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ที ่AIT (SVP-SEC) 007/2560 
                    วนัท่ี 16 มีนาคม 2560 
 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2560 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น 
สิง่ที่สง่มาด้วย    1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2559 เมื่อวนัท่ี 8 เมษายน 2559 (ประกอบการพิจารณา 
                                 ระเบียบวาระท่ี 1) 

  2. รายงานประจ าปี 2559 (Annual Report) พร้อมงบการเงินของบริษัท ซึง่ผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีภายนอก 
      และคณะกรรมการตรวจสอบ สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 2 และที่ 3) 

 3. รายละเอียดการจ่ายปันผล และอตัราการจ่ายปันผลย้อนหลงั 3 ปี (ประกอบการพิจารณาระเบยีบวาระท่ี 4) 
   4. ประวตัิกรรมการท่ีเสนอให้ด ารงต าแหนง่ (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 5) 
   5. ค านิยามและคณุสมบตัิกรรมการอิสระของบริษัท (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 5) 
   6. คา่ตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2559 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 6) 
   7. การแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่ตอบแทน (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 7) 
   8. ส าเนาข้อบงัคบัของบริษัทในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 

 9. รายการเอกสารที่ต้องแสดงและสง่มอบให้แก่บริษัทในการลงทะเบียนเข้าประชมุ วิธีนบัคะแนนและการประกาศผล
คะแนน ขัน้ตอนการเข้าร่วมประชมุ 

10. หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.  
               11. แผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุ    

 ด้วยบริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) จะจดัให้มีการประชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2560 ใน 
วันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชัน้ 3 โรงแรมโกลเด้น ทวิลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ 92 
ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 เพื่อพิจารณาเร่ืองตา่งๆตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้
 

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญประจ าปีผู้ถอืหุ้นครัง้ที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 
  ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้จดัท ารายงานการประชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2559 ซึง่ได้จดัขึน้เมื่อ 

วนัท่ี 8 เมษายน 2559 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1 นบัแตว่นัประชมุตามที่กฎหมายก าหนด พร้อมทัง้เผยแพร่ 
ทางเว็บไซต์ของบริษัท(www.ait.co.th) แล้วไมป่รากฏวา่มีผู้คดัค้านหรือขอแก้ไขใดๆ 
 

 ความเห็นคณะกรรมการฯ: เห็นสมควรเสนอรายงานการประชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2559  
เมื่อวนัท่ี 8 เมษายน 2559 ดงักลา่วให้ผู้ ถือหุ้นรับรอง 
 

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2559 และรายงานประจ าปี 
 ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้รวบรวมจดัท ารายงานเก่ียวกบักิจการของบริษัทในด้านตา่งๆในรอบปี 2559  

ดงัรายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี 2559 ตามสิง่ที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2 
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ความเห็นคณะกรรมการฯ: เห็นสมควรสรุปรายงานเก่ียวกบักิจการของบริษัทในรอบปี 2559 ให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบในวนั
ประชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้นฯ 
 

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมตัิงบการเงนิของบริษัท ประจ าปี 2559 
                            ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้จดัท างบการเงินของบริษัท ประจ าปี 2559 ซึง่รับรองโดยผู้สอบบญัชี บริษัท ส านกังาน อี 

วาย  จ ากดั และผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอยีด ปรากฏในรายงาน
ประจ าปี 2559 ของบริษัท ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2  

 

ความเห็นคณะกรรมการฯ: เห็นสมควรให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิงบการเงินของบริษัทประจ าปี 2559 ซึง่แสดงฐานะ
การเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 

 

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงนิก าไรและการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2559 
 ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทมีนโยบายจ่ายปันผลไมต่ า่กวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิ ในกรณีที่ไมม่ีความจ าเป็นอื่นใดใน

การใช้เงินนัน้ และการจา่ยเงินปันผลนัน้จะต้องไมก่ระทบตอ่การด าเนินงานปกติของบริษัทอยา่งมีนยัส าคญัตามสิ่งที่ส่งมา
ด้วยหมายเลข 3  
 

ความเห็นคณะกรรมการฯ: จากการประชมุของคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2560 เมื่อวนัท่ี 16 กมุภาพนัธ์ 2560 
พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตักิารจดัสรรก าไรสทุธิจากผลการด าเนินงานในปี 2559 
ดงันี ้ 

  

4.1 บริษัทได้จดัสรรก าไรเป็นทนุส ารองครบร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน ตามที่บญัญตัิไว้ในมาตรา 116 แหง่ 
      พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 

 4.2 จ่ายเงินปันผลในปี 2559 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 2.00 บาท (สองบาท) และเนื่องจากบริษัท 
   ได้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลไปแล้วเมื่อวนัท่ี 9 กนัยายน 2559 ในอตัราหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสบิสตางค์) 
   ดงันัน้บริษัทจะจา่ยเงินปันผลเพิม่อีกหุ้นละ 1.50 บาท (หนึง่บาทห้าสบิสตางค์) โดยก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ 
   ถือหุ้นท่ีมีสทิธิได้รับเงินปันผลในวนัท่ี 21 เมษายน 2560 และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของ 
   พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิม่เตมิ) โดยวธีิปิดสมดุ 
   ทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 24 เมษายน 2560 และก าหนดจา่ยเงินปันผลในวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2560 

    4.3 ก าไรสว่นท่ีเหลอื บริษัทจะจดัเป็นก าไรสะสมที่ยงัไมจ่ดัสรรตอ่ไป 
 

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ 
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบงัคบับริษัท ในหมวด 3 ข้อ 16 ก าหนดไว้วา่ ในการประชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้นทกุครัง้ 
กรรมการจ านวน 1 ใน 3 จะต้องพ้นจากต าแหนง่ ถ้าจ านวนกรรมการท่ีจะพ้นจากต าแหนง่ไมอ่าจแบง่ออกได้พอดี 1 ใน 3  
ให้กรรมการจ านวนใกล้เคยีงที่สดุกบัจ านวน 1 ใน 3 ออกจากต าแหนง่ ในปีแรกและปีที่สองภายหลงัการจดทะเบยีนแปร
สภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากดัการออกจากต าแหนง่ของกรรมการตามวาระจะใช้วิธีจบัสลากกนั สว่นในปีตอ่ๆไปให้
กรรมการคนที่อยูใ่นต าแหนง่นานท่ีสดุเป็นผู้ออกจากต าแหนง่ และหากในคราวเดียวกนัมีกรรมการหลายคนอยูใ่นต าแหนง่
มานานเทา่ๆกนั เป็นจ านวนมากกวา่จ านวนท่ีต้องพ้นจากต าแหนง่ในคราวนัน้ ให้กรรมการดงักลา่วพ้นจากต าแหนง่โดยใช้
วิธีจบัสลาก ทัง้นีก้รรมการท่ีออกตามวาระนัน้ๆ อาจถกูเลอืกเข้ามาด ารงต าแหนง่ใหมไ่ด้  
  จากการประชมุคณะกรรมการครัง้ที่ 1/2560  เมื่อวนัท่ี 16 กมุภาพนัธ์ 2560 มีกรรมการ 4 ทา่น ที่ครบวาระการ
ด ารงต าแหนง่ 4 ทา่นดงันีค้ือ 
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1. นายธนา ไชยประสทิธ์ิ   ประธานคณะกรรมการบริษัท 
2. นายศิริพงษ์ อุน่ทรพนัธุ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรรมการผู้จดัการใหญ่ กรรมการบริษัท  
   กรรมการสรรหาฯและพจิารณาคา่ตอบแทน 
3. นายโชคชยั ตัง้พลูสนิธนา กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
4. นายโชดิวตั ดัน่ธนสาร  กรรมการบริษัท  

        ในการพิจารณาเสนอช่ือกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ด าเนินการพิจารณาเสนอช่ือผู้ที่เหมาะสมเป็นกรรมการตอ่คณะกรรมการ
บริษัท ในการด าเนินการพิจารณาเลอืกกรรมการทา่นใหม่แทน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนจงึได้เสนอ
ความเห็นตอ่คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่มีสว่นได้เสยีมไิด้ร่วมพิจารณา) เพื่อเสนอตอ่ทีป่ระชมุผู้ ถือหุ้นให้แตง่ตัง้
กรรมการดงัตอ่ไปนี ้ 

1. นายธนา ไชยประสทิธ์ิ  ประธานคณะกรรมการบริษัท  
2. นายศิริพงษ์ อุน่ทรพนัธุ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรรมการผู้จดัการใหญ่ กรรมการบริษัท  
   กรรมการสรรหาฯและพจิารณาคา่ตอบแทน 
3. นายโชคชยั ตัง้พลูสนิธนา กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
4. นายโชดิวตั ดัน่ธนสาร  กรรมการบริษัท  

ที่ออกตามระเบียบวาระทัง้ 4 ทา่น กลบัเข้าเป็นกรรมการบริษัทอกีวาระหนึง่ ส าหรับประวตัขิองผู้ที่คณะกรรมการเสนอช่ือ
เพื่อแตง่ตัง้เป็นกรรมการ และรายละเอียดในการพิจารณาปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 4 และ 5 

 

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิตามข้อพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทนเสนอ กลา่วคือรับทราบการออกตามวาระของกรรมการจ านวน 4 ทา่นคือ นายธนา ไชยประสทิธ์ิ นายศิริพงษ์ 
อุน่ทรพนัธุ์ นายโชคชยั ตัง้พลูสนิธนา และนายโชดิวตั ดัน่ธนสาร และพิจารณาแตง่ตัง้ นายธนา ไชยประสทิธ์ิ นายศิริพงษ์ 
อุน่ทรพนัธุ์ นายโชคชยั ตัง้พลูสนิธนา และนายโชดิวตั ดัน่ธนสาร กลบัเข้าเป็นกรรมการบริษัทแอด็วานซ์อินฟอร์เมชัน่
เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2560 อีกวาระหนึง่ 

 

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ 
 ข้อเท็จจริงและเหตุผล ในการพิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  

มีความเห็นน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท ดงันี ้
1. เนื่องจากเบีย้ประชมุและคา่ตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนยงัคงอตัราเดมิ ตามที่ได้รับการอนมุตัิจากที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2558 จึงไมต้่อง
น ามาขออนมุตัจิากที่ประชมุอกี 
2. น าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ที่ประชมุสามญัประจ าปีผู้ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัจิ่ายคา่ตอบแทนกรรมการในรูปของ
เงินบ าเหน็จประจ าปี 2559 เป็นเงิน 13,000,000 บาท (สบิสามล้านบาทถ้วน) โดยจ่ายจากคา่ใช้จา่ยในปี 2560 และให้
ประธานกรรมการเป็นผู้จดัสรรคา่ตอบแทนประจ าปี รายละเอียดในการพิจารณาปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 6 
 

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2559 เป็น
เงิน 13,000,000 บาท (สบิสามล้านบาทถ้วน) สว่นอตัราเบีย้ประชมุและคา่ตอบแทนรายเดือนได้รับการอนมุตัจิากการ
ประชมุสามญัผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2558 แล้วและยงัคงใช้อตัราเดมิอยู ่จึงไมต้่องขออนมุตัิในการประชมุครัง้นี ้ 



 4 

 

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทน 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบงัคบับริษัท ในหมวด 8 ข้อ 54 ก าหนดไว้วา่ ในการประชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้นทกุครัง้
จะต้องมีการแตง่ตัง้ผู้ตรวจสอบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชี 
  จากการประชมุของคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ที่ 1/2560 เมื่อวนัที่ 16 กมุภาพนัธ์ 2560 คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ประชมุพิจารณาคดัเลอืกผู้ตรวจสอบบญัชีของบริษัทในปี 2560 แล้วมีมตเิสนอผลการพิจารณาตอ่ที่ประชมุ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอตอ่ที่ประชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2560  เพื่อแตง่ตัง้ นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 5313 และ/หรือนายเตมิพงษ์ โอปนาพนัธุ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที่ 4501 และ/หรือ
นางสาวสมุาล ีรีวราบณัฑิต ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 3970 จากบริษัท ส านกังาน อี วาย จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของ
บริษัทในปี 2560 ในการนี ้คณะกรรมการตรวจสอบใคร่ขอเสนอคา่ตรวจสอบบญัชีใน ปี 2560  ของบริษัท แอ็ดวานซ์อิน
ฟอร์เมชัน่เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) เป็นเงิน  1,400,000 บาท (หนึง่ล้านสีแ่สนบาทถ้วน) ตอ่ปี  รายละเอียดปรากฏตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 7 
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาแตง่ตัง้ 
นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 5313 และ/หรือ 
นายเติมพงษ์ โอปนาพนัธุ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 4501 และ/หรือ 
นางสาวสมุาล ีรีวราบณัฑิต ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 3970 จากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของ
บริษัทในปี 2560 และก าหนดคา่ตรวจสอบบญัชี ในปี 2560 ของบริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 
เป็นเงิน 1,400,000 บาท (หนึง่ล้านสีแ่สนบาทถ้วน) ตอ่ปี 

 

ระเบียบวาระอื่นๆ   (ถ้ามี) 
 

 บริษัทก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นเพื่อสทิธิในการเข้าร่วมประชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2560 (Record 
Date) ในวนัท่ี 6 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
โดยปิดสมดุทะเบียนรวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นเพื่อสทิธิในการเข้าร่วมประชมุในวนัท่ี 7 มีนาคม  2560 

 
 

        จึงขอเรียนเชิญทา่นเข้าร่วมประชมุตามวนั เวลา และสถานท่ี ดงักลา่วโดยพร้อมเพรียงกนั โดยปฎิบตัิตามหลกัเกณฑ์
และวิธีปฎิบตัิในการเข้าร่วมประชมุ และการออกเสยีงลงคะแนนตามเอกสารตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 9 การมอบ
ฉนัทะให้เข้าร่วมประชมุตามเอกสารตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 10 และแผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุตามเอกสารตามสิ่งที่
ส่งมาด้วยหมายเลข 11 ที่น าสง่มาพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุนีแ้ล้ว  

 
 
        ขอแสดงความนบัถือ 
      บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 
                                                                                            
 
 
                                                                                                 (นายธนา  ไชยประสทิธ์ิ) 
                   ประธานคณะกรรมการ                

4

ขอแสดงความนบัถือ
บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)

                                                                                           

                                                                                                (นายธนา ไชยประสทิธ์ิ)
            ประธานคณะกรรมการ              
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สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1 
ส าเนารายงานการประชุมสามญัประจ าปีผู้ถอืหุ้นครัง้ที่ 1/2559 

           ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 1 
 

รายงานการประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2559 
 

ประชมุเมื่อวนัท่ี 8 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชัน้ 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลปิ ซอฟเฟอริน กรุงเทพ เลขท่ี 92 ซอยแสง
แจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง 80 ราย และมอบฉนัทะให้ผู้อื่นเข้า
ร่วมประชมุแทน 180 ราย รวมทัง้สิน้จ านวน 260 ราย นบัจ านวนหุ้นรวมกนัได้ 80,262,168 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 38.90 ของจ านวนหุ้นที่
จ าหนา่ยได้ทัง้หมดของบริษัท 206,320,897 หุ้น  ซึง่เกินกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมดของบริษัทแล้ว ครบเป็นองค์ประชมุ
ตามข้อบงัคบับริษัท ข้อ 32  โดยมีคณุธนา ไชยประสทิธ์ิ ท าหน้าทีเ่ป็นประธานในที่ประชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2559 
 

ก่อนเข้าสูว่าระการประชมุ คณุวรวิทย์ วฒันกลุจรัส เลขานกุารบริษัท ได้ชีแ้จงเก่ียวกบัการออกเสยีงลงคะแนนดงันี ้
 

วิธีนบัคะแนนและการประกาศผลคะแนน  
ขัน้ตอนการออกเสยีงลงคะแนน 

1. การออกเสยีงลงคะแนน ประธานในท่ีประชมุขอให้ผู้ ถือหุ้นออกเสยีงลงคะแนน 
2. ผู้ ถือหุ้นเฉพาะที่ประสงค์จะออกเสยีงไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง ให้ท าเคร่ืองหมายในช่องไมเ่ห็นด้วยหรือ งดออกเสยีงในบตัร

ลงคะแนน (ที่ทกุทา่นได้รับเมื่อตอนลงทะเบียน) และประธานฯ จะให้เจ้าหน้าที่น าบตัรลงคะแนนของผู้ ถือหุ้นไปตรวจนบัคะแนน
เสยีง และประกาศผลคะแนนเสยีงให้ที่ประชมุทราบ 

3. ผู้ ถือหุ้นท่ีไมอ่อกเสยีงลงคะแนนในบตัรลงคะแนนเสยีง หรือไมส่ง่บตัรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ จะถือวา่มมีตเิห็นด้วยตามที่
ประธานเสนอตอ่ที่ประชมุ 

 

กติกาการนบัคะแนนเสยีง 
1. ให้นบัหนึง่หุ้นเป็นหนึง่เสยีง และให้ถือเอาเสยีงข้างมากเป็นมติ เว้นแตก่ฎหมายก าหนดเป็นอยา่งอืน่ ถ้าคะแนนเสยีงเทา่กนัให้

ประธานมีเสยีงชีข้าดอกีเสยีงหนึง่ตา่งหากจากในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้น 
2. การนบัผลการลงคะแนนเสยีงในแตล่ะระเบียบวาระ จะนบัคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้นในที่ประชมุ เฉพาะที่ออกเสยีงไมเ่ห็นด้วย 

และ/หรือ งดออกเสยีง แล้วน าไปหกัออกจากจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นในที่ประชมุ เฉพาะทีม่อบฉนัทะที่ได้บนัทกึไว้
ลว่งหน้า 

3. หากผู้ เข้าร่วมประชมุประสงค์จะออกจากห้องประชมุโดยออกเสยีงลงคะแนนไว้ลว่งหน้า โปรดติดตอ่ เจ้าหน้าที่ เว้นแตป่ระสงค์
จะให้ถือวา่ออกเสยีงลงคะแนนเห็นด้วย 

4.  การแจ้งผลการลงคะแนนเสยีงจะระบคุะแนนเสยีง เห็นด้วย ไมเ่หน็ด้วย และงดออกเสยีง โดยในแต่ละระเบียบวาระจะใช้จ านวน
หุ้นของผู้ เข้าประชมุลา่สดุ 

การแสดงความเห็นหรือซกัถาม 
 หากทา่นผู้ ถือหุ้นทา่นใดประสงค์จะซกัถามหรือแสดงความเห็น ขอความกรุณาให้ซกัถามหรือแสดงความเห็นที่เก่ียวข้องกบัวาระนัน้ๆ
โดยตรง หากทา่นผู้ ถือหุ้นประสงค์ที่จะสอบถามหรือเสนอแนะความคดิเห็นอื่นที่ไมอ่ยูใ่นระเบียบวาระการประชมุ สามารถแสดงความคดิเห็น
ของทา่นได้ภายหลงัการปิดการประชมุตามระเบยีบวาระตา่งๆที่ได้ก าหนดไว้ลว่งหน้าแล้ว 
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ทัง้นีใ้นการซกัถามหรือแสดงความเห็นขอความกรุณาให้ทา่นผู้ ถือหุ้นระบช่ืุอ นามสกลุ และสถานะของทา่น เพื่อท่ีจะได้บนัทกึรายงานการ
ประชมุได้อยา่งถกูต้องและครบถ้วน 
กรรมการบริษัทท่ีเข้าร่วมประชมุ รวมทัง้ผู้สอบบญัชี และที่ปรึกษากฎหมาย ที่ร่วมกนัชีแ้จงรายละเอียดและตอบข้อซกัถามตอ่ที่ประชมุมี
รายนามดงันี ้
 

กรรมการท่ีเข้าร่วมประชมุ 
 

1. คณุธนา ไชยประสทิธ์ิ         ประธานกรรมการ 
2. คณุโชคชยั ตัง้พลูสนิธนา       กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
3. คณุพงษ์เทพ ผลอนนัต์         รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและ 

             พิจารณาคา่ตอบแทน 
4. คณุศิริพงษ์ อุน่ทรพนัธุ์         กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
5. คณุสรุพร รักตประจิต         รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานบริการ 
6. คณุกิจจา เหลา่บญุชยั         รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานการขายและการตลาด 
7. คณุศรีภพ สารสาส         กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
8. คณุภิสกั จารุดิลก         กรรมการ 
9. คณุธนารักษ์ พงษ์เภตรา        กรรมการอิสระ 
10. คณุโชดิวตั ดัน่ธนสาร         กรรมการและผู้อ านวยการอาวโุสฝ่ายขายสว่นงานเอกชนและสว่นงานราชการ 
11. คณุกิตตศิกัดิ์ สพโชคชยั        กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

                   (ติดภารกิจในตา่งประเทศไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุได้) 
ผู้ เข้าร่วมประชมุ 

1. คณุกฤษดา เลศิวนา        จาก บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
2. คณุอปัษร วิลาสศกัดานนท์ จาก บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
3. คณุมณี รัตนบรรณกิจ  จาก บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 

 

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

 

  จากนัน้ประธานกลา่วเปิดการประชมุและด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้
 

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญประจ าปีผู้ถอืหุ้นครัง้ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 
  

 ประธานฯเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2558 เมื่อวนัท่ี 10 เมษายน 2558 ไม่
ปรากฎวา่มีผู้คดัค้านหรือขอแก้ไขใดๆ 
 ส าหรับระเบียบวาระนีใ้ช้คะแนนเสยีงข้างมาก เป็นเกณฑ์ 
 การพิจารณาในระเบียบวาระนี ้มผีู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะเข้ามาร่วมประชมุ 279 ราย นบัจ านวนหุ้นรวมได้ 80,378,821 หุ้น  
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มติที่ประชุม ที่ประชมุมีมติรับรองรายงานการประชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2558 ตามทีค่ณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสยีงของผู้
ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้ดงันี ้
 

เห็นด้วย         80,378,821 เสยีง คิดเป็นร้อยละ   100.00 
ไมเ่ห็นด้วย                     0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ       0.00 
งดออกเสยีง 
บตัรเสยี 

                    0      
                    0 

เสยีง 
เสยีง 

คิดเป็นร้อยละ 
คิดเป็นร้อยละ 

      0.00 
      0.00 
 

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 และรายงานประจ าปี 
  

 ประธานฯได้ขอให้คณุศิริพงษ์ อุน่ทรพนัธุ์ ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ รายงานสรุปผลการด าเนินงาน
ในปีที่ผา่นมา ซึง่คณุศิริพงษ์ได้รายงานตอ่ที่ประชมุดงันี ้
สรุปผลการด าเนินงานปี 2558 

ในปี 2558 ที่ผา่นมา ถือวา่เป็นปีที่ไมเ่ป็นปกติ ทัง้ด้านการเมือง การปกครอง และความผนัผวนของเศรษฐกิจโลก ซึง่สง่ผลกระทบตอ่
ระบบเศรษฐกิจไทยโดยรวม ถงึแม้วา่รัฐบาล คสช. ได้ปรับกลยทุธ์และกลไกตา่งๆเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ เช่น เร่งรัดการเบิกจ่าย
ของภาครัฐ เร่งโครงการค้างทอ่ จดัท า Mega โครงการตา่งๆ แตก็่เป็นไปอยา่งเช่ืองช้าและไมส่ง่ผลในเชิงบวกมากนกัตอ่ระบบเศรษฐกิจไทยใน
ปีที่ผา่นมา ดงันัน้ AIT จึงจ าเป็นต้องปรับแผนงานด้านตา่งๆและปรับเป้าหมายลงเมื่อกลางปี 2558 เหลอืประมาณ 5,000 ล้านบาท ตลอดจน
ปรับลดงบประมาณรายจา่ย ท าให้ผลประกอบการเป็นท่ีนา่พอใจในสภาวะดงักลา่วและไปตามเป้าหมายแม้วา่รายได้ลดลงเมื่อเทียบกบัปี 
2557 ก็ตาม และขอสรุปประเด็นสาคญัๆดงันี ้
  

การขยายฐานสูล่กูค้ารายใหญ่ (Major Account) 
 Chulalongkorn Hospital มลูคา่ 179 ล้านบาท 
 True Corporation มลูคา่ 43 ล้านบาท 
 TRUE International Gateway Co., Ltd. มลูคา่ 51 ล้านบาท 
 Small and Medium Enterprise Development Bank of Thailand มลูคา่ 168 ล้านบาท 

การขายเทคโนโลยีใหม ่CISCO Application Centric Infrastructure (ACI) 
 ACI คือ เคร่ืองมือที่ชว่ยลดต้นทนุทัง้ทางตรงและทางอ้อมของลกูค้าในการบริหารจดัการงานด้าน IT อยา่งอตัโนมตัิ ตลอดจนเพิ่ม

ความรวดเร็วอยา่งยิง่ในการด าเนินการเก่ียวกบัแอพพลเิคชัน่ตา่งๆในดาต้าเซ็นเตอร์ โดยสัง่การให้ networks, servers, storage, 
security, และ services ท างานตามข้อก าหนดหรือนโยบายทีเ่ราก าหนดไว้ลว่งหน้า 

 AIT ถือเป็นบริษัทแรกในประเทศไทยที่ได้รับ Certified ACI Solution จาก Cisco System ที่ ซานดเิอโก ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 Site Reference: 

 The Stock Exchange of Thailand (SET) มลูคา่งาน 90 ล้านบาท 
 Internet Thailand Public Company Limited (Inet) มลูคา่งาน 30 ล้านบาท 
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การลงทนุ 
1) การลงทนุในประเทศ 

 Data Center ขนาด 600 racks มลูคา่การลงทนุประมาณ 400 ล้านบาท ซึง่ได้รับการอนมุตัิการลงทนุจาก
คณะกรรมการบริษัทเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  

 ร่วมทนุกนักบัพนัธมิตรอีก 2 รายในสดัสว่นเทา่ๆกนั 
 คาดวา่จะเปิดให้บริการภายในไตรมาสแรกของปี 2560 

2) ขายกิจการ KIRZ  
3) การลงทนุในตา่งประเทศ 

 “MYTHIC” Submarine Cable  (เร่ิมโครงการแล้ว ภายในปีหน้า คาดวา่จะเสร็จเรียบร้อย สามารถด าเนินการได้) 
SCT (Smart Country Technology) การบริหารจดัการของภาครัฐโดยรวม 

 LAOS - SCT in LAOS อยูร่ะหวา่งด าเนินการเสนอรูปแบบการขายแบบ Turnkey 
 Cambodia - SCT in Cambodia อยูร่ะหวา่งด าเนินการเสนอรูปแบบการขายแบบ Turnkey 
 Myanmar - SCT in Myanmar ยงัไมไ่ด้ด าเนินการ แตก็่มกีารเตรียมแผนงานไว้แล้ว 

การปรับองค์กรสู ่Smart Company ภายใน 3 ปี 
1) น า Technology มาใช้ให้เกิดประสทิธิภาพและประสทิธิผลอยา่งเต็มรูปแบบ 
2) ปรับเปลีย่น Process การท างาน ลดขัน้ตอนให้สอดคล้องกบั Technology 
3) พฒันาคนในทกุระดบัและทกุต าแหนง่ให้ท างานเยี่ยงมืออาชีพ (Professional) 
4) สร้างภาพลกัษณ์ขององค์กร (Corporate Identity) ให้เข้าสูค่วามเป็นสากล 
นอกจากนีย้งัได้อธิบายถึงสดัสว่นของรายได้ตามฐานลกูค้า และตามประเภทธุรกิจ  

 แม้วา่สดัสว่นท่ีมาจาก TOT และ CAT ลดลง ในขณะท่ีแนวโน้มฐานลกูค้าจากรายอื่นได้เพิม่สงูขึน้   
 แม้วา่สดัสว่นหลกัจะมาจากธุรกิจโครงการ แตแ่นวโน้มรายได้จากธุรกิจบริการได้เพิ่มสงูขึน้เช่นกนั เพราะธุรกิจไมต้่องการความ

เสีย่งจากการลม่ของระบบเครือขา่ย จึงเพิ่มการซือ้บริการการดแูลระบบเครือขา่ย 
 ก าไรขัน้ต้นก็ยงัอยูใ่นอตัราที่สงูทีร่ะดบัร้อยละ 23.7 สว่นก าไรสทุธิยงัอยูใ่นระดบัดีที่ 10.1 ซึง่ถือวา่ดีมากเมื่อเทียบกนัในชว่ง 2-3 ปี 
 สว่นอตัราท าก าไร ROA และ ROE ก็อยูใ่นระดบัท่ีสงูกวา่คา่เฉลีย่ของตลาด 
 โครงสร้างเงินทนุอตัราสว่นหนีส้นิตอ่ทนุ (D/E Ratio)น้อยกวา่ ซึง่ถือวา่น้อยมาก 
 อตัราการจ่ายปันผลเป็นไปตามนโยบายการจา่ยปันผลของบริษัท ซึง่ก็จะมีระเบียบวาระท่ีจะขออนมุตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นตอ่ไป 
 2-3 ปี ท่ีผา่นมา สถานการณ์ทางการเมืองสง่ผลตอ่งบประมาณ ท าให้ปริมาณงานในมือ Backlog มีการเปลีย่นแปลงเป็นอยา่ง

มาก 
รางวลัที่ได้รับ 

 FY15 Architecture Excellence Data Center Partner of the Year (Thailand) 
 FY15 Architecture Excellence Data Center Partner of the Year (APJ) 
 APJ Top Performance Data Center Partner 
 FY15 Public Sector Partner of the Year (Thailand) 
 FY15 Enterprise Partner of the Year (Thailand) 



 9 

 

ค าถามจากผู้ ถือหุ้น 
 

คณุสมชยั สชุาตเิจริญยิง่ ผู้ ถือหุ้น ได้ให้ก าลงัใจฝ่ายบริหารของบริษัท และสอบถามวา่ 
1. เร่ืองโครงการซอฟต์แวร์สหกรณ์ทัว่ประเทศ เอไอทีมีสว่นร่วมด้วยหรือไม่ 
2. ปี 2559 กลุม่ลกูค้าเป้าหมายใหมจ่ะมเีพิ่มเติมหรือไม่ 

คณุศิริพงษ์ อุน่ทรพนัธุ์ ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ ได้ชีแ้จงดงันี ้
1. ขอบคณุที่ให้ก าลงัใจ บริษัทมีความช านาญในรูปแบบการขายฮาร์ดแวร์ เน็ตเวิร์ค เป็นหลกั โครงการพฒันาซอฟต์แวร์เป็นสว่นท่ี

บริษัทระมดัระวงัมาก อยา่งไรก็ตามเราจะไมท่ิง้โอกาสในธุรกิจซอฟต์แวร์ ถ้ามีโอกาสทีเ่หมาะสมในอนาคต 
2. ส าหรับโอกาสในปีนีค้าดวา่ Mega Project ทางด้าน IT ของภาครัฐเกิดขึน้ได้เร็ว จะท าให้เราได้มีสว่นขยายงานในปีนีม้ากกวา่ปีที่

ผา่นมาแนน่อน 
คณุสมุณฑา วฒันสนิธุ์ ผู้ ถือหุ้น และรับมอบอ านาจจาก คณุบญัชา วฒันสนิธุ์ สอบถามวา่ 

1. AIT เก่ียวข้องกบั AIS หรือไม ่
2. เร่ืองการขายบริษัท Kirz ในปี 2558 

คณุศิริพงษ์ อุน่ทรพนัธุ์ 
1. ไมม่ีสว่นเก่ียวข้องกนัใดๆทัง้สิน้ สว่นข้อที่ 2 ขอให้คณุสรุพร รักตประจิตเป็นผู้ตอบครับ 

คณุสรุพร รักตประจิต 
 2.  การขาย Kirz ที่ดเูหมือนเป็นก าไรจากการขายบริษัท แตใ่นความจริงเอไอทีลงทนุมากกวา่ทีข่าย Kirzได้ 80 ล้านบาท เหตผุลที่
แสดงเป็นก าไรในทางบญัชี เนื่องจาก ณ เวลาที่ท าการขายบริษัท มลูคา่ทางบญัชีของ Kirz ต ่ากวา่ราคาที่ขายไป จึงปรากฎเป็นก าไร
จาการขายบริษัท เหตผุลก็เพื่อไมต้่องแบกรับภาระท่ีอาจเกิดขึน้มากกวา่เดิมจากการท่ีไมส่ามารถด าเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ได้ 

คณุวิยะดา คงเสรี รับมอบฉนัทะจากคณุดลนิ คงเสรี ถามวา่ 
1. ส านกังานท่ีกมัพชูาเลกิไปแล้วใชห่รือไม่ 
2. มีบริษัทในตลาดหลกัทรัพย์ที่ท าธรุกิจใกล้เคียงกบัเราหรือไม ่อยา่งไร 

คณุศิริพงษ์ อุน่ทรพนัธุ์ 
1. เดิมเรามีสาขาของเอไอทีท่ีกมัพชูา ให้การสนบัสนนุตวัแทนขายท้องถ่ินของเรา แตผ่ลประกอบการไมคุ่้มคา่ใช้จา่ย  จงึเปลีย่นเป็น

การให้สาขาด าเนินการสนบัสนนุการขายกบัพนัธมติรรายเดยีว ซึง่ผลประกอบการก็ยงัไมเ่ป็นไปตามคาด จึงได้ท าการปิดสาขาที่
กมัพชูา แตย่งัคงด าเนินการขายโครงการเตม็รูปแบบผา่นพนัธมิตรของเรา 

2. มีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯที่ท าธุรกิจแบบคล้ายกนัท่ีมีความสามารถเสนองานแขง่ขนักนัได้มีประมาณ 5-6 ราย 
และนอกตลาดหลกัทรัพย์อีกประมาณ 3-4 ราย ที่เหลอืเป็นบริษัทขนาดกลางและเลก็อีกจ านวนมากซึง่ถือวา่ไมใ่ช่คูแ่ขง่ขนั 

คณุภคัธร ชโลธร ผู้ ถือหุ้น ถามวา่ 
1. การรับงานกบัพนัธมติรในตา่งประเทศมคีูแ่ขง่หรือไม่ 
2. บริษัทมีการรับงานจากการทา่อากาศยานไทย(AOT)หรือไม ่ 

คณุศิริพงษ์ อุน่ทรพนัธุ์ 
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1. การด าเนินธุรกิจของเราในตา่งประเทศ ไมไ่ด้เป็นลกัษณะการประมลูงานท่ีต้องแขง่กบัรายอื่นๆ หากแตเ่ป็นโครงการท่ีเราน า 
เสนอในลกัษณะขอสมัปทานหรือการร่วมทนุ รัฐบาลเขาก็พจิารณาอนมุตัเิป็นเร่ืองๆไป ไมต้่องประมลู 

2. สว่นการทา่อากาศยานไทย (AOT) เป็นลกูค้าของเราครับ เป็นการขายระบบเครือขา่ย ซึง่หากมเีฟสที่ 2 ก็นา่จะเป็นโอกาสที่ดีของ
เราครับ 

 

ประธานได้ชีแ้จงวา่เนื่องจากระเบียบวาระนีเ้ป็นการรับทราบผลการด าเนินงานจึงไมต้่องขอมติที่ประชมุและให้พจิารณาในระเบียบวาระตอ่ไป
เลย 
 

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิของบริษัทประจ าปี 2558 
 

ประธานฯได้มอบหมายให้คณุสรุพร รักตประจิต รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานบริการชีแ้จงดงันี ้
งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จปี 2558 เป็นงบการเงินท่ีผู้ตรวจสอบบญัชีรับอนญุาตจากส านกังาน อีวาย ให้ความเห็นวา่
ถกูต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมิได้มเีง่ือนไขใดๆ ในการให้ความเห็นดงักลา่ว 
การน าเสนอการวิเคราะห์ใช้งบการเงินรวมเป็นหลกัโดยผลการด าเนินงานและการวิเคราะห์งบการเงินรวมส าหรับปี 2558 อยา่งละเอียดจะ
สามารถดไูด้จากรายงานประจ าปีหน้า 86-107 โดยการสรุปสว่นที่เป็นสาระส าคญัในฐานะการเงินและผลการด าเนินงานมีดงันี ้
 

งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ในสว่นของสนิทรัพย์นัน้สามารถดรูายละเอยีดในหน้า 86 ของรายงาน
ประจ าปี 
 

สนิทรัพย์หมนุเวียน  ในปี 2558 ในงบการเงินรวมเพิม่ขึน้ 512 ล้านบาทหรือ ประมาณ 14% จากปี 2557 คือเพิ่มขึน้จาก 3,668 ล้านบาทเป็น 
4,180 ล้านบาท ซึง่การเพิ่มขึน้สว่นใหญ่มาจาก 2 ประการดงันี ้
 

การเพิม่ขึน้ของเงินลงทนุชัว่คราว – หลกัทรัพย์เพื่อค้าซึง่ประกอบด้วย หนว่ยลงทนุในกองทนุเปิดตราสารหนีท้ี่ความเสีย่งต า่ในการขาดทนุ
ทางด้านอตัราผลตอบแทนจ านวน 505 ล้านบาท อนัเนื่องมาจากในปี 2558 บริษัทมีเงินสดเหลอืจากการติดตามการรับช าระเงินจากลกูหนี ้
รวมกบัเงินท่ีเหลอืจากการเพิ่มทนุท่ียงัอยูร่ะหวา่งการพิจารณาลงทนุในงานโครงการขนาดใหญ่ จงึได้น าเงินฝากธนาคารสว่นหนึง่ไปลงทนุใน
หลกัทรัพย์ที่กลา่วข้างต้นเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่สงูมากกวา่ผลตอบแทนจากดอกเบีย้ธนาคาร  
 

การเพิม่ขึน้ของลกูหนีก้ารค้าจ านวน 276 ล้านบาท อนัเนื่องมาจากงานโครงการท่ีสง่มอบชว่งสิน้ปี 2558 เพิ่มขึน้มากเมื่อเทียบกบัชว่งเดียวกนั
ของปี 2557  
 

นอกจากนีม้ีการลดลงในสนิทรัพย์หมนุเวียน 2 ประการใหญ่ ๆ คอื  
1)  การลดลงของสนิค้าคงเหลอืจ านวน 115 ล้านบาท เนื่องจากในช่วงปลายปี 2558 บริษัทได้สง่มอบงานท่ีแล้วเสร็จมากกวา่ในปชว่งปลายปี 
2557 สง่ผลให้สนิค้าคงเหลอืลดลงจาก 578 ล้านบาทในปี 2557 เหลอื 463 ล้านบาทในปี 2558 
 

2) การลดลงของรายได้ที่ยงัไมเ่รียกช าระจ านวน 70 ล้านบาท เนื่องจากในระหวา่งปี 2558 บริษัทสามารถออกใบแจ้งหนีเ้พื่อเรียกช าระเงินจาก
ลกูค้าได้ จงึท าให้ยอดรายได้ที่ยงัไมเ่รียกช าระ (unbilled) ของปี 2558 ลดลงจากของปี 2557 
 

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน ในปี 2558 ในงบการเงินรวมลดลงเลก็น้อยกลา่วคอืลดลง 7 ล้านบาทหรือ ประมาณ 1% จากปี 2557 คือลดลงจาก 
500 ล้านบาทเป็น 493 ล้านบาท ซึง่การลดลงสว่นใหญ่เป็นผลมาจาก 2 ประการดงันี ้
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1. การจ าหนา่ยเงินลงทนุทัง้หมดในบริษัท เคิร์ซ จ ากดั ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมท าให้เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย อปุกรณ์ สนิทรัพย์อื่น ๆ และคา่
ความนิยมลดลง  

2. คา่เสือ่มราคาของอาคารและอปุกรณ์ส านกังานและอปุกรณ์ให้เชา่ท าให้มลูคา่สทุธิของสนิทรัพย์ลดลง 
 

เมื่อน าการลดลงของทัง้ข้อ 1) และข้อ 2) ข้างต้นมาสทุธิกบัการเพิม่ขึน้จากการลงทนุในโครงการอปุกรณ์ให้เช่าและอปุกรณ์ทีซ่ือ้เพิม่ระหวา่งปี
และรายการอื่น ๆ ท าให้สนิทรัพย์ไมห่มนุเวยีนลดลง 7 ล้านบาทดงัที่กลา่วข้างต้น 
 

โดยสรุป สนิทรัพย์รวมของบริษัท ในงบการเงินรวมในปี 2558 เพิ่มขึน้ประมาณ 505 ล้านบาทหรือ 12% คือจาก 4,168 ล้านบาท เป็น 4,673 
ล้านบาท 
 

ตอ่ไปในสว่นของหนีส้นิ แสดงอยูใ่นงบการเงินหน้า 87 ของรายงานประจ าปี 
 

หนีส้นิ ในปี 2558 หนีส้นิของบริษัทสว่นใหญ่จะเป็นหนีส้นิหมนุเวยีน  โดยหนีส้นิรวมของบริษัท ในงบการเงินรวมของปี 2558 เพิ่มขึน้ประมาณ 
323 ล้านบาทหรือ 22% คือจาก 1,487 ล้านบาทในปี 2557 เป็น 1,810 ล้านบาทในปี 2558 ซึง่การเพิ่มขึน้สว่นใหญ่ประกอบด้วย 
  

การเพิม่ขึน้ของต้นทนุท่ียงัไมเ่รียกช าระ 239 ล้านบาท เนื่องจากในช่วงปลายปี 2558 บริษัทได้สง่มอบงานโครงการท่ีแล้วเสร็จคอ่นข้างมาก จึง
ท าให้ยงัคงมีคา่ใช้จา่ยค้างจ่ายของงานโครงการท่ีเพิ่งสง่มอบงานสงูตามไปด้วย ในขณะท่ี ชว่งปลายปี 2557 บริษัทสง่มอบงานโครงการ
จ านวนคอ่นข้างน้อย จงึมีต้นทนุค้างช าระต ่ากวา่ของปี 2558 
 

การเพิม่ขึน้ของเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น 56 ล้านบาท เนื่องจากในชว่งปลายปี 2558 มีงานโครงการเข้ามาจ านวนมากซึง่มีทัง้งานโครงการ
ที่เพิ่งสง่มอบและยงัอยูใ่นระหวา่งด าเนินการอยู่ จึงท าให้มีเจ้าหนีก้ารค้าคงเหลอืสงูกวา่ของปี 2557    
 

 การเพิ่มขึน้ของส ารองคา่ปรับงานลา่ช้า 53 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2558 บริษัทได้บนัทกึส ารองคา่ปรับส าหรับงานโครงการท่ีลา่ช้ากวา่ที่
ก าหนดไว้ในสญัญาจ้าง 
 

การเพิม่ขึน้ของเงินกู้ยืมระยะยาวในสว่นท่ีสทุธิจากสว่นท่ีถงึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 80 ล้านบาทเนื่องจากในปี 2558 บริษัทได้กู้ ยืมเงิน
ระยะยาวส าหรับใช้ในงานโครงการให้เช่าสทิธิการใช้ระบบงาน (software license) ในขณะท่ีสว่นของเงินกู้ยมืระยะยาวทีถ่ึงก าหนดช าระ
ภายในหนึง่ปีของปีเดียวกนั ได้ลดลงจากของปี 2557 จ านวน 83 ล้านบาท เนื่องจากขายเงินลงทนุทัง้หมดในบริษัทยอ่ยไปแล้วจงึท าให้ไมต้่อง
น าเงินกู้ยืมระยะยาวดงักลา่วมารวมในงบการเงินรวมด้วย 
 

สว่นของผู้ ถือหุ้น แสดงอยูใ่นงบการเงินหน้า 87 ส าหรับยอดคงเหลอืของปี 2558 เพิ่มขึน้ 181 ล้านบาท หรือ ประมาณ 7 % กลา่วคอืเพิ่มจาก 
2,681 ล้านบาทในปี 2557 เป็น 2,862 ล้านบาทในปี 2558 ซึง่สว่นท่ีเพิ่มขึน้ของผู้ ถือหุ้นสว่นใหญ่มาจากการเพิม่ขึน้ของก าไรสะสมที่ยงัไมไ่ด้
จดัสรรสทุธิด้วยการจา่ยเงินปันผล 
 

ส าหรับรายได้รวมนัน้ จะแสดงรายละเอียดในหน้า 88 ของรายงานประจ าปี  ในปี 2558 รายได้ในงบการเงินรวมมจี านวนประมาณ 5,271 ล้าน
บาทลดลงจากของปี 2557 ซึง่มจี านวนประมาณ 6,652 ล้านบาท โดยคิดเป็นการลดลงประมาณ 1,381 ล้านบาทหรือ 21 % โดยลดลง
เนื่องจากในชว่งปี 2558 มีงบประมาณการลงทนุในโครงการด้านสารสนเทศจากทัง้ทางภาครัฐและเอกชนคอ่นข้างน้อยเนื่องจากสภาวะ
เศรษฐกิจทีย่งัอยูใ่นสภาวะเปราะบาง ประกอบกบัสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศยงัไมเ่อือ้ตอ่การขยายการลงทนุได้ดีนกั ท าให้แตล่ะ
หนว่ยงานตา่งควบคมุคา่ใช้จ่ายให้ลดลงหรือชะลอเวลาออกไป จึงท าให้รายได้ของปี 2558 ลดลงจากของปี 2557 (รายละเอยีดในหน้า 92-97)  
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ส าหรับคา่ใช้จา่ยรวมของปี 2558 ในงบการเงินรวมมจี านวนประมาณ 4,601 ล้านบาท ลดลงจากของปี 2557 ซึง่มจี านวนประมาณ 5,808 
ล้านบาท คิดเป็นลดลงประมาณ 1,207 ล้านบาทหรือ 21% สว่นใหญ่เนื่องมาจากการลดลงของคา่ใช้จา่ยตามรายได้ที่ลดลงในอตัราเดยีวกนั 
โดยองค์ประกอบสว่นใหญ่ของคา่ใช้จ่ายที่ลดลงมาจาก 2 สว่นคือ 
 

การลดลงของต้นทนุในอตัรา 22% เป็นการลดลงตามยอดรายได้ที่ลดลง ในอตัราสว่นท่ีใกล้เคียงกนัมากโดยการลดลงของรายได้ในปี 2558 
เป็น 21% 
 

การลดลงของคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลงในอตัรา 10% จากปีก่อน  ซึง่ลดลงน้อยกวา่อตัราของรายได้เนื่องมาจากคา่ใช้จา่ย
บางสว่นเป็นคา่ใช้จ่ายคงที่ นอกจากนีใ้นปี 2558 ยงัมคีา่ปรับงานลา่ช้าและคา่ชดเชยความเสยีหายจากการปฎิบตังิานโครงการท่ีไมเ่ป็นไป
ตามข้อก าหนดของสญัญาเพิ่มขึน้ โดยบริษัทได้ประเมินผลคา่ปรับดงักลา่วโดยใช้หลกัความระมดัระวงั (Conservative) อยา่งสงูสดุ  
จากปัจจยัข้างต้นท าให้ในปี 2558 บริษัทมีก าไรสทุธิสว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทในงบการเงินรวมจ านวนประมาณ 533 ล้านบาท ซึง่
ลดลงจากของปี 2557 ในงบการเงินรวม ที่มจี านวน 659 ล้านบาท คิดเป็นลดลงประมาณ 126 ล้านบาทหรือลดลง 19% สง่ผลให้ก าไรสทุธิตอ่
หุ้นในงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 มีมลูคา่เทา่กบั 2 บาท 58 สตางค์ตอ่หุ้น 
 

ค าถามจากผู้ ถือหุ้นมีดงันี ้: 
คณุภคัธร ชโลธร สอบถามวา่ 

บริษัทมีการกู้ยืมเงิน และในขณะเดียวกนัก็มีสภาพคลอ่งสว่นเกินที่เป็นเงินฝากธนาคาร ไมท่ราบวา่บริษัทมีนโยบายบริหารสภาพ
คลอ่งอยา่งไร 
คณุสรุพร รักตประจิต 

บริษัทดคูวามเหมาะสมของโครงการ หากเป็นโครงการระยะยาวก็จะใช้เงินกู้ ระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ส าหรับยอดเงินกู้ที่ปรากฎ
เป็นโครงการระยะยาว 3-4 ปีรับเงินเป็นรายเดือน จงึได้ใช้เงินกู้จากสถาบนัการเงินเพื่อ Match กบัโครงการ 
คณุเกียรติพล มงลเจริญกิจ ผู้ ถือหุ้น 

ขอรายละเอยีดเก่ียวกบัคา่ปรับจากการสง่มอบงานลา่ช้าของปีนี ้และมีการบริหารงานลา่ช้าอยา่งไร 
คณุสรุพร รักตประจิต 

จากที่ได้เรียนให้ทราบไปแล้ววา่ทางบริษัทใช้นโยบายทางการเงินแบบอนรัุกษ์นิยม จึงได้ตัง้ส ารองคา่ปรับไว้ในกรณีทีม่ีข้อโต้แย้งของ
สาเหตกุารสง่มอบโครงการ ที่ความเห็นไมต่รงกบัของหนว่ยงานราชการ  ซึง่จะขอปรับลา่ช้าไว้ก่อน  และภายหลงัจากที่ได้ข้อสรุปการชีแ้จง
ข้อเท็จจริงจากบริษัท การส ารองคา่ปรับท่ีเกิดขึน้ก่อนมกัจะได้รับคืน อาจไมถ่กูปรับหรือถกูปรับก็ไมเ่ต็มจ านวน 
คณุศิริพงษ์ยงัได้เสริมด้วยวา่โครงการประเภทท่ีบริษัทมกัจะโดนปรับลา่ช้าจะมาจากโครงการท่ีเก่ียวกบัซอฟต์แวร์ เนื่องจากแม้จะมกีาร
ก าหนดรายละเอยีดทกุอยา่ง TOR ในเบือ้งต้น แตม่กัจะมกีารเปลีย่นแปลงในขัน้ตอนการปฎิบตัิ และถึงแม้จะมีการรับทราบการขอ
เปลีย่นแปลงข้อก าหนดแล้ว แตใ่นขัน้ตอนการลงนามตรวจรับ ผู้ รับผิดชอบในสว่นงานตรวจรับจะไมเ่สีย่งลงนามตรวจรับหากไมต่รงตาม TOR 
เร่ิมต้น จงึท าให้กวา่ที่บริษัทจะท าข้อชีแ้จงในรายละเอียดจนเป็นที่พอใจกรรมการตรวจรับก็ใช้เวลานาน จนเลยก าหนดเวลาการสง่มอบงาน ซึ่ง
จากนีต้อ่ไปบริษัทจะระมดัระวงัในสว่นนีใ้ห้มากขึน้ 
คณุสมุณฑา วฒันสนิธุ์ ผู้ ถือหุ้น และรับมอบอ านาจจาก คณุบญัชา วฒันสนิธุ์ ถามวา่ 

ในปีนีผ้า่นมาถือวา่งานน้อยกวา่ปีก่อนๆ บริษัทยงัโดนคา่ปรับงานลา่ช้า หากในปีนีง้านเพิ่มขึน้ จะไมโ่ดนคา่ปรับมากขึน้หรือ สว่นตวั
คิดวา่ระบบการสง่มอบงานมีปัญหาหรือไม ่และจะท างานให้รัดกมุกวา่เดิมได้หรือไม่ 
คณุศิริพงษ์ อุน่ทรพนัธุ์ 
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ขอชีแ้จงวา่ปี 2558 ที่ผา่นมาไมม่โีครงการท่ีโดนคา่ปรับจากงานด้านซอฟต์แวร์ ยอดที่ปรากฏเป็นโครงการท่ีค้างมาจากปีก่อนๆ 
เพราะเราได้ระมดัระวงัอยา่งมากในโครงการลกัษณะนี ้และจากการท่ีท างานกบัภาคราชการมานานเข้าใจดี และไมค่ดิจะไปฟ้องร้องเรียก
คา่เสยีหายจากลกูค้า ซึง่ตา่งจากโครงการด้านฮาร์ดแวร์ที่บริษัทมคีวามช านาญจะไมพ่บคา่ปรับจากการสง่มอบงานลา่ช้าเกิดขึน้อยา่งแนน่อน 
 

คณุสรุพร รักตประจิต เสริมขึน้วา่ 
จากทีต้่องส ารองคา่ปรับเป็นเหตผุลจากการใช้นโยบายบญัชีที่เป็นแบบอนรัุกษ์นิยม และภายหลงัจากการชีแ้จงให้หนว่ยงานรับทราบ

แล้ว ยอดคา่ปรับงานลา่ช้าดงักลา่วเช่ือวา่จะได้มีการกลบัส ารองในอนาคต 
 

 ส าหรับระเบียบวาระนีใ้ช้คะแนนเสยีงข้างมาก 50% เป็นเกณฑ์ 
 การพิจารณาในระเบียบวาระนี ้มผีู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะเข้ามาร่วมประชมุ 318 ราย นบัเป็นจ านวนหุ้นได้ 80,529,989 หุ้น 
 

มติที่ประชุม ที่ประชมุมีมติอนมุตัิงบการเงินของบริษัทประจ าปี 2558 ตามทีค่ณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัท์ของจ านวน
เสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้ดงันี ้
เห็นด้วย  79,044,789 เสยีง คิดเป็นร้อยละ   98.16 
ไมเ่ห็นด้วย                   0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ     0.00 
งดออกเสยีง 
บตัรเสยี 

        10,900         
    1,474,300 

เสยีง 
เสยีง 

คิดเป็นร้อยละ 
คิดเป็นร้อยละ 

    0.01 
    1.83 

 

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงนิก าไรและการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2558 
  

 ประธานฯมอบหน้าทีใ่ห้ คณุวรวทิย์ วฒันกลุจรัส เลขานกุารบริษัท เป็นผู้ ชีแ้จงถึงมติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกบัการ
พิจารณาจดัสรรก าไร และจ่ายเงินปันผล ดงัตอ่ไปนี ้บริษัทมีนโยบายจา่ยเงินปันผลไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิ ในกรณีที่ไมม่ีเหตุ
จ าเป็นอื่นใดในการใช้เงินนัน้ การจ่ายเงินปันผลนัน้จะต้องไมก่ระทบตอ่การด าเนินการปกติของบริษัทอยา่งมีนยัส าคญั และจากการประชมุ
ของคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/ 2559 เมื่อวนัท่ี 16 กมุภาพนัธ์ 2559 ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ
การจดัสรรก าไรสทุธิ จากการด าเนินงานในปี 2558 ดงัตอ่ไปนี ้

1. บริษัทจดัสรรก าไรเป็นทนุส ารองตามกฎหมายจ านวน 5,960,449 บาท (ห้าล้านเก้าแสนหกหมื่นสีร้่อยสีส่บิเก้าบาทถ้วน) ท าให้
ส ารองครบร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียนตามที่บญัญตัไว้ในมาตรา 116 แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 

2. จ่ายเงินปันผลในปี 2558 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 2.05 บาท (สองบาทห้าสตางค์) และเนื่องจากบริษัทได้จา่ยปันผลระหวา่งกาล
ไปแล้วเมื่อวนัท่ี 3 กนัยายน 2558 ในอตัราหุ้นละ 0.55 บาท (ห้าสบิห้าตางค์) ดงันัน้บริษัทจะจา่ยเงินปันผลเพิ่มอีกหุ้นละ 1.50 บาท 
(หนึง่บาทห้าสบิสตางค์) โดยก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิได้รับปันผลในวนัท่ี 22 เมษายน 2559 และให้รวบรวมรายช่ือ
ตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ได้มกีารแก้ไขเพิม่เติม) โดยวิธีปิดสมดุ
ทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 25 เมษายน 2559 และก าหนดจา่ยเงินปันผลในวนัท่ี 4 พฤษภาคม 2559 

3. ก าไรสว่นท่ีเหลอื บริษัทจะจดัเป็นก าไรสะสมที่ยงัไมไ่ด้จดัสรรตอ่ไป 
 

ค าถามจากผู้ ถือหุ้นมีดงันี ้: 
คณุสมุณฑา วฒันสนิธุ์ ผู้ ถือหุ้น และรับมอบอ านาจจาก คณุบญัชา วฒันสนิธุ์ ถามวา่ 

อยากทราบอตัราภาษีที่ได้เสยีของเงินปันผลเป็นเทา่ไร 
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คณุสรีุรัตน์ ปราชญานกุลุ 
อตัราภาษีสว่นท่ีเป็นร้อยละ 30 ได้ใช้หมดไปแล้ว ปัจจบุนัใช้อตัราภาษีที่ใช้คือร้อยละ 20 

 

ส าหรับระเบียบวาระนีใ้ช้คะแนนเสยีงข้างมาก 50% เป็นเกณฑ์ 

 การพิจารณาในระเบียบวาระนี ้มผีู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะเข้ามาร่วมประชมุ 318 ราย นบัเป็นจ านวนหุ้นได้ 80,529,989 หุ้น 
 

มติที่ประชุม ที่ประชมุมีมติอนมุตัิจดัสรรเงินก าไรและการจา่ยเงินปันผลประจ าปี 2558 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสยีงเป็นเอก
ฉนัท์ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้ดงันี ้
เห็นด้วย  80,527,489 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย                   0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ     0.00 
งดออกเสยีง            2,500    เสยีง คิดเป็นร้อยละ     0.00 
 

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ 
 

ประธานฯได้ขอให้เลขานกุารบริษัทได้ชีแ้จงดงันี ้ข้อบงัคบับริษัท ในหมวด 3 ข้อ 16 ก าหนดไว้วา่ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นทกุครัง้ 
กรรมการจ านวน 1 ใน 3 จะต้องพ้นจากต าแหนง่ ถ้าจ านวนกรรมการที่พ้นจากต าแหนง่ไมอ่าจแบง่ได้พอดี 1 ใน 3 ให้กรรมการจ านวน
ใกล้เคยีงที่สดุกบัจ านวน 1 ใน 3 ออกจากต าแหนง่ ซึง่ก็คือ 4 ทา่น จากการประชมุของคณะกรรมการครัง้ที่ 1/2559 เมื่อวนัท่ี 16 กมุภาพนัธ์ 
2559 มีกรรมการ 4 ทา่นท่ีต้องออกตามวาระ คือ คณุพงษ์เทพ ผลอนนัต์ คณุสรุพร รักตประจิต คณุกิจจา เหลา่บญุชยั และคณุกิตติศกัดิ์ สพ
โชคชยั คณะกรรมการสรรหาฯได้พิจารณาคณุสมบตัิ ความสามารถของผู้ที่เหมาะสมเข้ารับต าแหนง่ และได้เสนอความเห็นตอ่คณะกรรมการ
บริษัท (โดยกรรมการท่ีมีสว่นได้เสยีมิได้ร่วมพจิารณา) เพื่อเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นให้พจิารณาแตง่ตัง้กรรมการดงัตอ่ไปนี  ้

1. คณุพงษ์เทพ ผลอนนัต์  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
2. คณุสรุพร รักตประจิต  กรรมการบริษัท 
3. คณุกิจจา เหลา่บญุชยั  กรรมการบริษัท 
4. คณุกิตตศิกัดิ์ สพโชคชยั  กรรมการบริษัท 
โดยเป็นการแตง่ตัง้กลบัเข้าด ารงต าแหนง่อกีวาระหนึง่ ซึง่คณะกรรมการบริษัทได้พจิารณาแล้วเห็นชอบตามข้อเสนอของ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ที่ให้น าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อแตง่ตัง้กรรมการทัง้ 4 ทา่นเป็นกรรมการ และกรรมการ
อิสระ ทางคณะกรรมการบริษัทจงึเห็นสมควรเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น เพื่อแตง่ตัง้กรรมการทัง้ 4 ท่าน โดยขอให้เป็นการลงมตเิป็นรายบคุคล
ตามบตัรลงคะแนนท่ีได้รับ 
 

มีผู้ ถือหุ้นคณุภคัธร ชโลธรได้ทกัท้วงเร่ืองจดุผิดพลาดจากการพิมพ์อยู ่1 จดุในหนงัสอืเชิญประชมุหน้าที่ 20 คือบรรทดัที่ 4 จ านวน
หุ้นท่ีถือในบริษัทของคณุสรุพร รักตประจิต แก้จาก “1,784,625” เป็น “5,455,885” 
 

 ส าหรับระเบียบวาระนีใ้ช้คะแนนเสยีงข้างมาก 50% เป็นเกณฑ์ 

การพิจารณาในระเบียบวาระนี ้มผีู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะเข้ามาร่วมประชมุ 319 ราย นบัเป็นจ านวนหุ้นได้ 80,541,189 หุ้น 
 

มติที่ประชุม  ที่ประชมุมีมติรับรองรายช่ือกรรมการท่ีออกตามวาระ และมีมติอนมุตักิารกลบัเข้ามาด ารงต าแหนง่เป็นรายบคุคลตามที่
คณะกรรมการบริษัทเสนอด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้
ดงันี ้
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           รายช่ือ เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสยีง บตัรเสยี 
1. คณุพงษ์เทพ ผลอนนัต์    72,277,929 เสยีง 5,878,150 เสยีง 165,310 เสยีง 2,219,800 เสยีง 
 คิดเป็นร้อยละ 89.74 คิดเป็นร้อยละ 7.30 คิดเป็นร้อยละ 0.21 คิดเป็นร้อยละ 2.76 
2. คณุสรุพร รักตประจิต     73,481,879 เสยีง 5,481,900 เสยีง 8,610 เสยีง 1,192,800 เสยีง 
 คิดเป็นร้อยละ 91.70 คิดเป็นร้อยละ 6.81 คิดเป็นร้อยละ 0.01 คิดเป็นร้อยละ 1.48 
3. คณุกิจจา เหลา่บญุชยั    73,857,879 เสยีง 4,454,900 เสยีง 8,610 เสยีง 2,219,800 เสยีง 
 คิดเป็นร้อยละ 91.70 คิดเป็นร้อยละ 5.53 คิดเป็นร้อยละ 0.01 คิดเป็นร้อยละ 2.76 
4. คณุกิตตศิกัดิ์ สพโชคชยั     73,858,989 เสยีง     5,486,900 เสยีง 2,500 เสยีง 1,192,800 เสยีง 
 คิดเป็นร้อยละ 91.70 คิดเป็นร้อยละ 6.81 คิดเป็นร้อยละ 0.00 คิดเป็นร้อยละ 1.48 
 

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ  
 

ประธานฯได้ขอให้คณุพงษ์เทพ ผลอนนัต์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ซึง่คณุ
พงษ์เทพได้ชีแ้จงวา่    
เร่ืองคา่ตอบแทนกรรมการท่ีน ามาพิจารณามี 2 เร่ืองคือ  
1. เร่ืองคา่ตอบแทนรายเดือนและเบีย้ประชมุ และ 2. เงินบ าเหน็จกรรมการประจ าปี  
       เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาโดยดจูาก 
 1.ผลประกอบการของบริษัท  

2.ระดบัความรับผิดชอบของผู้ที่เก่ียวข้องในสว่นตา่งๆ  
3.คา่ตอบแทนของกรรมการในขนาดและอตุสาหกรรมICT เดียวกนั รวมถึงขนาดรายได้และขนาดของ Market Cap ทัง้นีไ้ด้ใช้ตวัเลข

ที่อ้างอิงจากการส ารวจของสถาบนักรรมการไทย (IOD) 
ซึง่ผลจากการประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนครัง้ที่ 1/2559 ได้มีความเหน็เสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท 

เพื่อให้พิจารณาน าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเร่ืองคา่ตอบแทนกรรมการในรูปของเงินบ าเหน็จประจ าปี 2558 เป็นเงิน 15.0 ล้านบาท (สบิห้า
ล้านบาทถ้วน) โดยให้เป็นคา่ใช้จา่ยในปี 2559 และให้ประธานกรรมการเป็นผู้จดัสรรตอ่ไป สว่นคา่ตอบแทนรายเดือนและเบีย้ประชมุยงัขอ
เป็นอตัราเดิมที่ได้รับอนมุตัิจากทีป่ระชมุผู้ ถือหุ้นเมื่อครัง้ที่ 1/2558 แล้ว จึงขอเสนอตอ่ที่ประชมุเพื่อพิจารณาครับ 
 

 ส าหรับระเบียบวาระนีใ้ช้คะแนนเสยีง 2/3 ของผู้ เข้าร่วมประชมุ 

 การพิจารณาในระเบียบวาระนี ้มผีู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะเข้ามาร่วมประชมุ 319 ราย นบัเป็นจ านวนหุ้นได้ 80,541,189 หุ้น 
 

มติที่ประชุม  ที่ประชมุมีมติอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการในรูปของเงินบ าเหน็จประจ าปี 2558 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสยีงเป็น
เอกฉนัท์ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้ดงันี  ้
เห็นด้วย   80,529,289 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.99 
ไมเ่ห็นด้วย                   0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ   0.00 
งดออกเสยีง          11,900 เสยีง คิดเป็นร้อยละ   0.01 
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ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทน 
  

 ประธานฯขอให้คณุโชคชยั ตัง้พลูสนิธนา ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ ชีแ้จงดงัตอ่ไปนี ้ตามข้อบงัคบับริษัทในหมวด 8 ข้อ 54 
ก าหนดไว้วา่ ให้ที่ประชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้น แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชีของบริษัท และจากการประชมุ
คณะกรรมการตรวจสอบครัง้ที่ 1/2559 เมื่อวนัท่ี 16 กมุภาพนัธ์ 2559 เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการให้เจรจาตอ่รอง เพื่อให้ได้ข้อสรุปมาน าเสนอตอ่ทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษัท เพื่อน าเสนอตอ่ที่ประชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้น
และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฎิบตัิงาน ความเป็นอิสระ แมน่ย า เที่ยงตรง และให้ความรู้เก่ียวกบัมาตรฐานการบญัชีใหม่
ได้ดี และคา่ตอบแทนทีเ่สนอมาก็มีความเหมาะสมกบัปริมาณงาน โดยที่คา่สอบบญัชีของบริษัท ส านกังาน อีวาย ซึง่รวมถึงคา่ตรวจสอบงบ
การเงินประจ าปี และการสอบทานเป็นรายไตรมาส จ านวน 1,285,000 บาท (หนึง่ล้านสองแสนแปดหมื่นห้าพนับาทถ้วน) โดยลดจากปี 2558 
อยูท่ี่ 45,000 บาท และได้มีมตใิห้เสนอตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้เสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อแต่งตัง้  

1. นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 5313/ 
2. นายเติมพงษ์ โอปนพนัธุ์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4501/ 
3. นางสาวสมุาล ีรีวราบณัฑิต ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3970 

จากบริษัทส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2559 พร้อมทัง้ก าหนคา่สอบบญัชีเป็นจ านวนเงิน 1,330,000 บาท จึงได้
ขอเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาตามข้อเสนอข้างต้น 
และนอกเหนือจากเหตผุลข้างต้นแล้ว คณุโชคชยั ตัง้พลูสนิธนา ยงัได้ให้ข้อมลูเพิ่มเติมวา่ในชว่ง 2-3 ปีที่ผา่นมาได้มีมาตรฐานการบญัชีใหม ่
ทางบริษัทส านกังาน อีวาย จ ากดั ได้ให้ความรู้เก่ียวกบัมาตรฐานใหม่ๆ ดงักลา่ว รวมทัง้ยงัได้จดัการอบรมเก่ียวกบัมาตรฐานการบญัชีใหม่ๆ
ให้กบัพนกังานและกรรมการตรวจสอบ ท าให้เข้าใจความต้องการรายงานทางการเงินใหม่ๆ มากขึน้ 
 

 ส าหรับระเบียบวาระนีใ้ช้คะแนนเสยีงข้างมาก 50% เป็นเกณฑ์ 

 การพิจารณาในระเบียบวาระนี ้มผีู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะเข้ามาร่วมประชมุ 320 ราย นบัเป็นจ านวนหุ้นได้ 80,543,189 หุ้น 
  

มติที่ประชุม  ที่ประชมุมีมติอนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดคา่ตอบแทน ประจ าปี 2559 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสยีง
เป็นเอกฉนัท์ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้ดงันี ้
เห็นด้วย 76,845,589 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 95.41 
ไมเ่ห็นด้วย                  0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ   0.00 
งดออกเสยีง 
บตัรเสยี 

         3,500 
  3,694,100 

เสยีง 
เสยีง 

คิดเป็นร้อยละ 
คิดเป็นร้อยละ 

  0.00 
  4.59 

ระเบียบวาระที่ 8 เร่ืองอื่นๆ    
 

-ไมม่ี- 
 

หลงัจากประชมุในวาระครบถ้วนแล้ว ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซกัถามดงัตอ่ไปนี ้:- 
 

คณุสมุณฑา วฒันสนิธุ์ ผู้ ถือหุ้น และรับมอบอ านาจจาก คณุบญัชา วฒันสนิธุ์ สอบถามวา่ 
1. เอไอท ีมีบริษัทลกูอะไรบ้าง 

คณุศิริพงษ์ อุน่ทรพนัธุ์ 
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1. ไมม่ีครับ ในปีที่ผา่นมายงัมีบริษัทลกูคือ Kirz แตปั่จจบุนัได้ขายออกไปแล้วจึงไมม่ีบริษัทลกูปรากฎให้เห็น มีเพียงบริษัทร่วมทนุกบั 
Loxley Wireless ในบริษัท LAH ซึง่ LAH ไปลงทนุในบริษัทยอ่ยของ LAH ร่วมกบั SAMART Communication Serviceและผู้ ถือ
หุ้นสว่นบคุคลรายอื่นในช่ือบริษัทยอ่ย SLA Asia ได้มีรายละเอยีดแสดงในรายงานประจ าปีแล้ว หากท าให้ผู้ ถือหุ้นสบัสน ขอน าไป
ปรับปรุงในปีตอ่ไปครับ 

คณุพิพฒัน์ ชนุศิริทรัพย์ ผู้ ถือหุ้น ขอบคณุผู้บริหารส าหรับเงินปันผลที่สงูเกินคาด 
1. เอไอทีมีแผนงานอะไร ในตา่งประเทศนอกเหนือจากที่ชีแ้จง อินเตอร์เน็ตหมูบ้่านเป็นอยา่งไรบ้าง เข้าใจวา่รัฐบาลจะให้งบมากขึน้ผา่น

ทาง CAT และ TOT 
2. แล้ว Data Center ที่จะเร่ิมด าเนนิการในปีหน้า จ านวนก่ีโครงการ ประมาณรายได้เป็นเทา่ไร  

คณุศิริพงษ์ อุน่ทรพนัธุ์ 
1. เราต้องยอมรับวา่ เอไอท ีพึง่พารายได้จากการขายงานโครงการประมาณ 85% และที่เหลอื 15% เป็นรายได้จากงานบริการและอื่นๆ 

ซึง่งานโครงการในแตล่ะปีก็ไมแ่นน่อน ขึน้อยูก่บัสภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง และภยัธรรมชาติ สง่ผลกระทบตอ่ผลประกอบการ 
ดงัที่เราได้ประสบมาในอดีต ดงันัน้เราจงึได้พยายามสร้างความมัน่คงของรายได้ด้วยการการลงทนุในโครงการตา่งๆ ที่สร้างรายได้ที่ 
สม ่าเสมอและตอ่เนื่องทัง้ในและตา่งประเทศ เพื่อสร้างฐานรายได้ของบริษัทท่ีมัน่คงมากยิ่งขึน้ ส าหรับโครงการอินเตอร์เน็ตหมูบ้่าน 
และโครงการอื่นๆของรัฐบาลที่ด าเนินการโดย CAT หรือ TOT ถือวา่เป็นโอกาสดีของเรา เนื่องจากทัง้สองหนว่ยงานเป็นลกูค้าที่เรา 
ให้บริการมายาวนานและเป็นลกูค่้าหลกัของเรา 

2. เรามีแผนการลงทนุ Data Center จ านวน 2 โครงการ ปัจจบุนัได้รับการอนมุตัจิากคณะกรรมการบริษัทให้ด าเนินการจ านวน 1 
โครงการตามที่ได้ชีแ้จงไปก่อนหน้านี ้สว่นการลงทนุในอนาคตหากจะมต้ีองอยูใ่นเกณฑ์ที่เราก าหนดคือ IRR ที่ไมต่ ่ากวา่ร้อยละ15 
และระยะเวลาการคืนทนุไมเ่กินกวา่ 5 ปี 

และเมื่อหมดค าถามจากผู้ ถือหุ้นอื่นๆอีก ประธานฯจงึได้ขอปิดการประชมุ และขอขอบคณุผู้ ถือหุ้นทกุทา่นท่ีมาเข้าร่วมประชมุในวนันี ้โดยทาง
บริษัทจะน าข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ไปปรึกษาหารือกนัตอ่ไป 
 

ปิดการประชมุเวลา 11.49 น. 
      
         นายธนา  ไชยประสทิธ์ิ 
                     ประธานท่ีประชมุ 
 
 
 
    นายศิริพงษ์  อุน่ทรพนัธุ์                  นายสรุพร  รักตประจิต 
                                    กรรมการ                            กรรมการ 
 
 
                    นายวรวิทย์  วฒันกลุจรัส 
                                 เลขานกุารบริษัท 
                          ผู้บนัทกึรายงานการประชมุ  

และระยะเวลาการคืนทนุไมเ่กินกวา่ 5 ปี
และเมื่อหมดค าถามจากผู้ ถือหุ้นอื่นๆอีก ประธานฯจงึได้ขอปิดการประชมุ และขอขอบคณุผู้ ถือหุ้นทกุทา่นท่ีมาเข้าร่วมประชมุในวนันี ้โดยทาง
บริษัทจะน าข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ไปปรึกษาหารือกนัตอ่ไป

ปิดการประชมุเวลา 11.49 น.

นายธนา ไชยประสทิธ์ิ
           ประธานท่ีประชมุ

  นายศิริพงษ์  อุน่ทรพนัธุ์               นายสรุพร  รักตประจิต
                               กรรมการ

นายวรวิทย์  วฒันกลุจรัส

                                   กรรมการ
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สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3 
รายละเอียดการจ่ายปันผล และอัตราการจ่ายปันผลย้อนหลัง  3 ปี 

ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4 
 

1. นโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัท: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต ่ากว่าร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิ ในกรณีท่ีไม่มีเหตจุ าเป็นอื่น       
ใดในการใช้เงินนัน้ และการจ่ายเงินปันผลนัน้จะต้องไมก่ระทบตอ่การด าเนินงานปกติของบริษัทอยา่งมีนยัส าคญั  

2. ประวัติการจ่ายเงนิปันผลในช่วง 3 ปี :   
               งบการเงินรวม 
 

หัวข้อ ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 
ก าไรสทุธิ (ล้านบาท)* 
ก าไรสทุธิตอ่หุ้น (บาท) 
เงินปันผลระหวา่งกาล (บาท/หุ้น)1/ 
เงินปันผล (บาท/หุ้น)2/ 
รวมเงินปันผลทัง้ปี (บาท/หุ้น)3/ 

อตัราการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกบัก าไรสทุธิ 
จ านวนหุ้นทัง้สิน้  

434.28 
2.08 
0.50 
1.50 
2.00 

96.15% 
206,320,897 

532.51 
2.58 
0.55 
1.50 
2.05 

79.46% 
206,320,897 

658.56 
3.19 
0.90 
1.10 
2.00 

62.66% 
206,320,897 

* ก าไรสทุธิสว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัท 
 หมายเหต:ุ  

 1/ ในการประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 4/2559 เมื่อวนัพฤหสับดีที่ 11 สงิหาคม 2559 คณะกรรมการมมีติให้จ่ายเงิน
ปันผลระหวา่งกาลจากผลประกอบการระหวา่งเดือน มกราคม-มิถนุายน 2559 ในอตัราหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสบิ
สตางค์) 

 2/ ในการประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2560 เมื่อวนัพฤหสับดีที่ 16 กมุภาพนัธ์ 2560 คณะกรรมการบริษัทมีมติ
เสนอตอ่ที่ประชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2560 เพื่อพิจารณาอนมุตัจิ่ายเงินปันผลเพิม่จากผลการด าเนินงานใน
รอบปี 2559 ในอตัราหุ้นละ 1.50 บาท (หนึง่บาทห้าสบิสตางค์) 

 3/ ดงันัน้ในปี 2559 บริษัทจะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้กบัผู้ ถือหุ้นรวมในอตัราหุ้นละ 2.00 บาท (สองบาทถ้วน)  
 

3.   อัตราเงนิปันผลที่เสนอจ่ายส าหรับปี 2559 ในการประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2560 มีมติให้เสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผู้
ถือให้จ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมอีกในอตัราหุ้นละ 1.50 บาท (หนึง่บาทห้าสบิสตางค์) โดยอตัราการจ่ายปันผลเมื่อเปรียบเทียบกบัก าไร
สทุธิจะเทา่กบัร้อยละ 96.15% ซึง่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทตามข้อที่ 1 

4. ก าหนดวนัจ่ายเงนิปันผล: ก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นเพื่อสทิธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 21 เมษายน 
2560 และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัหิลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ โดยปิดสมดุทะเบียนพกัการโอน
หุ้นเพื่อสทิธิรับเงินปันผลในวนัท่ี 24 เมษายน 2560 และจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2560  
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สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 4 
ประวัติกรรมการที่เสนอให้ด ารงต าแหน่ง             
ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5 

 
ช่ือ-สกลุ: นายธนา ไชยประสทิธ์ิ 
ต าแหนง่ : ประธานกรรมการบริษัท 
สญัชาติ :  ไทย 
อาย ุ63 ปี 
จ านวนหุ้นท่ีถือในบริษัท (ณ.30 ธ.ค.2559):  จ านวนหุ้น  2,250,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.09  

           ของทนุจดทะเบียนช าระแล้ว 
ที่อยู ่: 37/2 หมู ่6 ถ. ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 
วุฒกิารศึกษา/ประวัติการอบรม: 

- ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑติกิตติมศกัดิ์ สาขาศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
- MINI MBA มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- ปริญญาบริหารธุรกิจดษุฎีบณัฑติกิตตมิศกัดิ์ สาขาการจดัการทัว่ไป มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 
- ปริญญาศิลปศาสตร์ดษุฎีบณัฑติกิตติมศกัดิ์ สาขาวิชานวตักรรมการจดัการ การกีฬา   

มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสนุนัทา 
- MINI MBA มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (ภาครัฐร่วมเอกชน) วปรอ.388 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (บริษัทจดทะเบียน) 
2546 - ปัจจบุนั  ประธานกรรมการบริษัท บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลยี 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 
2557  -  ปัจจบุนั คณะกรรมการ สหพนัธ์เทเบิลเทนนิสนานาชาติ 
2556  - ปัจจบุนั คณะกรรมการกิตติมศกัดิ์ สหภาพเทเบิลเทนนิสแหง่เอเชีย 
2542  -  ปัจจบุนั เหรัญญิกคณะกรรมการ โอลมิปิคแหง่ประเทศไทย 
2533  -  ปัจจบุนั  ประธานกรรมการบริษัท บจก. ธนารมณ์ 
2527  -  ปัจจบุนั รองประธานคณะกรรมการบริหาร บจก.โอสถสภา 
2524  - ปัจจบุนั   ประธานกรรมการบริษัท  บจก. สยามกลาส อินดสัทรี  

 
ประเภทกรรมการท่ีเสนอแตง่ตัง้ : กรรมการ         
จ านวนปีทีด่ ารงต าแหนง่กรรมการ :  14 ปี  
ประวตัิการเข้าร่วมประชมุปี 2559 : 5/7 (ประชมุกรรมการ)  
ผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือนีไ้มม่กีารด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่ท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท 
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ช่ือ-สกลุ: นายโชคชยั  ตัง้พลูสนิธนา 
ต าแหนง่ : ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ  
สญัชาติ :  ไทย 
อาย ุ:  69 ปี 
จ านวนหุ้นท่ีถือในบริษัท (ณ.30 ธ.ค.59):  ไมม่ี 
ที่อยู ่: 1275-81 ถ. ทรงวาด เขต สมัพนัธวงศ์ กรุงเทพฯ 10110 
วุฒกิารศึกษา/ ประวัติการอบรม: 

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ 
 (Quantitative Analysis &Finance) University of Wisconsin  (Madison Campus) ประเทศสหรัฐอเมริกา 

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

-  ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) หลกัสตูร 

- Director Certification Program (DCP), 3/2000 
- Audit Committee and Continuing Development Program (ACP), 8/2009 
- Monitoring the Internal Audit Function (MIA), 6/2009 
- Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR), 7/2009 
- Monitoring Fraud Risk Management (MFM), 1/2009 
- Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR), 12/2010 
- Advanced Audit Committee Program  (AACP), Class 4/2010 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง(บริษัทจดทะเบียน) 
 2546  - ปัจจบุนั    กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. แอ็ดวานช์อนิฟอร์เมชัน่เทคโนโลยี 
 2543  - ปัจจบุนั    กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยแสตนเลย์ การไฟฟ้า 
  2554  - 2557  กรรมการอทุธรณ์ บมจ.อนพุนัธุ์ (ประเทศไทย) 
  2550 -  2554  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
    บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี ่
  2547 – 2554    กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. หลกัทรัพย์ยไูนเต็ด 
 ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง(กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 
 2558 – ปัจจบุนั   ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 
 2556 - ปัจจบุนั       กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บจก.วิทย์คอร์ป โปรดกัส์   
 2554 - ปัจจบุนั    กรรมการอทุธรณ์ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทคไทย 
 2553 – ปัจจบุนั        ที่ปรึกษา บจก. กรุงไทยการไฟฟ้า 

 

ประเภทกรรมการท่ีเสนอแตง่ตัง้ : กรรมการอิสระ  
จ านวนปีทีด่ ารงต าแหนง่กรรมการ : 14 ปี  
ประวตัิการเข้าร่วมประชมุปี 2559: 7/7 (ประชมุกรรมการ), 4/4 (ประชมุกรรมการตรวจสอบ)  
ผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือนีไ้มม่กีารด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่ท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท 
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ช่ือ-สกลุ: นายศิริพงษ์  อุน่ทรพนัธุ์ 
ต าแหนง่ : ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จดัการใหญ่ กรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและ 
  พิจารณาคา่ตอบแทน และกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
สญัชาติ : ไทย 
อาย ุ:  64 ปี 
จ านวนหุ้นท่ีถือในบริษัท (ณ. 30 ธ.ค. 59): จ านวนหุ้น 10,753,225 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.21  
           ของทนุจดทะเบียนช าระแล้ว   
ที่อยู ่: 52/410 หมูบ้่านเมืองเอก ซอยเอกทกัษิณ 7 หมู ่7 ถนนวิภาวดีรังสติ ต าบลหลกัหก อ าเภอเมือง  
          จงัหวดัปทมุธานี 
วุฒกิารศึกษา/ประวัติการอบรม: 

- ปริญญาโท Computer Science  Western Michigan University ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาตรี Electrical Engineering  Western Michigan University ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) หลกัสตูร Director Certificate Program 36/2003 
- วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร วปอ.2547 
- หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูสถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.รุ่นท่ี 12) 
- หลกัสตูรการบริหารจดัการด้านความมัน่คงขัน้สงู รุ่นท่ี  3 (สวปอ.มส. 3) 
- หลกัสตูรเสาหลกัเพื่อแผน่ดินผู้น าระดบัสงูตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั รุ่นท่ี 1(สนพ.1) 
- หลกัสตูรเสาหลกัเพื่อแผน่ดิน “เกียรติยศ” ใต้ร่มพระบารม ีรุ่นท่ี 1 (สกพ.1) 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (บริษัทจดทะเบียน) 
2536 – ปัจจบุนั   กรรมการ / กรรมการสรรหาฯ /ประธานคณะกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จดัการใหญ่  

บมจ. แอด็วานซ์อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลยี 
ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 
      2557 – ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ บจก.เอสแอลเอ เอเซีย 
 2555 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. ลอ็กซเลย์ แอนด์ เอไอที โฮลดิง้  
 2552 – 2556   นายกสมาคมนกักอล์ฟอาชีพอาวโุสไทย สมาคมนกักอล์ฟอาชีพอาวโุสไทย 
 
ประเภทกรรมการท่ีเสนอแตง่ตัง้ : กรรมการ         
จ านวนปีที่ด ารงต าแหนง่กรรมการ :  14  ปี  
ประวตัิการเข้าร่วมประชมุปี 2559: 5/7 (ประชมุกรรมการ) 2/2 (ประชมุกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน) 
ผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือนีไ้มม่ีการด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่ท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท 
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ช่ือ-สกลุ: นายโชดิวตั ดัน่ธนสาร 
ต าแหนง่ : กรรมการ  
สญัชาติ :  ไทย 
อาย ุ:  53 ปี    
จ านวนหุ้นท่ีถือในบริษัท (30 ธ.ค. 59): 6,967,000 หุ้น  
                           คิดเป็นร้อยละ 3.38 ของทนุจดทะเบยีนช าระแล้ว   
ที่อยู ่: 300/78 ซอยลาดพร้าว 35/1 เขตจตจุกัร จงัหวดั กรุงเทพมหานคร 10320 
วฒุิการศกึษา/ประวตัิการอบรม: 

- ปริญญาโท สาขาการตลาด Wagner College ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั  
- สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) หลกัสตูร Director Certificate Program 72/2006 
- สถาบนัจิตวิทยาความมัน่คง สถาบนัวิชาการป้องกนัประเทศ หลกัสตูร การปฏิบตัิการจิตวิทยา ฝ่ายอ านวยการ รุ่นท่ี 96 
- สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย หลกัสตูร TLCA Executive Development Program รุ่นท่ี 7 (EDP 7)  

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลงั(บริษัทจดทะเบียน) 
2550 - ปัจจบุนั   กรรมการ บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลยี 

 2538 – 2559   ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ฝ่ายขายสว่นงานเอกชนและสว่นงานราชการ  
     บมจ.แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลยี 
 2560 - ปัจจบุนั     ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ฝ่ายขายสว่นงานโครงการพิเศษ  
     บมจ.แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลยี 
ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลงั(กิจการอื่นที่ไมใ่ชบ่ริษัทจดทะเบียน) 

ตลุาคม 2559 – ปัจจบุนั  กรรมการ บจก. แอพท์ เมดเิทค   
2558 - ปัจจบุนั    กรรมการบริษัท  บจก. รักษ์บ้านเรา 

ประเภทกรรมการท่ีเสนอแตง่ตัง้ : กรรมการ 
จ านวนปีทีด่ ารงต าแหนง่กรรมการ :  10 ปี  
ประวตัิการเข้าร่วมประชมุปี 2559: 7/7  (ประชมุกรรมการ)  
ผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือนีไ้มม่กีารด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่ท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท 
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       สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 5 
ค านิยามและคุณสมบัตกิรรมการอิสระของบริษัท 

ประกอบการพจิารณาระเบียบวาระท่ี 5 
 
 
นิยามและคุณสมบัตกิรรมการอิสระมีดังนี ้
กรรมการอิสระ คือกรรมการท่ีไม่ได้บริหารจดัการบริษัท หรือบริษัทย่อยของบริษัท มีความอิสระจากคณะผู้บริหารและผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ และไม่มีธุรกิจกบั
บริษัท ซึง่อาจส่งผลกระทบในทางลบตอ่ผลประโยชน์ของบริษัท และ/หรือผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น โดยกรรมการอิสระแตล่ะคนต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ 
ดงัตอ่ไปนี ้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึง่ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มี 
      อ านาจควบคมุของบริษัท ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ท่ีเก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย 
2.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจ า หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ 

บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัท เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทัง้นี ้ลกัษณะต้องห้ามดงักล่าวไม่รวมถงึกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือท่ีปรึกษาของส่วนราชการซึง่เป็นผู้ ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัท  

3.  ไม่เป็นบคุคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหติ หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็น บิดามารดา คูส่มรส พ่ีน้อง และบตุรรวมทัง้คู่
สมรสของบตุร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอ านาจควบคมุ หรือบคุคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัท
หรือบริษัทย่อย 

4.  ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัท ในลกัษณะที่
อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยัหรือผู้ มีอ านาจควบคมุของผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์
ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัท เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะ
ดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกวา่ 2 ปี 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัท และไม่  
       เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้ มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นส่วนของส านกังานสอบบญัชี ซึง่มีผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
     ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัทสงักดัอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า  2 ปี 
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวชิาชีพใด ๆ ซึง่รวมถงึการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซึง่ได้รับคา่บริการ 
    เกินกวา่ 2 ล้านบาทตอ่ปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัทและไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้

มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นส่วนของผู้ ให้บริการทางวชิาชีพนัน้ด้วย เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกวา่ 2 ปี 
7. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ ท่ี เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนยัในห้าง 
      หุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึง่ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิ

ออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืน ซึง่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย  
9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าให้ไม่สามารถให้ความเหน็อย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท 
  

 บริษัทได้ก าหนดนิยามกรรมการอิสระเทา่กบัข้อก าหนดขัน้ต ่าของก.ล.ต .หรือตลาดหลกัทรัพย์ฯ ในเร่ืองการถือหุ้นของบริษัท  
 คือกรรมการอิสระของบริษัท ต้องถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละ หนึง่ ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมด 
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ข้อมูลกรรมการบริษัท ที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ ในการประชุมสามัญประจ าปีผู้ถอืหุ้นครัง้ที่ 1/2560 
รายช่ือกรรมการ ต าแหนง่ อาย ุ ที่อยู ่ สว่นได้เสยีในวาระท่ีจะ

พิจารณา 
1.นายโชคชยั ตัง้พลูสนิธนา กรรมการอิสระ  

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
69 1275-81 ถ. ทรงวาด เขต สมัพนัธวงศ์ 

กรุงเทพฯ 10110 
ไมมี่ 

 
2.นายพงษ์เทพ ผลอนนัต์ กรรมการอิสระ  

รองประธานกรรมการ และ
ประธานกรรมการสรรรหา
และพิจารณาคา่ตอบแทน 

63 36 ซ.ศนูย์วิจยั 4 ถ.เพชรบรีุตดัใหม ่ 
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 

(เฉพาะวาระท่ี 5) 

3.นายศรีภพ สารสาส กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน 

60 12/96 หมู6่ ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน 
เขตประเวศ กรุงเทพฯ 

ไมมี่ 
 

4.นายธนารักษ์ พงษ์เภตรา กรรมการอิสระ 61 90/33 หมู3่ ถ.พอ่ขนุทะเล ต.มะขามเตีย้  
อ.เมือง จ.สรุาษฎร์ธาน ี

ไมมี่ 
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                    สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 6 
    ค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2559 
ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 6 

พิจารณาคา่ตอบแทนกรรมการ 
 

1. อตัราคา่เบีย้ประชมุกรรมการ 
อตัราเบีย้ประชมุและคา่ตอบแทนรายเดอืนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทนเทา่กบัอตัราเดมิในปี 2558 

 

หวัข้อ   ปี 2560   ปี 2559 ปี 2558 
คณะกรรมการบริษัท 
ประธานกรรมการ 

คา่ตอบแทนรายเดือน* 
คา่เบีย้ประชมุ** 

กรรมการ 
คา่ตอบแทนรายเดือน* 

คา่เบีย้ประชมุ** 

 
 

25,000 
25,000 

 
13,000 
17,000 

 
 

25,000 
25,000 

 
13,000 
17,000 

 
 

25,000 
25,000 

 
13,000 
17,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการ                    คา่ตอบแทนรายเดือน* 

คา่เบีย้ประชมุ** 
 
กรรมการ                                คา่ตอบแทนรายเดือน* 
                                                       คา่เบีย้ประชมุ** 

 
25,000 
25,000 

 
20,000 
20,000 

 
25,000 
25,000 

 
20,000 
20,000 

 
25,000 
25,000 

 
20,000 
20,000 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  
ประธานกรรมการ                    คา่ตอบแทนรายเดือน* 
                                                       คา่เบีย้ประชมุ** 
กรรมการ                                คา่ตอบแทนรายเดือน* 
                                                       คา่เบีย้ประชมุ** 

 
- 

25,000 
- 

20,000 

 
- 

25,000 
- 

20,000 

 
- 

25,000 
- 

20,000 
หมายเหต ุ:  *  จ่ายให้กบักรรมการทกุทา่น 

**  จ่ายให้เฉพาะกรรมการท่ีร่วมประชมุเทา่นัน้ 
 

2. พิจารณาบ าเหน็จกรรมการประจ าปี 
จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2560 เมื่อวนัที่ 16 กุมภาพนัธ์ 2560 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนแล้ว มีมติเห็นควรน าเสนอต่อที่ประชุมสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 
1/2560 พิจารณาอนมุตัิบ าเหน็จประจ าปี 2559 ของคณะกรรมการบริษัทเป็นเงินรวมทัง้สิน้ 13,000,000 บาท (สิบสามล้านบาท
ถ้วน) โดยจ่ายจากคา่ใช้จ่ายในปี 2560 และให้ประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาจดัสรร 
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ข้อมูลเปรียบเทียบเพื่อประกอบการพิจารณา 
 
 

     
 
 
 
 
        

 
  

งบการเงินรวม 
หนว่ย: ล้านบาท 

หวัข้อ ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 
บ าเหน็จประจ าปี (ล้านบาท) 
ยอดรายได้ (ล้านบาท) 

13.00 
4,419.08 

15.00 
5,271.21 

19.00 
6,651.55 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยเหมายเลข 7 
การแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าคอบแทน 

ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 7  
 
พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทน 
 จากการประชมุของคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ที่ 1/2560 เมื่อวนัที่ 16 กมุภาพนัธ์ 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชมุ
พิจารณาคดัเลอืกผู้สอบบญัชีของบริษัทในปี 2560 มีสาระส าคญัสรุปได้ดงันี ้
 1. จากความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ท่ีเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท สรุปวา่บริษัทได้แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท 
ส านกังาน อี วาย จ ากดั ให้เป็นผู้ตรวจสอบบญัชีของบริษัทมาตัง้แตปี่ 2546 จนถึงปัจจบุนั ในชว่งเวลาดงักลา่วผู้สอบบญัชีได้ท าหน้าที่ตาม
ขอบเขตอ านาจหน้าที่ และมีข้อเสนอแนะตา่งๆให้กบับริษัทเป็นอยา่งดีมาโดยตลอด และมกีารมอบหมายผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเข้ามา
ด าเนินการตรวจสอบบญัชี ดงัตารางรายช่ือผู้สอบบญัชีในแตล่ะปีดงันี ้

 

รายการ ปี 2560 
น าเสนอเพื่อพิจารณา 

ปี 2559 
 

ปี 2558 
 

ช่ือส านกังานตรวจสอบบญัชี บจก. ส านกังาน อีวาย บจก. ส านกังาน อี วาย  บจก. ส านกังาน อี วาย 

ผู้สอบบญัชี 

นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 
5313 หรือ 

นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 
5313 หรือ 

นายกฤษดา เลศิวนา  
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 
4958 หรือ 

นายเติมพงษ์ โอปนพนัธุ์ 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 
4501 หรือ 

นายเติมพงษ์ โอปนพนัธุ์ 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 
4501 หรือ 

นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 
5313 หรือ 

นางสาวสมุาล ีรีวราบณัฑิต  
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 
3970 

นางสาวสมุาล ีรีวราบณัฑิต  
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 
3970 

นางพนูนารถ เผา่เจริญ   
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 
5238 

 
 คณะกรรมการตรวจสอบได้ตรวจสอบแล้วว่า ผู้ตรวจสอบบญัชีที่ถกูเสนอช่ือนัน้ไม่มีความสัมพนัธ์หรือมีสว่นได้เสียกบับริษัท/บริษัท
ยอ่ย/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
 ดงันัน้ ในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที่ 1/2560 มีมตใิห้เสนอความเห็นตอ่คณะกรรมการบริษัทในการประชมุ
คณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2560 เพื่อแตง่ตัง้ นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 5315 หรือ นายเติมพงษ์ โอปนพนัธุ์ 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที ่4501 หรือ นางสาวสมุาล ีรีวราบณัฑติ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3970 เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทในปี 2560 
ตอ่ไป 
 ในการพิจารณาคา่สอบบญัชี คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชมุครัง้ที่ 1/2560 เมื่อวนัที่ 16 กมุภาพนัธ์ 2560 พิจารณาใบ
เสนอราคาคา่สอบบญัชี ประจ าปี 2560 ที่บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เสนอมา โดยบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เสนอราคาคา่สอบบญัชี 
บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลยี มาเป็นเงิน 1,400,000 บาท (หนึง่ล้านสีแ่สนบาทถ้วน) เพิ่มขึน้จากอตัราคา่สอบบญัชีปี 2559 
ประมาณ ร้อยละ 8.95 ซึง่นา่จะสมเหตสุมผลที่จะเสนอตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท 
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 ในการประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2560 เมื่อวนัท่ี 16 กมุภาพนัธ์ 2560 ที่ประชมุมีมติน าเสนอตอ่ที่ประชมุสามญัประจ าปีผู้
ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2560 เพื่อพิจารณาอนมุตัคิา่สอบบญัชีประจ าปี 2560 ในสว่นของ บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลยี เป็นเงิน 1,400,000 
บาท (หนึง่ล้านสีแ่สนบาทถ้วน) เพื่อพิจารณาอนมุตัิตอ่ไป  
 

                          หนว่ย : บาท 
หวัข้อ 

 
ปี 2560 

(น าเสนอเพื่อพิจารณา) 
ปี 2559 

 
ปี 2558 

 
คา่สอบบญัชีของ บมจ.แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลยี 

- คา่ตรวจสอบงบประจ าปี 
- คา่สอบทานรายไตรมาส 

1,400,000 
   740,000 
   660,000 

1,285,000 
   685,000 
   600,000 

1,330,000 
   700,000 
   630,000 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 8 
ส าเนาข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น 

 
หมวดที่ 3 

คณะกรรมการ 
 

ข้อ 16. ในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ กรรมการจ านวน 1 ใน 3 จะต้องพ้นจากต าแหนง่ ถ้าจ านวนกรรมการท่ีจะพ้นจากต าแหนง่ไมอ่าจ
แบง่ออกได้พอดี 1 ใน 3 ให้กรรมการจ านวนทีใ่กล้เคยีงที่สดุกบัจ านวน 1 ใน 3 ออกจาต าแหนง่ 
 ในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจากจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากดั การออกจากต าแหนง่ของกรรมการตามวาระจะใช้
วิธีจบัฉลาก สว่นในปีตอ่ๆ ไปให้กรรมการคนที่อยูใ่นต าแหนง่นานท่ีสดุเป็นผู้ออกจากต าแหนง่ และหากในคราวใดมีกรรมการหลายคนอยูใ่น
ต าแหนง่มานานเทา่ๆ กนั เป็นจ านวนมากกวา่จ านวนทีต้่องพ้นจากต าแหนง่ในคราวนัน้ ให้กรรมการดงักลา่วพ้นจากต าแหนง่โดยใช้วิธีจบั
ฉลาก ทัง้นี ้กรรมการท่ีออกตามวาระนัน้ๆ อาจถกูเลอืกเข้ามาด ารงต าแหนง่ใหมไ่ด้ 
 

หมวดที่ 4 
การประชุมผู้ถอืหุ้น 

 

ข้อ 29  คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจ าปี ภายใน 4 เดือน นบัแตว่นัสิน้สดุรอบปีบญัชีของบริษัท 
การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่า การประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญั
เมื่อใดก็ได้สดุแตจ่ะเห็นสมควร หรือผู้ ถือหุ้นซึง่มีหุ้นนบัจ านวนรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ 1 ใน 5 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมด หรือผู้ ถือหุ้นไม่
น้อยกวา่ 25 คน ซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมดเข้าช่ือกนัท าหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียก
ประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ในหนังสือดังกล่าวนัน้ ในก รณีนีใ้ห้
คณะกรรมการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 
 
ข้อ 30  ในการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสอืนดัประชุมระบสุถานที่ วนั เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองที่
จะเสนอตอ่ที่ประชมุ พร้อมทัง้รายละเอียดตามสมควร โดยระบใุห้ชดัเจนวา่เป็นเร่ืองที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนมุตัิ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่
กรณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักลา่ว และจดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วนั ก่อนวนัประชุม และ
โฆษณาค าบอกกลา่วนดัประชมุในหนงัสอืพิมพ์ติดตอ่กนั 3 วนัและต้องก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่ 3 วนั 
 ให้คณะกรรมการหรือกรรมการท่ีได้รับมอบหมายเป็นผู้ก าหนดวนั เวลา และสถานท่ีที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ซึ่งสถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุม
ผู้ ถือหุ้นนัน้ต้องอยูใ่นท้องที่อนัเป็นท่ีตัง้ของส านกังานใหญ่ หรือส านกังานสาขา หรือจงัหวดัใกล้เคียงกบัท่ีตัง้ของส านกังานใหญ่ และส านกังาน
สาขา หรือจงัหวดัอื่น ตามที่คณะกรรมการเห็นวา่เหมาะสม 
 
ข้อ 31  ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นอาจมอบฉนัทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนงัสือมอบฉนัทะ
จะต้องลงวนัท่ี และลงลายมือช่ือของผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนก าหนด 
 หนงัสือมอบฉนัทะนีจ้ะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการก าหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วม
ประชมุ 
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ข้อ 32  ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชมุไมน้่อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่า 25 คน 
หรือไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีจ านวนหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด
ของบริษัท จึงจะเป็นองค์ประชมุ 
 ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เมื่อลว่งเวลานดัไปแล้วถึง 1 ชัว่โมงจ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์
ประชมุตามที่ก าหนดไว้ หากวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชมุเป็นอนัระงบัไป แตถ้่าหากการประชมุผู้ ถือ
หุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นดัประชุมใหม่ และให้ส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนั
ประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้มบ่งัคบัวา่ต้องครบองค์ประชมุ 
 
ข้อ 33  ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุหรือไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่
ได้ ถ้ามีรองประธานให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม หรือไม่
สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชมุเลอืกผู้ ถือหุ้นคนหนึง่ซึง่ได้เข้าร่วมประชมุเป็นประธานที่ประชมุ 
 
ข้อ 34  ประธานในที่ประชมุผู้ ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคมุการประชมุให้เป็นไปตามกฏหมายและข้อบงัคบัของบริษัทวา่ด้วยการประชุมและให้การ
ประชุมด าเนินไปตามล าดบัวาระที่ก าหนดไว้ในหนงัสือนดัประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนล าดบัระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
 
ข้อ 35  ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ให้หุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง และผู้ ถือหุ้นคนใดมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใดซึ่ง ที่
ประชมุจะได้ลงมติ ผู้นัน้ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนด้วยในข้อบงัคบั เว้นแตก่ารออกเสยีงลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้คณะกรรมการ 
 การออกเสียงลงคะแนนให้กระท าโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกวา่ 5 คน ร้องขอและการประชุมลงมติให้ลงคะแนนลบัก็ให้
ลงคะแนนลบั สว่นวิธีการออกเสยีงลงคะแนนลบันัน้ ให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชมุก าหนด 
 
ข้อ 36  มติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้

1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้น ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธาน
ในท่ีประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 

2) ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ให้ถือคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

ก. การขายหรือโอนกิจการบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอื่น 
ข. การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
ค. การท า แก้ไข หรือเลกิสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญั การมอบหมายให้ 
 บคุคลอื่นเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบับคุคลอื่น โดยมีวตัถปุระสงค์จะแบง่ก าไรขาดทนุกนั 
ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบั 
จ. การเพิ่มทนุหรือลดทนุของบริษัท 
ฉ. การออกหุ้นกู้  
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ช. การควบบริษัท 
ซ. การเลกิบริษัท 
 

ข้อ 37   กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจ าปีพงึกระท ามีดงันี ้
1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอตอ่ที่ประชมุแสดงถึงผลการด าเนินการบริษัทในรอบปีที่ผา่นมา 
2) พิจารณาอนมุตัิงบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุ  
3) พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรก าไรและการจ่ายเงินปันผล 
4) พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
5) พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่สอบบญัชี 
6) กิจการอื่นๆ 

 
หมวดที่ 8 

สมุด บัญชี และการสอบบัญช ี
 

ข้อ 54 ให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินสอบบญัชีของบริษัททกุปี โดยในการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี
จะแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีคนเดมิอีกก็ได้ 



 32 

สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 9 
 
รายการเอกสารที่ต้องแสดงและสง่มอบให้แก่บริษัทในการลงทะเบียนเข้าประชมุ 
 
   1.  ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นบริษัทจะใช้ข้อบงัคบัในหมวดที ่4 การประชมุผู้ถือหุ้น ข้อ 29-37 ในการด าเนินการประชมุ 
         สามญัผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้บริษัทได้แนบส าเนาข้อบงัคบัมาพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว 

2. ส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะเข้าร่วมประชมุด้วยตวัเอง กรุณาน าบตัรประชาชน หรือ บตัรข้าราชการ หรือใบอนญุาตขบัขี่ อยา่ง
ใดอยา่งหนึง่ เพื่อเป็นหลกัฐานในการใช้สทิธิเข้าประชมุ 

3. การลงทะเบยีนเข้าประชมุบริษัทจะเปิดลงทะเบียนตัง้แตเ่วลา 9.00 น. ผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบฉนัทะ จะต้องยื่นเอกสารแสดงตวั 
หรือ ใบมอบฉนัทะ และลงช่ือในสมดุทะเบียนลายช่ือ หลงัจากนัน้ เจ้าหน้าที่จะมอบบตัรลงคะแนนให้เพื่อใช้ในการลงมติตอ่ไป 

4. ส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะแตง่ตัง้ผู้อื่นเข้าร่วมประชมุ และออกเสยีงแทน โปรดกรอกรายละเอียด และลงลายมือช่ือในใบมอบ
ฉนัทะให้ครบถ้วน โดยผู้ ถือหุ้นสามารถเลอืกใช้แบบหนงัสือมอบฉนัทะ แบบใดแบบหนึง่ที่แนบมากบัหนงัสอืเชิญประชมุ 

5. ในกรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้อืน่มาร่วมประชมุแทน 
- กรณีที่ผู้ ถือหุ้นเป็นบคุคลธรรมดา ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะ ต้องแนบส าเนา บตัรประชาชน หรือบตัร

ข้าราชการ หรือใบอนญุาตขบัขี่ อยา่งใดอยา่งหนึง่ พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้องมาพร้อมกบัหนงัสอืมอบฉนัทะ
ด้วย 

- กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบคุคล ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะต้องแนบส าเนาหนงัสอืรับรอง และบตัรประชาชนหรือบตัรข้าราชการหรือ
ใบอนญุาตขบัขี่ของกรรมการผู้มอี านาจ พร้อมลงลายมือช่ือรับรองโดยกรรมการผู้มีอ านาจของนิตบิคุคลนัน้ สว่นผู้ รับมอบ
ฉนัทะ ต้องแนบส าเนา บตัรประชาชน หรือ บตัรข้าราชการ หรือ ใบอนญุาตขบัขี่ อยา่งใดอยา่งหนึง่ พร้อมลงลายมือช่ือ
รับรองส าเนาถกูต้องมาพร้อมกบัหนงัสอืมอบฉนัทะด้วย 

6. ในกรณีผู้ ถือหุ้นต้องการมอบฉนัทะให้กบักรรมการอิสระเป็นผู้ รับมอบฉันทะ ผู้ ถือหุ้นสามารถเลอืกมอบฉนัทะให้กบั กรรมการ
อิสระ คือ นายโชคชยั ตัง้พลูสนิธนา ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือนายพงษ์เทพ ผลอนนัต์ กรรมการตรวจสอบ หรือ 

         นายศรีภพ สารสาส กรรมการตรวจสอบ หรือนายธนารักษ์ พงษ์เภตรา กรรมการอิสระทา่นหนึง่ทา่นใดก็ได้ 
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   วิธีนบัคะแนนและการประกาศผลคะแนน การประชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 
 
ขัน้ตอนการออกเสยีงลงคะแนน 
 

1.   การออกเสยีงลงคะแนน ประธานในที่ประชมุขอให้ผู้ ถือหุ้นออกเสยีงลงคะแนน 
2.   ผู้ ถือหุ้นเฉพาะที่ประสงค์จะออกเสยีงไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง ให้ท าเคร่ืองหมายในช่อง ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออก 

               เสยีง ในบตัรลงคะแนน และประธานฯ จะให้เจ้าหน้าที่น าบตัรลงคะแนนของผู้ ถือหุ้นไปตรวจนบัคะแนนเสยีง และ 
                 ประกาศผลคะแนนเสยีงให้ที่ประชมุทราบ 

3.   ผู้ ถือหุ้นท่ีไมอ่อกเสยีงลงคะแนนในบตัรลงคะแนนเสยีง หรือไมส่ง่บตัรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ จะถือวา่มีมตเิห็นด้วย 
       ตามที่ประธานเสนอตอ่ที่ประชมุ 
 
กติกาการนบัคะแนนเสยีง 
 

1.    ให้นบัหนึง่หุ้นเป็นหนึง่เสยีง และให้ถือเอาเสยีงข้างมากเป็นมติ เว้นแตก่ฎหมายก าหนดเป็นอยา่งอื่น ถ้าคะแนนเสยีง 
                  เทา่กนัให้ประธานมเีสยีงชีข้าดอีกเสยีงหนึง่ตา่งหากจากในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้น 

2.    การนบัผลการลงคะแนนเสยีงในแตล่ะระเบียบวาระ จะนบัคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้นในที่ประชมุ เฉพาะที่ออกเสยีงไมเ่ห็น 
                 ด้วย และ/หรือ งดออกเสยีง แล้วน าไปหกัออกจากจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นในที่ประชมุ เฉพาะทีม่อบฉนัทะที่ได้ 
                บนัทกึไว้ลว่งหน้า 

3.   หากผู้ เข้าร่วมประชมุประสงค์จะออกจากห้องประชมุโดยออกเสยีงลงคะแนนไว้ลว่งหน้า โปรดติดตอ่เจ้าหน้าที่ เว้นแต่ 
                ประสงค์จะให้ถือวา่ออกเสยีงลงคะแนนเห็นด้วย 

4.   การแจ้งผลการลงคะแนนเสยีงจะระบคุะแนนเสยีง เห็นด้วย ไมเ่หน็ด้วย งดออกเสยีง และบตัรเสยี โดยในแตล่ะระเบียบ 
                วาระจะใช้จ านวนหุ้นของผู้ เข้าประชมุลา่สดุ 
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ขัน้ตอนการเข้าร่วมการประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2560 
 

บคุคลธรรมดา 

ผู้ ถือหุ้น 

นิติบคุคล 

มาด้วยตนเอง
  

มอบฉนัทะ มอบฉนัทะ 

ตรวจเอกสาร 
- หนงัสอืมอบฉนัทะ และอากรแสตมป์ 
- ส าเนาบตัรประชาชนผู้มอบ-รับรอง 
- หนงัสอืรับรองนิติบคุคล-รับรอง 
- แบบฟอร์มลงทะเบยีน 
- แสดงบตัรประชาชนผู้ รับมอบ 
 

ตรวจเอกสาร 
- หนงัสอืมอบฉนัทะ และอากรแสตมป์ 
- ส าเนาบตัรประชาชนผู้มอบ-รับรอง 
- แบบฟอร์มลงทะเบยีน 
- แสดงบตัรประชาชนผู้ รับมอบ 
 
 

ลงทะเบียน เวลา 9.00 น. 
 -เอกสารข้างต้น 
- ลงช่ือในแบบฟอร์ม 
 

ลงทะเบียน เวลา 9.00 น. 
-แบบฟอร์มลงทะเบียน – ลงช่ือ 
- แสดงบตัรประชาชน 
 

เข้าห้องประชมุ 
เวลา 10.00 น. 

เร่ิมประชมุตามล าดบัระเบียบวาระ 
 

บตัรลงคะแนน* 
          การลงคะแนนเสยีง  - เก็บบตัรลงคะแนนเฉพาะกรณีไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสยีง  
                โดยยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบตัรลงคะแนน 
                (ผู้ รับมอบฉนัทะที่ผู้มอบฉนัทะลงคะแนนไว้แล้ว จะไมไ่ด้รับ 

              บตัรลงคะแนน และไมอ่อกเสยีงอกี) 

ประธานแถลงสรุปผลคะแนนและมติตอ่ที่ประชมุ 

*เมื่อเลกิประชมุ ขอให้ทกุทา่นสง่บตัรลงคะแนนท่ีเหลอือยูค่ืนให้กบัเจ้าหน้าที่ด้วย เพื่อใช้ประกอบการ
ตรวจสอบคะแนนระเบียบวาระท่ี 5 เร่ืองการเลอืกตัง้กรรมการ 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 10 
ปิดอากร 20 บาท 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 
(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบง่ายไม่ซับซ้อน) 

              เขียนที่  ………………………..…………………..……….. 
              วนัท่ี ..…. เดือน ………………. พ.ศ. …………….………. 
 ข้าพเจ้า …………………….…………………………………………… สญัชาติ …………………….…………………………….…  
อยูบ้่านเลขท่ี ………………………ถนน…………..………………………………ต าบล/แขวง……………………..……..…………………… 
อ าเภอ ………………..……………จงัหวดั………….……………………….…….รหสัไปรษณีย์ …………….……………………………….. 
 เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) โดยถือหุ้นสามญัจ านวนทัง้สิน้รวม …..….……….….………. 

หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั …………….…………………………………………………………. เสยีง ดงันี ้ขอมอบฉนัทะให้ 

(1) ……………..……………….……………………….. อาย ุ………ปี อยูบ้่านเลขท่ี ………………………………………….…. 
ถนน ………………………..…………ต าบล/แขวง ………………………………อ าเภอ/เขต ………….……………………………………… 
จงัหวดั ………………..……………… รหสัไปรษณีย์ ………….…………………….. หรือ 

(2) …….…………………………………………………..อาย ุ………ปี อยูบ้่านเลขท่ี...…………………………………..………. 
ถนน …………………………………  ต าบล/แขวง ………………………………..อ าเภอ/เขต ………………………………………..………. 
จงัหวดั ………………………………  รหสัไปรษณีย์ …………………………….. หรือ 

(3) ………..…………………………………………….… อาย ุ………ปี อยูบ้่านเลขท่ี…….…………………………..………….. 
ถนน ………………………………….ต าบล/แขวง ………………………………..อ าเภอ/เขต ……………………………………..………….. 
จงัหวดั ……………………………… รหสัไปรษณีย์ ……………………………..  
 

 คนใดคนหนึง่เพยีงคนเดยีวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชมุสามญัประจ าปีผู้
ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2560 ในวนัองัคารที่ 11 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ห้องแกรนด์บอลรูม ชัน้ 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลปิ ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ 
92 ซอยแสงแจม่ ถนนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 หรือจะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 
 

กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะกระท าไปในการประชมุนัน้ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
 
      ลงช่ือ ……………………………………………. ผู้มอบฉนัทะ 
              (…..………………………………………….) 
 

ลงช่ือ ……………………………………………. ผู้ รับมอบฉนัทะ 
              (…..………………………………………….) 
 
หมายเหต ุ: 1. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียว เป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสยีง ลงคะแนนไมส่ามารถ 

        แบง่แยกจ านวนหุ้น ให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 

     2. ผู้มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะจะต้องแนบส าเนาบตัรประชาชนมาพร้อมหนงัสอืมอบอ านาจด้วย 
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                                                                                                                                    ปิดอากร 20 บาท 
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

(แบบที่ก าหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชดัเจนตายตัว) 
        เขียนที่ ……………………..…….………………...…………… 
        วนัท่ี …………… เดือน …..……..… พ.ศ. ……………………. 
 ข้าพเจ้า ……………………………………………………………………….สญัชาติ …………………………………………..…….  
อยูบ้่านเลขท่ี …………………………ถนน……………………………………………. ต าบล/แขวง….……………………………..……...….. 
อ าเภอ …………………………………………จงัหวดั………………………………… รหสัไปรษณีย์ ….…………………………………...… 
 เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) โดยถือหุ้นสามญัจ านวนทัง้สิน้รวม ………………………
หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั …………………………………………… เสยีง ดงันี ้ขอมอบฉนัทะให้ 

(1)  …………………………………………………… อาย ุ……………ปี อยูบ้่านเลขท่ี …………………………………………….. 
ถนน …………………………………………….ต าบล/แขวง ………………………………..อ าเภอ/เขต …….……………………………..…. 
จงัหวดั ………………………………………… รหสัไปรษณีย์ …………………………….. หรือ 

(2) ……………………………………………….……. อาย ุ……………ปี อยูบ้่านเลขท่ี ……………………………………………. 
ถนน …………………………………………….ต าบล/แขวง ………………………………..อ าเภอ/เขต ……………………………………… 
จงัหวดั ………………………………………… รหสัไปรษณีย์ …………………………….. หรือ 

(3) ………………………………………………….…. อาย ุ……………ปี อยูบ้่านเลขท่ี ………………………………………....…. 
ถนน …………………………………………….ต าบล/แขวง ………………………………..อ าเภอ/เขต ……………………………………… 
จงัหวดั ………………………………………… รหสัไปรษณีย์ ……………………………..  
 

 คนใดคนหนึง่เพยีงคนเดยีวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชมุสามญัประจ าปีผู้
ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2560 ในวนัองัคารที่ 11 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ.ห้องบอลรูม ชัน้ 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลปิ ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ 92 
ซอยแสง่แจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 หรือจะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 

ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
 

ระเบียบวาระที่ 1   รับรองรายงานการประชุมสามัญประจ าปีผู้ถอืหุ้นครัง้ที่ 1/2559 เมื่อวนัที่ 8 เมษายน 2559 
  □ ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
  □ ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

□ เห็นด้วย  □ ไมเ่ห็นด้วย  □ งดออกเสยีง 
ระเบียบวาระที่ 2   รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 และรายงานประจ าปี 
    □ ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
  □ ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

□ เห็นด้วย  □ ไมเ่ห็นด้วย  □ งดออกเสยีง 
ระเบียบวาระที่ 3   พิจารณาอนุมัติงบการเงนิของบริษัท ประจ าปี 2559 
  □ ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
  □ ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
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□ เห็นด้วย  □ ไมเ่ห็นด้วย  □ งดออกเสยีง 
ระเบียบวาระที่ 4    พิจารณาจัดสรรเงนิก าไรและการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2559 
  □ ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
  □ ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

□ เห็นด้วย  □ ไมเ่ห็นด้วย  □ งดออกเสยีง 
ระเบียบวาระที่ 5    พิจารณาเลือกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ 
  □ ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
  □ ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

     □ การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
□ เห็นด้วย  □ ไมเ่ห็นด้วย  □ งดออกเสยีง 

 

   □ การแตง่ตัง้กรรมการ เป็นรายบคุคล 
   ช่ือกรรมการ นายธนา ไชยประสทิธ์ิ 
    □ เห็นด้วย  □ ไมเ่ห็นด้วย  □ งดออกเสยีง 
    ช่ือกรรมการ นายศิริพงษ์ อุน่ทรพนัธุ์ 
    □ เห็นด้วย  □ ไมเ่ห็นด้วย  □ งดออกเสยีง 
     ช่ือกรรมการ นายโชคชยั ตัง้พลูสนิธนา 
    □ เห็นด้วย  □ ไมเ่ห็นด้วย  □ งดออกเสยีง 
      ช่ือกรรมการ นายโชดิวตั ดัน่ธนสาร 
    □ เห็นด้วย  □ ไมเ่ห็นด้วย  □ งดออกเสยีง 
ระเบียบวาระที่ 6    พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ 
  □ ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
     □ ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
   □ เห็นด้วย  □ ไมเ่ห็นด้วย  □ งดออกเสยีง 
ระเบียบวาระที่ 7    พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทน 
  □ ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
     □ ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
   □ เห็นด้วย  □ ไมเ่ห็นด้วย  □ งดออกเสยีง 
  การลงคะแนนเสยีงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะนีใ้ห้ถือวา่การลงคะแนน
เสยีงนัน้ไมถ่กูต้อง และไมถื่อเป็นการลงคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้น 
  ในกรณีที่ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไมช่ดัเจนหรือในกรณีที่มี
ประชมุมีการพิจารณาหรือลงมตใินเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น รวมถงึกรณีที่มกีารแก้ไขเปลีย่นแปลงหรือเพิม่เตมิข้อเท็จจริง
ประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
  กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะกระท าไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีทีผู่้ รับมอบฉนัทะไมอ่อกเสยีงตามที่ข้าพเจ้าได้ระบใุน
หนงัสอืมอบฉนัทะ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
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         ลงช่ือ …………………………………………………ผู้มอบฉนัทะ 
       (…..………………………………………….) 
 
 
         ลงช่ือ …………………………………………………ผู้ รับมอบฉนัทะ 
       (………..……………………………………..) 
 
 

  ลงช่ือ …………………………………………………ผู้ รับมอบฉนัทะ 
       (…..………………………………………….) 
 
 

   ลงช่ือ …………………………………………………ผู้ รับมอบฉนัทะ 
       (…..………………………………………….) 
 
 
หมายเหต ุ:   1. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนไม ่
           สามารถแบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 

2. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
3. กรณีที่ผู้ ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉนัทะให้กบักรรมการอิสระ ผู้ ถือหุ้นสามารถเลอืกมอบฉนัทะให้กบักรรมการอิสระคือ  

นายโชคชยั  ตัง้พลูสนิธนา หรือ นายพงษ์เทพ  ผลอนนัต์ หรือ นายศรีภพ  สารสาส หรือนายธนารักษ์ พงษ์เภตรา ทา่นหนึง่
ทา่นใดก็ได้ 

4. ผู้มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะ จะต้องแนบส าเนาบตัรประชาชนมาพร้อมกบัหนงัสอืมอบอ านาจด้วย 
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ปิดอากร 20 บาท 
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 

(แบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน(Custodian)ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 
 

         เขียนที่ ………………………..……………………… 
         วนัท่ี ……. เดือน ………….…… พ.ศ.………..……. 
 

 ข้าพเจ้า ………………………………………………………….………………….สญัชาติ ………………………………………….  
อยูบ้่านเลขท่ี …………………………………ถนน…………………………………………...ต าบล/แขวง………………….………………….. 
อ าเภอ …………………………………………จงัหวดั………………………………………รหสัไปรษณีย์ ……………………………….…… 
 เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) โดยถือหุ้นสามญัจ านวนทัง้สิน้รวม 
……………………….หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั ………………………………………. เสยีง ดงันี ้ขอมอบฉนัทะให้ 

(1) ……………………………….………………………. อาย ุ……………ปี อยูบ้่านเลขท่ี …………………………………………. 
ถนน ……………………………………………ต าบล/แขวง ………………………………..อ าเภอ/เขต ………………………………………. 
จงัหวดั ………………………………………… รหสัไปรษณีย์ …………………………….. หรือ 

(2) ………………………………………………..………. อาย ุ……………ปี อยูบ้่านเลขท่ี ………………………………………… 
ถนน …………………………………………….ต าบล/แขวง ……………………………….อ าเภอ/เขต ………….…………………………… 
จงัหวดั ………………………………………… รหสัไปรษณีย์ …………………………….. หรือ 

(3) …………………………………………………..……. อาย ุ……………ปี อยูบ้่านเลขท่ี …………………………………..……. 
ถนน …………………………………………….ต าบล/แขวง ………………………………อ าเภอ/เขต …………..…………………….…….. 
จงัหวดั ………………………………………… รหสัไปรษณีย์ ……………………………..  
 คนใดคนหนึง่เพยีงคนเดยีวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชมุสามญัประจ าปีผู้
ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2560 ในวนัองัคารที่ 11 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ.ห้องบอลรูม ชัน้ 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลปิ ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ 92 
ซอยแสง่แจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 หรือจะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 

ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
 

ระเบียบวาระที่ 1   รับรองรายงานการประชุมสามัญประจ าปีผู้ถอืหุ้นครัง้ที่ 1/2559 เมื่อวนัที่ 8 เมษายน 2559 
  □ ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
  □ ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

□ เห็นด้วย  □ ไมเ่ห็นด้วย  □ งดออกเสยีง 
ระเบียบวาระที่ 2   รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 และรายงานประจ าปี 
  □ ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
  □ ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

□ เห็นด้วย  □ ไมเ่ห็นด้วย  □ งดออกเสยีง 
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ระเบียบวาระที่ 3   พิจารณาอนุมัติงบการเงนิของบริษัทประจ าปี 2559 
  □ ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
  □ ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

□ เห็นด้วย  □ ไมเ่ห็นด้วย  □ งดออกเสยีง 
ระเบียบวาระที่ 4    พิจารณาจัดสรรเงนิก าไรและการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2559 
  □ ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
  □ ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

□ เห็นด้วย  □ ไมเ่ห็นด้วย  □ งดออกเสยีง 
ระเบียบวาระที่ 5    พิจารณาเลือกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ 
  □ ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
  □ ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

     □ การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
□ เห็นด้วย  □ ไมเ่ห็นด้วย  □ งดออกเสยีง 

 

   □ การแตง่ตัง้กรรมการ เป็นรายบคุคล 
ช่ือกรรมการ นายธนา ไชยประสทิธ์ิ 

    □ เห็นด้วย  □ ไมเ่ห็นด้วย  □ งดออกเสยีง 
    ช่ือกรรมการ นายศิริพงษ์ อุน่ทรพนัธุ์ 
    □ เห็นด้วย  □ ไมเ่ห็นด้วย  □ งดออกเสยีง 
     ช่ือกรรมการ นายโชคชยั ตัง้พลูสนิธนา 
    □ เห็นด้วย  □ ไมเ่ห็นด้วย  □ งดออกเสยีง 
      ช่ือกรรมการ นายโชดิวตั ดัน่ธนสาร 
    □ เห็นด้วย  □ ไมเ่ห็นด้วย  □ งดออกเสยีง 
ระเบียบวาระที่ 6    พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ 
  □ ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
     □ ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
   □ เห็นด้วย  □ ไมเ่ห็นด้วย  □ งดออกเสยีง 
ระเบียบวาระที่ 7    พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทน 
  □ ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
     □ ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
   □ เห็นด้วย  □ ไมเ่ห็นด้วย  □ งดออกเสยีง 
  การลงคะแนนเสยีงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะนีใ้ห้ถือวา่การลงคะแนน
เสยีงนัน้ไมถ่กูต้อง และไมถื่อเป็นการลงคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้น 
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  ในกรณีที่ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไมช่ดัเจนหรือในกรณีที่ประชมุ
มีการพิจารณาหรือลงมตใินเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีทีม่ีการแก้ไขเปลีย่นแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด 
ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
  กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะกระท าไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีทีผู่้ รับมอบฉนัทะไมอ่อกเสยีงตามที่ข้าพเจ้าได้ระบใุน
หนงัสอืมอบฉนัทะ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
 
         ลงช่ือ …………………………………………………ผู้มอบฉนัทะ 
       (…..………………………………………….) 
 
 
         ลงช่ือ …………………………………………………ผู้ รับมอบฉนัทะ 
       (…..………………………………………….) 
 
 

   ลงช่ือ …………………………………………………ผู้ รับมอบฉนัทะ 
       (…..………………………………………….) 
 
 

   ลงช่ือ …………………………………………………ผู้ รับมอบฉนัทะ 
       (…..………………………………………….) 
 
หมายเหต ุ: 1. หนงัสอืมอบอ านาจแบบ ค.ใช้กรณีที่ผู้ ถือหุ้นปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน 
                      (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เทา่นัน้ 
                 2. หลกัฐานท่ีต้องแนบพร้อมกบัหนงัสอืมอบฉนัทะคือ 

ก. หนงัสอืมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน 
ข. หนงัสอืยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน  (Custodian) 

3. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ไมส่ามารถ
แบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 

4. ระเบียบวาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 11 
แผนที่สถานที่จดัประชุม 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 11 
แผนที่สถานที่จดัประชุม 

 


