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รายงานการประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2561 
 

ประชมุเมื่อวนัท่ี 10 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชัน้ 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ เลขที่ 92 
ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง 85 ราย และมอบฉนัทะให้ผู้อื่น
เข้าร่วมประชุมแทน 212 ราย รวมทัง้สิน้จ านวน 297 ราย นบัจ านวนหุ้นรวมกันได้ 81,885,965 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 39.69 ของจ านวนหุ้นที่
จ าหนา่ยได้ทัง้หมดของบริษัท 206,320,897 หุ้น  ซึง่เกินกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมดของบริษัทแล้ว ครบเป็นองค์ประชมุตาม
ข้อบงัคบับริษัท ข้อ 32  โดยมีคณุพงษ์เทพ ผลอนนัต์ รองประธานกรรมการ ท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชมุ 

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้สอบบญัชี และผู้บริหาร  ที่ร่วมกันชีแ้จงรายละเอียดและตอบข้อซกัถามต่อที่
ประชมุมีรายนามดงันี ้

 

 กรรมการท่ีเข้าร่วมประชมุ 
1. คณุพงษ์เทพ ผลอนนัต์  รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา 

                  และพิจารณาคา่ตอบแทน (ท าหน้าที่เป็นประธาน) 
2. คณุโชคชยั ตัง้พลูสนิธนา           กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
3. คณุศิริพงษ์ อุน่ทรพนัธุ์        กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
4. คณุสรุพร รักตประจิต        กรรมการ และรองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานบริการ 
5. คณุกิจจา เหลา่บญุชยั        กรรมการ และรองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานการตลาดและการขาย 
6. คณุศรีภพ สารสาส        กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
7. คณุภิสกั จารุดิลก        กรรมการ 
8. คณุธนารักษ์ พงษ์เภตรา           กรรมการอิสระ 
9. คณุโชดิวตั ดัน่ธนสาร        กรรมการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ฝ่ายขายสว่นงานโครงการพิเศษ 
10. คณุศรินทร์ จนัทรนิภาพงศ์        เลขานกุารบริษัท 

 

 กรรมการท่ีไมไ่ด้เข้าร่วมประชมุ (เนื่องจากติดภารกิจเดินทางตา่งประเทศ) 
1.  คณุธนา ไชยประสทิธ์ ประธานกรรมการ 
2.  คณุกิตตศิกัดิ ์สพโชคชยั กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

 

 ผู้ เข้าร่วมประชมุ 

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

 2.  คณุมณี รัตนบรรณกิจ        ผู้สอบบญัชี  จาก บริษัท ส านกังาน  อีวาย จ ากดั 
 3.  คณุกมลกานต์ พงษ์พานิช ผู้สอบบญัชี  จาก บริษัท ส านกังาน อวีาย จ ากดั 
 4.  คณุสรีุรัตน์ ปราชญานกุลุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ฝ่ายควบคมุการเงิน

และการบญัชี 
 จากบริษัท แอด็วานซ์อินฟอร์เมชัน่ 
    เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

 5.  คณุบญุเลศิ ปัญจา ผู้จดัการฝ่ายการบญัชี  จากบริษัท แอด็วานซ์อินฟอร์เมชัน่ 
    เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

 6.  คณุอดิเรก พิพฒัน์ปัทมา อาสาพิทกัษ์สทิธิผู้ ถือหุ้น  จาก สมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย 
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ก่อนเข้าสูว่าระการประชมุ คณุศรินทร์ จนัทรนิภาพงศ์ เลขานกุารบริษัท ได้ชีแ้จงเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์การออกเสยีงลงคะแนนดงันี ้
 

วิธีนบัคะแนนและการประกาศผลคะแนน  
ขัน้ตอนการออกเสยีงลงคะแนน 

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

ลงคะแนน (ที่ทกุทา่นได้รับเมื่อตอนลงทะเบียน) และประธานฯ จะให้เจ้าหน้าที่น าบตัรลงคะแนนของผู้ ถือหุ้นไปตรวจนบัคะแนน
เสยีง และประกาศผลคะแนนเสยีงให้ที่ประชมุทราบ 

3. ผู้ ถือหุ้นที่ไม่ออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียง หรือไม่ส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ จะถือว่ามีมติเห็นด้วยตามที่
ประธานเสนอตอ่ที่ประชมุ 

 
หลกัเกณฑ์การนบัคะแนนเสยีง 

1. ให้นบัหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติ เว้นแต่กฎหมายก าหนดเป็นอย่างอื่น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากนัให้
ประธานมีเสยีงชีข้าดอีกเสยีงหนึง่ ตา่งหากจากในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้น 

2. การนบัผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ จะนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นในที่ประชุม เฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย 
และ/หรือ งดออกเสียง แล้วน าไปหกัออกจากจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนน
เสยีงที่เห็นด้วย ทัง้นีไ้ด้นบัรวมคะแนนเสยีงที่ผู้มอบฉนัทะได้ลงคะแนนมาในหนงัสอืมอบฉนัทะเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้บนัทึกคะแนน
เสยีงดงักลา่วไว้ลว่งหน้าในตอนท่ีลงทะเบียนเข้าประชมุแล้ว 

3. หากผู้ เข้าร่วมประชุมประสงค์จะออกจากห้องประชุมโดยออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้า โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ หากไม่ได้
ลงคะแนนใดๆให้ถือวา่ออกเสยีงลงคะแนนเห็นด้วย 

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

 
 การแสดงความเห็นหรือซกัถาม 
 หากทา่นผู้ ถือหุ้นทา่นใดประสงค์จะซกัถามหรือแสดงความเห็น ขอความกรุณาให้ซกัถามหรือแสดงความเห็นที่เก่ียวข้องกบัวาระนัน้ๆ
โดยตรง หากท่านผู้ ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามหรือเสนอแนะความคิดเห็นอื่นที่ไม่อยู่ในระเบียบวาระการประชุม ขอความกรุณาแสดง
ความคิดเห็น หรือถามค าถามของทา่นได้ภายหลงัการปิดการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆที่ได้ก าหนดไว้ลว่งหน้าแล้ว เพื่อเป็นการท าให้
การด าเนินการประชมุเป็นไปโดยราบร่ืน 

ทัง้นีใ้นการซกัถามหรือแสดงความเห็นขอความกรุณาให้ทา่นผู้ ถือหุ้นระบช่ืุอ นามสกลุ และสถานะของท่าน เช่น  มาด้วยตนเองหรือ
รับมอบฉนัทะ เพื่อท่ีจะได้บนัทกึรายงานการประชมุได้อยา่งถกูต้องและครบถ้วน 

 

  จากนัน้ประธานกลา่วเปิดการประชมุและด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้
 
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญประจ าปีผู้ถอืหุ้นครัง้ที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 
  

 ประธานฯเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2560 เมื่อวนัที่ 11 เมษายน 2560
 ส าหรับระเบียบวาระนีใ้ช้คะแนนเสยีงข้างมากเป็นเกณฑ์ โดยองค์ประชมุในระเบียบวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะเข้ามาร่วม
ประชมุ 303 ราย นบัจ านวนหุ้นรวมได้ 82,025,865 หุ้น  
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มติที่ประชุม ที่ประชมุมีมติรับรองรายงานการประชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2560 ตามทีค่ณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสยีงข้าง
มากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้ดงันี ้
 

เห็นด้วย         81,590,865 เสยีง คิดเป็นร้อยละ     99.47 
ไมเ่ห็นด้วย                     0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ       0.00 
งดออกเสยีง          435,000      เสยีง คิดเป็นร้อยละ       0.53 

 

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 และรายงานประจ าปี 
  

 ประธานฯได้ขอให้คณุศิริพงษ์ อุน่ทรพนัธุ์ ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ รายงานสรุปผลการด าเนินงาน
ในปีที่ผา่นมา ซึง่คณุศิริพงษ์ อุน่ทรพนัธุ์ ได้รายงานตอ่ที่ประชมุดงันี ้
 

สรุปผลการด าเนินงานปี 2560 
ในปี 2560 ที่ผ่านมา เป็นปีที่เศรษฐกิจไทยเร่ิมฟืน้ตวั การลงทนุด้าน ICT เร่ิมปรากฏให้เห็นมากขึน้เมื่อเทียบกบัปี 2559 โดยเฉพาะ

ภาครัฐที่มีการลงทนุด้าน IT ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ในขณะเดียวกนั อตุสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศก าลงัก้าวเข้าสูก่ารเปลี่ยนแปลง
ในยคุดิจิตอล (Digital Transformation) ซึง่สง่ผลให้หลายองค์กรเร่ิมให้ความส าคญักบัเร่ืองนีม้ากขึน้ ถือเป็นโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ ใน
การพฒันาระบบตา่งๆ รวมทัง้การน าเทคโนโลยีสมยัใหมม่าช่วยในการท างานให้มีประสทิธิภาพ ทัง้นี ้บริษัทฯได้สร้างความพร้อมในทกุรูปแบบ
เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลกูค้าในยุคดิจิตอลที่คาดว่าจะมีมากขึน้ในอนาคตอนัใกล้นีอ้ย่างไรก็ตาม การแข่งขนัในปี 
2560 มีความรุนแรงมากขึน้ สง่ผลให้รายได้เพิ่มขึน้ในอตัราสว่นร้อยละ 22 ในขณะที่ก าไรสทุธิเพิ่มขึน้ในอตัราสว่นร้อยละ 3 เมื่อเทียบกบัปีที่
ผา่นมา ถือวา่เป็นปีที่ประสบผลส าเร็จเป็นท่ีนา่พอใจ 

  

การขยายฐานสูล่กูค้ารายใหม่  
1) Fujitsu (Thailand) Co. Ltd.   5) PTT Digital Solutions Co. Ltd. 
2) Panasonic Motor (Thailand) Co. Ltd.  6) Eternity Grand Logistics Plc. 
3) Symphony Communication Plc.    7) Amata Corporation Plc. 
4) Muang Thai Life  Assurance Plc. 

  
การสร้างพนัธมิตรทางการค้า 
1) ลงนามความร่วมมือทางธุรกิจกบั บริษัท เอสเค เทเลคอม จ ากดั (ประเทศเกาหล)ี เพื่อเสริมศกัยภาพในสายธุรกิจโซลชูัน่ท่ีเก่ียวกบั 

          IoT Solutions, Mobile Application Platform, Smart City Solution, Fiber Intrusion Detection System และ CCTV Solutions  
2) ลงนามบนัทกึข้อตกลงความร่วมมือกบัสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบัง เพื่อมุง่เน้นการพฒันาทางด้าน 
    เทคโนโลยีสารสนเทศ ทัง้ทางด้านนวตักรรมและการพฒันาองค์ความรู้ 
 
การลงทนุ  ขอรายงานความคืบหน้าดงันี ้
1) การลงทนุในประเทศ 
    ร่วมลงทนุในธุรกิจ Data Center ระหวา่งบริษัท WHA, AIT และ ITEL โดยมีช่ือบริษัทวา่ Genesis Data Center 
    ได้เปิดให้บริการแล้วเมื่อวนัท่ี 1 มกราคม 2561 ที่ผา่นมา 
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2) การลงทนุในตา่งประเทศ 
    “MYTHIC” Submarine Cable ประกอบด้วย 2 โครงการ ได้แก่ โครงการ MYTHIC (เคเบิลใต้น า้) โครงการ TARO (เคเบิลบนดิน)  
    โดย TARO ได้มีการเปิดให้บริการแล้ว 
 

การปรับองค์กรสู ่Smart Company 
1)  น า Technology มาใช้ให้เกิดประสทิธิภาพและประสทิธิผลอยา่งเต็มรูปแบบ 
2)  ปรับเปลีย่น Process การท างาน ลดขัน้ตอนให้สอดคล้องกบั Technology 
3)  พฒันาคนในทกุระดบัและทกุต าแหนง่ให้ท างานอยา่งมืออาชีพ (Professional) 
 

การแบง่รายได้ประเภทตา่งๆ 
ในปี 2560 บริษัทมีรายได้ 5,397 ล้านบาท โดยมีสดัสว่นรายได้ทีแ่บง่ตามฐานลกูค้าดงันี ้

1. บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) (“CAT”) จ านวน  11%  
2. บริษัท ทีโอที จ ากดั (มหาชน) (“TOT”) จ านวน  26% 
3. ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน จ านวน   62% 
4. อื่นๆ         1% 

รายได้ที่แบง่ตามประเภทธุรกิจดงันี ้
1. โครงการที่ประมลู     79%       
2. คา่เช่า         3% 
3. บริการ       17% โดยในระยะเวลาไมถ่ึง 2 ปีจาก 10%เพิ่มขึน้เป็น 17% 
4. อื่นๆ         1% 

 เนื่องจากปี 2560 มีการแขง่ขนัด้านราคาสงูสง่ผลให้อตัราก าไรขัน้ต้นที่จากเดิมอยู่ที่ประมาณ 22-24% ลดลงมาอยู่ที่ 20.33% และ
ส่งผลต่อเนื่องมาถึงก าไรสุทธิจากเดิมอยู่ที่ประมาณ 8-10% ลดลงมาอยู่ที่ 7.99% ในส่วนของผลตอบแทนต่อสินทรัพย์(ROA) และ 
ผลตอบแทนตอ่ผู้ ถือหุ้น(ROE) ก็อยูส่งูกวา่คา่เฉลีย่ของอตุสาหกรรม และอตัราหนีส้นิรวมตอ่สว่นผู้ ถือหุ้น(D/E) อยูท่ี่ 0.75  
 สว่นเร่ืองแนวโน้มการท ารายได้ (Trend) ในปี 2561  คาดวา่จะเติบโตจากปี 2560  ที่มีรายได้ประมาณ 5,397 ล้านบาท ได้ไมต่ ่ากว่า 
10% จึงตัง้เป้ารายได้ปี 2561 ที่ 6,000 ล้านบาท โดยพิจารณาจากงานท่ีอยูใ่นมือ(Backlog)ซึง่มีจ านวน 3,432 ล้านบาท งานที่รอใบค าสัง่ซือ้
อีกจ านวน 190 ล้านบาท และงานท่ีอยูร่ะหวา่งประมลูอีก 152 ล้านบาท  
 ในเร่ืองของรูปแบบธุรกิจของบริษัทตอ่จากนี ้เร่ืองของ System Integration(SI) เป็นสว่นที่บริษัทด าเนินการอยู่ อย่างไรก็ตามบริษัท
จะเร่ิมมองถึง Digital Transformation มากขึน้ เช่น  Clouds, Data Analytic, Data Security, SDN และ internet of things อีกทัง้ยงัมีเร่ือง
การลงทนุ เช่น การลงทนุใน Genesis Data Center, โครงการ MYTHIC ทัง้บนดินและใต้ดิน นอกจากนีบ้ริษัทก็มีความสนใจการลงทนุบริษัท 
Startup ซึง่เป็นการลงทนุท่ีไมส่งูแต่อาจต้องใช้ระยะเวลาหนึง่ส าหรับการคืนทนุ 
 
ค าถามจากผู้ ถือหุ้น 
คุณอดิเรก พิพัฒน์ปัทมา ผู้ รับมอบฉนัทะจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย อยากทราบว่าในอนาคตสดัส่วนของรายได้ประจ า (Recurring 
Income) มีเป้าหมายอยูเ่ทา่ไร  
คุณศิริพงษ์ อุ่นทรพันธ์ุ  ชีแ้จงวา่ รายได้ประจ ามาจาก 2 สว่น ได้แก่ สญัญาบ ารุงรักษาหลงัการขาย(บริการ) และคา่เช่า ซึง่ปัจจบุนัมีสดัสว่น
รายได้รวม 20% คาดว่าจะตัง้เป้าหมายไว้ 30% แต่ยงัไม่สามารถก าหนดแน่ชดัว่าจะใช้เวลาก่ีปี เนื่องจากการเพิ่มขึน้แต่ละเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่
เร่ืองที่ง่ายนกั 
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คุณอดิเรก พิพัฒน์ปัทมา ผู้ รับมอบฉนัทะจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย สอบถามว่าโครงการเคเบิล้ใต้น า้มีมลูค่าโครงการเท่าไรและเมื่อ
โครงเสร็จสิน้แล้วจะสามารถท ารายได้ให้บริษัทปีละก่ีล้านบาท ใครเป็นกลุม่ลกูค้าเป้าหมาย และมีการท า presale ไว้ก่อนหรือไม ่
คุณสุรพร รักตประจิต ได้ชีแ้จงว่า โครงการเคเบิล้ใต้น า้มีมลูค่าประมาณ 80 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยในรอบที่ 1 และ 2 ต้องหาเงินลงทุน
ประมาณ 40 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึง่ในรอบท่ี 1 ได้เงินครบแล้ว ได้มาประมาณ 25 ล้านเหรียญสหรัฐ สว่นในรอบที่ 2 อยู่ระหว่างการหาเงิน ซึ่ง
จะเสร็จสิน้การหาเงินภายในสิน้เดือนเมษายน โดยปัจจบุนัมีบริษัทที่สนใจคือ Sumitomo Mitsui Banking Corporation (“Mitsui”) การลงทนุ
นี ้Mitsui จะจ่ายหุ้นละ 110 เหรียญสหรัฐต่อหุ้น ในขณะที่บริษัทจ่ายค่าหุ้น หุ้นละ 80 เหรียญสหรัฐต่อหุ้น  อย่างไรก็ตามการตกลงดงักลา่ว
เป็นการตกลงก่อนที่จะได้รับใบอนญุาต International Gateway จากพม่า จนถึงวนันี ้Mitsui ก็ยงัไม่เข้าลงทนุแต่ประการใดตัง้แต่การตกลง
ครัง้ก่อน ในขณะท่ีโครงการได้มีความคืบหน้าเพิ่มขึน้โดย TARO (เคเบิล้บนดิน) จากประเทศไทยไปพมา่ ซึง่เป็นโครงการท่ีต้องท าส ารองควบคู่
ไปกบัโครงการเคเบิล้ใต้น า้ ได้เร่ิมเปิดทดสอบตัง้แตส่ิน้เดือนธนัวาคม 2560 และมีรายได้แล้ว เฉพาะโครงการ TARO โครงการเดียวคาดว่าจะ
มีรายได้ประมาณ 10 ล้านเหรียญสหรัฐ ดงันัน้ปัจจบุนัโครงการเคเบิล้ใต้น า้อยูร่ะหวา่งหาเงินในรอบที่ 2 อีกประมาณ 20 ล้านเหรียญสหรัฐ ใน
สว่นที่เหลืออีก 40 ล้านเหรียญสหรัฐ จะใช้วิธีกู้ เงิน โดยธนาคารที่จะปลอ่ยกู้คือ ธนาคารกรุงเทพ และ ธนาคารของจีน อย่างไรก็ตามหาก 
Mitsui สนใจเข้าลงทนุตอนนี ้คาดวา่อาจจะต้องจ่ายถึงหุ้นละ 120 เหรียญสหรัฐตอ่หุ้น เนื่องจากโครงการมีความคืบหน้ามากกว่าตอนที่ตกลง
ก่อนหน้านี ้ โดยสว่นตวัไม่แน่ใจว่าจะจบภายในสิน้เดือนนีห้รือไม่แต่ไม่น่าเกิน 2 เดือน อย่างไรก็ตามเมื่อเสร็จสิน้โครงการคาดว่าจะมีก าไร
ประมาณ 15-20% ของเงินลงทนุ 
 
คุณอดิเรก พิพัฒน์ปัทมา ผู้ รับมอบฉนัทะจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย สอบถามว่าในรายงานการประชุมครัง้ก่อนแจ้งว่าไม่สามารถลาก
สาย fiber optic เข้าประเทศไทยได้ เพราะเหตใุด 
คุณสุรพร รักตประจิต ได้ชีแ้จงว่า เนื่องจากเส้นทางที่จะลากสายผ่านจะผ่านหมู่เกาะเภตรา ซึ่งเป็นที่อยู่ของสตัว์สงวน คือพะยนูมีทัง้หมด   
7 ตวั ทางกรมอุทยานแห่งชาติ สตัว์ป่า และพนัธุ์พืชเห็นว่าการลากสายดงักล่าวจะสง่ผลท าลายระบบนิเวศวิทยา จึงไม่อนมุตัิการลากสาย
ดงักลา่วขึน้ในประเทศไทย บริษัทจึงต้องเปลีย่นเส้นทางไปขึน้ที่ประเทศสิงคโปร์แทน ดงันัน้เส้นทางใหม่คือ จากพม่า อินโดนิเซีย สิงคโปร์ ใน
สว่นของโครงการเคเบิล้ใต้น า้ยงัไมไ่ด้เร่ิมด าเนินการแตไ่ด้ท าการส ารวจเรียบร้อยแล้วเนื่องจากอยูร่ะหวา่งหาเงินในรอบท่ี 2 คาดวา่จะเรียบร้อย
ในไตรมาส 1 ของปี 2562 
 
คุณวัฒนี วรปาณิ ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง บริษัทมีนโยบายแตกพาร์หรือไม ่
คุณศิริพงษ์ อุ่นทรพันธ์ุ ได้ชีแ้จงวา่ ก่อนหน้านีบ้ริษัทเคยพาร์ 10 บาทตอนนีเ้หลอื 5 บาทแล้ว ปัจจบุนัยงัไมม่ีแผนการที่จะแตกพาร์ใดๆ 
 

ประธานได้ชีแ้จงวา่เนื่องจากระเบียบวาระนีเ้ป็นการรับทราบผลการด าเนินงานจึงไม่ต้องขอมติที่ประชุมและให้พิจารณาในระเบียบ
วาระตอ่ไปเลย 
 
ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิของบริษัทฯ ประจ าปี 2560 

 

ประธานฯได้มอบหมายให้คณุสรุพร รักตประจิต รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานบริการชีแ้จงดงันี ้
 งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จปี 2560 เป็นงบการเงินที่ผู้ตรวจสอบบญัชีรับอนญุาตจากส านกังาน อีวาย ให้
ความเห็นวา่ถกูต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมิได้มีเง่ือนไขใดๆ ในการให้ความเห็นดงักลา่ว 
 

โดยจะขอน าเสนอการวิเคราะห์งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทนุตามวิธีสว่นได้เสียเป็นหลกัโดยผลการด าเนินงานและการวิเคราะห์งบการเงิน
ส าหรับปี 2560 อย่างละเอียดนัน้ ท่านผู้ ถือหุ้นสามารถดไูด้จากรายงานประจ าปีหน้า 84-102 ซึ่งคือ ค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่าย
จดัการ สว่นในวาระการประชมุนี ้จะสรุปสว่นท่ีเป็นสาระส าคญัในฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน ดงันี  ้
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งบแสดงฐานะการเงินซึง่แสดงเงินลงทนุตามวิธีสว่นได้เสยี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ในสว่นของสนิทรัพย์นัน้ โปรดดรูายละเอียด
ในหน้า 84 ของรายงานประจ าปี 
 
สนิทรัพย์หมนุเวียนในปี 2560 เพิ่มขึน้จ านวน 420 ล้านบาทหรือ ประมาณ 10% จากปี 2559 คือเพิ่มขึน้จาก 4,026 ล้านบาทเป็น 4,446 ล้าน
บาท ในปี 2560 ซึง่การเพิ่มขึน้สว่นใหญ่มาจากการเปลีย่นแปลงของรายการดงันี ้

1) การเพิ่มขึน้ของลกูหนีก้ารค้าจ านวน 966 ล้านบาท ที่มาจากการเพิ่มขึน้ของรายได้ เกิดจากในช่วง ปี 2560  มีโครงการขนาดใหญ่
กบัหน่วยงานรัฐวิสาหกิจซึ่งใช้ระยะเวลาในการตรวจรับยาวและอนมุตัิจ่ายเงินนาน รวมทัง้ยงัมีการให้เครดิตเทอมกบัลกูหนีช้ัน้
ดียาวกวา่ปกติ เนื่องจากมีการแขง่ขนัสงู  

2) การเพิ่มขึน้ของสนิค้าคงเหลอืในช่วงปลายปี 2560 จ านวน 37 ล้านบาท  
3) การเพิ่มขึน้ของเงินให้กู้ยืมระยะสัน้ในกิจการที่เก่ียวข้องกนั จ านวน 18 ล้านบาทเนื่องจากในปี 2560 บริษัท เจเนซิส ดาต้า  เซ็น

เตอร์ จ ากดั ซึ่งเป็นบริษัทที่ AIT ได้ลงทนุเป็นกิจการร่วมค้าอยู่นัน้มีความลา่ช้าในระหว่างการขอสินเช่ือกบัทางสถาบนัการเงิน 
เพื่อให้การก่อสร้าง Data Center สามารถด าเนินการต่อไปได้อย่างต่อเนื่องตามเป้าหมายโครงการ ผู้ ถือหุ้นจึงได้ให้ยืมเงินแก่
บริษัท เจเนซิส ดาต้า  เซ็นเตอร์ จ ากดัไปก่อน และให้ช าระคืนเมื่อการขอสินเช่ือกบัทางสถาบนัการเงินเรียบร้อย  ซึ่งขณะนีบ้ริษัท
ได้รับคืนเงินดงักลา่วคืนเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

4) การลดลงของเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 588 ล้านบาท มาจากการลงทนุในงานโครงการขนาดใหญ่ที่แสดงยอดคงเหลือ
ของงานระหว่างท าในช่วงสิน้ปี 2560 เพิ่มขึน้ และงานโครงการเหล่านีม้ีขัน้ตอนและระยะเวลาในการเรียกช าระเงินได้ค่อนข้าง
นาน ประกอบกบัในปีนี ้ ได้น าเงินไปลงทนุในกิจการร่วมค้า (LAH, Genesis) และ บริษัทที่เก่ียวข้องกนั (Campana) จึงท าให้เงิน
สดและรายการเทียบเทา่เงินสดลดลง 

5) การลดลงของเงินลงทุนชั่วคราว 25 ล้านบาท มาจากเงินลงทุนในหลกัทรัพย์เพื่อค้าทัง้หมดในปี 2560 ที่มีงวดก าหนดจ่ายคืน
ภายในระยะเวลาไมเ่กิน 3 เดือน จะถกูจดัให้แสดงเป็นเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดในงบการเงิน 

 
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน ในปี 2560 เพิ่มขึน้จ านวน 93 ล้านบาทหรือ ประมาณ 19% จากปี 2559 คือเพิ่มขึน้จาก 486 ล้านบาทเป็น 579 ล้าน
บาท ซึง่การเพิ่มขึน้สว่นใหญ่มาจากการเปลีย่นแปลงของรายการดงันี ้

1) เงินลงทนุในบริษัทตา่ง ๆ  เพิ่มขึน้ทัง้สิน้ 143 ล้านบาท โดยเป็นสว่นลงทนุ ในบริษัท ลอ็กซ์เลย์่ แอนด์ เอไอที โฮลดิง้ จ ากดั จ านวน 
25 ล้านบาท ในบริษัท เจเนซิส ดาต้า เซ็นเตอร์ จ ากดั จ านวน 33 ล้านบาท และในบริษัท Campana Group Pte. Ltd. จ านวนเงิน 
85 ล้านบาท  

2) การเพิ่มขึน้ของสนิทรัพย์อื่นจ านวน 29 ล้านบาท ซึง่เป็นคา่รับประกนัและคา่บริการบ ารุงรักษาจ่ายลว่งหน้าส าหรับงานโครงการที่
ให้บริการบ ารุงรักษาในสว่นท่ีมีระยะเวลาการให้บริการเกินกวา่ 1 ปี 

3) อาคารและอปุกรณ์ส านกังานและอปุกรณ์ให้เช่าสทุธิลดลง 67 ล้านบาท 
 

โดยสรุป สินทรัพย์รวมของบริษัท ในงบการเงินปี 2560 เพิ่มขึน้ประมาณ 513 ล้านบาทหรือ 11 % คือจาก 4,512 ล้านบาท เป็น 5,025 ล้าน
บาท 
 

ตอ่ไปในสว่นของหนีส้นิ โปรดดงูบการเงินหน้า 84-85 ในรายงานประจ าปี 
 

หนีส้ินในปี 2560 หนีส้ินของบริษัทสว่นใหญ่จะเป็นหนีส้ินหมุนเวียน  โดยหนีส้ินหมุนเวียนรวมของบริษัท ในงบการเงินของปี 2560 เพิ่มขึน้
ประมาณ 548 ล้านบาทหรือเพิ่มขึน้ 36% คือจาก 1,507 ล้านบาทในปี 2559 เป็น 2,055 ล้านบาทในปี 2560 ซึ่งการเพิ่มขึน้ส่วนใหญ่ของ
หนีส้นิหมนุเวียนประกอบด้วย 
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1) การเพิ่มขึน้ของเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น 664 ล้านบาท เนื่องจากงานโครงการขนาดใหญ่ในปี 2560 มีเครดิตเทอมกบัเจ้าหนี ้
การค้ารายหนึง่คอ่นข้างนานเนื่องจากโครงการดงักลา่วต้องใช้ระยะเวลานานในการสง่มอบและตรวจรับอปุกรณ์ให้ครบถ้วน 

2) การเพิม่ขึน้ของรายได้รับลว่งหน้าจากลกูค้าของปี 2560 จ านวน 37 ล้านบาท  
3) การลดลงของต้นทนุท่ียงัไมเ่รียกช าระ 110 ล้านบาท มาจากงานโครงการท่ีได้สง่มอบเรียบร้อยแล้วและก็ได้รับใบแจ้งหนีส้ าหรับ

รายการค้างจา่ยดงักลา่ว นอกจากนีย้งัมีโครงการทีค่รบอายกุารรับประกนัแล้ว จึงท าให้ต้นทนุท่ียงัไมเ่รียกช าระของปี 2560 ลดลง  
4) การลดลงของสว่นเงินกู้ยมืระยะยาวทีถ่ึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปีจ านวน 22 ล้านบาทมาจากการจ่ายช าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว

ทีกู่้ยืมมาเพื่อใช้ในงานโครงการให้เช่า license การใช้ระบบงาน 
หนีส้นิไมห่มนุเวียน ในปี 2560 ในงบการเงินลดลง 23 ล้านบาทหรือ ประมาณ 19% จากปี 2559 คือลดลงจาก 121 ล้านบาทเป็น 98 ล้าน
บาท ซึง่การลดลงสว่นใหญ่เป็นผลมาจากการจา่ยช าระเงินกู้ยมืระยะยาวซึง่กู้ยมืส าหรับใช้ในงานโครงการให้เช่า license การใช้ระบบงานท่ี
กลา่วแล้วในข้อ 4 ข้างต้น 
 

โดยสรุป หนีส้นิรวมของบริษัท ในงบการเงินปี 2560 เพิ่มขึน้ประมาณ 525 ล้านบาทหรือ 32% คือจาก 1,628 ล้านบาท ในปี 2559 เป็น 2,153 
ล้านบาท ในปี 2560 
 

สว่นของผู้ ถือหุ้นโปรดดงูบการเงินหน้า 85 ส าหรับยอดคงเหลอืของปี 2560 ลดลง 12 ล้านบาท หรือ ประมาณ 1 % กลา่วคือลดลงจาก 2,884  
ล้านบาทในปี 2559 เป็น 2,872 ล้านบาทในปี 2560 ซึ่งสว่นที่ลดลงของผู้ ถือหุ้นสว่นใหญ่มาจากการจ่ายเงินปันผลสทุธิด้วยการเพิ่มขึน้ของ
ก าไรสะสมที่ยงัไมไ่ด้จดัสรร 
 
ส าหรับรายได้รวมนัน้ โปรดดรูายละเอียดในหน้า 86 ของรายงานประจ าปี  ในปี 2560 รายได้ในงบการเงินมีจ านวนประมาณ 5,397 ล้านบาท
เพิ่มขึน้จากของปี 2559 ซึง่มีจ านวนประมาณ 4,419 ล้านบาท โดยคิดเป็นการเพิ่มขึน้ประมาณ 978 ล้านบาทหรือ 22 % โดยเพิ่มขึน้เนื่องจาก
ในปี 2560 บริษัทได้งานโครงการขนาดใหญ่ทีเ่คยคาดวา่จะได้ประมลูในปี 2559 แตไ่ด้เลือ่นประมลูมาอยูใ่นปี 2560 เช่น โครงการอินเตอร์เน็ต
หมูบ้่านหรือเน็ตประชารัฐ เป็นต้น นอกจากนัน้ รายได้ที่เพิ่มขึน้ยงัมาจากการฟืน้ตวัทางเศรษฐกิจในภาพรวมทัง้การสง่ออกสนิค้า  
การท่องเที่ยว ท าให้การลงทนุทัง้ภาคเอกชนและภาครัฐเพิ่มขึน้ จึงสง่ผลให้รายได้ของปี 2560 เพิ่มขึน้จากของปี 2559 (รายละเอียดในหน้า 
90-93)  
ส าหรับคา่ใช้จ่ายรวมของปี 2560 ในงบการเงินมีจ านวนประมาณ 4,808 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากของปี 2559 ซึ่งมีจ านวนประมาณ 3,848 ล้าน
บาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ประมาณ 960 ล้านบาท สว่นใหญ่เนื่องมาจากการเพิ่มขึน้ของคา่ใช้จ่ายในการซือ้สินค้าตามรายได้ที่เพิ่มขึน้ แต่อตัราการ
เพิ่มขึน้ของคา่ใช้จา่ยสงูกวา่อตัราการเพิ่มขึน้ของรายได้เนื่องจากงานโครงการขนาดใหญ่ที่รับรู้รายได้ในปี 2560 มีอตัราก าไรขัน้ต้นคอ่นข้างต ่า
เนื่องจากสภาวะที่มีการแขง่ขนัในตลาด  
 

จากปัจจัยข้างต้นท าให้ในปี 2560 บริษัทมีก าไรสทุธิในงบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียจ านวนประมาณ 431 ล้านบาท ซึ่ง
เพิ่มขึน้จากของปี 2559 ที่มีจ านวน 429 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ประมาณ 2 ล้านบาท ส่งผลให้ก าไรสทุธิต่อหุ้นในงบการเงิน ณ วนัที่ 31 
ธนัวาคม 2560 มีมลูคา่เทา่กบั 2 บาท 9 สตางค์ตอ่หุ้น 
 

ค าถามจากผู้ ถือหุ้น 
คุณเอกพจน์ นภาวรรณ  ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ถามวา่ลกูหนีท้ี่เพิ่มขึน้ถึง 72 % นัน้เป็นลกูหนีท้ี่ลกูค้าคือใครบ้าง และคาดว่ารายได้ปี 2561 
จะมาจากลกูหนีส้ว่นไหนมากที่สดุ  
คุณสุรีรัตน์ ปราชญานุกุล ชีแ้จงวา่ลกูหนีป้ระกอบด้วย CAT TOT ภาครัฐและเอกชน จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั สดัสว่นของลกูหนีห้ลกัจะมา
จากลกูค้า TOT ซึง่คือโครงการเน็ทประชารัฐ เนื่องจากเป็นโครงการที่มีขนาดใหญ่ ท าให้โครงการค้างเป็นลกูหนีค้่อนข้างนาน อย่างไรก็ตาม
แม้วา่ลกูหนีจ้ะเพิ่มขึน้ แตเ่จ้าหนีก็้เพิ่มขึน้ตามด้วยซึง่มีความสอดคล้องกนั เนื่องจากสญัญาในโครงการดงักลา่วมีลกัษณะเป็น Back-to-back 
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คุณเอกพจน์ นภาวรรณ  ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ถามวา่ลกูหนีท้ี่ยงัไมเ่รียกช าระ มีจ านวนเทา่ไหร่ 
คุณสุรีรัตน์ ปราชญานุกุล ชีแ้จงวา่ ของ TOT เจ้าเดียวก็เกือบ 1 พนัล้านบาทแล้ว 
 
คุณเอกพจน์ นภาวรรณ  ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ถามวา่แล้วมีวิธีจดัการกบัลกูหนีอ้ยา่งไร 
คุณสุรีรัตน์ ปราชญานุกุล ชีแ้จงว่ามีลกูหนีร้ะยะยาวเป็นของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัจ านวนประมาณ 170 ล้านบาท คาดว่าจะได้ในปีนี ้
สว่นลกูหนีร้ายอื่นๆยงัอยูต่ามข้อตกลงในสญัญา  
 
คุณเอกพจน์ นภาวรรณ  ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ถามวา่แสดงวา่ลกูหนีเ้ป็นภาครัฐประมาณ 60-70% 
คุณสุรีรัตน์ ปราชญานุกุล ชีแ้จงวา่ ถกูต้องแล้ว ซึง่นอกจากที่กลา่วไปยงัมี ธนาคารออมสิน ตลาดหลกัทรัพย์ฯ เป็นต้น อย่างไรก็ตามลกูหนี ้
ของภาครัฐจะมีมลูคา่หนีท้ี่คอ่นข้างใหญ่ ในขณะที่ลกูหนีเ้อกชนก็มีจ านวนหลายรายแตม่ลูคา่หนีจ้ะเลก็กวา่เมื่อเทียบกบัลกูหนีภ้าครัฐ 
 
คุณเอกพจน์ นภาวรรณ  ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ลกูหนีข้องภาครัฐมีความสามารถในการท าก าไรได้แค่ 3-4% ถ้าเป็นลกูหนีข้องภาคเอกชน
จะมีความสามารถในการท าก าไรเทา่ไร และจะขยายตลาดเพื่อเพิ่มสดัสว่นลกูหนีเ้อกชนได้หรือไม่ 
คุณสุรีรัตน์ ปราชญานุกุล ชีแ้จงวา่ ปัจจบุนับริษัทก็มีการขยายตลาดไปสูภ่าคเอกชนมากขึน้ตามที่คณุศิริพงษ์ได้น าเสนอรายช่ือฐานลกูค้า
ใหมก่่อนหน้านี ้มลูคา่รายได้ของลกูค้าเอกชนจะไมใ่หญ่เทา่ลกูค้าภาครัฐ สว่นอตัราการท าก าไรขัน้ต้นของเอกชนอยูใ่นคา่เฉลีย่ประมาณ 20% 
ต้นๆ  
 
คุณรัชนี ธรรมเจริญ ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง อยากให้ขยายความเร่ืองโครงการเน็ทประชารัฐว่าปัจจุบนัด าเนินการไปถึงสถานะใดในเร่ือง
ต่างๆ เช่น การติดตัง้ การจ่ายค่าคอมมิชชั่น การส่งมอบจะมีขึน้เมื่อใด และหากส่งมอบเสร็จแล้วจะสามารถเก็บเงินได้เมื่อใดที่บริษัทจะ
สามารถรับรู้เป็นรายได้ 
คุณสุรีรัตน์ ปราชญานุกุล ชีแ้จงวา่ ได้เร่ิมรับรู้รายได้ตัง้แต่ปีที่แล้ว ช่วงนีอ้ยู่ในระหว่างการตรวจรับและเตรียมเอกสารที่เก่ียวข้อง เนื่องจาก
โครงการนีเ้ป็นโครงการท่ีมีการน าสนิค้าเข้ามาลา่ช้าจึงท าให้ต้องมีการขยายสญัญาออกไป ซึง่ปัจจบุนัได้ด าเนินการเร่ืองดงักลา่วเรียบร้อยแล้ว 
อยา่งไรก็ตามคาดวา่จะได้รับเงินภายในต้นไตรมาส 3 ปี 2561นี ้
 
คุณรัชนี ธรรมเจริญ ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ความลา่ช้าที่เกิดขึน้มาจากใคร 
คุณสุรีรัตน์ ปราชญานุกุล ชีแ้จงวา่เป็นความผิดของทางซพัพลายเออร์ และคา่ปรับท่ีเกิดขึน้จะตกไปอยูท่ี่ซพัพลายเออร์ 
 
คุณรัชนี ธรรมเจริญ ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง คา่ปรับท่ีเกิดขึน้นีจ้ะท าให้บริษัทโดน blacklist หรือไม ่
คุณสุรีรัตน์ ปราชญานุกุล ชีแ้จงวา่มนัมีการขยายสญัญาออกไป ไมโ่ดน blacklist แนน่อน  
 
คุณรัชนี ธรรมเจริญ ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง จะมีโครงการเน็ทประชารัฐเฟส 2 หรือไม ่
คุณศิริพงษ์ อุ่นทรพันธ์ุ  ชีแ้จงวา่ ยงัจะมีโครงการอีก แตต่อ่ไปจะเป็นโครงการท่ีใช้งบจาก กสทช. (USO) คือการท าอินเตอร์เน็ทให้กบัต าบล
ที่อยูข่อบชายแดน 
 

ส าหรับระเบียบวาระนีใ้ช้คะแนนเสยีงข้างมาก 50% เป็นเกณฑ์ โดยองค์ประชมุส าหรับระเบียบวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะเข้ามาร่วม
ประชมุ 321 ราย นบัเป็นจ านวนหุ้นได้ 82,378,946 หุ้น 
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มติที่ประชุม ที่ประชมุมีมติอนมุตัิงบการเงินของบริษัทประจ าปี 2560 ตามทีค่ณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้ดงันี ้

เห็นด้วย  81,900,946 เสยีง คิดเป็นร้อยละ   99.42 
ไมเ่ห็นด้วย                   0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ     0.00 
งดออกเสยีง        478,000        เสยีง คิดเป็นร้อยละ     0.58 

 
ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงนิก าไรและการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2560 
  

 ประธานฯมอบหน้าที่ให้ คณุศรินทร์ จนัทรนิภาพงศ์ เลขานกุารบริษัท เป็นผู้ ชีแ้จงถึงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกบัการ
พิจารณาจดัสรรก าไร และจ่ายเงินปันผลดงัตอ่ไปนี ้บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิ ในกรณีที่ไมม่ีเหตจุ าเป็น
อื่นใดในการใช้เงินนัน้ การจ่ายเงินปันผลนัน้จะต้องไมก่ระทบตอ่การด าเนินงานตามปกติของบริษัทอยา่งมีนยัส าคญั โดยในปี 2560 บริษัทฯมี
ก าไรสทุธิทัง้สิน้ 462.11 ล้านบาท (งบเฉพาะกิจการ) และจากการประชุมของคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/ 2561 เมื่อวนัที่ 15 กุมภาพนัธ์ 
2561 ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรก าไรสทุธิ จากการด าเนินงานในปี 2560 ดงัตอ่ไปนี ้

1. บริษัทจัดสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 116 แห่ง
พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 เรียบร้อยแล้ว 

2. จ่ายเงินปันผลในปี 2560 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 2.05 บาท (สองบาทห้าสตางค์) และเนื่องจากบริษัทได้จ่ายปันผลระหวา่งกาล
ไปแล้วเมื่อวนัท่ี 7 กนัยายน 2560 ในอตัราหุ้นละ 0.65 บาท (หกสบิห้าสตางค์) ดงันัน้บริษัทจะจ่ายเงินปันผล เพิ่มเติมอีกในอตัราหุ้น
ละ 1.40 บาท (หนึ่งบาทสี่สิบสตางค์)  โดยก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับปันผลในวนัที่ 23 เมษายน 2561 และ
ก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2561 

3. ก าไรสว่นท่ีเหลอื บริษัทจะจดัไว้เป็นก าไรสะสมที่ยงัไมไ่ด้จดัสรรตอ่ไป 
 

ส าหรับระเบียบวาระนีใ้ช้คะแนนเสยีงข้างมาก 50% เป็นเกณฑ์ โดยองค์ประชมุส าหรับระเบยีบวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ 
เข้ามาร่วมประชมุ 321 ราย นบัเป็นจ านวนหุ้นได้ 82,378,946 หุ้น 
 

มติที่ประชุม ที่ประชมุมีมติอนมุตัิจดัสรรเงินก าไรและการจา่ยเงินปันผลประจ าปี 2560 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสยีงข้างมาก
ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้ดงันี ้

เห็นด้วย  81,938,946 เสยีง คิดเป็นร้อยละ   99.47 
ไมเ่ห็นด้วย                   0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ     0.00 
งดออกเสยีง        440,000    เสยีง คิดเป็นร้อยละ     0.53 

 
ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ 

 

ประธานฯได้ขอให้เลขานกุารบริษัทชีแ้จงดงันี ้ข้อบงัคบับริษัท ในหมวด 3 ข้อ 16 ก าหนดไว้ว่าในการประชุมสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้น
ทกุครัง้ กรรมการจ านวน 1 ใน 3 จะต้องพ้นจากต าแหนง่ ถ้าจ านวนกรรมการที่พ้นจากต าแหนง่ไมอ่าจแบง่ได้พอดี 1 ใน 3 ให้กรรมการจ านวน
ใกล้เคียงที่สดุกับจ านวน 1 ใน 3 ออกจากต าแหน่ง ซึ่งก็คือ 4 ท่าน จากการประชุมของคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2561 เมื่อวนัที่ 15 
กมุภาพนัธ์ 2561 มีกรรมการ 4 ท่านที่ต้องออกตามวาระ คือ คณุธนารักษ์ พงษ์เภตรา คณุภิสกั จารุดิลก คณุศรีภพ สารสาส และ คณุกิจจา
เหล่าบุญชัย คณะกรรมการสรรหาฯได้พิจารณาคุณสมบัติ ความสามารถของผู้ ที่เหมาะสมเข้ารับต าแหน่ง และได้เสนอความเห็นต่อ
คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการท่ีมีสว่นได้เสยีมิได้ร่วมพิจารณา) เพื่อเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นให้พิจารณาแตง่ตัง้กรรมการดงัตอ่ไปนี  ้
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