ที่ (SVP-AIT) 004/2560
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560
่ เทคโนโลยี ครัง้ ที่ 1/2560
เรือ
่ ง ผลการประชุมคณะกรรมการ บมจ.แอ็ดวานซ์อน
ิ ฟอร์เมชัน
เรียน กรรมการและผู ้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
่ เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)ได ้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 1/2560
ตามทีค
่ ณะกรรมการ บริษัท แอ็ดวานซ์อน
ิ ฟอร์เมชัน
เมือ
่ วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ทีป
่ ระชุมมีมติดงั ต่อไปนี้
1) คณะกรรมการมีมติกาหนดวันประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นครัง้ ที่ 1/2560 ในวันศุกร์ท ี่ 11 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห ้องแกรนด์
้ 3 โรงแรมโกลเด ้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน (ชือ
่ เดิม โรงแรมเรดิสน
ั ) กรุงเทพ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 บางกะปิ
บอลรูม ชัน
่ ตามมาตรา 225 ของ
ห ้วยขวาง กรุงเทพ 10320 โดยกาหนดวัน Record date ในวันที่ 6 มีนาคม 2560 และให ้รวบรวมรายชือ
พระราชบัญญัตห
ิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ ้นเพือ
่ สิทธิการเข ้าประชุมผู ้ถือหุ ้น ในวันที่ 7
มีนาคม 2560 โดยมีมติกาหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นครัง้ ที่ 1/2560 ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1
ระเบียบวาระที่ 2
ระเบียบวาระที่ 3
ระเบียบวาระที่ 4
ระเบียบวาระที่ 5
ระเบียบวาระที่ 6
ระเบียบวาระที่ 7
ระเบียบวาระที่ 8

รับรองรายงานการประชุมสามัญประจาปี ผู ้ถือหุ ้นครัง้ ที่ 1/2559 เมือ
่ วันที่ 8 เมษายน 2559
รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 และรายงานประจาปี
พิจารณางบแสดงฐานะการเงิน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯประจาปี 2559
พิจารณาจัดสรรเงินกาไร และการจ่ายปั นผลประจาปี 2559
พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการใหม่แทนกรรมการทีค
่ รบกาหนดออกตามวาระ
พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ
พิจารณาแต่งตัง้ ผู ้สอบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทน
วาระอืน
่ ๆ (ถ ้ามี)

2) พิจารณาอนุมัตก
ิ ารจัดสรรกาไร การจ่ายเงินปั นผล
คณะกรรมการพิจารณาแล ้วมีมติให ้นาเสนอต่อทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้นให ้อนุมัตก
ิ ารจัดสรรกาไรดังต่อไปนี้
2.1 บริษัทจัดสรรกาไรเป็ นสารองเต็มตามทีก
่ ฎหมายกาหนดแล ้ว
2.2 จ่ายเงินปั นผลในปี 2559 ให ้แก่ผู ้ถือหุ ้นในอัตราหุ ้นละ 2.00 บาท และเนือ
่ งจากบริษัทได ้จ่ายปั นผลระหว่างกาลไปแล ้วเมือ
่ วันที่ 9
่ ผู ้ถือหุ ้น
กันยายน 2559 ในอัตราหุ ้นละ 0.50 บาท ดังนัน
้ บริษัทจะจ่ายเงินปั นผลเพิม
่ เติม ในอัตราหุ ้นละ 1.50 บาท โดยกาหนดรายชือ
ิ ธิได ้รับเงินปั นผลในวันที่ 21 เมษายน 2560 และให ้รวบรวมรายชือ
่ ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัตห
ทีม
่ ส
ี ท
ิ ลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทัง้ ทีไ่ ด ้มีการแก ้ไขเพิม
่ เติม) โดยวิธป
ี ิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ ้นในวันที่ 24 เมษายน 2560 และ
กาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560
2.3 กาไรส่วนทีเ่ หลือ หลังจากการจัดสรรตามข ้อ 2.1 ถึง 2.2 บริษัทจะจัดเป็ นกาไรสะสมทีย
่ ังไม่จัดสรรต่อไป
3) พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการใหม่แทนกรรมการทีอ
่ อกตามวาระ
่ กรรมการทีอ
รายชือ
่ อกตามวาระ ประกอบด ้วย 1. นายธนา ไชยประสิทธิ์ (ประธานกรรมการ) 2. นายศิรพ
ิ งษ์ อุน
่ ทรพันธุ์ (กรรมการ
บริษัท) 3. นายโชคชัย ตัง้ พูลสินธนา (ประธานกรรมการตรวจสอบ,กรรมการอิสระ) 4. นายโชดิวต
ั ดัน
่ ธนสาร (กรรมการบริษัท)
ทีป
่ ระชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบตามทีค
่ ณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทีเ่ สนอให ้กรรมการ 1. นายธนา
ไชยประสิทธิ์ (ประธานกรรมการ) 2. นายศิรพ
ิ งษ์ อุน
่ ทรพันธุ์ (กรรมการบริษัท) 3. นายโชคชัย ตัง้ พูลสินธนา (ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ,กรรมการอิสระ) 4.นายโชดิวต
ั ดัน
่ ธนสาร (กรรมการบริษัท) กลับเข ้าเป็ นกรรมการอีกวาระหนึง่ เพือ
่ นาเสนอผู ้ถือหุ ้นให ้
พิจารณาในการประชุมสามัญประจาปี ผู ้ถือหุ ้น 1/2560
4) พิจารณาแต่งตัง้ ผู ้ตรวจสอบบัญชีและค่าตอบแทน คณะกรรมการมีมติเห็นควร เสนอต่อทีป
่ ระชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นเพือ
่ แต่งตัง้
นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 หรือ
นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์ ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 หรือ
นางสาวสุมาลี รีวราบัณฑิต ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970 เป็ นผู ้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2560 และ
่ สนบาท)
พิจารณาอนุมัตค
ิ า่ ตรวจสอบบัญชี ประจาปี 2560 เป็ นเงิน 1,400,000 บาท (หนึง่ ล ้านสีแ
จึงเรียนมาเพือ
่ โปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ,
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นายวรวิทย์ วัฒนกุลจรัส
เลขานุการบริษัท
ผู ้มีอานาจในการรายงานสารสนเทศ
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