ที่ (VP-AIT) 004/2562
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
เรื่ อง
เรี ยน

ผลการประชุมคณะกรรมการ บมจ.แอ็ดวานซ์อินฟอร์ เมชัน่ เทคโนโลยี ครัง้ ที่ 1/2562
กรรมการและผู้จดั การตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่คณะกรรมการ บริ ษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์ เมชัน่ เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)ได้ มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
ครัง้ ที่ 1/2562 เมื่อวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ประชุมมีมติดงั ต่อไปนี ้
1). คณะกรรมการมีมติกาหนดวันประชุมสามัญประจาปี ผ้ ถู ือหุ้นครัง้ ที่ 1/2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562
เวลา 10.00 น. ณ ห้ องแกรนด์บอลรูม ชัน้ 3 โรงแรมโกลเด้ น ทิวลิป ซอฟเฟอริ น (ชื่อเดิม โรงแรมเรดิสนั ) กรุงเทพ เลขที่ 92 ซอย
แสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้ วยขวาง กรุ งเทพฯ 10320 โดยกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการประชุมผู้ถือ
หุ้น (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2562 โดยมีมติกาหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญ ประจาปี ผ้ ถู ือหุ้นครัง้ ที่ 1/2562
ดังนี ้
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญประจาปี ผ้ ถู ือหุ้นครัง้ ที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561
ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯในรอบปี 2561 และรายงานประจาปี
ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมติงบการเงินของบริ ษัทฯประจาปี 2561
ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินกาไร และการจ่ายปั นผลประจาปี 2561
ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตังกรรมการใหม่
้
แทนกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระ
ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ
ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทน ประจาปี 2562
ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาอนุมตั ิแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริ ษัทฯข้ อ 25 และ ข้ อ 29
ระเบียบวาระที่ 9 วาระอื่นๆ (ถ้ ามี)
2). พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกาไร การจ่ายเงินปั นผล ประจาปี 2561
คณะกรรมการพิจารณาแล้ วมีมติให้ นาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ อนุมตั ิการจัดสรรกาไรดังต่อไปนี ้
2.1 บริ ษัทฯได้ จดั สรรกาไรเป็ นทุนสารองครบร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ตามที่บญ
ั ญัติไว้ ในมาตรา 116 แห่ง
พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535
2.2 จ่ายเงินปั นผลในปี 2561 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท (หนึง่ บาทถ้ วน) และเนื่องจากบริ ษัทฯได้ จ่ายเงิน
ปั นผลระหว่างกาลไปแล้ วเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท (สี่สิบสตางค์) ดังนันบริ
้ ษัทฯจะจ่ายเงินปั นผล
เพิ่มอีกหุ้นละ 0.60 บาท (หกสิบสตางค์) โดยกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ ได้ รับเงินปั นผล(Record Date) ในวันที่ 23
เมษายน 2562 และกาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562
2.3 กาไรส่วนที่เหลือ บริ ษัทฯจะจัดเป็ นกาไรสะสมที่ยงั ไม่จดั สรรต่อไป
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3) พิจารณาเลือกตังกรรมการใหม่
้
แทนกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระ
รายชื่อกรรมการที่ออกตามวาระ ประกอบด้ วย 1. นายพงษ์ เทพ ผลอนันต์ (กรรมการอิสระ) 2. นายสุรพร รักตประจิต
(กรรมการและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน) 3. นายกิตติศกั ดิ์ สพโชคชัย (กรรมการและกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน) 4. นายโชดิวตั ดัน่ ธนสาร (กรรมการบริ ษัท) ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทมีมติเห็นชอบตามที่
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ที่เสนอให้ กรรมการ 1. นายพงษ์ เทพ ผลอนันต์ (กรรมการอิสระ) 2. นายกิตติ
ศักดิ์ สพโชคชัย(กรรมการและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน) 3. นายสุรพร รักตประจิต(กรรมการและกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน) นายโชดิวตั ดัน่ ธนสาร (กรรมการบริ ษัท) กลับเข้ าเป็ นกรรมการอีกวาระหนึ่ง เพื่อนาเสนอผู้
ถือหุ้นให้ พิจารณาในการประชุมสามัญประจาปี ผ้ ถู ือหุ้น 1/2562
4) พิจารณาแต่งตังผู
้ ้ ตรวจสอบบัญชีและค่าตอบแทน ประจาปี 2562 คณะกรรมการมีมติเห็นควร เสนอต่อที่ประชุ ม
สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตัง้
นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 และ/หรื อ
นายเติมพงษ์ โอปนาพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 และ/หรื อ
นางสาวสุมาลี รี วราบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970 ซึ่งเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯในปี 2561
และพิจารณาอนุมตั ิคา่ ตรวจสอบบัญชี ประจาปี 2562 เป็ นเงิน 1,600,000 บาท (หนึง่ ล้ านหกแสนบาทถ้ วน)
5) พิจารณาอนุมตั ิแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 25 และ ข้ อ 29 (เรื่ องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และ
การเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ)
เพื่ อ ให้ สอดคล้ อ งกับ (1) ประกาศคณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ฉบับ ที่ 74/2557 เรื่ อ ง การประชุ ม ผ่ า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 27 มิถนุ ายน 2557 (2) คาชี ้แจงกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า เรื่ อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของห้ าง
หุ้นส่วนจดทะเบียน บริ ษัทจากัด บริ ษัทมหาชนจากัด สมาคมการค้ าและหอการค้ า ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ฉบับที่ 74/2557 เรื่ อง การประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 23 กันายน 2559
นอกจากนี ้เพื่อให้ สอดคล้ องกับ พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ ไขเพิ่มเติม โดย
คาสัง่ หัวหน้ าคณะรั กษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่ อง การแก้ ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออานวยความสะดวกในการ
ประกอบธุรกิ จ บริ ษัท ฯ จึงมี ความจ าเป็ นต้ องทาการแก้ ไขเพิ่ม เติมข้ อ บังคับของบริ ษั ทฯ ข้ อ 25 เรื่ อ ง การประชุม ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ และ ข้ อ 29 เรื่ องการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯตามลาดับ

จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นางสาวศริ นทร์ จันทรนิภาพงศ์)
เลขานุการบริ ษัท
บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์ เมชัน่ เทคโนโลยี
ผู้มีอานาจรายงานสารสนเทศ
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