมสามัญประจาปี ผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560
สาหรับระเบียบวาระนี ้ใช้ คะแนนเสียงข้ างมากเป็ นเกณฑ์ โดยองค์ประชุมในระเบียบวาระนี ้ มีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ ามาร่ วม
ประชุม 303 ราย นับจานวนหุ้นรวมได้ 82,025,865 หุ้น
2

มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญประจาปี ผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2560 ตามทีค่ ณะกรรมการเสนอด้ วยคะแนนเสียงข้ าง
มากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้ ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

81,590,865
0
435,000

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

99.47
0.00
0.53

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 และรายงานประจาปี
ประธานฯได้ ขอให้ คณ
ุ ศิริพงษ์ อุน่ ทรพันธุ์ ประธานคณะกรรมการบริ หารและกรรมการผู้จดั การใหญ่ รายงานสรุ ปผลการดาเนินงาน
ในปี ที่ผา่ นมา ซึง่ คุณศิริพงษ์ อุน่ ทรพันธุ์ ได้ รายงานต่อที่ประชุมดังนี ้
สรุปผลการดาเนินงานปี 2560
ในปี 2560 ที่ผ่านมา เป็ นปี ที่เศรษฐกิจไทยเริ่ มฟื น้ ตัว การลงทุนด้ าน ICT เริ่ มปรากฏให้ เห็นมากขึ ้นเมื่อเทียบกับปี 2559 โดยเฉพาะ
ภาครัฐที่มีการลงทุนด้ าน IT ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ในขณะเดียวกัน อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศกาลังก้ าวเข้ าสูก่ ารเปลี่ยนแปลง
ในยุคดิจิตอล (Digital Transformation) ซึง่ ส่งผลให้ หลายองค์กรเริ่ มให้ ความสาคัญกับเรื่ องนี ้มากขึ ้น ถือเป็ นโอกาสทางธุรกิจของบริ ษัทฯ ใน
การพัฒนาระบบต่างๆ รวมทังการน
้
าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยในการทางานให้ มีประสิทธิภาพ ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯได้ สร้ างความพร้ อมในทุกรูปแบบ
เพื่อให้ สามารถตอบสนองต่อความต้ องการของลูกค้ าในยุคดิจิตอลที่คาดว่าจะมีมากขึ ้นในอนาคตอันใกล้ นี ้อย่างไรก็ตาม การแข่งขันในปี
2560 มีความรุนแรงมากขึ ้น ส่งผลให้ รายได้ เพิ่มขึ ้นในอัตราส่วนร้ อยละ 22 ในขณะที่กาไรสุทธิเพิ่มขึ ้นในอัตราส่วนร้ อยละ 3 เมื่อเทียบกับปี ที่
ผ่านมา ถือว่าเป็ นปี ที่ประสบผลสาเร็ จเป็ นที่นา่ พอใจ
การขยายฐานสูล่ กู ค้ ารายใหม่
1) Fujitsu (Thailand) Co. Ltd.
2) Panasonic Motor (Thailand) Co. Ltd.
3) Symphony Communication Plc.
4) Muang Thai Life Assurance Plc.

5) PTT Digital Solutions Co. Ltd.
6) Eternity Grand Logistics Plc.
7) Amata Corporation Plc.

การสร้ างพันธมิตรทางการค้ า
1) ลงนามความร่วมมือทางธุรกิจกับ บริ ษัท เอสเค เทเลคอม จากัด (ประเทศเกาหลี) เพื่อเสริ มศักยภาพในสายธุรกิจโซลูชนั่ ที่เกี่ยวกับ
IoT Solutions, Mobile Application Platform, Smart City Solution, Fiber Intrusion Detection System และ CCTV Solutions
2) ลงนามบันทึกข้ อตกลงความร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อมุง่ เน้ นการพัฒนาทางด้ าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทังทางด้
้
านนวัตกรรมและการพัฒนาองค์ความรู้
การลงทุน ขอรายงานความคืบหน้ าดังนี ้
1) การลงทุนในประเทศ
ร่วมลงทุนในธุรกิจ Data Center ระหว่างบริ ษัท WHA, AIT และ ITEL โดยมีชื่อบริ ษัทว่า Genesis Data Center
ได้ เปิ ดให้ บริ การแล้ วเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2561 ที่ผา่ นมา
3

2) การลงทุนในต่างประเทศ
“MYTHIC” Submarine Cable ประกอบด้ วย 2 โครงการ ได้ แก่ โครงการ MYTHIC (เคเบิลใต้ น ้า) โครงการ TARO (เคเบิลบนดิน)
โดย TARO ได้ มีการเปิ ดให้ บริ การแล้ ว
การปรับองค์กรสู่ Smart Company
1) นา Technology มาใช้ ให้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเต็มรูปแบบ
2) ปรับเปลีย่ น Process การทางาน ลดขันตอนให้
้
สอดคล้ องกับ Technology
3) พัฒนาคนในทุกระดับและทุกตาแหน่งให้ ทางานอย่างมืออาชีพ (Professional)
การแบ่งรายได้ ประเภทต่างๆ
ในปี 2560 บริ ษัทมีรายได้ 5,397 ล้ านบาท โดยมีสดั ส่วนรายได้ ทแี่ บ่งตามฐานลูกค้ าดังนี ้
1. บริ ษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) (“CAT”) จานวน
11%
2. บริ ษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) (“TOT”) จานวน
26%
3. ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน จานวน
62%
4. อื่นๆ
1%
รายได้ ที่แบ่งตามประเภทธุรกิจดังนี ้
1. โครงการที่ประมูล
79%
2. ค่าเช่า
3%
3. บริ การ
17% โดยในระยะเวลาไม่ถึง 2 ปี จาก 10%เพิ่มขึ ้นเป็ น 17%
4. อื่นๆ
1%
เนื่องจากปี 2560 มีการแข่งขันด้ านราคาสูงส่งผลให้ อตั รากาไรขันต้
้ นที่จากเดิมอยู่ที่ประมาณ 22-24% ลดลงมาอยู่ที่ 20.33% และ
ส่งผลต่อเนื่อ งมาถึงกาไรสุทธิ จากเดิม อยู่ที่ประมาณ 8-10% ลดลงมาอยู่ที่ 7.99% ในส่วนของผลตอบแทนต่อสินทรั พย์ (ROA) และ
ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น(ROE) ก็อยูส่ งู กว่าค่าเฉลีย่ ของอุตสาหกรรม และอัตราหนี ้สินรวมต่อส่วนผู้ถือหุ้น(D/E) อยูท่ ี่ 0.75
ส่วนเรื่ องแนวโน้ มการทารายได้ (Trend) ในปี 2561 คาดว่าจะเติบโตจากปี 2560 ที่มีรายได้ ประมาณ 5,397 ล้ านบาท ได้ ไม่ต่ากว่า
10% จึงตังเป
้ ้ ารายได้ ปี 2561 ที่ 6,000 ล้ านบาท โดยพิจารณาจากงานที่อยูใ่ นมือ(Backlog)ซึง่ มีจานวน 3,432 ล้ านบาท งานที่รอใบคาสัง่ ซื ้อ
อีกจานวน 190 ล้ านบาท และงานที่อยูร่ ะหว่างประมูลอีก 152 ล้ านบาท
ในเรื่ องของรูปแบบธุรกิจของบริ ษัทต่อจากนี ้ เรื่ องของ System Integration(SI) เป็ นส่วนที่บริ ษัทดาเนินการอยู่ อย่างไรก็ตามบริ ษัท
จะเริ่ มมองถึง Digital Transformation มากขึ ้น เช่น Clouds, Data Analytic, Data Security, SDN และ internet of things อีกทังยั
้ งมีเรื่ อง
การลงทุน เช่น การลงทุนใน Genesis Data Center, โครงการ MYTHIC ทังบนดิ
้ นและใต้ ดิน นอกจากนีบ้ ริ ษัทก็มีความสนใจการลงทุนบริ ษัท
Startup ซึง่ เป็ นการลงทุนที่ไม่สงู แต่อาจต้ องใช้ ระยะเวลาหนึง่ สาหรับการคืนทุน
คาถามจากผู้ถือหุ้น
คุณอดิเรก พิพัฒน์ ปัทมา ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุน ไทย อยากทราบว่าในอนาคตสัดส่วนของรายได้ ประจา (Recurring
Income) มีเป้าหมายอยูเ่ ท่าไร
คุณศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์ ชี ้แจงว่า รายได้ ประจามาจาก 2 ส่วน ได้ แก่ สัญญาบารุงรักษาหลังการขาย(บริ การ) และค่าเช่า ซึง่ ปั จจุบนั มีสดั ส่วน
รายได้ รวม 20% คาดว่าจะตังเป
้ ้ าหมายไว้ 30% แต่ยงั ไม่สามารถกาหนดแน่ชดั ว่าจะใช้ เวลากี่ปี เนื่องจากการเพิ่มขึ ้นแต่ละเปอร์ เซ็นต์ไม่ใช่
เรื่ องที่ง่ายนัก
4

คุณอดิเรก พิพัฒน์ ปัทมา ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย สอบถามว่าโครงการเคเบิ ้ลใต้ น ้ามีมลู ค่าโครงการเท่าไรและเมื่อ
โครงเสร็ จสิ ้นแล้ วจะสามารถทารายได้ ให้ บริ ษัทปี ละกี่ล้านบาท ใครเป็ นกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมาย และมีการทา presale ไว้ ก่อนหรื อไม่
คุณสุรพร รั กตประจิต ได้ ชี ้แจงว่า โครงการเคเบิ ้ลใต้ น ้ามีมลู ค่าประมาณ 80 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ โดยในรอบที่ 1 และ 2 ต้ องหาเงินลงทุน
ประมาณ 40 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ ซึง่ ในรอบที่ 1 ได้ เงินครบแล้ ว ได้ มาประมาณ 25 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ ส่วนในรอบที่ 2 อยู่ระหว่างการหาเงิน ซึ่ง
จะเสร็ จสิ ้นการหาเงินภายในสิ ้นเดือนเมษายน โดยปั จจุบนั มีบริ ษัทที่สนใจคือ Sumitomo Mitsui Banking Corporation (“Mitsui”) การลงทุน
นี ้ Mitsui จะจ่ายหุ้นละ 110 เหรี ยญสหรัฐต่อหุ้น ในขณะที่บริ ษัทจ่ายค่าหุ้น หุ้นละ 80 เหรี ยญสหรัฐต่อหุ้น อย่างไรก็ตามการตกลงดังกล่าว
เป็ นการตกลงก่อนที่จะได้ รับใบอนุญาต International Gateway จากพม่า จนถึงวันนี ้ Mitsui ก็ยงั ไม่เข้ าลงทุนแต่ประการใดตังแต่
้ การตกลง
ครัง้ ก่อน ในขณะที่โครงการได้ มีความคืบหน้ าเพิ่มขึ ้นโดย TARO (เคเบิ ้ลบนดิน) จากประเทศไทยไปพม่า ซึง่ เป็ นโครงการที่ต้องทาสารองควบคู่
ไปกับโครงการเคเบิ ้ลใต้ น ้า ได้ เริ่ มเปิ ดทดสอบตังแต่
้ สิ ้นเดือนธันวาคม 2560 และมีรายได้ แล้ ว เฉพาะโครงการ TARO โครงการเดียวคาดว่าจะ
มีรายได้ ประมาณ 10 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ ดังนันปั
้ จจุบนั โครงการเคเบิ ้ลใต้ น ้าอยูร่ ะหว่างหาเงินในรอบที่ 2 อีกประมาณ 20 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ ใน
ส่วนที่เหลืออีก 40 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ จะใช้ วิธีก้ ูเงิน โดยธนาคารที่จะปล่อยกู้คือ ธนาคารกรุ งเทพ และ ธนาคารของจีน อย่างไรก็ตามหาก
Mitsui สนใจเข้ าลงทุนตอนนี ้ คาดว่าอาจจะต้ องจ่ายถึงหุ้นละ 120 เหรี ยญสหรัฐต่อหุ้น เนื่องจากโครงการมีความคืบหน้ ามากกว่าตอนที่ตกลง
ก่อนหน้ านี ้ โดยส่วนตัวไม่แน่ใจว่าจะจบภายในสิ ้นเดือนนี ้หรื อไม่แต่ไม่น่าเกิน 2 เดือน อย่างไรก็ตามเมื่อเสร็ จสิ ้นโครงการคาดว่าจะมีกาไร
ประมาณ 15-20% ของเงินลงทุน
คุณอดิเรก พิพัฒน์ ปัทมา ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย สอบถามว่าในรายงานการประชุมครัง้ ก่อนแจ้ งว่าไม่สามารถลาก
สาย fiber optic เข้ าประเทศไทยได้ เพราะเหตุใด
คุณสุรพร รักตประจิต ได้ ชี ้แจงว่า เนื่องจากเส้ นทางที่จะลากสายผ่านจะผ่านหมู่เกาะเภตรา ซึ่งเป็ นที่อยู่ของสัตว์สงวน คือพะยูนมีทงหมด
ั้
7 ตัว ทางกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เห็นว่าการลากสายดังกล่าวจะส่งผลทาลายระบบนิเวศวิทยา จึงไม่อนุมตั ิ การลากสาย
ดังกล่าวขึ ้นในประเทศไทย บริ ษัทจึงต้ องเปลีย่ นเส้ นทางไปขึ ้นที่ประเทศสิงคโปร์ แทน ดังนันเส้
้ นทางใหม่คือ จากพม่า อินโดนิเซีย สิงคโปร์ ใน
ส่วนของโครงการเคเบิ ้ลใต้ น ้ายังไม่ได้ เริ่ มดาเนินการแต่ได้ ทาการสารวจเรี ยบร้ อยแล้ วเนื่องจากอยูร่ ะหว่างหาเงินในรอบที่ 2 คาดว่าจะเรี ยบร้ อย
ในไตรมาส 1 ของปี 2562
คุณวัฒนี วรปาณิ ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง บริ ษัทมีนโยบายแตกพาร์ หรื อไม่
คุณศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์ ได้ ชี ้แจงว่า ก่อนหน้ านี ้บริ ษัทเคยพาร์ 10 บาทตอนนี ้เหลือ 5 บาทแล้ ว ปั จจุบนั ยังไม่มีแผนการที่จะแตกพาร์ ใดๆ
ประธานได้ ชี ้แจงว่าเนื่องจากระเบียบวาระนี ้เป็ นการรับทราบผลการดาเนินงานจึงไม่ต้องขอมติที่ประชุมและให้ พิจารณาในระเบียบ
วาระต่อไปเลย
ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจาปี 2560
ประธานฯได้ มอบหมายให้ คณ
ุ สุรพร รักตประจิต รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายงานบริ การชี ้แจงดังนี ้
งบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จปี 2560 เป็ นงบการเงินที่ผ้ ตู รวจสอบบัญชีรับอนุญาตจากสานักงาน อีวาย ให้
ความเห็นว่าถูกต้ องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมิได้ มีเงื่อนไขใดๆ ในการให้ ความเห็นดังกล่าว
โดยจะขอนาเสนอการวิเคราะห์งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้ เสียเป็ นหลักโดยผลการดาเนินงานและการวิเคราะห์งบการเงิ น
สาหรับปี 2560 อย่างละเอียดนัน้ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถดูได้ จากรายงานประจาปี หน้ า 84-102 ซึ่งคือ คาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ าย
จัดการ ส่วนในวาระการประชุมนี ้ จะสรุปส่วนที่เป็ นสาระสาคัญในฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน ดังนี ้
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งบแสดงฐานะการเงินซึง่ แสดงเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้ เสีย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ในส่วนของสินทรัพย์นนั ้ โปรดดูรายละเอียด
ในหน้ า 84 ของรายงานประจาปี
สินทรัพย์หมุนเวียนในปี 2560 เพิ่มขึ ้นจานวน 420 ล้ านบาทหรื อ ประมาณ 10% จากปี 2559 คือเพิ่มขึ ้นจาก 4,026 ล้ านบาทเป็ น 4,446 ล้ าน
บาท ในปี 2560 ซึง่ การเพิ่มขึ ้นส่วนใหญ่มาจากการเปลีย่ นแปลงของรายการดังนี ้
1) การเพิ่มขึ ้นของลูกหนี ้การค้ าจานวน 966 ล้ านบาท ที่มาจากการเพิ่มขึ ้นของรายได้ เกิดจากในช่วง ปี 2560 มีโครงการขนาดใหญ่
กับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจซึ่งใช้ ระยะเวลาในการตรวจรับยาวและอนุมตั ิจ่ายเงินนาน รวมทังยั
้ งมีการให้ เครดิตเทอมกับ ลูกหนี ้ชัน้
ดียาวกว่าปกติ เนื่องจากมีการแข่งขันสูง
2) การเพิ่มขึ ้นของสินค้ าคงเหลือในช่วงปลายปี 2560 จานวน 37 ล้ านบาท
3) การเพิ่มขึ ้นของเงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันในกิ
้ จการที่เกี่ยวข้ องกัน จานวน 18 ล้ านบาทเนื่องจากในปี 2560 บริ ษัท เจเนซิส ดาต้ า เซ็น
เตอร์ จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทที่ AIT ได้ ลงทุนเป็ นกิจการร่ วมค้ าอยู่นนมี
ั ้ ความล่าช้ าในระหว่างการขอสินเชื่อกับทางสถาบันการเงิน
เพื่อให้ การก่อสร้ าง Data Center สามารถดาเนินการต่อไปได้ อย่างต่อเนื่องตามเป้าหมายโครงการ ผู้ถือหุ้นจึงได้ ให้ ยืมเงินแก่
บริ ษัท เจเนซิส ดาต้ า เซ็นเตอร์ จากัดไปก่อน และให้ ชาระคืนเมื่อการขอสินเชื่อกับทางสถาบันการเงินเรี ยบร้ อย ซึ่งขณะนี ้บริ ษัท
ได้ รับคืนเงินดังกล่าวคืนเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว
4) การลดลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 588 ล้ านบาท มาจากการลงทุนในงานโครงการขนาดใหญ่ ที่แสดงยอดคงเหลือ
ของงานระหว่างทาในช่วงสิ ้นปี 2560 เพิ่มขึ ้น และงานโครงการเหล่านี ้มีขนตอนและระยะเวลาในการเรี
ั้
ยกชาระเงินได้ ค่อนข้ าง
นาน ประกอบกับในปี นี ้ ได้ นาเงินไปลงทุนในกิจการร่วมค้ า (LAH, Genesis) และ บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน (Campana) จึงทาให้ เงิน
สดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง
5) การลดลงของเงินลงทุนชั่วคราว 25 ล้ านบาท มาจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อ ค้ าทังหมดในปี
้
2560 ที่มีงวดกาหนดจ่ายคืน
ภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน จะถูกจัดให้ แสดงเป็ นเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบการเงิน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ในปี 2560 เพิ่มขึ ้นจานวน 93 ล้ านบาทหรื อ ประมาณ 19% จากปี 2559 คือเพิ่มขึ ้นจาก 486 ล้ านบาทเป็ น 579 ล้ าน
บาท ซึง่ การเพิ่มขึ ้นส่วนใหญ่มาจากการเปลีย่ นแปลงของรายการดังนี ้
1) เงินลงทุนในบริ ษัทต่าง ๆ เพิ่มขึ ้นทังสิ
้ ้น 143 ล้ านบาท โดยเป็ นส่วนลงทุน ในบริ ษัท ล็อกซ์เล่ย์ แอนด์ เอไอที โฮลดิ ้ง จากัด จานวน
25 ล้ านบาท ในบริ ษัท เจเนซิส ดาต้ า เซ็นเตอร์ จากัด จานวน 33 ล้ านบาท และในบริ ษัท Campana Group Pte. Ltd. จานวนเงิน
85 ล้ านบาท
2) การเพิ่มขึ ้นของสินทรัพย์อื่นจานวน 29 ล้ านบาท ซึง่ เป็ นค่ารับประกันและค่าบริ การบารุงรักษาจ่ายล่วงหน้ าสาหรับงานโครงการที่
ให้ บริ การบารุงรักษาในส่วนที่มีระยะเวลาการให้ บริ การเกินกว่า 1 ปี
3) อาคารและอุปกรณ์สานักงานและอุปกรณ์ให้ เช่าสุทธิลดลง 67 ล้ านบาท
โดยสรุ ป สินทรัพย์รวมของบริ ษัท ในงบการเงินปี 2560 เพิ่มขึ ้นประมาณ 513 ล้ านบาทหรื อ 11 % คือจาก 4,512 ล้ านบาท เป็ น 5,025 ล้ าน
บาท
ต่อไปในส่วนของหนี ้สิน โปรดดูงบการเงินหน้ า 84-85 ในรายงานประจาปี
หนี ้สินในปี 2560 หนี ้สินของบริ ษัทส่วนใหญ่จะเป็ นหนี ้สินหมุนเวียน โดยหนี ้สินหมุนเวียนรวมของบริ ษัท ในงบการเงินของปี 2560 เพิ่มขึ ้น
ประมาณ 548 ล้ านบาทหรื อเพิ่มขึ ้น 36% คือจาก 1,507 ล้ านบาทในปี 2559 เป็ น 2,055 ล้ านบาทในปี 2560 ซึ่งการเพิ่มขึ ้นส่วนใหญ่ของ
หนี ้สินหมุนเวียนประกอบด้ วย
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1) การเพิ่มขึ ้นของเจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น 664 ล้ านบาท เนื่องจากงานโครงการขนาดใหญ่ในปี 2560 มีเครดิตเทอมกับเจ้ าหนี ้
การค้ ารายหนึง่ ค่อนข้ างนานเนื่องจากโครงการดังกล่าวต้ องใช้ ระยะเวลานานในการส่งมอบและตรวจรับอุปกรณ์ ให้ ครบถ้ วน
2) การเพิม่ ขึ ้นของรายได้ รับล่วงหน้ าจากลูกค้ าของปี 2560 จานวน 37 ล้ านบาท
3) การลดลงของต้ นทุนที่ยงั ไม่เรี ยกชาระ 110 ล้ านบาท มาจากงานโครงการที่ได้ สง่ มอบเรียบร้ อยแล้ วและก็ได้ รับใบแจ้ งหนี ้สาหรับ
รายการค้ างจ่ายดังกล่าว นอกจากนี ้ยังมีโครงการทีค่ รบอายุการรับประกันแล้ ว จึงทาให้ ต้นทุนที่ยงั ไม่เรี ยกชาระของปี 2560 ลดลง
4) การลดลงของส่วนเงินกู้ยมื ระยะยาวทีถ่ ึงกาหนดชาระภายในหนึง่ ปี จานวน 22 ล้ านบาทมาจากการจ่ายชาระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
ทีก่ ้ ยู ืมมาเพื่อใช้ ในงานโครงการให้ เช่า license การใช้ ระบบงาน
หนี ้สินไม่หมุนเวียน ในปี 2560 ในงบการเงินลดลง 23 ล้ านบาทหรื อ ประมาณ 19% จากปี 2559 คือลดลงจาก 121 ล้ านบาทเป็ น 98 ล้ าน
บาท ซึง่ การลดลงส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากการจ่ายชาระเงินกู้ยมื ระยะยาวซึง่ กู้ยมื สาหรับใช้ ในงานโครงการให้ เช่า license การใช้ ระบบงานที่
กล่าวแล้ วในข้ อ 4 ข้ างต้ น
โดยสรุป หนี ้สินรวมของบริ ษัท ในงบการเงินปี 2560 เพิ่มขึ ้นประมาณ 525 ล้ านบาทหรื อ 32% คือจาก 1,628 ล้ านบาท ในปี 2559 เป็ น 2,153
ล้ านบาท ในปี 2560
ส่วนของผู้ถือหุ้นโปรดดูงบการเงินหน้ า 85 สาหรับยอดคงเหลือของปี 2560 ลดลง 12 ล้ านบาท หรื อ ประมาณ 1 % กล่าวคือลดลงจาก 2,884
ล้ านบาทในปี 2559 เป็ น 2,872 ล้ านบาทในปี 2560 ซึ่งส่วนที่ลดลงของผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่มาจากการจ่ายเงินปั นผลสุทธิด้วยการเพิ่มขึ ้นของ
กาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้ จดั สรร
สาหรับรายได้ รวมนัน้ โปรดดูรายละเอียดในหน้ า 86 ของรายงานประจาปี ในปี 2560 รายได้ ในงบการเงินมีจานวนประมาณ 5,397 ล้ านบาท
เพิ่มขึ ้นจากของปี 2559 ซึง่ มีจานวนประมาณ 4,419 ล้ านบาท โดยคิดเป็ นการเพิ่มขึ ้นประมาณ 978 ล้ านบาทหรื อ 22 % โดยเพิ่มขึ ้นเนื่องจาก
ในปี 2560 บริ ษัทได้ งานโครงการขนาดใหญ่ทเี่ คยคาดว่าจะได้ ประมูลในปี 2559 แต่ได้ เลือ่ นประมูลมาอยูใ่ นปี 2560 เช่น โครงการอินเตอร์ เน็ต
หมูบ่ ้ านหรื อเน็ตประชารัฐ เป็ นต้ น นอกจากนัน้ รายได้ ที่เพิ่มขึ ้นยังมาจากการฟื น้ ตัวทางเศรษฐกิจในภาพรวมทังการส่
้
งออกสินค้ า
การท่องเที่ยว ทาให้ การลงทุนทังภาคเอกชนและภาครั
้
ฐเพิ่มขึ ้น จึงส่งผลให้ รายได้ ของปี 2560 เพิ่มขึ ้นจากของปี 2559 (รายละเอียดในหน้ า
90-93)
สาหรับค่าใช้ จ่ายรวมของปี 2560 ในงบการเงินมีจานวนประมาณ 4,808 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากของปี 2559 ซึ่งมีจานวนประมาณ 3,848 ล้ าน
บาท คิดเป็ นเพิ่มขึ ้นประมาณ 960 ล้ านบาท ส่วนใหญ่เนื่องมาจากการเพิ่มขึ ้นของค่าใช้ จ่ายในการซื ้อสินค้ าตามรายได้ ที่เพิ่มขึ ้น แต่อตั ราการ
เพิ่มขึ ้นของค่าใช้ จา่ ยสูงกว่าอัตราการเพิ่มขึ ้นของรายได้ เนื่องจากงานโครงการขนาดใหญ่ที่รับรู้รายได้ ในปี 2560 มีอตั รากาไรขันต้
้ นค่อนข้ างต่า
เนื่องจากสภาวะที่มีการแข่งขันในตลาด
จากปั จจัยข้ างต้ นทาให้ ในปี 2560 บริ ษัทมีกาไรสุทธิ ในงบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุ นตามวิธีส่วนได้ เสียจานวนประมาณ 431 ล้ านบาท ซึ่ง
เพิ่มขึ ้นจากของปี 2559 ที่มีจานวน 429 ล้ านบาท คิดเป็ นเพิ่มขึ ้นประมาณ 2 ล้ านบาท ส่งผลให้ กาไรสุทธิ ต่อหุ้นในงบการเงิน ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2560 มีมลู ค่าเท่ากับ 2 บาท 9 สตางค์ตอ่ หุ้น
คาถามจากผู้ถือหุ้น
คุณเอกพจน์ นภาวรรณ ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง ถามว่าลูกหนี ้ที่เพิ่มขึ ้นถึง 72 % นันเป็
้ นลูกหนี ้ที่ลกู ค้ าคือใครบ้ าง และคาดว่ารายได้ ปี 2561
จะมาจากลูกหนี ้ส่วนไหนมากที่สดุ
คุณสุรีรัตน์ ปราชญานุกุล ชี ้แจงว่าลูกหนี ้ประกอบด้ วย CAT TOT ภาครัฐและเอกชน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สัดส่วนของลูกหนี ้หลักจะมา
จากลูกค้ า TOT ซึง่ คือโครงการเน็ทประชารัฐ เนื่องจากเป็ นโครงการที่มีขนาดใหญ่ ทาให้ โครงการค้ างเป็ นลูกหนี ้ค่อนข้ างนาน อย่างไรก็ตาม
แม้ วา่ ลูกหนี ้จะเพิ่มขึ ้น แต่เจ้ าหนี ้ก็เพิ่มขึ ้นตามด้ วยซึง่ มีความสอดคล้ องกัน เนื่องจากสัญญาในโครงการดังกล่าวมีลกั ษณะเป็ น Back-to-back
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คุณเอกพจน์ นภาวรรณ ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง ถามว่าลูกหนี ้ที่ยงั ไม่เรี ยกชาระ มีจานวนเท่าไหร่
คุณสุรีรัตน์ ปราชญานุกุล ชี ้แจงว่า ของ TOT เจ้ าเดียวก็เกือบ 1 พันล้ านบาทแล้ ว
คุณเอกพจน์ นภาวรรณ ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง ถามว่าแล้ วมีวิธีจดั การกับลูกหนี ้อย่างไร
คุณสุรีรัตน์ ปราชญานุ กุล ชี ้แจงว่ามีลกู หนีร้ ะยะยาวเป็ นของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจานวนประมาณ 170 ล้ านบาท คาดว่าจะได้ ในปี นี ้
ส่วนลูกหนี ้รายอื่นๆยังอยูต่ ามข้ อตกลงในสัญญา
คุณเอกพจน์ นภาวรรณ ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง ถามว่าแสดงว่าลูกหนี ้เป็ นภาครัฐประมาณ 60-70%
คุณสุรีรัตน์ ปราชญานุกุล ชี ้แจงว่า ถูกต้ องแล้ ว ซึง่ นอกจากที่กล่าวไปยังมี ธนาคารออมสิน ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็ นต้ น อย่างไรก็ตามลูกหนี ้
ของภาครัฐจะมีมลู ค่าหนี ้ที่คอ่ นข้ างใหญ่ ในขณะที่ลกู หนี ้เอกชนก็มีจานวนหลายรายแต่มลู ค่าหนี ้จะเล็กกว่าเมื่อเทียบกับลูกหนี ้ภาครัฐ
คุณเอกพจน์ นภาวรรณ ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง ลูกหนี ้ของภาครัฐมีความสามารถในการทากาไรได้ แค่ 3-4% ถ้ าเป็ นลูกหนี ้ของภาคเอกชน
จะมีความสามารถในการทากาไรเท่าไร และจะขยายตลาดเพื่อเพิ่มสัดส่วนลูกหนี ้เอกชนได้ หรื อไม่
คุณสุรีรัตน์ ปราชญานุกุล ชี ้แจงว่า ปั จจุบนั บริ ษัทก็มีการขยายตลาดไปสูภ่ าคเอกชนมากขึ ้นตามที่คณ
ุ ศิริพงษ์ ได้ นาเสนอรายชื่อฐานลูกค้ า
ใหม่ก่อนหน้ านี ้ มูลค่ารายได้ ของลูกค้ าเอกชนจะไม่ใหญ่เท่าลูกค้ าภาครัฐ ส่วนอัตราการทากาไรขันต้
้ นของเอกชนอยูใ่ นค่าเฉลีย่ ประมาณ 20%
ต้ นๆ
คุณรั ชนี ธรรมเจริ ญ ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง อยากให้ ขยายความเรื่ องโครงการเน็ทประชารัฐว่าปั จจุบนั ดาเนินการไปถึงสถานะใดในเรื่ อง
ต่างๆ เช่น การติดตัง้ การจ่ายค่าคอมมิ ชชั่น การส่งมอบจะมีขึ ้นเมื่อใด และหากส่งมอบเสร็ จแล้ วจะสามารถเก็บเงินได้ เมื่อใดที่บริ ษัทจะ
สามารถรับรู้เป็ นรายได้
คุณสุรีรัตน์ ปราชญานุกุล ชี ้แจงว่า ได้ เริ่ มรับรู้ รายได้ ตงแต่
ั ้ ปีที่แล้ ว ช่วงนี ้อยู่ในระหว่างการตรวจรับและเตรี ยมเอกสารที่เกี่ยวข้ อง เนื่องจาก
โครงการนี ้เป็ นโครงการที่มีการนาสินค้ าเข้ ามาล่าช้ าจึงทาให้ ต้องมีการขยายสัญญาออกไป ซึง่ ปั จจุบนั ได้ ดาเนินการเรื่ องดังกล่าวเรี ยบร้ อยแล้ ว
อย่างไรก็ตามคาดว่าจะได้ รับเงินภายในต้ นไตรมาส 3 ปี 2561นี ้
คุณรัชนี ธรรมเจริญ ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง ความล่าช้ าที่เกิดขึ ้นมาจากใคร
คุณสุรีรัตน์ ปราชญานุกุล ชี ้แจงว่าเป็ นความผิดของทางซัพพลายเออร์ และค่าปรับที่เกิดขึ ้นจะตกไปอยูท่ ี่ซพั พลายเออร์
คุณรัชนี ธรรมเจริญ ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง ค่าปรับที่เกิดขึ ้นนี ้จะทาให้ บริ ษัทโดน blacklist หรื อไม่
คุณสุรีรัตน์ ปราชญานุกุล ชี ้แจงว่ามันมีการขยายสัญญาออกไป ไม่โดน blacklist แน่นอน
คุณรัชนี ธรรมเจริญ ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง จะมีโครงการเน็ทประชารัฐเฟส 2 หรื อไม่
คุณศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์ ชี ้แจงว่า ยังจะมีโครงการอีก แต่ตอ่ ไปจะเป็ นโครงการที่ใช้ งบจาก กสทช. (USO) คือการทาอินเตอร์ เน็ทให้ กบั ตาบล
ที่อยูข่ อบชายแดน
สาหรับระเบียบวาระนี ้ใช้ คะแนนเสียงข้ างมาก 50% เป็ นเกณฑ์ โดยองค์ประชุมสาหรับระเบียบวาระนี ้ มีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ ามาร่วม
ประชุม 321 ราย นับเป็ นจานวนหุ้นได้ 82,378,946 หุ้น
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มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิงบการเงินของบริ ษัทประจาปี 2560 ตามทีค่ ณะกรรมการเสนอด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้ ดังนี ้
เห็นด้ วย
81,900,946 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
99.42
ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.00
งดออกเสียง
478,000 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.58
ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินกาไรและการจ่ ายเงินปั นผลประจาปี 2560
ประธานฯมอบหน้ าที่ให้ คุณศริ นทร์ จันทรนิภาพงศ์ เลขานุการบริ ษัท เป็ นผู้ชี ้แจงถึงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทเกี่ยวกับการ
พิจารณาจัดสรรกาไร และจ่ายเงินปั นผลดังต่อไปนี ้ บริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลไม่ต่ากว่าร้ อยละ 40 ของกาไรสุทธิ ในกรณีที่ไม่มีเหตุจาเป็ น
อื่นใดในการใช้ เงินนัน้ การจ่ายเงินปั นผลนันจะต้
้ องไม่กระทบต่อการดาเนินงานตามปกติของบริ ษัทอย่างมีนยั สาคัญ โดยในปี 2560 บริ ษัทฯมี
กาไรสุทธิทงสิ
ั ้ ้น 462.11 ล้ านบาท (งบเฉพาะกิจการ) และจากการประชุมของคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 1/ 2561 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์
2561 ได้ พิจารณาแล้ วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกาไรสุทธิ จากการดาเนินงานในปี 2560 ดังต่อไปนี ้
1. บริ ษั ท จัด สรรก าไรเป็ นทุน สารองตามกฎหมายครบร้ อยละ 10 ของทุน จดทะเบี ย นตามที่ บัญ ญัติ ไว้ ใ นมาตรา 116 แห่ ง
พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 เรี ยบร้ อยแล้ ว
2. จ่ายเงินปั นผลในปี 2560 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราหุ้นละ 2.05 บาท (สองบาทห้ าสตางค์) และเนื่องจากบริ ษัทได้ จ่ายปั นผลระหว่างกาล
ไปแล้ วเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท (หกสิบห้ าสตางค์) ดังนันบริ
้ ษัทจะจ่ายเงินปั นผล เพิ่มเติมอีกในอัตราหุ้น
ละ 1.40 บาท (หนึ่งบาทสี่สิบสตางค์) โดยกาหนดวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้ รับปั นผลในวันที่ 23 เมษายน 2561 และ
กาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2561
3. กาไรส่วนที่เหลือ บริ ษัทจะจัดไว้ เป็ นกาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้ จดั สรรต่อไป
สาหรับระเบียบวาระนี ้ใช้ คะแนนเสียงข้ างมาก 50% เป็ นเกณฑ์ โดยองค์ประชุมสาหรับระเบียบวาระนี ้ มีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ
เข้ ามาร่วมประชุม 321 ราย นับเป็ นจานวนหุ้นได้ 82,378,946 หุ้น
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิจดั สรรเงินกาไรและการจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2560 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้ วยคะแนนเสียงข้ างมาก
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้ ดังนี ้
เห็นด้ วย
81,938,946 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
99.47
ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.00
งดออกเสียง
440,000 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.53
ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการใหม่ แทนกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระ
ประธานฯได้ ขอให้ เลขานุการบริ ษัทชี ้แจงดังนี ้ ข้ อบังคับบริ ษัท ในหมวด 3 ข้ อ 16 กาหนดไว้ ว่าในการประชุมสามัญประจาปี ผู้ถือหุ้น
ทุกครัง้ กรรมการจานวน 1 ใน 3 จะต้ องพ้ นจากตาแหน่ง ถ้ าจานวนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งไม่อาจแบ่งได้ พอดี 1 ใน 3 ให้ กรรมการจานวน
ใกล้ เคียงที่สดุ กับจานวน 1 ใน 3 ออกจากตาแหน่ง ซึ่งก็คือ 4 ท่าน จากการประชุมของคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 15
กุมภาพันธ์ 2561 มีกรรมการ 4 ท่านที่ต้องออกตามวาระ คือ คุณธนารักษ์ พงษ์ เภตรา คุณภิสกั จารุ ดิลก คุณศรี ภพ สารสาส และ คุณกิจจา
เหล่า บุญ ชัย คณะกรรมการสรรหาฯได้ พิจ ารณาคุณ สมบัติ ความสามารถของผู้ที่ เหมาะสมเข้ า รั บ ตาแหน่ง และได้ เ สนอความเห็น ต่อ
คณะกรรมการบริ ษัท (โดยกรรมการที่มีสว่ นได้ เสียมิได้ ร่วมพิจารณา) เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ พิจารณาแต่งตังกรรมการดั
้
งต่อไปนี ้
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