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Advanced Information Technology Plc. 
 

การประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 

บมจ. แอด็วานซ์อินฟอร์เมช่ันเทคโนโลยี  
วันที่ 11 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. 

ห้องแกรนด์บอลรูม ชัน้ 3 โรงแรมโกลเด้นทวิลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ 

   เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ  

              เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10320 



1. การออกเสียงลงคะแนน ประธานในที่ประชมุจะขอให้ผู้ ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน โดยใช้ระบบ Against Vote 

2. ผู้ ถือหุ้นเฉพาะท่ีประสงค์จะออกเสียงไมเ่หน็ด้วย หรืองดออกเสียง ให้ท าเคร่ืองหมายในช่องไมเ่หน็ด้วยหรืองด
ออกเสียงในบตัรลงคะแนน และประธานฯจะให้เจ้าหน้าท่ีน าบตัรลงคะแนนของผู้ ถือหุ้นไปตรวจนบัคะแนน
เสียง และประกาศผลคะแนนเสียงให้ท่ีประชมุทราบ 

3. ผู้ ถือหุ้นท่ีไมอ่อกเสียงลงคะแนนในบตัรลงคะแนนเสียง หรือไมส่ง่บตัรลงคะแนนให้เจ้าหน้าท่ี จะถือวา่มีมติ
เหน็ด้วยตามท่ีประธานเสนอต่อท่ีประชมุ 
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วธีิการนับคะแนนและการประกาศผลคะแนน 
ขัน้ตอนการออกเสียงลงคะแนน 
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ตัวอย่างใบลงคะแนนเสียง 



1. ให้นบัหนึง่หุ้นเป็นหนึง่เสียง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานมีเสียงชีข้าด
อีกเสียงหนึ่งต่างหากจากในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้น 

2. การนบัผลการลงคะแนนเสียงในแตล่ะระเบียบวาระ จะนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นในที่ประชมุ เฉพาะที่ออก
เสียงไมเ่หน็ด้วย และ/หรือ งดออกเสียงแล้วน าไปหกัออกจากจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นในที่ประชมุ
รวมทัง้ท่ีมอบฉนัทะท่ีได้บนัทกึไว้ลว่งหน้า 

3. หากผู้ เข้าร่วมประชมุประสงค์จะออกจากห้องประชมุโดยออกเสียงลงคะแนนไว้ลว่งหน้า โปรดติดต่อเจ้าหน้าท่ี 
เว้นแตป่ระสงค์จะให้ถือวา่ออกเสียงลงคะแนนเหน็ด้วย 

4. การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบคุะแนนเสียง เหน็ด้วย ไมเ่หน็ด้วย และงดออกเสียง โดยในแตล่ะ
ระเบียบวาระจะใช้จ านวนหุ้นของผู้ เข้าประชมุลา่สดุ 
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กตกิาการนับคะแนนเสียง 



• หากทา่นผู้ ถือหุ้นทา่นใดประสงค์จะซกัถามหรือแสดงความเห็น ขอความกรุณาให้ซกัถามหรือแสดงความเห็นท่ี
เก่ียวข้องกบัระเบียบวาระนัน้ๆโดยตรง หากทา่นผู้ ถือหุ้นประสงค์ท่ีจะสอบถามหรือเสนอแนะความคิดเห็นอ่ืนท่ีไม่
อยูใ่นระเบียบวาระการประชมุสามารถแสดงความคิดเหน็ของทา่นได้ภายหลงัการปิดการประชมุตามระเบียบ
วาระตา่งๆที่ได้ก าหนดไว้ลว่งหน้า 

 

• ทัง้นีก้ารซกัถามหรือแสดงความเหน็ขอความกรุณาให้ทา่นผู้ ถือหุ้นระบช่ืุอของทา่น เพ่ือท่ีจะได้บนัทกึรายงานการ
ประชมุได้อยา่งถกูต้องและครบถ้วน 
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การแสดงความเหน็หรือซักถาม 



1. คณุธนา ไชยประสิทธ์ิ ประธานกรรมการ 

2. คณุโชคชยั ตัง้พลูสินธนา กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

3. คณุศิริพงษ์ อุน่ทรพนัธุ์  กรรมการและประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

4. คณุพงษ์เทพ ผลอนนัต์  รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาฯ 

5. คณุศรีภพ สารสาส  กรรมการอสิะ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

6. คณุสรุพร รักตประจิต  กรรมการ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานบริการ 

7. คณุกิจจา เหลา่บญุชยั  กรรมการ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานการขายและการตลาด 

8. คณุธนารักษ์ พงษ์เภตรา  กรรมการอิสระ  

9. คณุกิตติศกัด์ิ สพโชคชยั  กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

10. คณุภิสกั จารุดิลก  กรรมการ 

11. คณุโชดิวตั ดัน่ธนสาร  กรรมการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ฝ่ายขายสว่นงานโครงการพิเศษ 
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รายนามคณะกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 



         รายนาม          หน่วยงาน 

1. คณุมณี รัตนบรรณกิจ     บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 

2. คณุกมลกานต์ พงษ์พานิช              บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั  
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ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนและผู้เข้าร่วมประชุม 

 รายนาม          หน่วยงาน 

1. คณุนิพธั ป่ินแสง     บริษัท ส านกังาน กฎหมาย นิพธั ป่ินแสง จ ากดั 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 



ระเบียบวาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2559 
เม่ือวันที่ 8 เมษายน 2559 

 

ความเหน็คณะกรรมการ : เหน็สมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้น ครัง้
ที่ 1/2559 เม่ือวันที่ 8 เมษายน 2559 ดงักล่าวให้ผู้ถือหุ้นรับรอง 
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ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 และรายงาน
ประจ าปี 

 

ความเหน็คณะกรรมการ : เหน็สมควรสรุปรายงานเกี่ยวกับกิจการของบริษัทในรอบปี 
2559 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบในวันประชุมฯ และไม่ต้องมีการลงมต ิ
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ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 และรายงาน
ประจ าปี (ต่อ) 
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สรุปผลการด าเนินงานปี 2559 

 ในปี 2559 ท่ีผ่านมา เป็นอีกปีหนึง่ที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจท่ีถดถอย การลงทนุของภาครัฐด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารท่ีไม่มากพอ  อีกทัง้เบิกจ่ายงบประมาณของภาครัฐเป็นไปอย่างล่าช้าประกอบกบัอตุสาหกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีอยู่ในช่วงรอยตอ่ของการเปลี่ยนแปลงสูย่คุดิจิตอลแบบเตม็ตวั (Digital transformation) สง่ผลให้ทัง้สว่น
ของรายได้และก าไรสทุธิลดลงในอตัราส่วนร้อยละ 16.0 และร้อยละ 13.5 ตามล าดบัเม่ือเทียบกบัปี 2558 ท่ีผ่านมา อย่างไรก็
ตามบริษัทยงัคงสามารถรักษาอตัราส่วนก าไรขัน้ต้นใกล้เคียงกบัปีท่ีผ่านมาอยู่ร้อยละ 24.7 จาการเปลี่ยนแปลงสูย่คุ Digital 

Transformation บริษัทได้ติดตามอย่างใกล้ชิดและได้ปรับแนวทางการด าเนินธรุกิจเพื่อรองรับความต้องการของลกูค้าท่ีก าลงั
ตื่นตวัและเตรียมการประยกุต์ใช้ระบบดิจิตอลในทกุภาคสว่น นอกจากนัน้บริษัทยงัเตรียมการเสริมและพฒันาบคุลากรให้มี
ความพร้อมในการให้บริการลกูค้าในยคุดิจิตอลอย่างสมบรูณ์แบบ 

  

 

 

 



ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 และรายงาน
ประจ าปี (ต่อ) 
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• การขยายฐานสู่ลูกค้ารายใหม่  
 1) Kasikorn Bank PCL 

 2) Siam Retail Development Co., Ltd. (Fashion Island) 

 3) Thai Military Bank  

 4) Bangkok University 

 5) Software Industry Promotion Agency (Public Organization) 

 6) Myanmar SpeedNet Co., Ltd 

  

• การร่วมลงนามในบันทกึข้อตกลงความร่วมมือ  
1) แต่งตัง้ AIT ในฐานะ Cloud Reseller เพ่ือให้บริการ INET-Cloud ให้แก่กลุม่ลกูค้า AIT  

 

2) ได้ลงนามบนัทกึข้อตกลงความร่วมมือกบัคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร 
ในการแลกเปลี่ยนความ ร่วมมือทางวิชาการและบคุลากร 

 
 
 



ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 และรายงาน
ประจ าปี (ต่อ) 
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• การลงทุน 

1)  การลงทุนในประเทศ 
• ร่วมลงทนุในธุรกิจ Data Center กบับริษัท WHA, AIT และ ITEL โดยมีช่ือบริษัทว่า Genesis Data 

Center 

• ขนาด 624 racks มลูค่าการลงทนุประมาณ 420 ล้านบาท 
• คาดวา่จะเปิดให้บริการภายในไตรมาส 3 ของปี 2560 

2) การลงทุนในต่างประเทศ 
• “MYTHIC” Submarine Cable (เร่ิมโครงการแล้ว) 

• SCT in Cambodia (อยูร่ะหวา่งด าเนินการ) 
 

 

 

 

 

 



ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 และรายงาน
ประจ าปี (ต่อ) 
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• การปรับองค์กรสู่ Smart Company 

1) น า Technology มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยา่งเตม็รูปแบบ 
2) ปรับเปลี่ยน Process การท างาน ลดขัน้ตอนให้สอดคล้องกบั Technology 

3) พฒันาคนในทกุระดบัและทกุต าแหน่งให้ท างานเย่ียงมืออาชีพ (Professional) 
 

 

 



 Fact Finding 
 

           สรุปผลประกอบการปี 2559 



6,023 
6,652 

5,271 

4,419 

2556 2557 2558 2559 

              2% 

กสท. ทีโอที 

1,337 
1,174 

1,433 
1,123 1,212 1,144 

940 

Q2'58 Q3'58 Q4'58 Q1'59 Q2'59 Q3'59 Q4'59

อื่นๆ ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ/เอกชน 

สัดส่วนรายได้แบ่งตามฐานลูกค้า 
รายได้รวมรายปี (ล้านบาท) รายได้รวมรายไตรมาส (ล้านบาท) 

     10% 

  22% 

                 66% 

  13% 

  24% 

หมายเหตุ : งบการเงนิซึ่งแสดงเงนิลงทุนวิธีส่วนได้เสีย 

    61% 
                  2% 



6,023 
6,652 

5,271 

4,419 

2556 2557 2558 2559 Q2'58 Q3'58 Q4'58 Q1'59 Q2'59 Q3'59 Q4'59

1,144 1,212 1,123 

1,433 
1,174 

1,337 

บรกิาร 

รายได้แบ่งตามประเภทธุรกจิ 
รายได้รวมรายปี (ล้านบาท) รายได้รวมรายไตรมาส (ล้านบาท) 

 4% 

71% 

  22% 

 4% 

72% 

  23% 

หมายเหตุ : งบการเงนิซึ่งแสดงเงนิลงทุนวิธีส่วนได้เสีย 

940    3% 

   1% 

อืน่ๆ โครงการ เชา่ 



ก าไรขัน้ต้น 

302 
256 

311 

258 
285 284 

241 

23.10% 22.80% 22.10% 23.20% 23.67% 25.17% 26.34% 

Q2'58 Q3'58 Q4'58 Q1'59 Q2'59 Q3'59 Q4'59

1,426 1,481 

1,220 
1,067 

23.90% 
23.00% 23.70% 

24.49% 

2556 2557 2558 2559 

ก าไรขัน้ต้น อตัราก าไรขัน้ต้น 

ก าไรขัน้ต้น(ล้านบาท) และอัตราก าไรขัน้ต้น(%)รายปี ก าไรขัน้ต้น(ล้านบาท) และอัตราก าไรขัน้ต้น(%)รายไตรมาส 

หมายเหตุ : งบการเงนิซึ่งแสดงเงนิลงทุนวิธีส่วนได้เสีย  



567 
659 

533 

429 

9.40% 
9.90% 

10.10% 9.72% 

2556 2557 2558 2559 

ก าไรสทุธิ อตัราก าไรสทุธิ 

124 
149 

117 108 108 102 111 

9.30% 

12.67% 

8.20% 
9.62% 8.95% 8.92% 

11.80% 

Q2'58 Q3'58 Q4'58 Q1'59 Q2'59 Q3'59 Q4'59

ก าไรสุทธิ 
ก าไรสุทธิ(ล้านบาท) และอัตราก าไรสุทธิ (%) รายปี ก าไรสุทธิ(ล้านบาท) และ อัตราก าไรสุทธิ (%) รายไตรมาส 

หมายเหตุ : งบการเงนิซึ่งแสดงเงนิลงทุนวิธีส่วนได้เสีย  



อัตราส่วนการท าก าไร 

17.8% 
19.0% 

15.0% 

12.0% 

2556 2557 2558 2559 

29.5% 
26.0% 

19.3% 

14.9% 

2556 2557 2558 2559 

ผลตอบแทนตอ่สนิทรพัย(์%) ROA ผลตอบแทนตอ่สว่นผูถ้อืหุน้(%) ROE 

SETICT SETICT 

แหล่งทีม่า: www.set.or.th  ณ วันที ่10 เมษายน 2560 



2,227 
2,194 

1,487 

1,810 
1,628 

1.53 

0.90 

0.55 0.63 0.56 

2555 2556 2557 2558 2559 

หนีส้นิรวม D/E (x)

โครงสร้างเงนิทุน 

หนีส้นิรวม  และ หนีส้นิรวมตอ่สว่นผูถ้อืหุน้(D/E) 



ข้อมูลหลักทรัพย์และการจ่ายเงนิปันผล 

ขอ้มลูหลกัทรพัย ์

ราคาพาร:์ 5.00 บาท  ราคาหุน้: 29.25 บาทตอ่หุน้ 

จ านวนหุน้: 206.32 ลา้นหุน้ P/E 14.71 เทา่ 

มลูคา่ตลาด: 6,086.47 ลา้นบาท P/BV 2.11 เทา่ 

ตา่งชาตถิอืไมเ่กนิ: 25.00% อตัราการผลตอบแทนเงนิปันผล: 6.78 % 

6.07 6.57 
5.35 

8.07 

3.21 
2.53 2.17 

4.50 5.00 
4.00 

2.75 
2.00 2.05 2.00 

74% 76% 75% 

34% 

62% 

81% 
92% 

2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 

ก าไรตอ่หุน้ (บาท/หุน้) เงนิปันผลตอ่หุน้ (บาท/หุน้) อตัราการจา่ยเงนิปันผล (%) 

บรษิทัมนีโยบายการจา่ยเงนิปนัผลไมต่ า่กวา่รอ้ยละ 40 ของก าไรสทุธ ิ

แหล่งทีม่า: www.set.or.th  ณ วนัที ่10 เมษายน 2560, งบการเงินเฉพาะกิจการ 

* 

หมายเหต ุ: * บริษทัจดทะเบียนเพ่ิมทนุที่กระทรวงพานิชย์ จาก 68.7 ล้านหุน้ เป็น 206.3 ล้านหุน้ 
                เมื่อวนัที ่24 ธนัวาคม 2556  



ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 และรายงาน
ประจ าปี (ต่อ) 
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• ปฏทินิการจ่ายเงนิปันผล 
 

 

 
ขึน้เคร่ืองหมาย XD วนัที ่19 เดือน เมษายน 2560 

 
ก าหนดปิดสมดุทะเบียนเพื่อรับเงินปันผล วนัที ่24 เดือน เมษายน 2560 

 
จ่ายเงินปันผลใน วนัที ่9 เดือน พฤษภาคม 2560 

 



ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 และรายงาน
ประจ าปี (ต่อ) 
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รางวัลที่ได้รับ 
 FY 15 Public Sector Partner of the year 
 FY 15 Enterprise Partner of the year 
 FY 15 Architecture excellence Data Center partner of the year 
 APJ Top Performance Data Center Partner 
 FY16 Services Partner of the Year 
 FY16 Collaboration Partner of the Year 



 Fact Finding 
 

       แผนด าเนินงานปี 2560 



ระเบียบวาระที่ 2 รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 

5,000 

3,696 

907 
385 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

เป้าหมาย แบ๊คล๊อก 2560+2561 รอค าสัง่ซือ้ ระหวา่งประมลู 

 รายได ้(ลา้นบาท) 

19,475 

โครงการท่ีคาดว่าจะเข้าร่วมประมูล 

ประมาณการ 

แหล่งทีม่า: ประมาณการจากของบริษัท ณ  วันที ่10  เมษายน  2560 

ภาพรวมปี 2560-2561 



ระเบียบวาระที่ 2 รายงานแผนด าเนินงานของบริษัทปี 2560 
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• การขยายแผนธุรกิจ Digital Transformation 

 

 

 



ระเบียบวาระที่ 2 รายงานแผนด าเนินงานของบริษัทปี 2560 
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• การปรับปรุงศนูย์ฝึกอบรมใหม ่(TraiNex) 
  ย้ายศนูย์ฝึกอบรมไปที่ตกึCyberworld Tower (อยู่ระหว่างด าเนินการ) 

 

 

 

 



ระเบียบวาระที่ 3 พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิของบริษัท ประจ าปี 2559 

ความเหน็คณะกรรมการ: เหน็สมควรให้ผู้ถือหุ้นพจิารณาอนุมัตงิบการเงนิบริษัท
ประจ าปี 2559 ซึ่งแสดงฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 
2559 
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(หน่วย : ล้านบาท) 

เพิ่มขึน้/(ลดลง) เพิ่มขึน้/(ลดลง)

31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 58 จ านวนเงิน ร้อยละ

สินทรัพย์หมุนเวียน 4,026     4,180     (154)      (4)        

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 486       493       (7)          (1)        

รวมสินทรัพย์ 4,512     4,673     (161)      (3)        

  งบการเงนิซึ่งแสดงเงนิลงทุน

ตามวิธีส่วนได้เสีย

29 

งบการเงนิบริษัท ประจ าปี 2559 
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(หน่วย : ล้านบาท) 

เพิ่มขึน้/(ลดลง) เพิ่มขึน้/(ลดลง)

31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 58 จ านวนเงิน ร้อยละ

หนีสิ้นหมุนเวียน 1,507    1,645    (138)    (8)        

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน 121      165       (44)      (27)      

รวมหนีสิ้น 1,628    1,810    (182)    (10)      
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,884    2,862    22       1         

 งบการเงนิซึ่งแสดงเงนิลงทุน

ตามวิธีส่วนได้เสีย

งบการเงนิบริษัท ประจ าปี 2559 
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(หน่วย : ล้านบาท) 

เพิ่มขึน้/(ลดลง) เพิ่มขึน้/(ลดลง)

31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 58 จ านวนเงิน ร้อยละ

รวมรายได้ 4,419    5,271    (852)    (16)       

รวมค่าใช้จ่าย 3,848    4,601    (753)    (16)       

ก าไรสุทธิ* 429      533       (104)    (20)       

ก าไรต่อหุ้น 2.08      2.58      

  งบการเงินซึ่งแสดงเงิน

ลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

งบการเงนิบริษัท ประจ าปี 2559 

หมายเหตุ :  *ก าไรสุทธิ ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท 



• บริษัทได้จดัสรรก าไรเป็นทนุส ารองครบร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียนตามท่ีบญัญตัิไว้ในมาตรา 116 แหง่
พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 

• จดัสรรเป็นเงินปันผลอีก ในอตัราหุ้นละ 1.50 บาท ซึง่เม่ือรวมกบัเงินปันผลระหวา่งกาลในอตัราหุ้นละ 0.50 

บาท เทา่กบับริษัทจ่ายเงินปันผลรวมทัง้ปี 2559 ในอตัราหุ้นละ 2.00 บาท  

  - วนั Record Date เป็นวนัศกุร์ท่ี 21 เม.ย. 2560  

 - วนัปิดสมดุทะเบียน เป็นวนัจนัทร์ท่ี 24 เม.ย. 2560 

  - ก าหนดจ่ายปันผลในวนัองัคารท่ี 9 พ.ค.2560 

• ก าไรสว่นท่ีเหลือ บริษัทจะจดัเป็นก าไรสะสมท่ียงัไมจ่ดัสรรตอ่ไป 
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ระเบียบวาระที่ 4 พจิารณาจัดสรรเงนิก าไรและการจ่ายปันผลประจ าปี 2559 

ความเหน็คณะกรรมการ : 
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หวัข้อ 2559 2558 2557 

ก าไรสุทธิ* (ล้านบาท) 434.28 532.51 658.56 

ก าไรสุทธิ/หุ้น (บาท) 2.08 2.58 3.19 

เงนิปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น) 0.50 0.55 0.90 

เงนิปันผล (บาท/หุ้น) 1.50 1.50 1.10 

รวมเงนิปันผลทัง้ปี (บาท/หุ้น) 2.00 2.05 2.00 

อัตราการจ่ายเงนิปันผลเทียบกับก าไรสุทธิ (%) 96.15 79.46 62.66 

จ านวนหุ้น (ล้านหุ้น) 206.32 206.32 206.32 

หมายเหตุ :  *ก าไรสุทธิ ส่วนทีเ่ป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท 

งบการเงินรวม 
ประวัตกิารจ่ายปันผลในช่วง 3 ปี 



 

รายชื่อกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ 

 1. คุณธนา ไชยประสทิธ์ิ  ประธานคณะกรรมการบริษัท 
 2. คุณศิริพงษ์ อุ่นทรพันธ์ุ  ประธานคณะกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการใหญ่/  
     กรรมการบริษัท/กรรการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
 3. คุณโชคชัย ตัง้พูลสนิธนา กรรมการอสิระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 4. คุณโชดวัิต ดั่นธนสาร  กรรมการบริษัท 

34 

ระเบียบวาระที่ 5 พจิารณาเลือกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ 



ความเหน็คณะกรรมการ: เหน็สมควรให้ที่ประชุมพจิารณาอนุมัตติามข้อพจิารณาของคณะกรรมการสรรหา
และพจิารณาค่าตอบแทนเสนอกล่าวคือการรับทราบการครบวาระการด ารงต าแหน่งและพจิารณาแต่งตัง้
กรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบวาระดังนี ้

 1. คุณธนา ไชยประสทิธ์ิ  ประธานคณะกรรมการบริษัท 

 2. คุณโชคชัย ตัง้พูลสนิธนา กรรมการอสิระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 3. คุณศริิพงษ์ อุ่นทรพันธ์ุ  ประธานคณะกรรมการบริหาร/ กรรมการผู้จัดการใหญ่/  
     กรรมการบริษัท/ กรรการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

 4. คุณโชดวัิต ดั่นธนสาร  กรรมการบริษัท 
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ระเบียบวาระที่ 5 พจิารณาเลือกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ 



การพจิารณาแต่งตัง้กรรมการรายบุคคล 1 

  คุณธนา ไชยประสิทธ์ิ 
• ประธานกรรมการบริษัท 
• สัญชาต ิ: ไทย          อายุ : 63 ปี 
• การศึกษาสูงสุด :   - MINI MBA มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

       - ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตตมิศักดิ์ สาขาศึกษาศาสตร์ มหาลัยรามค าแหง 
       - ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตตมิศักดิ์ สาขาการจัดการทั่วไป  
           มหาวทิยาลัยราชภฏัจันทรเกษม 

       - ปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตตมิศักดิ์ สาขาวชิานวัตกรรมการจดัการการกีฬา  มหาวทิยาลัยราชภฎัสวนสุนันทา 
• การอบรมหลักสูตรกรรมการ :  -ไม่มี- 
• จ านวนหุ้นที่ถือในบริษัท :  2,250,000 หุ้น (ณ 30 ธ.ค. 2559) คดิเป็นน้อยกว่าร้อยละ 1.09  ของทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 
• ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้ : กรรมการ 
• จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ : 14 ปี 
• ประวัตกิารเข้าร่วมการประชุมปี 2559: 5/7 (ประชุมกรรมการ)  
• ไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอ่ืนที่ท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
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การพจิารณาแต่งตัง้กรรมการรายบุคคล 2 

คุณศิริพงษ์ อุ่นทรพันธ์ุ 
• ประธานกรรมคณะการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริษัท 
    กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน และกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
• สัญชาต ิ: ไทย      อายุ : 64 ปี 
• การศึกษาสูงสุด: - ปริญญาโท Computer Science  Western Michigan University  

                         ประเทศสหรัฐอเมริกา 
           - ปริญญาตรี Electrical Engineering Western Michigan University ประเทศสหรัฐอเมริกา 
• การอบรมหลักสูตรกรรมการ : DCP ของ IOD 36/2003  

• จ านวนหุ้นที่ถือในบริษัท : 10,753,225 หุ้น (ณ.30 ธ.ค.2559) คิดเป็นร้อยละ 5.21 ของจ านวนทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 
• ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้ : กรรมการ 
• จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ : 14 ปี 
• ประวัตกิารเข้าร่วมการประชุมปี 2559 : 5/7 (ประชุมกรรมการ) 2/2 (ประชุมกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน)  
• ไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอ่ืนที่ท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
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การพจิารณาแต่งตัง้กรรมการรายบุคคล 3 
คุณโชคชัย ตัง้พูลสินธนา 
• ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ 

• สัญชาต ิ: ไทย      อายุ : 69 ปี 
• การศึกษาสูงสุด: -  ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (Quantitative Analysis &Finance) 

                          University of Wisconsin (Madison Campus) ประเทศสหรัฐอเมริกา   
        -  ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์  Master of Science (Civil Engineering)  

                        University of Wisconsin (Madison Campus) ประเทศสหรัฐอเมริกา 

          -  ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

• การอบรมหลักสูตรกรรมการ : สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) หลกัสตูร 
                  - Director Certification Program (DCP), 3/2000                                                     - Monitoring Fraud Risk Management (MFM), 1/2009  

                  - Audit Committee and Continuing Development Program (ACP), 8/2009             - Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR), 12/2010 

                  - Monitoring the Internal Audit Function (MIA), 6/2009                                           - Advanced Audit Committee Program  (AACP), Class 4/2010 

                  - Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR), 7/2009 

• จ านวนหุ้นท่ีถือในบริษัท :  - ไม่มี- 

• ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้ : กรรมการอิสระ 

• จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ : 14 ปี 

• ประวัตกิารเข้าร่วมการประชุมปี 2559:  7/7 (ประชุมกรรมการ), 4/4 (ประชุมกรรมการตรวจสอบ)  
• ไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอ่ืนท่ีท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
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การพจิารณาแต่งตัง้กรรมการรายบุคคล 4 

  คุณโชดวิัต ดั่นธนสาร 
• กรรมการบริษัท ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายขายส่วนงานโครงการพเิศษ 
• สัญชาต ิ: ไทย      อายุ : 53 ปี 
• การศึกษาสูงสุด: - ปริญญาโท สาขาการตลาด  Wagner College, USA 

•                                   - ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

• การอบรมหลักสูตรกรรมการ : DCP 72/2006 

• จ านวนหุ้นที่ถือในบริษัท : 6,967000 หุ้น (ณ 30 ธ.ค. 2559)   
    คิดเป็นร้อยละ 3.38 ของจ านวนหุ้นทัง้หมด  
• ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้ : กรรมการ 
• จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ : 10 ปี 

• ประวัตกิารเข้าร่วมการประชุมปี 2559:  7/7 (ประชุมกรรมการ)  
• ไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอ่ืนที่ท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
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ความเหน็คณะกรรมการ : เหน็สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการ
ประจ าปี 2559 เป็นเงนิ 13,000,000 บาท (สิบสามล้านบาทถ้วน)  

  ส่วนอัตราเบีย้และค่าตอบแทนรายเดือนได้รับการอนุมัตจิากการประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้น
ครัง้ที่ 1/2558 แล้วและยังคงใช้อัตราเดมิอยู่ จงึไม่ต้องขออนุมัตใินการประชุมครัง้นี ้
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ระเบียบวาระที่ 6 พจิารณาค่าตอบแทนกรรมการ 
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ระเบียบวาระที่ 6 พจิารณาค่าตอบแทนกรรมการ 
บ าเหน็จกรรมการประจ าปี 2559 

หวัข้อ 2559 
น าเสนอเพื่อพจิารณา 

2558 2557 

 

บ าเหน็จประจ าปี (ล้านบาท) 

รายได้ (ล้านบาท) 

13.00 

4,419.08 

15.00 

5,271.21 

19.00 

6,651.55 
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ระเบียบวาระที่ 6 พจิารณาค่าตอบแทนกรรมการ 

  ปี 2559   ปี 2558 ปี 2557 
คณะกรรมการบริษัท 
 

ประธานกรรมการ                      
                                                                                  คา่ตอบแทนรายเดือน 
                                                                                            คา่เบีย้ประชมุ 
กรรมการ                                 
                                                                                  คา่ตอบแทนรายเดือน 
                                                                                            คา่เบีย้ประชมุ 

   

25,000 

25,000 
  

13,000 
17,000 

   

25,000 

25,000 

  

13,000 
17,000 

  

15,000 

20,000 

  

8,000 
12,000 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
 

ประธานกรรมการ                      
                                                                                 คา่ตอบแทนรายเดือน 
                                                                                                คา่เบีย้ประชมุ 
กรรมการ                                 
                                                                                      คา่ตอบแทนรายเดือน 
                                                                                                 คา่เบีย้ประชมุ 

  
25,000 

25,000 

  

20,000 
20,000 

  

25,000 

25,000 

  

20,000 
20,000 

  

15,000 

20,000 

  

10,000 
15,000 

คณะกรรมการสรรหา
และพจิารณา
ค่าตอบแทน  
 

ประธานกรรมการ                                                        
                                                                 ค่าตอบแทนรายเดือน 

                                                                           ค่าเบีย้ประชุม 
กรรมการ                                 
                                                                   ค่าตอบแทนรายเดนิ  
                                                                           ค่าเบีย้ประชุม 

   
- 

25,000 

 

- 
20,000 

  

- 

25,000 

 

- 
20,000 

  

- 

20,000 

 

- 
15,000 

อัตราเบีย้ประชุมคณะกรรมการ* 

หมายเหตุ * ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี1/2558 เม่ือวนัท่ี  10 เมษายน 2558  มีมติปรับ
อตัราเบีย้ประชมุและรายเดือนโดยมีผลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2558  
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ความเหน็คณะกรรมการ : เหน็สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพจิารณาแต่งตัง้ 
 
 1.  นางสาวมณี รัตนบรรณกจิ  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5313 และ/หรือ 
 2.  นายเตมิพงษ์ โอปนพันธ์ุ  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 และ/หรือ 
 3. นางสาวสุมาลี รีวราบัณฑติ  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970  
   
 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2559 ก าหนดค่าตรวจสอบบัญชีปี 2559 ของบริษัทเป็นเงนิ 
1,400,000 บาทต่อปี 

ระเบียบวาระที่ 7 พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทน 
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ระเบียบวาระที่ 7 พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทน 

2560 
(น าเสนอเพื่อพจิารณา) 

2559 
 2558 

ชื่อส านักงาน บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 

ผู้สอบบัญชี น.ส.มณี รัตนบรรณกจิ เลขที่ 5313 น.ส.มณี รัตนบรรณกจิ เลขที่ 5313 นายกฤษดา เลิศวนา  เลขที่ 4958 

  นายเตมิพงษ์ โอปนพันธ์ุ  เลขที่ 4501   นายเตมิพงษ์ โอปนพันธ์ุ  เลขที่ 4501 น.ส.มณี รัตนบรรณกจิ เลขที่ 5313 

นางสาวสุมาลี รีวราบัณฑิต เลขที่ 3970  นางสาวสุมาลี รีวราบัณฑิต เลขที่ 3970 นางพูนนารถ เผ่าเจริญ เลขที่ 5238 

ค่าสอบบัญช ีAIT 1,400,000 8.9% 1,285,000 (3.4%) 1,330,000 - 

ค่าตรวจสอบงบประจ าปี 740,000 8.0% 685,000 (2.1%) 700,000 - 

ค่าสอบทานรายไตรมาส 
 

660,000 10% 600,000 (4.8%) 630,000 - 



AGM 1/2560 
Advanced Information Technology Plc. 

Q & A 
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