
 

AGM 1/2018 
Advanced Information Technology Plc. 

การประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 

บมจ. แอด็วานซ์อินฟอร์เมช่ันเทคโนโลยี  
วันที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. 

ห้องแกรนด์บอลรูม ชัน้ 3 โรงแรมโกลเด้นทวิลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ 
เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ  
เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10320 



1. คณุพงษ์เทพ ผลอนนัต์  รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

2. คณุโชคชยั ตัง้พลูสินธนา กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

3. คณุศิริพงษ์ อุน่ทรพนัธุ์  กรรมการและประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

4. คณุศรีภพ สารสาส   กรรมการอิสะ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

5. คณุสรุพร รักตประจิต  กรรมการ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานบริการ 

6. คณุกิจจา เหลา่บญุชยั  กรรมการ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานการขายและการตลาด 

7. คณุธนารักษ์ พงษ์เภตรา  กรรมการอิสระ  

8. คณุภิสกั จารุดิลก   กรรมการ 

9. คณุโชดิวตั ดัน่ธนสาร  กรรมการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ฝ่ายขายสว่นงานโครงการพิเศษ 

10. คณุศรินทร์ จนัทรนิภาพงศ์ เลขานกุารบริษัท 
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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 

3. คณุสรีุรัตน์ ปราชญานกุลุ  ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ฝ่ายควบคมุการเงินและการบญัชี 

4.  คณุบญุเลิศ ปัญจา   ผู้จดัการฝ่ายการบญัชี 
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ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนและผู้เข้าร่วมประชุม 
 รายนาม           หน่วยงาน 

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

 ผู้เข้าร่วมประชุม 



1. การออกเสียงลงคะแนน ประธานในที่ประชมุจะขอให้ผู้ ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน โดยใช้ระบบ Against Vote 

2. ผู้ ถือหุ้นเฉพาะท่ีประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ท าเคร่ืองหมายในช่องไม่เห็นด้วยหรืองด
ออกเสียงในบตัรลงคะแนน และประธานฯจะให้เจ้าหน้าท่ีน าบตัรลงคะแนนของผู้ ถือหุ้นไปตรวจนบัคะแนน
เสียง และประกาศผลคะแนนเสียงให้ท่ีประชมุทราบ 

3. ผู้ ถือหุ้นท่ีไม่ออกเสียงลงคะแนนในบตัรลงคะแนนเสียง หรือไม่ส่งบตัรลงคะแนนให้เจ้าหน้าท่ี จะถือว่ามีมติ
เหน็ด้วยตามท่ีประธานเสนอต่อท่ีประชมุ 
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วธีิการนับคะแนนและการประกาศผลคะแนน 
ขัน้ตอนการออกเสียงลงคะแนน 
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ตัวอย่างใบลงคะแนนเสียง 



1. ให้นบัหนึง่หุ้นเป็นหนึง่เสียง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานมีเสียงชีข้าด
อีกเสียงหนึง่ตา่งหากจากในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้น 

2. การนบัผลการลงคะแนนเสียงในแตล่ะระเบียบวาระ จะนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นในที่ประชมุ เฉพาะที่ออก
เสียงไมเ่หน็ด้วย และ/หรือ งดออกเสียงแล้วน าไปหกัออกจากจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นในที่ประชมุ โดย
สว่นท่ีเหลือจะถือวา่เป็นคะแนนเสียงท่ีเหน็ด้วย ทัง้นีไ้ด้นบัรวมคะแนนเสียงท่ีผู้มอบฉนัทะได้ลงคะแนนมาใน
หนงัสือมอบฉนัทะเรียบร้อยแล้ว ซึง่ได้บนัทกึคะแนนเสียงดงักลา่วไว้ลว่งหน้าในตอนที่ลงทะเบียนเข้าประชมุ
แล้ว 

3. หากผู้ เข้าร่วมประชมุประสงค์จะออกจากห้องประชมุโดยออกเสียงลงคะแนนไว้ลว่งหน้า โปรดติดต่อเจ้าหน้าท่ี
หากไมไ่ด้ลงคะแนนใดๆ จะให้ถือวา่ออกเสียงลงคะแนนเหน็ด้วย 

4. การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบคุะแนนเสียง เหน็ด้วย ไมเ่หน็ด้วย และงดออกเสียง โดยในแตล่ะ
ระเบียบวาระจะใช้จ านวนหุ้นของผู้ เข้าประชมุลา่สดุ 
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หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง 



• หากท่านผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซกัถามหรือแสดงความเห็น ขอความกรุณาให้ซกัถามหรือแสดงความเห็นท่ี
เก่ียวข้องกบัระเบียบวาระนัน้ๆโดยตรง หากทา่นผู้ ถือหุ้นประสงค์ท่ีจะสอบถามหรือเสนอแนะความคิดเห็นอ่ืนท่ีไม่
อยู่ในระเบียบวาระการประชุมสามารถแสดงความคิดเห็นของท่านได้ภายหลงัการปิดการประชุมตามระเบียบ
วาระตา่งๆที่ได้ก าหนดไว้ลว่งหน้า 

 

• ทัง้นีก้ารซกัถามหรือแสดงความเหน็ขอความกรุณาให้ท่านผู้ ถือหุ้นระบช่ืุอ นามสกลุ และสถานะของท่าน เช่น มา
ด้วยตนเอง หรือ รับมอบฉนัทะ เพ่ือท่ีจะได้บนัทกึรายงานการประชมุได้อยา่งถกูต้องและครบถ้วน 
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การแสดงความเหน็หรือซักถาม 



ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 

เม่ือวันที่ 11 เมษายน 2560 

 

ความเหน็คณะกรรมการ : เหน็สมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้น ครัง้
ที่ 1/2560 เม่ือวันที่ 11 เมษายน 2560 ดงักล่าวให้ผู้ถือหุ้นรับรอง 
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ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2560 และ
รายงานประจ าปี 

 

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรสรุปรายงานเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯในรอบปี 
2560 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบในวันประชุมฯ และไม่ต้องมีการลงมต ิ

9 
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สรุปผลการด าเนินงานปี 2560 
• ในปี 2560 ท่ีผ่านมา เป็นปีท่ีเศรษฐกิจไทยเร่ิมฟืน้ตวั การลงทนุด้าน ICT เร่ิมปรากฏให้เห็นมากขึน้เม่ือเทียบ
กบัปี 2559 โดยเฉพาะภาครัฐท่ีมีการลงทนุด้าน IT ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ในขณะเดียวกนั อตุสาหกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศก าลงัก้าวเข้าสูก่ารเปลี่ยนแปลงในยคุดิจิตอล (Digital Transformation) ซึง่สง่ผลให้หลาย
องค์กรเร่ิมให้ความส าคญักบัเร่ืองนีม้ากขึน้ ถือเป็นโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ ในการพฒันาระบบต่างๆ รวมทัง้
การน าเทคโนโลยีสมยัใหมม่าช่วยในการท างานให้มีประสิทธิภาพ ทัง้นี ้บริษัทฯได้สร้างความพร้อมในทกุรูปแบบ
เพ่ือให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในยุคดิจิตอลท่ีคาดว่าจะมีมากขึน้ในอนาคตอันใกล้นี ้
อย่างไรก็ตาม การแข่งขันในปี 2560 มีความรุนแรงมากขึน้ ส่งผลให้รายได้เพิ่มขึน้ในอัตราส่วนร้อยละ 22 
ในขณะที่ก าไรสทุธิเพิ่มขึน้ในอตัราสว่นร้อยละ 3 เม่ือเทียบท่ีผ่านมา ถือวา่เป็นปีท่ีประสบผลส าเร็จเป็นท่ีน่าพอใจ 

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2560 และ
รายงานประจ าปี (ต่อ) 
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• การขยายฐานสู่ลูกค้ารายใหม่  
 

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

ลงนามความร่วมมือทางธุรกิจเพื่อเสริม
ศักยภาพในสายธุรกจิโซลูช่ันที่เก่ียวกับ  
IoT Solutions, Mobile Application Platform, 
Smart City Solution, Fiber Intrusion 
Detection System และ CCTV Solutions  

ลงนามบันทกึข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทัง้ทางด้านนวัตกรรม
และการพัฒนาองค์ความรู้ 

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2560 และ
รายงานประจ าปี (ต่อ) 

 
 

• การสร้างพันธมิตรทางการค้า  
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• การลงทุน 
 

1) การลงทนุในประเทศ 
• Genesis Data Center 
เปิดให้บริการแล้วเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2561  
ท่ีผ่านมา 

2) การลงทนุในตา่งประเทศ 
• “MYTHIC” Submarine Cable ประกอบด้วย 

2 โครงการ ได้แก่ MYTHIC project (เคเบิลใต้
น า้) โครงการ TARO (เคเบิลบนดิน) โดย 
TARO ได้มีการเปิดให้บริการแล้ว 
 

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2560 และ
รายงานประจ าปี (ต่อ) 

• การปรับองค์กรสู่ Smart Company 
 

1) น าเทคโนโลยี(Technology)มาใช้ให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเต็ม
รูปแบบ 

2) ปรับเปลี่ยนกระบวนการ (Process) การ
ท า งาน  ลดขั น้ตอนใ ห้สอดคล้องกับ
เทคโนโลยี 

3) พัฒนาคนในทุกระดับและทุกต าแหน่งให้
ท างานแบบมืออาชีพ (Professional) 

 



 Fact Finding 
 

      สรุปผลประกอบการปี 2560 



6,652 
5,271 

4,420 
5,397 

2557 2558 2559 2560 

กสท ทโีอท ี ภาครัฐ/รัฐวิสาหกจิ/เอกชน อื่นๆ 

รายได้รวมรายปี (ล้านบาท) : แบ่งตามฐานลูกค้า 

หมายเหตุ : งบการเงนิซึ่งแสดงเงินลงทุนวิธีส่วนได้เสีย 
14 

1% 

     62% 

   26% 
  11% 



6,652 

5,271 
4,420 

5,397 

2557 2558 2559 2560 

บริการ อื่นๆ โครงการ เช่า 

รายได้รวมรายปี (ล้านบาท) : แบ่งตามประเภทธุรกจิ  

หมายเหตุ : งบการเงนิซึ่งแสดงเงินลงทุนวิธีส่วนได้เสีย 
 

    1% 

15 

    17% 
  3% 

79% 



ก าไรขัน้ต้น (ล้านบาท) และอัตราก าไรขัน้ต้น(%) รายปี 

1,481 
1,220 

1,067 1,087 

23.00% 23.70% 24.49% 

20.33% 

2557 2558 2559 2560 
ก าไรขัน้ต้น อัตราก าไรขัน้ต้น 

หมายเหตุ : งบการเงนิซึ่งแสดงเงินลงทุนวิธีส่วนได้เสีย  16 



657 

533 
429 431 

9.90% 10.10% 9.72% 

7.99% 

2557 2558 2559 2560 
ก าไรสุทธิ อัตราก าไรสุทธิ 

ก าไรสุทธิ (ล้านบาท) และอัตราก าไรสุทธิ (%) รายปี 

หมายเหตุ : งบการเงนิซึง่แสดงเงนิลงทนุวิธีส่วนได้เสีย  17 



19.00% 
14.97% 

12.01% 11.70% 

2557 2558 2559 2560 

26.00% 
19.25% 

14.94% 14.98% 

2557 2558 2559 2560 

ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์(%) ROA ผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น(%) ROE 

SETICT 
SETICT 

แหล่งท่ีมา: www.set.or.th  ณ วันท่ี 5 มีนาคม 2560 
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AIT AIT 

อัตราส่วนการท าก าไร 



2,194 
1,487 1,810 1,628 

2,153 

0.90 0.55 0.63 0.56 0.75 

2556 2557 2558 2559 2560 
หนีส้ินรวม D/E (x)

หนีส้นิรวม  และ หนีส้นิรวมต่อส่วนผู้ถือหุ้น(D/E) 
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โครงสร้างเงนิทุน 



6.57 5.35 
8.07 

3.21 2.53 2.17 2.24 
5.00 4.00 2.75 2.00 2.05 2.00 2.05 

76% 75% 

34% 

62% 

81% 92% 92% 

2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 
ก าไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) เงนิปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น) อัตราการจ่ายเงนิปันผล (%) 

ข้อมูลหลักทรัพย์ 
ราคาพาร์: 5.00 บาท  ราคาหุ้น: 29.25 บาทต่อหุ้น 
จ านวนหุ้น: 206.32 ล้านหุ้น P/E 14.00 เท่า 
มลูค่าตลาด: 6,034.89 ล้านบาท P/BV 2.10 เท่า 
ต่างชาติถือไม่เกิน: 25.00% อตัราการผลตอบแทนเงินปันผล: 7.01 % 

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงนิปันผลไม่ต ่ากว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิ 

* 

หมายเหต ุ: * บริษัทจดทะเบียนเพ่ิมทนุทีก่ระทรวงพานิชย์ จาก 68.7 ลา้นหุน้ เป็น 206.3 ลา้นหุน้ 
                เมื่อวนัที ่6 มีนาคม 2556  
แหล่งทีม่า: www.set.or.th  ณ วนัที ่9 เมษายน 2561, งบการเงินเฉพาะกิจการ 
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ข้อมูลหลักทรัพย์และการจ่ายเงนิปันผล 
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ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2560 และ
รายงานประจ าปี (ต่อ) 

XD 

ก าหนดรายช่ือเพื่อรับเงนิปันผล 

จ่ายเงนิปันผล 

20 เมษายน 2561 

23 เมษายน 2561 

8 พฤษภาคม 2561 

• ปฏทินิการจ่ายเงนิปันผล 
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ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2560 และ
รายงานประจ าปี (ต่อ) 

“FY16 Collaboration Partner of the Year” 
โดย บริษัท ซิสโก้ ซีสเตม็ส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

“Solution Partner of the year”  
และ “Partner Sale of the year”  

โดย บริษัท เน็ตแอพ (ประเทศไทย) จ ากดั 

“CompTIA Authorized Partner” 
โดย Asia Pacific CompTIA 

• รางวัลที่ได้รับ 



 Fact Finding 
 

    แผนด าเนินงานของบริษัทปี 2561 



แหล่งท่ีมา: ประมาณการจากของบริษัท ณ  วันท่ี 9 เมษายน 2561 24 

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2560 และ
รายงานประจ าปี (ต่อ) 

ประมาณการ 

• ภาพรวมปี 2561 – 2562 

6,000 

3,432 190 152  

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

เป้าหมาย แบ๊คล๊อก 2561+2562 รอค าสัง่ซือ้ ระหว่างประมลู 

 รายได้ (ล้านบาท) 
18,924 

โครงการท่ีคาดว่า 
จะเข้าร่วมประมลู 



2018 Business Model 
System Integrator (SI) Digital Transformation 

Network             Services Training 
(TraiNex) 

Clouds 

Data Security 

Genesis 
Data Center 

 
Mythic Submarine 

Cable 
 

Investment 

TARO 

Hardware             Software             Application 
S/W             Data Analytic 

SDN 

IOT 

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2560 และ
รายงานประจ าปี (ต่อ) 

25 



ระเบียบวาระที่ 3 พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิของบริษัท ประจ าปี 2560 
 
ความเหน็คณะกรรมการ : เหน็สมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัตงิบการเงนิบริษัทประจ าปี 
2560 ซึ่งแสดงฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 
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• งบการเงนิบริษัท ประจ าปี 2560 

4,446 

579 

5,025 

4,026 

486 

4,512 

420 

31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 59 จ านวนเงิน ร้อยละ 

งบการเงินซึง่แสดงเงินลงทนุ 
ตามวิธีสว่นได้เสีย 

เพิ่มขึน้/(ลดลง) เพิ่มขึน้/(ลดลง) 

10 

93 

513 

19 

11 

หน่วย : ล้านบาท 

สินทรัพย์หมุนเวียน 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

รวมสนิทรัพย์ 
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• งบการเงนิบริษัท ประจ าปี 2560 

2,055 

98 

2,153 

1,507 

121 

1,628 

548 

31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 59 จ านวนเงิน ร้อยละ 

งบการเงินซึง่แสดงเงินลงทนุ 
ตามวิธีสว่นได้เสีย 

เพิ่มขึน้/(ลดลง) เพิ่มขึน้/(ลดลง) 

36 

(23) 

525 

(19) 

32 

2,872 2,884 (12) (0) 

หน่วย : ล้านบาท 

หนีส้ินหมุนเวียน 

หนีส้ินไม่หมุนเวียน 

รวมหนีส้ิน 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 
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• งบการเงนิบริษัท ประจ าปี 2560 

5,397 

4,808 

431 

4,419 

3,848 

429 

978 

31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 59 จ านวนเงิน ร้อยละ 

งบการเงินซึง่แสดงเงินลงทนุ 
ตามวิธีสว่นได้เสีย 

เพิ่มขึน้/(ลดลง) เพิ่มขึน้/(ลดลง) 

22 

960 

2 

25 

0 

2.09 2.08 - - 

หน่วย : ล้านบาท 

รวมรายได้ 

รวมค่าใช้จ่าย 

ก าไรสุทธิ* 

ก าไรต่อหุ้น 

หมายเหตุ :  *ก าไรสุทธิ ส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท 



• บริษัทได้จัดสรรก าไรเป็นทุนส ารองครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่บัญญัติไว้ใน
มาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัตบิริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 

• จัดสรรเป็นเงินปันผลอีก ในอัตราหุ้นละ 1.40 บาท ซึ่งเม่ือรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลใน
อัตราหุ้นละ 0.65 บาท เท่ากับบริษัทจ่ายเงนิปันผลรวมทัง้ปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 2.05 บาท  

   - วัน Record Date เป็นวันที่ 23 เม.ย. 2561  
  - ก าหนดจ่ายปันผลในวันที่ 8 พ.ค.2561 
• ก าไรส่วนที่เหลือ บริษัทจะจัดเป็นก าไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรต่อไป 
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ระเบียบวาระที่ 4 พจิารณาจัดสรรเงนิก าไรและการจ่ายปันผลประจ าปี 2560 
 
ความเหน็คณะกรรมการ : 



31 

หวัข้อ 2560 2559 2558 

ก าไรสุทธิ* (ล้านบาท) 462.11 448.62 522.56 

ก าไรสุทธิ/หุ้น (บาท) 2.24 2.17 2.53 

เงนิปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น) 0.65 0.50 0.55 

เงนิปันผล (บาท/หุ้น) 1.40 1.50 1.50 

รวมเงนิปันผลทัง้ปี (บาท/หุ้น) 2.05 2.00 2.05 

อัตราการจ่ายเงนิปันผลเทยีบกับก าไรสุทธิ (%) 91.52% 92.17% 81.03% 

จ านวนหุ้น (ล้านหุ้น) 206.32 206.32 206.32 

หมายเหตุ :  *ก าไรสุทธิ ส่วนทีเ่ป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท 

งบเฉพาะกิจการ 

ประวัตกิารจ่ายปันผลในช่วง 3 ปี 



รายช่ือกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ 

   1.  คุณธนารักษ์ พงษ์เภตรา   กรรมการอสิระ  

     2.  คุณภสัิก จารุดลิก  กรรมการบริษัท    

     3.  คุณศรีภพ สารสาส       กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ  

     และกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

     4. คุณกิจจา เหล่าบุญชัย       กรรมการบริษัท 
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ระเบียบวาระที่ 5 พจิารณาเลือกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ 



ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติตามข้อพิจารณาของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอกล่าวคือการรับทราบการครบวาระ
การด ารงต าแหน่งและพจิารณาแต่งตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบวาระดังนี ้
   1.  คุณธนารักษ์ พงษ์เภตรา   กรรมการอสิระ  
      2.  คุณภสัิก จารุดลิก  กรรมการบริษัท    
      3.  คุณศรีภพ สารสาส       กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ  
      และกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
      4. คุณกจิจา เหล่าบุญชัย       กรรมการบริษัท 
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ระเบียบวาระที่ 5 พจิารณาเลือกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ 



การพจิารณาแต่งตัง้กรรมการรายบุคคล 1 
  คุณธนารักษ์ พงษ์เภตรา 

• กรรมการบริษัท 
• สัญชาต ิ: ไทย          อายุ : 62 ปี 
• การศึกษาสูงสุด :   ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต (Computer and Information Sciences)   

- THE GEORGIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY,  ATLANTA, USA 
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- วฒุิบตัรหลกัสตูรผู้บริหารกระบวนการยตุธิรรมระดบัสงู (บ.ย.ส. รุ่นที่ 10)  
- วิทยาลยัการยตุิธรรม ส านกังานศาลยตุิธรรม 
- ปริญญาบตัรหลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 17  
- วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร  สถาบนัวิชาการป้องกนัประเทศ (วปอ. 2547) 
- วิทยาลยัพลงังาน (วพน.) รุ่นที่ 4 

• การอบรมหลักสูตรกรรมการ :  สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) หลกัสตูร Director Certificate Program DCP 242/2017 
• จ านวนหุ้นที่ถือในบริษัท :  37,500หุ้น (ณ 30 ธ.ค. 2560) คดิเป็นร้อยละ 0.02  ของทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 
• ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้ : กรรมการ 
• จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ : 6 ปี 
• ประวัตกิารเข้าร่วมการประชุมปี 2560: 8/8 (ประชุมกรรมการ) 1/1 (ประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้น 1/2560) 
• ไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอ่ืนที่ท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

34 



คุณภสัิก จารุดลิก 
• กรรมการบริษัท 
• สัญชาต ิ: ไทย      อายุ : 65 ปี 
• การศึกษาสูงสุด    

-   ปริญญาโท สาขาศิลปศาสตร์มหาบณัฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
- ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
- สถาบนัวิทยาการเศรษฐกิจและการคลงั กระทรวงการคลงั หลกัสตูร นกัการคลงัมืออาชีพ รุ่นที่ 1 

• การอบรมหลักสูตรกรรมการ : DAP ของ IOD 67/2007  
• จ านวนหุ้นที่ถือในบริษัท : 2,606,378 หุ้น ในนามคู่สมรส คุณสร้อยสน จารุดลิก (ณ.30 ธ.ค.2560)  
            คดิเป็นร้อยละ 1.26 ของจ านวนทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 
• ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้ : กรรมการ 
• จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ : 11 ปี 
• ประวัตกิารเข้าร่วมการประชุมปี 2560 : 8/8 (ประชุมกรรมการ) 1/1 (ประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้น 1/2560) 
• ไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอ่ืนที่ท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
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การพจิารณาแต่งตัง้กรรมการรายบุคคล 2 



คุณศรีภพ สารสาส 
• กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  
• สัญชาต ิ: ไทย      อายุ : 61 ปี 
• การศึกษาสูงสุด:  
 -   ปริญญาโท MBA, University of Southern California ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 -   ปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
• การอบรมหลักสูตรกรรมการ : สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) หลกัสตูร 
                    -    Director Certification Program 22/2002 (Diploma) 
                    -    Audit Committee Program 1/2004     
• จ านวนหุ้นที่ถือในบริษัท :  - ไม่มี- 
• ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้ : กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
• จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ : 15 ปี 
• ประวัตกิารเข้าร่วมการประชุมปี 2560:  8/8 (ประชุมกรรมการ), 4/4 (ประชุมกรรมการตรวจสอบ) 2/2 (ประชุมกรรมการสรรหาฯ) 

                           1/1 (ประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้น 1/2560) 
• ไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอ่ืนที่ท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
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การพจิารณาแต่งตัง้กรรมการรายบุคคล 3 



  คุณกิจจา เหล่าบุญชัย 
• กรรมการบริษัท 
• สัญชาต ิ: ไทย      อายุ : 59 ปี 
• การศึกษาสูงสุด:  

-    ปริญญาโท Industrial & System Engineer, Ohio University ประเทศสหรัฐอเมริกา 
-    ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

• การอบรมหลักสูตรกรรมการ : DCP ของ IOD 36/2003 
• จ านวนหุ้นที่ถือในบริษัท : 16 หุ้น และในนามคู่สมรสคุณอนินทติา เหล่าบุญชัย อีกจ านวน 120,000 หุ้น  
     รวมคดิเป็นร้อยละ 0.06 ของทุนจดทะเบียนช าระแล้ว คดิเป็นร้อยละ 3.38 ของจ านวนหุ้นทัง้หมด  
• ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้ : กรรมการ 
• จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ : 23 ปี 
• ประวัตกิารเข้าร่วมการประชุมปี 2560:  8/8 (ประชุมกรรมการ) 1/1 (ประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้น 1/2560) 
• ไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอ่ืนที่ท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
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การพจิารณาแต่งตัง้กรรมการรายบุคคล 4 



ความเหน็คณะกรรมการ : เหน็สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพจิารณาอนุมัติ
ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 เป็นเงนิ 13,000,000 บาท (สิบสามล้านบาทถ้วน)  
 ส่วนอัตราเบีย้ประชุมและค่าตอบแทนรายเดือนได้รับการอนุมัติจากการ
ประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2558 แล้วและยังคงใช้อัตราเดมิอยู่  จึงไม่ต้อง
ขออนุมัตใินการประชุมครัง้นี ้

38 

ระเบียบวาระที่ 6 พจิารณาค่าตอบแทนกรรมการ 
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ระเบียบวาระที่ 6 พจิารณาค่าตอบแทนกรรมการ 

• บ าเหน็จกรรมการประจ าปี 2560 

หวัข้อ 2560 2559 2558 

บ าเหน็จประจ าปี (ล้านบาท) 13.00 

รายได้ (ล้านบาท) 5,397.17 

13.00 15.00 

4,419.08 5,271.21 

น าเสนอเพื่อพจิารณา 



40 หมายเหตุ * ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี1/2558 เม่ือวันท่ี  10 เมษายน 2558  มีมตปิรับอัตรา
เบ้ียประชุมและรายเดือนโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 1 พฤษภาคม 2558  

ระเบียบวาระที่ 6 พจิารณาค่าตอบแทนกรรมการ 

• อัตราเบีย้ประชุมคณะกรรมการ* 

2560 2559 2558 
25,000 บาท 
25,000 บาท 
13,000 บาท 
17,000 บาท 

25,000 บาท 
25,000 บาท 
13,000 บาท 
17,000 บาท 

15,000 บาท 
20,000 บาท 
 8,000 บาท 

ประธานกรรมการ 
ค่าเบีย้ประชมุ 

กรรมการ 
ค่าเบีย้ประชมุ 

ค่าตอบแทนรายเดือน 
คณะกรรมการบริษัท 

12,000 บาท 

ค่าตอบแทนรายเดือน 

25,000 บาท 
25,000 บาท 
20,000 บาท 
20,000 บาท 

25,000 บาท 
25,000 บาท 
20,000 บาท 
20,000 บาท 

15,000 บาท 
20,000 บาท 
10,000 บาท 

ประธานกรรมการ 
ค่าเบีย้ประชมุ 

กรรมการ 
ค่าเบีย้ประชมุ 

ค่าตอบแทนรายเดือน 
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

15,000 บาท 

ค่าตอบแทนรายเดือน 

- 
25,000 บาท 

- 
20,000 บาท 

- 
25,000 บาท 

- 
20,000 บาท 

- 
20,000 บาท 

- 

ประธานกรรมการ 
ค่าเบีย้ประชมุ 

กรรมการ 
ค่าเบีย้ประชมุ 

ค่าตอบแทนรายเดือน 

คณะกรรมการสรรหา
และพจิารณา
ค่าตอบแทน  15,000 บาท 

ค่าตอบแทนรายเดือน 
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ความเหน็คณะกรรมการ : เหน็สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพจิารณาแต่งตัง้ 
 1.  นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5313 และ/หรือ 
 2.  นายเตมิพงษ์ โอปนพันธ์ุ   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 และ/หรือ 
 3. นางสาวสุมาลี รีวราบัณฑติ  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970 
 
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทปี 2561 และก าหนดค่าตรวจสอบบัญชีปี 2561 ของบริษัท 
เป็นเงนิจ านวน 1,490,000 บาทต่อปี 

ระเบียบวาระที่ 7 พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทน 
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ระเบียบวาระที่ 7 พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทน 

หวัข้อ 2561 2560 2559 
น าเสนอเพื่อพจิารณา 

ช่ือส านักงาน 

ผู้สอบบญัชี 

ค่าสอบบญัชี AIT 

ค่าตรวจสอบงบประจ าปี 

ค่าสอบทานรายไตรมาส 

บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 

นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ  เลขที่ 5313 
นายเติมพงษ์ โอปนพนัธุ์      เลขที่ 4501
นางสาวสมุาลี รีวราบณัฑิต เลขที่ 3970 

นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ   เลขที่ 5313 
นายเติมพงษ์ โอปนพนัธุ์      เลขที่ 4501
นางสาวสมุาลี รีวราบณัฑิต เลขที่ 3970 

นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ  เลขที่ 5313 
นายเติมพงษ์ โอปนพนัธุ์      เลขที่ 4501
นางสาวสมุาลี รีวราบณัฑิต เลขที่ 3970 

1,490,000 บาท 

800,000 บาท 

690,000 บาท 

6.4% 

8.1% 

4.5% 

1,400,000 บาท 8.9% 

740,000 บาท 8.0% 

660,000 บาท 10% 

1,285,000 บาท - 

685,000 บาท - 

600,000 บาท - 
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“Your Success is Our Success” 
Thank you 



 Fact Finding 
 

    ภาคผนวก 
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• กจิการร่วมค้า 

บริษัท ล็อกซเล่ย์ แอนด์เอไอท ีโฮลดิง้ จ ากัด (LAH) 
 ก่อตัง้ขึน้เม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2555 
 ร่วมทนุระหว่างบริษัทแอ๊ดวานซ์ อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลยีจ ากดั (มหาชน) หรือ “AIT” 

และบริษัทลอ็กซเลย์่ไวร์เลสจ ากดั (มหาชน) 
 ด้วยทนุจดทะเบียน 200 ล้านบาท มสีดัสว่นในการถือครองหุ้นบริษัทละ 50% 
 โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โทรคมนาคม ตลอดจนด้านพลงังานในกลุม่ประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
 LAH ลงทุนในโครงการไฟเบอร์ออฟติคเคเบิลใต้น า้ หรือ The “MYTHIC” 

Submarine Fiber Optic Cable Project ในประเทศพมา่ 
 มลูค่าการลงทุนโครงการประมาณ 2,000 ล้านบาท โดยการเข้าไปถือหุ้นขัน้ต้นใน

สดัสว่น 29.94% ในบริษัท คมั ปานา จ ากดั (AIT ลงทนุโดยตรงอีก 8.04%) 

AIT บจก.  
ล็อกซเลย์่ไวเลส 

  

LAH 

CAMPANA 

อ่ืนๆ 

50% 50% 

29.94% 62.02% 

8.04% 
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• กจิการร่วมค้า 

บริษัท เจเนซสิ ดาต้า เซ็นเตอร์ จ ากัด (Genesis) 

 ก่อตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 24 มีนาคม 2559  
 ได้มีมติอนมุตัิให้เข้าร่วมลงทนุในธุรกิจดาต้าเซน็เตอร์กบับริษัทดบับลิวเอชเอ อินโฟนิท โฮลดิง้ จ ากดั และ บริษัทอินเตอร์ลิง้ค์ 

เทเลคอม จ ากดั (มหาชน) 
 ในวงเงินจ านวน 70 ล้านบาท มีสดัสว่นการลงทนุเท่ากบั1 ใน 3 ของทนุจดทะเบียนช าระแล้ว 
 โครงการศนูย์ดาต้าเซน็เตอร์มีขนาด 624 แร็ก บนพืน้ท่ี 5,277 ตารางเมตร   
 ตัง้อยู่ท่ี อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ 
 เร่ิมด าเนินการให้บริการแล้วเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2561 AIT ILINK 

  

Genesis 

33.33% 33.33% 33.33% 

WHA 
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• กจิการร่วมของกจิการร่วมค้า 

 บริษัทจดทะเบียนจดัตัง้ในประเทศสิงคโปร์และเป็นบริษัทร่วมค้าของ LAH  
 ได้รับใบอนญุาตให้ด าเนินโครงการไฟเบอร์ออฟติคเคเบิลใต้น า้ หรือ The 

“MYTHIC” Submarine Fiber Optic Cable Project ในประเทศสาธารณรัฐ
แหง่สหภาพเมียนมา (พมา่) เป็นระยะเวลา 15 ปี 

 ด้วยทนุจดทะเบียน 129,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ 
 มลูคา่การลงทนุโครงการประมาณ 2,000 ล้านบาท 

บริษัท คัม ปานา จ ากัด (Campana) 
AIT บจก.  

ล็อกซเลย์่ไวเลส 
  

LAH 

CAMPANA 

อ่ืนๆ 

50% 50% 

29.94% 62.02% 

8.04% 
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• ศูนย์บริการ AIT  

ส านกังานใหญ่ตัง้อยู่ท่ี จ.กรุงเทพฯ และมีศนูย์บริการ
จ านวน 7 แห่ง เพ่ือให้ลกูค้าได้รับบริการอย่างทัว่ถึงและ
ได้มาตราฐาน  

เชียงใหม่ 

พษิณุโลก 

สุราษฎร์ธานี 

ส านักงานใหญ่ - กรุงเทพฯ 

ขอนแก่น 

นครราชสีมา 

ศรีราชา 

หาดใหญ่ 
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• ศูนย์ฝึกอบรม TraiNex 

 ก่อตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2557 ณ ศนูย์ประชมุแหง่ชาติสิริกิต์ 
 วนัท่ี17 สิงหาคม 2560 ได้ย้ายที่ท าการแห่งใหม่ไปที่ อาคารไซเบอร์เวิลด์ 

ชัน้ 16 ถ.รัชดาภิเษก  
 เป็นหนึ่งในผู้น าด้านการเรียนรู้ท่ีได้รับอนุญาตจาก Cisco ท่ีสอนโดย

อาจารย์ผู้สอนที่ผ่านการรับรองจาก Cisco Systems Instructors (CCSI) 
 เป็นตวัแทนในการจดัสง่การฝึกอบรมท่ีได้รับความไว้วางใจจากคู่ค้าระดบั

โลก เช่น CompTIA, Oracle, Palo Alto, CWNP, Microsoft, Red Hat 
และ VMware Trainex 



51 

• พนัธมติรหลัก 

- CCIE 

Associate 

Professional 

Associate 

Professional 

Expert 

CCIE 

CCNP 

CCNA 

CCNP 
CCNA 

CCIE : Cisco Certified InterNetwork Expert 

20 

http://www.cisco.com/c/th_th/partners/partner-portal/partner-gold.html 
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• พนัธมติรอื่นๆ 
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• ลูกค้าหลัก 

Service Provider 
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• ลูกค้าหลัก 

Public Sector 
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• ลูกค้าหลัก 

Private Sector 
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• ลูกค้าหลัก 

Financial, Security, and Insurance  


