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ADVANCED INFORMATION TECHNOLOGY PUBLIC CO., LTD. 

 

ท่ี AIT (SVP-SEC) 006/2556 

           วนัท่ี 4 มีนาคม 2556 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2556 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย    1. สาํเนารายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2555 เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2555 (ประกอบการพิจารณาระเบียบ

       วาระท่ี 1) 

   2. รายงานประจาํปี 2555 (Annual Report) พร้อมงบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ ซ่ึงผา่นการ 

       ตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีภายนอกและคณะกรรมการตรวจสอบ ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 (ประกอบการ 

       พิจารณาระเบียบวาระท่ี 2 และท่ี 3) 

 3. รายละเอียดการจ่ายปันผล และอตัราการจ่ายปันผลยอ้นหลงั 3 ปี (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 4) 

   4. ประวติักรรมการท่ีเสนอใหด้าํรงตาํแหน่ง (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 6) 

   5. คาํนิยามกรรมการอิสระของบริษทั (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 6) 

   6. ค่าตอบแทนกรรมการสาํหรับปี 2556 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 7) 

   7. การแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทน (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 8) 

   8. ขอ้บงัคบัของบริษทัในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 

 9. รายการเอกสารท่ีตอ้งแสดงและส่งมอบใหแ้ก่บริษทัในการลงทะเบียนเขา้ประชุม วธีินบัคะแนนและการประกาศผล

คะแนน ขั้นตอนการเขา้ร่วมประชุม 

10. หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.  

  11. แผนท่ีสถานท่ีจดัประชุม 

   

 ดว้ยบริษทั แอด็วานซ์อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) จะจดัใหมี้การประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2556  

ในวนัศุกร์ที่ 5 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ช้ัน 3 โรงแรมโกลเด้น ทวิลปิ ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนน

พระราม 9 ห้วยขวาง 10320 เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆตามระเบียบวาระดงัต่อไปน้ี 

 

ระเบียบวาระที่ 1    รับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นคร้ังที ่1/2555 เมือ่วนัที ่5 เมษายน 2555 

  ข้อเทจ็จริงและเหตุผล บริษทัฯไดจ้ดัทาํรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2555 ซ่ึงไดจ้ดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 

2555 ตามส่ิงทีส่่งมาด้วยหมายเลข 1 นบัแต่วนัประชุมตามท่ีกฎหมายกาํหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 

(www.ait.co.th) แลว้ไม่ปรากฏวา่มีผูค้ดัคา้นหรือขอแกไ้ขใดๆ 

 

 ความเห็นคณะกรรมการฯ: เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2555 เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2555

ดงักล่าวใหผู้ถื้อหุน้รับรอง 

 

http://www.ait.co.th/
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ระเบียบวาระที่ 2    รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2555 และรายงานประจําปี 

 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล บริษทัฯไดร้วบรวมจดัทาํรายงานเก่ียวกบักิจการของบริษทัฯ ในดา้นต่างๆ ในรอบปี 2555ดงั

รายละเอียดปรากฏในรายงานประจาํปี 2555 ตามส่ิงท่ีส่งมาด้วยหมายเลข 2 

  

ความเห็นคณะกรรมการฯ: เห็นสมควรสรุปรายงานเก่ียวกบักิจการของบริษทัฯในรอบปี 2555 ใหผู้ถื้อหุน้รับทราบในวนั

ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ฯ 

 

ระเบียบวาระที่ 3 พจิารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงนิ บัญชีกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯประจําปี 2555 

                               ข้อเทจ็จริงและเหตุผล บริษทัไดจ้ดัทาํงบแสดงฐานะการเงิน บญัชีกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จและงบกระแสเงินสดของบริษทัฯ

ประจาํปี 2555 ซ่ึงรับรองโดยผูส้อบบญัชี บริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั และผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบเรียบร้อยแลว้ โดยมีรายละเอียด ปรากฏในรายงานประจาํปี 2555 ของบริษทัฯ ตามส่ิงที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2  

 

ความเห็นคณะกรรมการฯ: เห็นสมควรใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน บญัชีกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จของ

บริษทัฯประจาํปี 2555 ซ่ึงแสดงฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทัฯในรอบปี 2555 

 

ระเบียบวาระที ่4 พจิารณาจัดสรรเงนิกาํไรและการจ่ายเงนิปันผลประจําปี 2555 

 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล บริษทัมีนโยบายจ่ายปันผลไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 40 ของกาํไรสุทธิ ในกรณีท่ีไม่มีความจาํเป็นอ่ืนใดในการ

ใชเ้งินนั้น และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะตอ้งไม่กระทบต่อการดาํเนินงานปกติของบริษทัอยา่งมีนยัสาํคญั ตามส่ิงที่ส่งมาด้วย

หมายเลข 3  

 

ความเห็นคณะกรรมการฯ: จากการประชุมของคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 1/2556 เม่ือวนัท่ี 14 กมุภาพนัธ์ 2556 พิจารณา

แลว้เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการจดัสรรกาํไรสุทธิ จากผลการดาํเนินงานในปี 2555 ดงัน้ี  

  

    4.1 บริษทัไดจ้ดัสรรกาํไรเป็นทุนสาํรองตามกฎหมายครบตามจาํนวนแลว้ 

 4.2 จดัสรรเป็นเงินปันผลอีกในอตัราหุน้ละ 2.75 บาท ซ่ึงเม่ือรวมกบัเงินปันผลระหวา่งกาลในอตัราหุน้ละ 1.25 บาท 

เท่ากบับริษทัจ่ายเงินปันผลรวมทั้งปี 2555 ในอตัราหุน้ละ 4.00 บาท โดยกาํหนดวนั Record Date เป็นวนัท่ี 22  

เมษายน 2556 และใหร้วบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยปิดสมุด

ทะเบียนพกัการโอนหุน้เพ่ือสิทธิในการรับเงินปันผลในวนัท่ี 23 เมษายน 2556 และจะจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 3

พฤษภาคม 2556 

    4.3 กาํไรส่วนท่ีเหลือ บริษทัจะจดัเป็นกาํไรสะสมท่ียงัไม่จดัสรรต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่ 5   พจิารณาอนุมตัลิดทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท 

  ข้อเทจ็จริงและเหตุผล บริษทัไดจ้ดทะเบียนหุน้สามญัไวเ้พ่ือรองรับการใชสิ้ทธิ Warrant และ ESOP warrant ท่ียงัไม่ไดใ้ช้

  สิทธิ จนครบกาํหนดระยะเวลาการใชสิ้ทธิแลว้ จาํนวน 226,364 หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 5 บาท  

 



 3 

  ความเห็นคณะกรรมการฯ: จากการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 1/2256 เม่ือวนัท่ี 14 กมุภาพนัธ์ 2556 พิจารณาแลว้

  เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัลดทุนจดทะเบียนของบริษทัจาก 345,000,000 บาท เป็น 343,868,180 

  บาท โดยตดัหุน้จดทะเบียนของบริษทัท่ีไม่ไดมี้ใชสิ้ทธิขายจาํนวน 226,364 หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 5  บาท ซ่ึงเป็นหุน้

  ท่ีเหลือจากหุน้ท่ีจดัสรรไวเ้พ่ือรองรับใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของ 

1. ผูถื้อหุน้เดิม AIT-W1 จาํนวน     22,614 หุน้ 

2. กรรมการและพนกังาน (ESOP) จาํนวน  203,750   หุน้ 

3. รวมทั้งส้ิน     226,364   หุน้ 

และไดค้รบกาํหนดระยะเวลาการใชสิ้ทธิแลว้ และเห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ

ขอ้ 4 เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนเป็นดงัน้ี 

“ขอ้ 4.  ทุนจดทะเบียน จาํนวน 343,868,180 บาท (สามร้อยส่ีสิบสามลา้นแปดแสนหกหม่ืนแปดพนัหน่ึงร้อยแปดสิบบาท) 

              แบ่งออกเป็น                  68,773,636 หุน้   (หกสิบแปดลา้นเจด็แสนเจด็หม่ืนสามพนัหกร้อยสามสิบหกหุน้) 

              มูลค่าหุน้ละ                    5 บาท                 (หา้บาท) 

          โดยแยกออกเป็น; 

 หุน้สามญั       68,773,636 หุน้    (หกสิบแปดลา้นเจ็ดแสนเจด็หม่ืนสามพนัหกร้อยสามสิบหกหุน้) 

 หุน้บุริมสิทธิ                 “      -             “   

 

ระเบียบวาระที่ 6    พจิารณาเลอืกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการทีค่รบกาํหนดออกตามวาระ 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล ตามขอ้บงัคบับริษทั ในหมวด 3 ขอ้ 16 กาํหนดไวว้า่ ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ทุกคร้ัง กรรมการ

จาํนวน 1 ใน 3 จะตอ้งพน้จากตาํแหน่ง ถา้จาํนวนกรรมการท่ีจะพน้จากตาํแหน่งไม่อาจแบ่งออกไดพ้อดี 1 ใน 3 ใหก้รรมการ

จาํนวนใกลเ้คียงท่ีสุดกบัจาํนวน 1 ใน 3 ออกจากตาํแหน่ง ในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัการจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทั

มหาชนจาํกดัการออกจากตาํแหน่งของกรรมการตามวาระจะใชว้ธีิจบัสลากกนั ส่วนในปีต่อๆไปใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่น

ตาํแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง และหากในคราวเดียวกนัมีกรรมการหลายคนอยูใ่นตาํแหน่งมานานเท่าๆกนั เป็น

จาํนวนมากกวา่จาํนวนท่ีตอ้งพน้จากตาํแหน่งในคราวนั้น ใหก้รรมการดงักล่าวพน้จากตาํแหน่งโดยใชว้ธีิจบัสลาก ทั้งน้ี

กรรมการท่ีออกตามวาระนั้นๆ อาจถกูเลือกเขา้มาดาํรงตาํแหน่งใหม่ได ้ 

  จากการประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 1/2556 เม่ือวนัท่ี 14 กมุภาพนัธ์ 2556 มีกรรมการ 4 ท่าน ท่ีครบวาระการดาํรง

ตาํแหน่ง 4 ท่านดงัน้ีคือ 

1. นายพงษเ์ทพ ผลอนนัต ์

2. นายศรีภพ สารสาส 

3. นายสุรพร รักตประจิต 

4. นายกิจจา เหล่าบุญชยั 

        ในการพิจารณาเสนอช่ือกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ คณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมายให้

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดาํเนินการพิจารณาเสนอช่ือผูท่ี้เหมาะสมเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการ

บริษทั ในการดาํเนินการพิจารณาเลือกกรรมการท่านใหม่แทน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงไดเ้สนอ

ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทั (โดยกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียมิไดร่้วมพิจารณา) เพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เพ่ือให้

แต่งตั้งกรรมการดงัต่อไปน้ี  

1. นายพงษเ์ทพ ผลอนนัต ์
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2. นายศรีภพ สารสาส 

3. นายสุรพร รักตประจิต 

4. นายกิจจา เหล่าบุญชยั 

ท่ีออกตามระเบียบวาระทั้ง 4 ท่าน กลบัเขา้เป็นกรรมการอีกวาระหน่ึง สาํหรับประวติัของผูท่ี้คณะกรรมการเสนอช่ือเพ่ือ

แต่งตั้งเป็นกรรมการ และรายละเอียดในการพิจารณาปรากฏตามส่ิงทีส่่งมาด้วยหมายเลข 4 และ 5 

 

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัตามขอ้พิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทนเสนอ กล่าวคือรับทราบการออกตามวาระของกรรมการจาํนวน 4 ท่านคือ นายพงษเ์ทพ ผลอนนัต ์นายศรีภพ 

สารสาส นายสุรพร รักตประจิต และนายกิจจา เหล่าบุญชยั และพิจารณาแต่งตั้ง นายพงษเ์ทพ ผลอนนัต ์นายศรีภพ สารสาส 

นายสุรพร รักตประจิต และนายกิจจา เหล่าบุญชยั กลบัเขา้เป็นกรรมการบริษทัแอด็วานซ์อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลย ีจาํกดั 

(มหาชน) ประจาํปี 2556 อีกวาระหน่ึง 

 

ระเบียบวาระที่ 7    พจิารณาค่าตอบแทนกรรมการ 

         ในการพิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีความเห็นต่อ

คณะกรรมการบริษทั ดงัน้ี 

1. เน่ืองจากเบ้ียประชุมและค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ และ 

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนยงัคงอตัราเดิม ท่ีไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 

 1/2552 แลว้ จึงไม่ตอ้งนาํมาขออนุมติัจากท่ีประชุมอีก  

2.   นาํเสนอคณะกรรมการบริษทัเพ่ือใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปของ

เงินบาํเหน็จประจาํปี 2555 เป็นเงิน 10.5 ลา้นบาท (สิบลา้นหา้แสนบาทถว้น) โดยจ่ายจากค่าใชจ่้ายในปี 2556 และ

ใหป้ระธานกรรมการเป็นผูจ้ดัสรรค่าตอบแทนประจาํปีรายละเอียดในการพิจารณาปรากฏตามส่ิงทีส่่งมาด้วย

หมายเลข 6 

 

Uความเห็นคณะกรรมการ:U เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2555 เป็น

เงิน 10.5 ลา้นบาท (สิบลา้นหา้แสนบาทถว้น) ส่วนอตัราเบ้ียประชุมและค่าตอบแทนรายเดือนไดรั้บการอนุมติัจากการ

ประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2552 แลว้และยงัคงใชอ้ตัราเดิมอยูจึ่งไม่ตอ้งขออนุมติัในการประชุมคร้ังน้ี ตามท่ี

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอมา 

 

Uระเบียบวาระที่ 8 U       Uพจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าตอบแทน 

          ตามขอ้บงัคบับริษทั ในหมวด 8 ขอ้ 54 กาํหนดไวว้า่ ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ทุกคร้ังจะตอ้งมีการแต่งตั้งผูต้รวจ

สอบบญัชีและกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบญัชี 

 

 จากการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบคร้ังท่ี 1/2556 เม่ือวนัท่ี 14 กมุภาพนัธ์ 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้

ประชุมพิจารณาคดัเลือกผูต้รวจสอบบญัชีของบริษทัในปี 2556 แลว้มีมติเสนอผลการพิจารณาต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริษทั เพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2556 เพ่ือแต่งตั้ง นายกฤษดา เลิศวนา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  

4958 และ/หรือ นายศุภชยั ปัญญาวฒัโน ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 3930 และ/หรือ นางชลรส สันติอศัวราภรณ์ผูส้อบ



 5 

บญัชีรับ อนุญาตเลขท่ี 4523 เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัในปี 2555 ในการน้ี คณะกรรมการตรวจสอบไดต่้อรองค่า

ตรวจสอบบญัชีใน ปี 2556 แลว้ ค่าตรวจสอบบญัชีของบริษทั แอด็วานซ์อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) เป็นเงิน  

1,155,000 บาทต่อปี ซ่ึงยงัคงอตัราเดียวกนักบัของปี 2555 รายละเอียดปรากฏตามส่ิงทีส่่งมาด้วยหมายเลข 7 

 

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตั้ง 

   นายกฤษดา เลิศวนา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4958 และ/หรือ 

นายศุภชยั ปัญญาวฒัโน ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 3930 และ/หรือ 

นางชลรส สันติอศัวราภรณ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 4523 เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัในปี 2556 และกาํหนดค่า

ตรวจสอบบญัชี ในปี 2556 ของบริษทั แอด็วานซ์อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) เป็นเงิน 1,155,000 บาทต่อปี

เท่าเดิม 

 

ระเบียบวาระอืน่ๆ   (ถา้มี) 

 

 บริษทักาํหนดวนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้เพ่ือสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ (Record Date) ในวนัท่ี 4 มีนาคม 

2556 และใหร้วบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยปิดสมุดทะเบียน

รวบรวมรายช่ือผูถื้อหุน้เพื่อสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมในวนัท่ี 5 มีนาคม 2556 

 

        จึงขอเรียนเชิญท่านเขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานท่ี ดงักล่าวโดยพร้อมเพรียงกนั โดยปฎิบติัตามหลกัเกณฑ์

และวธีิปฎิบติัในการเขา้ร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนตามเอกสารตามส่ิงทีส่่งมาด้วยหมายเลข 9 การมอบฉนัทะ

ใหเ้ขา้ร่วมประชุมตามเอกสารตามส่ิงทีส่่งมาด้วยหมายเลข 10 และแผนท่ีสถานท่ีจดัประชุมตามเอกสารตามส่ิงที่ส่งมาด้วย

หมายเลข 11 ท่ีนาํส่งมาพร้อมหนงัสือเชิญประชุมน้ีแลว้  

 

 

        ขอแสดงความนบัถือ 

      บริษทั แอด็วานซ์อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) 
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             ส่ิงทีส่่งมาด้วยหมายเลข 1 

  สําเนารายงานการประชุมใหญ่สามญัผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 1/2555 

           ประกอบการพจิารณาระเบียบวาระที่ 1 

 

รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2555 

 

ประชุมเม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2555 เวลา 14.05 น. ณ หอ้งบอลรูม ชั้น 8 โรงแรมโซฟิเทล โซ แบงคอก เลขท่ี 2 ถนนสาธรเหนือ บางรัก 

กรุงเทพมหานคร 10500 มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง และมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขา้ร่วมประชุมแทนจาํนวน 165 ราย นบัจาํนวนหุน้รวมกนั

ได ้26,512,222 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 39.28 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมดของบริษทั ซ่ึงเกินกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด

ของบริษทัแลว้ ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบับริษทั ขอ้ 32  โดยมีนายธนา ไชยประสิทธ์ิ ทาํหนา้ท่ีเป็นประธานในท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้

คร้ังท่ี 1/2555 

ก่อนเขา้สู่วาระการประชุม นายวรวทิย ์วฒันกลุจรัส เลขานุการบริษทั ไดช้ี้แจงเก่ียวกบัการออกเสียงลงคะแนน โดยการลงคะแนนใน

วาระต่างๆขอใหใ้ชบ้ตัรลงคะแนนท่ีไดแ้จกใหก้บัผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ท่ีไดล้งทะเบียนแลว้ จากนั้นประธานกล่าวเปิดการประชุมและดาํเนินการประชุม

ตามระเบียบวาระดงัต่อไปน้ี 

 

Uระเบียบวาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นคร้ังที ่1/2554 เมือ่วนัที ่8 เมษายน 2554 

  

 ประธานฯเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้รับทราบรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2554 เม่ือวนัท่ี 8 เมษายน 2554 ไม่ปรากฏวา่มี

ผูใ้ดคดัคา้นหรือขอแกไ้ขใดๆ 

 อหุน้ท่านใดมีขอ้ประธานฯไดส้อบถามท่ีประชุมวา่ มีผูถื้อหุน้ท่านใดตอ้งการซกัถามเพิ่มเติมประเดน็ใดหรือไม่ ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้

ซกัถาม  

 

Uมตทิี่ประชุม U ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2554 ตามท่ีคณะกรรมการเสนอดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของ

จาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ี ดงัน้ี 

เห็นดว้ย        26,583,769 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100 

ไม่เห็นดว้ย                      2 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0 

งดออกเสียง                      0 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0 

 

Uระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปี 2554 และรายงานประจําปี 

  

 ประธานฯไดข้อใหน้ายศิริพงษ ์อุ่นทรพนัธ์ุ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่รายงานสรุปผลการดาํเนินงานในปีท่ีผา่นมา ซ่ึงนายศิริพงษไ์ด้

รายงานต่อท่ีประชุมโดยสรุปจากงบการเงิน ณ ส้ินปี 2554 ดงัน้ี 

1. บริษทัมีรายไดท่ี้เจริญเติบโตข้ึนเป็นลาํดบัทุกปีตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปี 2554 แมจ้ะประสบกบัปัญหานํ้าท่วมในปีท่ีผา่นมา แต่ก็

ยงัคงรักษาฐานรายไดใ้หอ้ยูใ่นระดบัท่ีใกลเ้คียงกบัเป้าท่ีตั้งไวเ้ดิม   
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2. ในแง่ท่ีมาของรายไดจ้าํแนกตามกลุ่มของลกูคา้กมี็หลากหลาย แต่รายไดส่้วนใหญ่ยงัคงมาจากลูกคา้หลกัของบริษทัคือ บมจ. 

กสท โทรคมนาคม (CAT) และ บมจ. ทีโอที (TOT) โดยท่ีรายไดจ้ากการขายโครงการมีมากกวา่ 90% ท่ีเหลือจะเป็นรายไดจ้าก

บริการและค่าเช่าอุปกรณ์ประมาณ 8% และ 1% ตามลาํดบั 

3. บริษทัยงัคงรักษาอตัรากาํไรขั้นตน้ (GP margin) อยูท่ี่ประมาณ 23% ซ่ึงคาดวา่จะอยูใ่นระดบัท่ีสมควร เม่ือเทียบกบัอุตสาหกรรม

ประเภทเดียวกนั 

4. ส่วนอตัรากาํไรสุทธิ (Net Profit margin) อยูท่ี่ 9% ประมาณ 439 ลา้นบาท ซ่ึงยงัอยูใ่นระดบัท่ีน่าพอใจ 

5. บริษทัไม่มีเงินกูร้ะยะยาว เพราะใชเ้งินกูโ้ครงการเป็นส่วนใหญ่ จึงมี D/E Ratio ระดบัตํ่าอยูท่ี่นอ้ยกวา่ 1 เท่า 

6. อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์ROA (Return on Asset) ท่ี 17.13 % และ อตัราผลตอบแทนจากส่วนของผูถื้อหุน้ ROE (Return 

on Equity) ท่ี 33.51% ใกลเ้คียงกบัปีท่ีผา่นๆมา 

7. P/E Ratio ท่ีระดบั 10 เท่าใกลเ้คียงกบัค่าเฉล่ียของตลาดท่ี 13.74 มากข้ึนกวา่เดิม (ณ เดือน มี.ค. 2555)  

8. Price per book value ท่ีระดบั 3.17 สูงกวา่ค่าเฉล่ียของตลาดเลก็นอ้ย 

9. บริษทัจ่ายปันผลมากกวา่นโยบายของบริษทัท่ี 40% มาตลอดและเป็นอตัราท่ีสูงในระดบัตน้ๆของบริษทัในตลาดหลกัทรัพย ์ 

 

ประธานไดช้ี้แจงวา่เน่ืองจากระเบียบวาระน้ีเป็นการรับทราบผลการดาํเนินงานจึงไม่ตอ้งขอมติท่ีประชุมและขา้มไประเบียบวาระ

ต่อไปเลย 

 

ระเบียบวาระที่ 3 พจิารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะทางการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงนิสดของบริษัทประจําปี 2554 

 

ประธานฯไดม้อบหมายใหน้ายสุรพร รักตประจิต รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ช้ีแจงดงัน้ี 

งบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จปี 2554 เป็นงบ  ท่ีผูต้รวจสอบบญัชีรับอนุญาตจากสาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั ให้

ความเห็นวา่ถกูตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองท◌่ัวไป โดยมิไดมี้เง่ือนไขใดๆ ในการใหค้วามเห็นดงักล่าว 

 เน่ืองจากวา่ ในงบแสดงฐานะการเงินของบริษทั มีบริษทัยอ่ย คือ บริษทั เมเปิลพลสั จาํกดัจึงทาํใหบ้ริษทัตอ้งมีการจดัทาํงบการเงิน

รวมดว้ย แต่เน่ืองจากบริษทั เมเปิลพลสั จาํกดั มีขนาดเลก็อยูแ่ละรายการท่ีเกิดข้ึนไม่เป็นสาระสาํคญัในงบการเงินรวมมากนกั ดงันั้นการ

วเิคราะห์งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจะเป็นไปในทิศทางเดียวกนั  ซ่ึงในท่ีน้ีผมจะขอนาํเสนอการวเิคราะห์งบการเงินเฉพาะ

กิจการเป็นหลกั 

 สาํหรับผลการดาํเนินงานของบริษทัและการวเิคราะห์งบการเงินสาํหรับปี 2554 อยา่งละเอียด จะอยูใ่นรายงานประจาํปีหนา้ 86-99 

ส่วนในวาระการประชุมน้ีจะสรุปส่วนท่ีเป็นสาระสาํคญัในฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน ดงัน้ี 

 งบแสดงฐานะการเงินของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 ในส่วนของสินทรัพยน์ั้นอยูท่ี่หนา้ 56 ของรายงานประจาํปี  

 Uสินทรัพยห์มุนเวียนU  ในปี 2554 ในงบการเงินเฉพาะกิจการเพิ่มข้ึน 181 ลา้นบาท ประมาณ 8% จากปี 2553 คือเพ่ิมข้ึนจาก 2,281 ลา้น

บาทเป็น 2,462 ลา้นบาท ซ่ึงการเพ่ิมข้ึนส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มข้ึนของรายไดท่ี้ยงัไม่เรียกชาํระสุทธิดว้ยการลดลงของสินคา้คงเหลือ 

 การเพ่ิมข้ึนของรายไดท่ี้ยงัไม่เรียกชาํระในปี 2554 มาจากการรับรู้รายไดข้องโครงการตามขีดความสาํเร็จของการทาํงาน ซ่ึงในปีน้ีมี

งานโครงการขนาดใหญ่ 2-3 โครงการท่ีทาํงานสาํเร็จไปแลว้มากกวา่ร้อยละ 50-75 แต่ยงัไม่ถึงเกณฑท่ี์จะออกใบแจง้หน้ีเรียกเกบ็เงินจากลูกคา้

ดงันั้นจึงเป็นเหตุใหร้ายไดท่ี้ยงัไม่เรียกชาํระเพิ่มข้ึน 

 สาํหรับการลดลงของสินคา้คงเหลือในปี 2554 เม่ือเทียบกบัของปี 2553 นั้นมาจากมีการส่งมอบงานและสินคา้คงเหลือของปี 2553 

ใหแ้ก่ลกูคา้จาํนวนมากในช่วงปี 2554 และในขณะเดียวกนัในช่วงปลายปี 2554 ไดเ้กิดการชะลอตวัลงในการทาํงานและการนาํเขา้สินคา้

เน่ืองมาจากเหตุการณ์อุทกภยันํ้าท่วมในช่วงเวลาดงักล่าว 
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 Uสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน U ในปี 2554 ในงบการเงินฉพาะกิจการเพิ่มข้ึน 158 ลา้นบาทหรือ ประมาณ 141% จากปี 2553 คือเพ่ิมจาก 112 

ลา้นบาทเป็น  270 ลา้นบาท ซ่ึงการเพิ่มข้ึนส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มข้ึนของอุปกรณ์ใหเ้ช่า สุทธิดว้ย การลดลงของเงินฝากประจาํธนาคารท่ีมี

ภาระคํ้าประกนั 

 การเพ่ิมข้ึนของอุปกรณ์ใหเ้ช่ามาจากการท่ีปี 2554 บริษทัไดล้งทุนในโครงการใหเ้ช่าอุปกรณ์โครงการหน่ึง ซ่ึงมีระยะเวลาการเช่า

ประมาณ 5 ปี และเร่ิมรับรู้รายไดม้าตั้งแต่เดือนเมษายน 2554 เป็นตน้มา ในขณะท่ีส่วนเงินฝากประจาํธนาคารท่ีเคยมีภาระคํ้าประกนัลดลงอยา่ง

มาก เน่ืองมาจากธนาคารใหค้วามไวว้างใจกบับริษทัเพิ่มข้ึน โดยพิจารณายอมใหบ้ริษทัสามารถถอนภาระคํ้าประกนัจากธนาคารในการขอ

หลกัประกนัต่างๆ และสินเช่ือเพ่ือใชใ้นกิจการได ้

 Uโดยสรุป U สินทรัพยร์วมของบริษทั ในงบการเงินเฉพาะกิจการในปี 2554 เพิ่มข้ึนประมาณ 339 ลา้นบาท หรือ 14% คือจาก 2,393 ลา้น

บาทเป็น 2,732 ลา้นบาท 

 ในส่วนของหน้ีสิน อยูใ่นงบการเงินหนา้ 57 ของรายงานประจาํปี  

 Uหน้ีสินU ของบริษทัส่วนใหญ่จะเป็นหน้ีสินหมุนเวียน ในปีน้ีมีหน้ีสินหมุนเวยีนเพิ่มข้ึนประมาณ 128 ลา้นบาท หรือประมาณ 11% คือ

จาก 1,128 ลา้นบาทในปี 2553 เป็น 1,256 ลา้นบาท ในปี 2554 ซ่ึงการเพิ่มข้ึนส่วนใหญ่ประกอบดว้ย 

 1) ภาษีเงินไดค้า้งจ่ายซ่ึงเพิ่มข้ึนอนัเน่ืองมาจากผลประกอบการท่ีดีข้ึนของบริษทัและอตัราภาษีท่ีเพ่ิมข้ึน คือปี 2553 บริษทัไดรั้บการ

ลดหยอ่นภาษีในอตัราร้อยละ 25 สาํหรับกาํไรสุทธิท่ีไม่เกิน 300 ลา้นบาท และอตัราร้อยละ 30 สาํหรับกาํไรสุทธิท่ีเกิน 300 ลา้นบาท แต่ในปี 

2554 บริษทัมีอตัราภาษีร้อยละ 30 ของกาํไรสุทธิทั้งจาํนวน 

 2) หน้ีสินหมุนเวยีนซ่ึงไดแ้ก่ เงินรับล่วงหนา้จากลกูคา้โดยเพิ่มข้ึนจากในช่วงปลายปี 2554 บริษทัไดรั้บเงินล่วงหนา้จากงานโครงการ

ท่ีเพิ่งจะเร่ิมงาน  

 3) ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี ซ่ึงเกิดจากการกูย้มืจากสถาบนัการเงินเพื่อรองรับงานโครงการท่ีทยอยรับ

รับเงินเป็นงวดเดือน ซ่ึงมีระยะเวลาการรับเงินจากลกูคา้เป็นเวลา 5 ปี 

 สาํหรับเจา้หนา้ท่ีการคา้และตน้ทุนคา้งชาํระของปี 2554 กบัของปี 2553 นั้นถือวา่เปล่ียนแปลงนอ้ยมาก ถา้หากนาํทั้งเจา้หน้ีการคา้และ

ตน้ทุนคา้งชาํระของแต่ละปีมารวมกนัจะเท่ากบั 925 ลา้นบาท และ 920 ลา้นบาท สาํหรับของปี 2554 และปี 2553 ตามลาํดบั 

 Uหน้ีสินไม่หมุนเวยีน U ในปี 2554 บริษทัมีหน้ีสินไม่หมุนเวยีนเพิ่มข้ึน 56 ลา้นบาท หรือประมาณ 175% คือจาก 32 ลา้นบาท เป็น 88 

ลา้นบาท ซ่ึงเป็นการเพิ่มข้ึนส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มข้ึนของเงินกูย้มืระยะยาว ซ่ึงเหตุผลของการเพ่ิมข้ึนเช่นเดียวกนักบัการเพิ่มข้ึนของส่วนของ

เงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี ซ่ึงไดอ้ธิบายแลว้ขา้งตน้ 

 Uโดยสรุป U หน้ีสินรวมของบริษทั ในงบการเงินเฉพาะกิจการในปี 2554 เพิ่มข้ึนประมาณ 183 ลา้นบาทหรือ 16 % คือจาก 1,161 ลา้น

บาท เป็น 1,344 ลา้นบาท 

 Uส่วนของผูถื้อหุน้ Uอยูท่ี่งบการเงินหนา้ 57 สาํหรับยอดคงเหลือของปี 2554 เพิ่มข้ึน 156 ลา้นบาท หรือประมาณ 13 % กล่าวคือเพ่ิม 

1,232 ลา้นบาท ในปี 2553 เป็น 1,388 ลา้นบาทในปี 2554 ซ่ึงส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีเพ่ิมข้ึนส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มข้ึนของกาํไรสะสมท่ียงัไม่ได้

จดัสรรและการเพิ่มทุนท่ีออกจาํหน่าย 

 สาํหรับรายไดร้วมนั้น รายละเอียดอยูใ่นหนา้ 58 ของรายงานประจาํปี ในปี 2554 รายไดใ้นงบการเงินเฉพาะกิจการมีจาํนวนประมาณ 

4,824 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2553 ซ่ึงมีจาํนวนประมาณ 4,565 ลา้นบาท โดยคิดเป็นการเพิ่มข้ึนประมาณ 259 ลา้นบาท หรือ 6% โดยส่วนใหญ่

ท่ีเพิ่มข้ึนมาจากรายไดจ้ากโครงการขนาดกลางและขนาดเลก็ซ่ึงไดแ้ก่โครงการท่ีมีมูลค่านอ้ยกวา่ 100 ลา้นบาท ซ่ึงมีจาํนวนโครงการท่ีเพิ่มข้ึน

มาก (รายละเอียดในหนา้ 87) 

 สาํหรับค่าใชจ่้ายรวมของปี 2554 ในงบการเงินเฉพาะกิจการมีจาํนวนประมาณ 4,161 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2553 ซ่ึงมีจาํนวน

ประมาณ 4,033 ลา้นบาท คิดเป็นจาํนวนเงินเพิ่มข้ึนประมาณ 128 ลา้นบาทหรือ 3% ส่วนใหญ่เน่ืองมาจากการเพิ่มข้ึนตามรายไดท่ี้เพิ่มข้ึนโดย

องคป์ระกอบส่วนใหญ่ของค่าใชจ่้ายท่ีเพิ่มข้ึนมาจาก 2 ส่วนคือ 
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1. การเพิ่มข้ึนของตน้ทุน แต่มีโครงการใหญ่หลายโครงการในปี 2554 มีกาํไรขั้นตน้ของโครงการสูงกวา่กาํไรขั้นตน้ของโครงการ

ในปี 2553 ซ่ึงเป็นโครงการท่ีมีองคป์ระกอบหลกัเป็นตวัอุปกรณ์ ซ่ึงปกติจะมีกาํไรขั้นตน้ค่อนขา้งตํ่า 

2. การเพิ่มข้ึนของค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารเช่น ค่ารับรองลกูคา้ ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังาน เช่น ค่านายหนา้ และโบนสั 

เป็นตน้ และการตั้งสาํรองหน้ีสงสัยจะสูญเพิ่มเติมสาํหรับลกูหน้ีท่ียงัเรียกเกบ็เงินไม่ได ้

 จากปัจจยัขา้งตน้ทาํใหใ้นปี 2554 บริษทัมีกาํไรสุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจการจาํนวนประมาณ 439 ลา้นบาท ซ่ึงเพิ่มข้ึนจากปี 2553 

ในงบการเงินจากปี 2553 ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ท่ีมีจาํนวน 379 ลา้นบาท คิดเป็นจาํนวนท่ีเพิ่มข้ึนประมาณ 60 ลา้นบาท หรือ 16% ส่งผลให้

กาํไรสุทธิต่อหุน้ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 มีมูลค่าเท่ากบั  

 

Uมตทิี่ประชุม U ท่ีประชุมมีมติอนุมติังบแสดงฐานะทางการเงิน และ งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ และงบกระแสเงินสดประจาํปี 2554 ตามท่ี

คณะกรรมการเสนอดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ี ดงัน้ี 

เห็นดว้ย 28,349,026 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

ไม่เห็นดว้ย                   2 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0 

งดออกเสียง                   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0 

 

Uระเบียบวาระที่ 4 พจิารณาจัดสรรเงนิกาํไรและการจ่ายเงนิปันผลประจําปี 2554 

  

 ประธานฯมอบหนา้ท่ีให ้นายวรวทิย ์วฒันกลุจรัส เลขานุการบริษทั เป็นผูช้ี้แจงถึงมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัการ

พิจารณาจดัสรรกาํไร และจ่ายเงินปันผล ดงัต่อไปน้ี บริษทัมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 40 ของกาํไรสุทธิ ในกรณีท่ีไม่มีเหตุจาํเป็น

อ่ืนใดในการใชเ้งินนั้น การจ่ายเงินปันผลนั้นจะตอ้งไม่กระทบต่อการดาํเนินการปกติของบริษทัอยา่งมีนยัสาํคญั และ จากการประชุมของ

คณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 1/ 2555 เม่ือวนัท่ี 17 กมุภาพนัธ์ 2555 ไดพิ้จารณาแลว้เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการ

จดัสรรกาํไรสุทธิ จากการดาํเนินงานในปี 2554 ดงัต่อไปน้ี 

1. จดัสรรเป็นเงินปันผลจากผลเพิ่มเติมอีกในอตัราหุน้ละ 3.50 บาท เม่ือรวมกบัเงินปันผลระหวา่งกาลในอตัราหุน้ละ 1.50 บาท เท่ากบั

บริษทัจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดสาํหรับผลการดาํเนินงานในปี 2554 ในอตัราหุน้ละ 5.00บาท 

2. บริษทัจะทาํการจ่ายปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 4 พฤษภาคม 2555 โดยกาํหนดวนั Record date เป็นวนัท่ี 23 เมษายน 2555 และให้

รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้เพ่ือสิทธิใน

การรับปันผลในวนัท่ี 24 เมษายน 2555 

3. จาํนวนหุน้ใหม่ท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ warrant ณ วนัท่ี 30 มีนาคม 2555 มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

4.1 จาํนวนรายท่ียืน่ขอใชสิ้ทธิ               13 ราย 

4.2 จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีสิทธิ จาํนวน      213,347 หน่วย 

4.3 จาํนวนหุน้สามญัท่ีไดจ้ากการใชสิ้ทธิ จาํนวน      213,347 หุน้ 

4.4 จาํนวนเงินท่ีไดรั้บจากใชสิ้ทธิ (ท่ีราคา 16.50 บาทต่อหุน้)   3,520,225.50 บาท 

4.5 จาํนวนในสาํคญัแสดงสิทธิคงเหลือจาํนวน      409,153 หน่วย 

  4.6     จาํนวนหุน้สามญัทั้งหมดของบริษทัจะเท่ากบั             67,675,144           หุน้ 

  4.7     คิดเป็นยอดเงินจ่ายปันผลทั้งส้ิน                  203,863,004                     บาท 
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คุณสุพจน์ เอ้ือชยัเลิศกลุ ผูถื้อหุน้ขอเสนอความเห็นต่อท่ีประชุมดงัน้ีวา่เน่ืองจากอตัราภาษีเงินไดข้องนิติบุคคลจะลดลงเหลือ  23% 

บริษทัน่าจะนาํกาํไรสะสมในส่วนท่ีเสียภาษีในอตัรา 25% และ 30% ออกมาจ่ายเป็นเงินปันผลก่อน เพ่ือผูถื้อหุน้จะไดป้ระโยชน์จากการเครดิต

ภาษี ซ่ึงประธานขอรับไวพิ้จารณาต่อไป 

 

Uมตทิี่ประชุม U ท่ีประชุมมีมติอนุมติัจดัสรรเงินกาํไรและการจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2554 ตามท่ีคณะกรรมการเสนอดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของ

จาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ี ดงัน้ี 

เห็นดว้ย 28,452,026 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

ไม่เห็นดว้ย                  2 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0 

งดออกเสียง                  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0 

 

Uระเบียบวาระที่ 5 พจิารณาเลอืกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการทีค่รบกาํหนดออกตามวาระ 

 

ประธานฯไดข้อใหเ้ลขานุการบริษทั นายวรวทิย ์วฒันกลุจรัส ไดช้ี้แจงดงัน้ี ขอ้บงัคบับริษทั ในหมวด 3 ขอ้ 16 กาํหนดไวว้า่ในการ

ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ทุกคร้ัง กรรมการจาํนวน 1 ใน 3 จะตอ้งพน้จากตาํแหน่ง ถา้จาํนวนกรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งไม่อาจแบ่งไดพ้อดี 1 ใน 3 

ใหก้รรมการจาํนวนใกลเ้คียงท่ีสุดกบัจาํนวน 1 ใน 3 ออกจากตาํแหน่ง ซ่ึงกคื็อ 4 ท่าน จากการประชุมของคณะกรรมการคร้ังท่ี 1/2555 เม่ือวนัท่ี 

17 กมุภาพนัธ์ 2555 มีกรรมการ 4 ท่านท่ีตอ้งออกตามวาระ คือ นายศิริพงษ ์อุ่นทรพนัธ์ุ นายโชดิวตั ดัน่ธนสาร นายภิสัก จารุดิลก   และ  นาย

ชาติชาย เยน็บาํรุง  โดยท่ีนายชาติชาย เยน็บาํรุง แสดงความจาํนงไม่ประสงคจ์ะขอใหค้ณะกรรมการสรรหาฯนาํเสนอเพ่ือแต่งตั้งกลบัอีกคร้ัง

หน่ึง เน่ืองจากภาระหนา้ท่ีในงานท่ีดูแลโดยตรงเพิ่มมากข้ึน คณะกรรมการสรรหาฯจึงไดพิ้จารณาคุณสมบติั ความสามารถของผูท่ี้เหมาะสมเขา้

รับตาํแหน่งกรรมการอิสระแทนคุณชาติชาย และมีความเห็นขอเสนอนายธนารักษ ์ พงษเ์ภตราเป็นกรรมการอิสระแทนคุณชาติชาย  เยน็บาํรุง 

และไดเ้สนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทั (โดยกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียมิไดร่้วมพิจารณา)  เพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหพิ้จารณา

แต่งตั้งกรรมการดงัต่อไปน้ี 

1. นายศิริพงษ ์ อุ่นทรพนัธ์ุ 

2. นายโชดิวตั  ดัน่ธนสาร 

3. นายภิสัก  จารุดิลก 

4. นายธนารักษ ์ พงษเ์ภตรา 

โดยท่ี 3 ท่านแรกเป็นการแต่งตั้งกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหน่ึง ส่วนท่านท่ี 4 นายธนารักษ ์พงษเ์ภตราเป็นการแต่งตั้งใหม่ทดแทน

ท่านเดิม ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาแลว้เห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ท่ีใหน้าํเสนอต่อท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านเป็นกรรมการ และกรรมการอิสระ ทางคณะกรรมการบริษทัจึงเห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อ

หุน้ เพ่ือแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน โดยขอใหเ้ป็นการลงมติเป็นรายบุคคลตามบตัรลงคะแนนท่ีไดรั้บ 

 

Uมตทิี่ประชุม U  ท่ีประชุมมีมติรับรองรายช่ือกรรมการท่ีออกตามวาระ และมีมติรับรองการกลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งเป็นรายบุคคลตามท่ี

คณะกรรมการบริษทัเสนอดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ี 

ดงัน้ี 

 

           Uรายช่ือ       Uเห็นดว้ย Uไม่เห็นดว้ย Uงดออกเสียง 

1. นายศิริพงษ ์ อุ่นทรพนัธ์ุ 28,452,055  เสียง 2 เสียง 0 เสียง 
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 คิดเป็นร้อยละ 100 คิดเป็นร้อยละ 0 คิดเป็นร้อยละ 0 

2. นายโชดิวตั  ดัน่ธนสาร  28,452,055  เสียง 2 เสียง 0 เสียง 

 คิดเป็นร้อยละ 100 คิดเป็นร้อยละ 0 คิดเป็นร้อยละ 0 

3. นายภิสัก  จารุดิลก 28,452,055 เสียง 2 เสียง 0 เสียง 

 คิดเป็นร้อยละ100 คิดเป็นร้อยละ 0 คิดเป็นร้อยละ 0 

4. นายธนารักษ ์พงษเ์ภตรา   28,452,055 เสียง 2 เสียง 0 เสียง 

 คิดเป็นร้อยละ 100 คิดเป็นร้อยละ 0 คิดเป็นร้อยละ 0 

 

Uระเบียบวาระที่ 6 พจิารณาค่าตอบแทนกรรมการ U  

 

 ประธานฯไดข้อใหเ้ลขานุการบริษทั นายวรวทิย ์วฒันกลุจรัส เป็นผูใ้หข้อ้มูลเก่ียวกบัมติของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทนท่ีนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพ่ือใหน้าํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ โดยท่ีอตัราเบ้ียประชุมและค่าตอบแทนรายเดือนของ

คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนยงัคงอตัราเดิมท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ี

ประชุมผูถื้อสามญัหุน้ประจาํปี 2552 แลว้ จึงไม่ตอ้งนาํกลบัมาใหอ้นุมติัอีก 

 อยา่งไรกต็ามท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนคร้ังท่ี 1/2555 ไดมี้ความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 

เพ่ือใหพิ้จารณานาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เร่ืองค่าตอบแทนกรรมการในรูปของเงินบาํเหน็จประจาํปี 2554 เป็นเงิน 13.0 ลา้นบาท โดยใหเ้ป็น

ค่าใชจ่้ายในปี 2555 และใหป้ระธานกรรมการเป็นผูจ้ดัสรรต่อไป 

 

Uมตทิี่ประชุม U ท่ีประชุมมีมติอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการในรูปของเงินบาํเหน็จประจาํปี 2554 ตามท่ีคณะกรรมการเสนอดว้ยคะแนนเสียงขา้ง

มากของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ี ดงัน้ี 

เห็นดว้ย  28,454,055 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0 

ไม่เห็นดว้ย                  2 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0 

งดออกเสียง                  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0 

 

Uระเบียบวาระที่ 7 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าตอบแทน 

  

 ประธานฯขอใหน้ายโชคชยั ตั้งพลูสินธนา ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผูช้ี้แจงดงัต่อไปน้ี ตามขอ้บงัคบับริษทัในหมวด 8 ขอ้ 54 

กาํหนดไวว้า่ ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปี แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษทั และจากการประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบคร้ังท่ี 1/2555 เม่ือวนัท่ี 17 กมุภาพนัธ์ 2555 ไดมี้มติใหเ้สนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือแต่งตั้ง  

1. นายกฤษดา เลิศวนา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4958 

2. นายศุภชยั ปัญญาวฒัโน ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3930 

3. นางชลรส สันติอศัวราภรณ์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4523 

จากบริษทัสาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัประจาํปี 2555 พร้อมทั้งกาํหนค่าสอบบญัชีเป็นจาํนวนเงิน 

1,155,000 บาท ซ่ึงเป็นอตัราเดียวกนัมาเป็นปีท่ี 3 ทางคณะกรรมการตรวจสอบไดใ้หค้าํแนะนาํท่ีดีต่อบริษทั มีความเป็นอิสระ และใหค้วาม

ร่วมมือกบับริษทัดว้ยดีเสมอมา จึงไดข้อเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาตามขอ้แสนอขา้งตน้ 
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มตทิี่ประชุม  ท่ีประชุมมีมติอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และกาํหนดค่าตอบแทน ประจาํปี 2555 ตามท่ีคณะกรรมการเสนอดว้ยคะแนนเสียงขา้ง

มากของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ี ดงัน้ี 

เห็นดว้ย 28,455,055 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

ไม่เห็นดว้ย                 2 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0 

งดออกเสียง                 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0 

 

Uระเบียบวาระที่ 8 เร่ืองอืน่ๆ U    

 

-ไม่มี- 

 

ประธานฯไดข้อปิดการประชุม และขอขอบคุณผูถื้อหุน้ทุกท่านท่ีมาเขา้ร่วมประชุมในวนัน้ี โดยทางบริษทัจะนาํขอ้เสนอแนะท่ีเป็น

ประโยชน์ไปปรึกษาหารือกนัต่อไป 

 

 ปิดการประชุมเวลา 15.10 น. 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วยหมายเลข 3 

รายละเอยีดการจ่ายปันผล และอตัราการจ่ายปันผลย้อนหลงั  3 ปี 

ประกอบการพจิารณาระเบียบวาระที ่4 

 

1. นโยบายจ่ายเงนิปันผลของบริษัท: บริษทัมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 40 ของกาํไรสุทธิ ในกรณีท่ีไม่มีเหตุจาํเป็นอ่ืน 

         ใดในการใชเ้งินนั้น และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะตอ้งไม่กระทบต่อการดาํเนินงานปกติของบริษทัอยา่งมีนยัสาํคญั  

2. ประวตักิารจ่ายเงนิปันผลในช่วง 3 ปี : 

 

หัวข้อ ปี 2555 ปี 2554 ปี 2553 

กาํไรสุทธิ (ลา้นบาท) 

กาํไรสุทธิต่อหุน้ (บาท) 

เงินปันผลระหวา่งกาล (บาท/หุน้)1/ 

เงินปันผล (บาท/หุน้)2/ 

รวมเงินปันผลทั้งปี (บาท/หุน้)3/ 

อตัราการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกบักาํไรสุทธิ 

จาํนวนหุน้ทั้งส้ิน  

363.62 

5.35 

1.25 

2.75 

4.00 

75.31% 

68,773,636 

438.93 

6.57 

1.50 

3.50 

5.00 

76.60% 

67,461,797 

379.14 

5.97 

1.50 

3.00 

4.50 

77.91% 

66,185,862 

 

 หมายเหตุ:  

1/ ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 3/2555 เม่ือวนัศุกร์ท่ี 10 สิงหาคม 2555 คณะกรรมการมีมติให้จ่ายเงินปันผล      

ระหวา่งกาลจากผลประกอบการระหวา่งเดือน มกราคม-มิถุนายน 2555 ในอตัราหุน้ละ 1.25 บาท  

2/ ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 1/2556 เม่ือวนัท่ี 14 กมุภาพนัธ์ 2556 คณะกรรมการบริษทัมีมติเสนอต่อท่ี  

     ประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2556 เพ่ือพิจารณาอนุมติัจ่ายเงินปันผลเพิ่มจากผลการดาํเนินงานในรอบปี 2555 

ในอตัราหุน้ละ 2.75 บาท  

3/   ดงันั้นในปี 2555 บริษทัจะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดใหก้บัผูถื้อหุน้รวมในอตัราหุน้ละ4.00 บาท  

 

3. อตัราเงนิปันผลทีเ่สนอจ่ายในปี 2555: เน่ืองจากการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 3/2555 เม่ือวนัศุกร์ท่ี 10 สิงหาคม 2555  มี

การอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการ มกราคม-มิถุนายน 2555 ในอตัราหุ้นละ 1.25 บาท และจากผล

ประกอบการในรอบปี 2555 ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 1/2556 จึงมีมติใหเ้สนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อใหจ่้ายเงินปัน

ผลเพ่ิมเติมอีกในอตัราหุน้ละ 2.75 บาท โดยอตัราการจ่ายปันผลเม่ือเปรียบเทียบกบักาํไรสุทธิจะเท่ากบัร้อยละ 75.31 %  ซ่ึงเป็นไปตาม

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัตามขอ้ท่ี 1 

4. กาํหนดวนัจ่ายเงินปันผล: กาํหนดวนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้เพ่ือสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 22 เมษายน 

2556 และใหร้วบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้

เพ่ือสิทธิรับเงินปันผลในวนัท่ี 23 เมษายน 2556 และจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2556  
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ส่ิงทีส่่งมาด้วยหมายเลข 4 

ประวตัิกรรมการทีเ่สนอให้ดาํรงตาํแหน่ง             

ประกอบการพจิารณาระเบียบวาระที ่6 

 

ช่ือ-สกลุ:  นายพงษเ์ทพ ผลอนนัต ์                                                                                                                    

ตาํแหน่ง : รองประธานกรรมการบริษทั ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

                   กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

สัญชาติ :  ไทย  เกิด: 8 มกราคม 2497  อาย:ุ 59 ปี  

จาํนวนหุน้ท่ีถือในบริษทัฯ (31 ธ.ค. 55):  93,300 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 0.14 ของทุนจดทะเบียนชาํระแลว้               

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งผูบ้ริหาร:  - ไม่มี – 

ประวติัการทาํความผดิ :  - ไม่มี -   

 ท่ีอยู ่: 36 ซอยศนูยว์จิยั 4 ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 

 วฒิุการศึกษา/ประวติัการอบรม: 

 - ปริญญาโทดา้นการเงิน สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

 - ปริญญาโทดา้นบริหารธุรกิจ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

 - ปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ : หลกัสูตร Director Certificate Program ของ IOD 36/2003 

ประสบการณ์การทาํงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี ยอ้นหลงั (บริษทัจดทะเบียน) 

2546-ปัจจุบนั  รองประธาน/ประธานกรรมการสรรหา/กรรมการตรวจสอบ 

  บมจ. แอด็วานซ์อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลย ี

2555-ปัจจุบนั กรรมการอิสระ บมจ. ธนาคารเกียรตินาคิน 

2554-2555 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.ทุนภทัร 

2553-2554 ท่ีปรึกษากรรมการผูจ้ดัการ บมจ. เมืองไทยประกนัภยั 

2553-2554 กรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงไทย 

2552-2553 กรรมการอิสระ บมจ. ภทัรลิสซ่ิง 

2546- 2555  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บล. ภทัร จาํกดั (มหาชน)  

2543- 2555  ท่ีปรึกษากรรมการ บมจ. โรแยลเซรามิค อุตสาหกรรม 

ประสบการณ์การทาํงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี ยอ้นหลงั (กิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

2553-2555 ประธานกรรมการ บจ.กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซ่ิง 

ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ         

 จาํนวนปีท่ีดาํรงตาํแหน่งกรรมการ :  10 ปี  

 ประวติัการเขา้ร่วมประชุมปี 2555: 5/5 (ประชุมกรรมการ) 5/5 (ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ) 

             2/2 (ประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน) 

ผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือน้ีไม่มีการดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ หรือผูบ้ริหารในกิจการอ่ืนท่ีทาํให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อ

บริษทัฯ 
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ช่ือ-สกลุ: นายศรีภพ สารสาส 

ตาํแหน่ง : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

สัญชาติ :  ไทย  เกิด: 11 มิถุนายน 2500  อาย:ุ  56 ปี 

 จาํนวนหุน้ท่ีถือในบริษทัฯ (31 ธ.ค. 55):  -ไม่มี- 

 ท่ีอยู ่: 12/96 หมู่ 6 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 

 วฒิุการศึกษา/ประวติัการอบรม: 

  - ปริญญาโท MBA University of Southern California, USA 

  - ปริญญาตรี วทิยาศาสตร์การแพทย ์จุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั 

 การอบรมหลกัสูตรกรรมการ : หลกัสูตร Director Certificate Program ของ IOD 22/2002 

          หลกัสูตร Audit Committee Program 1/2004 

ประสบการณ์การทาํงานในช่วงระยะเวลา 5 ปียอ้นหลงั (บริษทัจดทะเบียน) 

2546-ปัจจุบนั กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหา/กรรมการตรวจสอบ 

  บมจ. แอด็วานซ์อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลย ี

2546-ปัจจุบนั กรรมการและกรรมการตรวจสอบ  บมจ. โรแยลซีรามิคอุตสาหกรรม   

2551-ปัจจุบนั กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ 

2551-ปัจจุบนั กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ. เกียรติธนาขนส่ง 

2551-2555  กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ลีฟวิง่แลนด ์แคปปิตอล 

ประสบการณ์การทาํงานในช่วงระยะเวลา 5 ปียอ้นหลงั (กิจการท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

2554-ปัจจุบนั กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ   บมจ. สุธากญัจน์ 

ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ 

 จาํนวนปีท่ีดาํรงตาํแหน่งกรรมการ : 10 ปี  

 ประวติัการเขา้ร่วมประชุมปี 2554: 5/5 (ประชุมกรรมการ) 5/5 (ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ) 

             2/2 (ประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน) 

ผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือน้ีไม่มีการดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ หรือผูบ้ริหารในกิจการอ่ืนท่ีทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทาง 

ผลประโยชน์ต่อบริษทัฯ 
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ช่ือสกลุ: นายสุรพร รักตประจิต 

ตาํแหน่ง :  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานบริการลกูคา้ 

สัญชาติ:  ไทย  เกิด: 18 กมุภาพนัธ์ 2498  อาย:ุ 58 ปี 

 จาํนวนหุน้ท่ีถือในบริษทัฯ (31 ธ.ค. 55):  1,784,625 หุน้  

                           คิดเป็นร้อยละ 2.59 ของทุนจดทะเบียนชาํระแลว้   

 ท่ีอยู ่: 7 ซอยเลียบคูนายกิม 9 ถนนเลียบคูนายกิมสาย 1 แขวงสีกนั เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 

 วฒิุการศึกษา/ประวติัการอบรม: 

- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ Syracuse University, New York ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ The American University, Washington D.C. ประเทศสหรัฐอเมริกา 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ : หลกัสูตร Director Certificate Program ของ IOD 35/2003 

ประสบการณ์การทาํงานในช่วง 5 ปียอ้นหลงั (บริษทัจดทะเบียน) 

2546 – ปัจจุบนั      กรรมการ/กรรมการบริหาร/รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานบริการลกูคา้ 

       บมจ.แอด็วานซ์อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลย ี

ประสบการณ์การทาํงานในช่วง 5 ปียอ้นหลงั (กิจการท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

ก.พ.2555-ปัจจุบนั     กรรมการบริษทั  

      บมจ. เอเซีย ประกนัภยั (1950)  

ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ  

 จาํนวนปีท่ีดาํรงตาํแหน่งกรรมการ :  10 ปี 

ประวติัการเขา้ร่วมประชุมปี 2555: 3/5 (ประชุมกรรมการ), 2/2 (ประชุมกรรมการสรรรหา) 

ผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือน้ีไม่มีการดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ หรือผูบ้ริหารในกิจการอ่ืนท่ีทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทาง 

ผลประโยชน์ต่อบริษทัฯ 
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ช่ือสกลุ: นายกิจจา เหล่าบุญชยั 

ตาํแหน่ง :  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานการขายและการตลาด 

สัญชาติ:  ไทย  เกิด: 10 เมษายน 2502  อาย:ุ  54 ปี 

 จาํนวนหุน้ท่ีถือในบริษทัฯ (31 ธ.ค. 55): 365,494 หุน้  

                           คิดเป็นร้อยละ 0.53 ของทุนจดทะเบียนชาํระแลว้   

 ท่ีอยู ่: 2/13 ซอยเทวรัตน์ แขวงบางซ่ือ กรุงเทพฯ 

 วฒิุการศึกษา/ประวติัการอบรม: 

- ปริญญาโท Industrial & System Engineering, Ohio University, USA 

- ปริญญาตรีวศิวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ : หลกัสูตร Director Certificate Program ของ IOD 36/2003 

ประสบการณ์การทาํงานในช่วง 5 ปียอ้นหลงั (บริษทัจดทะเบียน) 

2537 – ปัจจุบนั  กรรมการ/กรรมการบริหาร/รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานการขายและการตลาด  

   บมจ.แอด็วานซ์อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลย ี

ประสบการณ์การทาํงานในช่วงระยะเวลา 5 ปียอ้นหลงั (กิจการท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

  -ไม่มี-  

 ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ  

 จาํนวนปีท่ีดาํรงตาํแหน่งกรรมการ :  10 ปี  

ประวติัการเขา้ร่วมประชุมปี 2555: 3/5 (ประชุมกรรมการ)  

ผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือน้ีไม่มีการดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ หรือผูบ้ริหารในกิจการอ่ืนท่ีทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทาง 

ผลประโยชน์ต่อบริษทัฯ 



 18 

ส่ิงทีส่่งมาด้วยหมายเลข 5 

นิยามกรรมการอสิระของบริษัท 

ประกอบการพจิารณาระเบียบวาระที ่6 

นิยามคุณสมบัตกิรรมการอสิระมดีงันี ้

กรรมการอิสระ คือกรรมการท่ีไม่ไดบ้ริหารจดัการบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ มีความอิสระจากคณะผูบ้ริหารและผูถื้อหุน้รายใหญ่ และ

ไม่มีธุรกิจกบับริษทัฯ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อผลประโยชน์ของบริษทัฯ และ/หรือผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้น โดยกรรมการอิสระแต่ละ

คนตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ดงัต่อไปน้ี 

1. ถือหุน้ไม่เกินร้อยละหน่ึงของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้ 

      อาํนาจควบคุมของบริษทั ทั้งน้ี ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ดว้ย 

2.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจาํ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั 

บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือของผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จาก

การมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี ทั้งน้ี ลกัษณะตอ้งห้ามดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือท่ี

ปรึกษาของส่วนราชการซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั  

3.  ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็น บิดามารดา คู่สมรส พ่ีนอ้ง และบุตร 

     รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอให้เป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจ

ควบคุมของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั ใน

ลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยัหรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผู ้

ท่ีมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะได้

พน้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั และไม่

เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของสาํนกังานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม 

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัสังกดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการ 

      เกินกวา่ 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัและไม่เป็นผูถื้อ

หุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 

2 ปี 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อ

หุน้รายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย หรือไม่เป็นหุน้ส่วนท่ีมีนยัในหา้ง 

      หุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจาํ หรือถือหุน้เกินร้อยละหน่ึงของจาํนวน

หุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัหรือ

บริษทัยอ่ย  

9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดาํเนินงานของบริษทั  

บริษทัฯไดก้าํหนดนิยามกรรมการอิสระ Uเท่ากบั Uขอ้กาํหนดขั้นตํ่าของก.ล.ต  .หรือตลาดหลกัทรัพยฯ์ ในเร่ืองการถือหุ้นของบริษทั คือกรรมการ

อิสระของบริษทัฯ ตอ้งถือหุน้ในบริษทัไม่เกินร้อยละ หน่ึง ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 
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                      ส่ิงทีส่่งมาด้วยหมายเลข 6 

ประกอบการพจิารณาระเบียบวาระที ่7 

พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ 

 

1. อตัราค่าเบ้ียประชุมกรรมการ 

 

อตัราเบ้ียประชุมและค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบ เท่ากบัอตัราเดิมในปี 2552 

 

หวัขอ้ ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554 

คณะกรรมการบริษทั 

ประธานกรรมการ 

ค่าตอบแทนรายเดือน* 

ค่าเบ้ียประชุม** 

กรรมการ 

ค่าตอบแทนรายเดือน* 

ค่าเบ้ียประชุม** 

 

 

15,000 

20,000 

 

8,000 

12,000 

 

 

15,000 

20,000 

 

8,000 

12,000 

 

 

15,000 

20,000 

 

8,000 

12,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการ                    ค่าตอบแทนรายเดือน* 

ค่าเบ้ียประชุม** 

 

กรรมการ                                  ค่าตอบแทนรายเดือน* 

                                                           ค่าเบ้ียประชุม** 

 

15,000 

20,000 

 

10,000 

15,000 

 

15,000 

20,000 

 

10,000 

15,000 

 

15,000 

20,000 

 

10,000 

15,000 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

ประธานกรรมการ                    ค่าตอบแทนรายเดือน* 

                                                           ค่าเบ้ียประชุม** 

กรรมการ                                  ค่าตอบแทนรายเดือน* 

                                                           ค่าเบ้ียประชุม** 

 

- 

20,000 

- 

15,000 

 

- 

20,000 

- 

15,000 

 

- 

20,000 

- 

15,000 

หมายเหตุ :  

 *  จ่ายใหก้บักรรมการทุกท่าน 

**  จ่ายใหเ้ฉพาะกรรมการท่ีร่วมประชุมเท่านั้น 
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2. พิจารณาบาํเหน็จกรรมการประจาํปี 

จากการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 1/2556 เม่ือวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 2556 คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาความเห็น

ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแลว้ มีมติเห็นควรนาํเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2556 พิจารณา

อนุมติับาํเหน็จประจาํปี 2555 ของคณะกรรมการบริษทัเป็นเงินรวมทั้งส้ิน 10.5 ลา้นบาท โดยจ่ายจากค่าใชจ่้ายในปี 2556 และให้

ประธานกรรมการเป็นผูพิ้จารณาจดัสรร 

 

 ขอ้มูลเปรียบเทียบเพ่ือประกอบการพิจารณา 

         งบการเงินเฉพาะกิจการ    

         หน่วย: ลา้นบาท  

 

 

 

 

หวัขอ้ ปี 2555 ปี 2554 ปี 2553 ปี 2552 ปี 2551 

บาํเหน็จประจาํปี (ลา้นบาท) 

กาํไรสุทธิ (ลา้นบาท)  

10.50 

363.62 

13.00 

438.93  

11.50 

379.14  

9.00 

305.36 

5.00 

217.87 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วยเหมายเลข 7 

ประกอบการพจิารณาระเบียบวาระที ่8  

พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าตอบแทน 

 จากการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบคร้ังท่ี 1/2556 เม่ือวนัท่ี 14 กมุภาพนัธ์ 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้

ประชุมพิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีของบริษทัในปี 2556 มีสาระสาํคญัสรุปไดด้งัน้ี 

 1. จากความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ท่ีเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั สรุปวา่บริษทัไดแ้ต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษทั 

สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั ใหเ้ป็นผูต้รวจสอบบญัชีของบริษทัมาตั้งแต่ปี 2546 จนถึงปัจจุบนั ในช่วงเวลาดงักล่าวผูส้อบบญัชี

ไดท้าํหนา้ท่ีตามขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ี และมีขอ้เสนอแนะต่างๆใหก้บับริษทัเป็นอยา่งดีมาโดยตลอด และมีการมอบหมายผูส้อบบญัชี

รับอนุญาตเขา้มาดาํเนินการตรวจสอบบญัชี ดงัตารางรายช่ือผูส้อบบญัชีในแต่ละปีดงัน้ี 

 

รายการ ปี 2556 

นาํเสนอเพ่ือพิจารณา 

ปี 2555 

 

ปี 2554 

 

ช่ือสาํนกังานตรวจสอบบญัชี บจก. สาํนกังานเอินส์ท แอนด ์ยงั  บจก. สาํนกังานเอินส์ท แอนด ์ยงั  บจก. สาํนกังานเอินส์ท แอนด ์ยงั  

ผูส้อบบญัชี 

นายกฤษดา เลิศวนา  

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4958 

และ/หรือ 

นายกฤษดา เลิศวนา  

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4958 

และ/หรือ 

นายกฤษดา เลิศวนา  

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4958 

และ/หรือ 

นายศุภชยั ปัญญาวฒัโน 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3930 

และ/หรือ 

นายศุภชยั ปัญญาวฒัโน 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3930 

และ/หรือ 

นายศุภชยั ปัญญาวฒัโน 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3930 

และ/หรือ 

นางชลรส สันติอศัวราภรณ์   

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4523 

นางชลรส สันติอศัวราภรณ์   

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4523 

นางชลรส สันติอศัวราภรณ์   

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4523 

 

 คณะกรรมการตรวจสอบไดต้รวจสอบแลว้ว่า ผูต้รวจสอบบญัชีท่ีถูกเสนอช่ือนั้นไม่มีความสัมพนัธ์หรือมีส่วนไดเ้สียกบั

บริษทั/บริษทัยอ่ย/ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

 ดงันั้น ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คร้ังท่ี 1/2556 มีมติใหเ้สนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทัในการประชุม

คณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 1/2556 เพ่ือแต่งตั้ง นายกฤษดา เลิศวนา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4958 และ/หรือ นายศุภชยั ปัญญาวฒั

โน ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3930 และ/หรือ นางชลรส สันติอศัวราภรณ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4523 เป็นผูส้อบบญัชีของ

บริษทัในปี 2556 ต่อไป 

 ในการพิจารณาค่าสอบบญัชี คณะกรรมการตรวจสอบไดมี้การประชุมคร้ังท่ี 1/2556 เม่ือพฤหสับดีท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 2556

พิจารณาใบเสนอราคาค่าสอบบญัชี ประจาํปี 2556 ท่ีบริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั เสนอมา โดยบริษทั สาํนกังาน เอินส์ท 

แอนด ์ยงั จาํกดั เสนอราคาค่าสอบบญัชี บมจ. แอด็วานซ์อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลย ีมาเป็นเงิน 1,155,000 .บาท (หน่ึงลา้นหน่ึงแสนหา้

หม่ืนห้าพนับาทถว้น) คงเดิมเม่ือเปรียบเทียบกบัค่าสอบบญัชีปี 2555 ซ่ึงน่าจะสมเหตุสมผลท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริษทั 

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2556 เม่ือวนัพฤหัสบดีท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 2556 ท่ีประชุมมีมตินาํเสนอต่อท่ี

ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2556 เพื่อพิจารณาอนุมติัค่าสอบบญัชีประจาํปี 2556 ในส่วนของ บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชัน่

เทคโนโลย ีเป็นเงิน 1,155,000 บาท (หน่ึงลา้นหน่ึงแสนหา้หม่ืนหา้พนับาทถว้น) เพ่ือพิจารณาอนุมติัต่อไป  
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                          หน่วย : บาท 

หวัขอ้ 

 

ปี 2556  

(นาํเสนอเพื่อพิจารณา) 

ปี 2555  

 

ปี 2554 

 

 

ค่าสอบบญัชีของ บมจ.แอด็วานซ์อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลย ี

  

1,155,000 1,155,000 1,155,000 
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 สําเนาข้อบังคบัของบริษัทในส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

หมวดที ่4 

การประชุมผู้ถือหุ้น 

 

ขอ้ 29  คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจาํปี ภายใน 4 เดือน นบัแต่วนัส้ินสุดรอบปีบญัชีของบริษทั 

 การประชุมผูถื้อหุน้คราวอ่ืนนอกจากวรรคหน่ึง ใหเ้รียกวา่ การประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุม

วสิามญัเม่ือใดกไ็ดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงมีหุน้นบัจาํนวนรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 5 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด หรือ

ผูถื้อหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซ่ึงมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 10 ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมดเขา้ช่ือกนัทาํหนงัสือขอให้

คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเหตุผลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไวใ้นหนงัสือดงักล่าวนั้น 

ในกรณีน้ีใหค้ณะกรรมการจดัประชุมผูถื้อหุน้ภายใน 1 เดือนนบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

 

ขอ้ 30  ในการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ ให้คณะกรรมการจดัทาํเป็นหนงัสือนดัประชุมระบุสถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองท่ี

จะเสนอต่อท่ีประชุม พร้อมทั้งรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดัเจนวา่เป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมติั หรือเพ่ือพิจารณา แลว้แต่

กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้และนายทะเบียนทราบไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั ก่อนวนัประชุม และ

โฆษณาคาํบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพติ์ดต่อกนั 3 วนัและตอ้งก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่ 3 วนั 

 ให้คณะกรรมการหรือกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายเป็นผูก้าํหนดวนั เวลา และสถานท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ซ่ึงสถานท่ีท่ีจะใชเ้ป็นท่ี

ประชุมผูถื้อหุ้นนั้นตอ้งอยูใ่นทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งของสาํนกังานใหญ่ หรือสาํนกังานสาขา หรือจงัหวดัใกลเ้คียงกบัท่ีตั้งของสาํนกังานใหญ่ และ

สาํนกังานสาขา หรือจงัหวดัอ่ืน ตามท่ีคณะกรรมการเห็นวา่เหมาะสม 

 

ขอ้ 31  ในการประชุมผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเขา้ประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได ้หนงัสือมอบฉันทะ

จะตอ้งลงวนัท่ี และลงลายมือช่ือของผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะ และจะตอ้งเป็นไปตามแบบท่ีนายทะเบียนกาํหนด 

 หนงัสือมอบฉันทะน้ีจะตอ้งมอบใหแ้ก่ประธานกรรมการหรือผูท่ี้ประธานกรรมการกาํหนด ณ ท่ีประชุมก่อนผูรั้บมอบฉันทะเขา้ร่วม

ประชุม 

 

ขอ้ 32  ในการประชุมผูถื้อหุ้น ตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้น (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกวา่ 25 คน หรือไม่นอ้ยกวา่ 25 คน 

หรือไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนผูถื้อหุน้ทั้งหมด และตอ้งมีจาํนวนหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด

ของบริษทั จึงจะเป็นองคป์ระชุม 

 ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึง 1 ชัว่โมงจาํนวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาเขา้ร่วมประชุมไม่ครบองค์

ประชุมตามท่ีกาํหนดไว ้หากวา่การประชุมผูถื้อหุ้นนั้นไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ ใหก้ารประชุมเป็นอนัระงบัไป แต่ถา้หากการประชุมผู ้

ถือหุน้นั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ร้องขอ ใหน้ดัประชุมใหม่ และใหส่้งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัก่อนวนั

ประชุม ในการประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่บงัคบัวา่ตอ้งครบองคป์ระชุม 

 

ขอ้ 33  ให้ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติั

หนา้ท่ีได ้ถา้มีรองประธานให้รองประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุม ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุม 

หรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้กใ็หท่ี้ประชุมเลือกผูถื้อหุน้คนหน่ึงซ่ึงไดเ้ขา้ร่วมประชุมเป็นประธานท่ีประชุม 
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ขอ้ 34  ประธานในท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีหนา้ท่ีควบคุมการประชุมใหเ้ป็นไปตามกฏหมายและขอ้บงัคบัของบริษทัวา่ดว้ยการประชุมและใหก้าร

ประชุมดาํเนินไปตามลาํดบัวาระท่ีกาํหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุม เวน้แต่ท่ีประชุมจะมีมติให้เปล่ียนลาํดบัระเบียบวาระดว้ยคะแนนเสียงไม่

นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจาํนวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 

 

ขอ้ 35  ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ให้หุน้หน่ึงมีเสียงหน่ึงเสียง และผูถื้อหุน้คนใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองใดซ่ึงท่ี

ประชุมจะไดล้งมติ ผูน้ั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดว้ยในขอ้บงัคบั เวน้แต่การออกเสียงลงคะแนนเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการ 

 การออกเสียงลงคะแนนให้กระทาํโดยเปิดเผย เวน้แต่ผูถื้อหุ้นไม่นอ้ยกว่า 5 คน ร้องขอและการประชุมลงมติให้ลงคะแนนลบัก็ให้

ลงคะแนนลบั ส่วนวธีิการออกเสียงลงคะแนนลบันั้น ใหเ้ป็นไปตามท่ีประธานในท่ีประชุมกาํหนด 

 

ขอ้ 36  มติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 

1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้น ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธาน

ในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

2) ในกรณีดงัต่อไปน้ี ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

ก. การขายหรือโอนกิจการบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีสาํคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 

ข. การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัอ่ืน หรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 

ค. การทาํ แกไ้ข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีสาํคญั การมอบหมายใหบุ้คคล

 อ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการกบับุคคลอ่ืน โดยมีวตัถุประสงคจ์ะแบ่งกาํไรขาดทุนกนั 

ง. การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือขอ้บงัคบั 

จ. การเพ่ิมทุนหรือลดทุนของบริษทั 

ฉ. การออกหุน้กู ้

ช. การควบบริษทั 

ซ. การเลิกบริษทั 

 

ขอ้ 37   กิจการอนัท่ีประชุมสามญัประจาํปีพึงกระทาํมีดงัน้ี 

1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอต่อท่ีประชุมแสดงถึงผลการดาํเนินการบริษทัในรอบปีท่ีผา่นมา 

2) พิจารณาอนุมติังบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุน 

3) พิจารณาอนุมติัการจดัสรรกาํไรและการจ่ายเงินปันผล 

4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

5) พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชี 

6) กิจการอ่ืนๆ 
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รายการเอกสารท่ีตอ้งแสดงและส่งมอบใหแ้ก่บริษทัในการลงทะเบียนเขา้ประชุม 

 

   1.  ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้บริษทัจะใชข้อ้บงัคบัในหมวดท่ี 4 การประชุมผูถื้อหุน้ ขอ้ 29-37 ในการดาํเนินการประชุม 

         สามญัผูถื้อหุน้คร้ังน้ี บริษทัไดแ้นบสาํเนาขอ้บงัคบัมาพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมแลว้ 

2. สาํหรับผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะเขา้ร่วมประชุมดว้ยตวัเอง กรุณานาํบตัรประชาชน หรือ บตัรขา้ราชการ หรือใบอนุญาตขบัข่ี อยา่ง

ใดอยา่งหน่ึง เพ่ือเป็นหลกัฐานในการใชสิ้ทธิเขา้ประชุม 

3. การลงทะเบียนเขา้ประชุมบริษทัจะเปิดลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 13.00 น. ผูถื้อหุน้ หรือผูรั้บมอบฉนัทะ จะตอ้งยืน่เอกสารแสดงตวั 

หรือ ใบมอบฉนัทะ และลงช่ือในสมุดทะเบียนลายช่ือ หลงัจากนั้น เจา้หนา้ท่ีจะมอบบตัรลงคะแนนใหเ้พ่ือใชใ้นการลงมติต่อไป 

4. สาํหรับผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะแต่งตั้งผูอ่ื้นเขา้ร่วมประชุม และออกเสียงแทน โปรดกรอกรายละเอียด และลงลายมือช่ือในใบมอบ

ฉนัทะใหค้รบถว้น โดยผูถื้อหุน้สามารถเลือกใชแ้บบหนงัสือมอบฉนัทะ แบบใดแบบหน่ึงท่ีแนบมากบัหนงัสือเชิญประชุม 

5. ในกรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นมาร่วมประชุมแทน 

- กรณีท่ีผูถื้อหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะ และผูรั้บมอบฉันทะ ตอ้งแนบสําเนา บตัรประชาชน หรือบตัร

ขา้ราชการ หรือใบอนุญาตขบัข่ี อยา่งใดอยา่งหน่ึง พร้อมลงลายมือช่ือรับรองสาํเนาถูกตอ้งมาพร้อมกบัหนงัสือมอบฉันทะ

ดว้ย 

- กรณีผูถื้อหุ้นเป็นนิติบุคคล ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะตอ้งแนบสาํเนาหนงัสือรับรองและลงลายมือช่ือรับรองโดยผูมี้อาํนาจของ

นิติบุคคลนั้น ส่วนผูรั้บมอบฉันทะ ตอ้งแนบสาํเนา บตัรประชาชน หรือ บตัรขา้ราชการ หรือ ใบอนุญาตขบัข่ี อยา่งใดอยา่ง

หน่ึง พร้อมลงลายมือช่ือรับรองสาํเนาถกูตอ้งมาพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะดว้ย 

6. ในกรณีผูถื้อหุน้ตอ้งการมอบฉนัทะใหก้บักรรมการอิสระเป็นผูรั้บมอบฉนัทะ ผูถื้อหุน้สามารถเลือกมอบฉนัทะใหก้บั กรรมการ

อิสระ คือ นายโชคชยั ตั้งพลูสินธนา ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือนายพงษเ์ทพ ผลอนนัต ์กรรมการตรวจสอบ หรือ 

         นายศรีภพ สารสาส กรรมการตรวจสอบ หรือนายธนารักษ ์พงษเ์ภตรากรรมการอิสระท่านหน่ึงท่านใดกไ็ด ้
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   วธีินบัคะแนนและการประกาศผลคะแนน การประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2556 

 

ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน 

 

1.   การออกเสียงลงคะแนน ประธานในท่ีประชุมขอใหผู้ถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนน 

2.   ผูถื้อหุน้เฉพาะท่ีประสงคจ์ะออกเสียงไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ใหท้าํเคร่ืองหมายในช่อง ไม่เห็นดว้ย หรืองดออก 

               เสียง ในบตัรลงคะแนน และประธานฯ จะใหเ้จา้หนา้ท่ีนาํบตัรลงคะแนนของผูถื้อหุน้ไปตรวจนบัคะแนนเสียง และ 

                  ประกาศผลคะแนนเสียงใหท่ี้ประชุมทราบ 

3.   ผูถื้อหุน้ท่ีไม่ออกเสียงลงคะแนนในบตัรลงคะแนนเสียง หรือไม่ส่งบตัรลงคะแนนใหเ้จา้หนา้ท่ี จะถือวา่มีมติเห็นดว้ย 

       ตามท่ีประธานเสนอต่อท่ีประชุม 

 

กติกาการนบัคะแนนเสียง 

 

1.    ใหน้บัหน่ึงหุน้เป็นหน่ึงเสียง และใหถื้อเอาเสียงขา้งมากเป็นมติ เวน้แต่กฎหมายกาํหนดเป็นอยา่งอ่ืน ถา้คะแนนเสียง 

                   เท่ากนัใหป้ระธานมีเสียงช้ีขาดอีกเสียงหน่ึงต่างหากจากในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ 

2.    การนบัผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ จะนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ในท่ีประชุม เฉพาะท่ีออกเสียงไม่เห็น 

                   ดว้ย และ/หรือ งดออกเสียง แลว้นาํไปหกัออกจากจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ในท่ีประชุม เฉพาะท่ีมอบฉนัทะท่ีได ้

                   บนัทึกไวล้่วงหนา้ 

3.    หากผูเ้ขา้ร่วมประชุมประสงคจ์ะออกจากหอ้งประชุมโดยออกเสียงลงคะแนนไวล้่วงหนา้ โปรดติดต่อเจา้หนา้ท่ี เวน้แต่ 

                   ประสงคจ์ะใหถื้อวา่ออกเสียงลงคะแนนเห็นดว้ย 

4.    การแจง้ผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง และบตัรเสีย โดยในแต่ละระเบียบ 

                  วาระจะใชจ้าํนวนหุน้ของผูเ้ขา้ประชุมล่าสุด 
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ขั้นตอนการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที ่1/2556 

 

บุคคลธรรมดา 

ผูถื้อหุน้ 

นิติบุคคล 

มาดว้ยตนเอง

  

มอบฉนัทะ มอบฉนัทะ 

ตรวจเอกสาร 

- หนงัสือมอบฉนัทะ และอากรแสตมป์ 

- สาํเนาบตัรประชาชนผูม้อบ-รับรอง 

- หนงัสือรับรองนิติบุคคล-รับรอง 

- แบบฟอร์มลงทะเบียน 

- แสดงบตัรประชาชนผูรั้บมอบ 
 

 

ตรวจเอกสาร 

- หนงัสือมอบฉนัทะ และอากรแสตมป์ 

- สาํเนาบตัรประชาชนผูม้อบ-รับรอง 

- แบบฟอร์มลงทะเบียน 

- แสดงบตัรประชาชนผูรั้บมอบ 
 

 

ลงทะเบียน 

 -เอกสารขา้งตน้ 

- ลงช่ือในแบบฟอร์ม 
 

 

ลงทะเบียน 

-แบบฟอร์มลงทะเบียน – ลงช่ือ 

- แสดงบตัรประชาชน 
 

 

เขา้หอ้งประชุม 

เวลา 14.00 

เร่ิมประชุมตามลาํดบัระเบียบวาระ 
 

บตัรลงคะแนน* 

          การลงคะแนนเสียง  - เกบ็บตัรลงคะแนนเฉพาะกรณีไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง  

                โดยยกมือเพ่ือใหเ้จา้หนา้ท่ีไปเกบ็บตัรลงคะแนน 

                (ผูรั้บมอบฉนัทะท่ีผูม้อบฉนัทะลงคะแนนไวแ้ลว้ จะไม่ไดรั้บ 

              บตัรลงคะแนน และไม่ออกเสียงอีก) 

ประธานแถลงสรุปผลคะแนนและมติต่อท่ีประชุม 

*เม่ือเลิกประชมุ ขอใหทุ้กท่านส่งบตัรลงคะแนนท่ีเหลืออยูคื่นใหก้บัเจา้หนา้ท่ีดว้ย เพ่ือใชป้ระกอบการ

ตรวจสอบคะแนนระเบียบวาระท่ี 6 เร่ืองการเลือกตั้งกรรมการ 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วยหมายเลข 10 

ปิดอากร 20 บาท 
แบบหนังสือิมอบฉันทะ แบบ ก. 

(แบบทั่วไปซึง่เป็นแบบงา่ยไมซ่บัซอ้น) 
 
        เขยีนที ่ ………………………..……….. 
        วนัที ่..…. เดอืน ………….. พ.ศ. …….. 
 
 ขา้พเจา้ ………………….…………………………………………… สญัชาต ิ…………………….……………………………..  
อยูบ่า้นเลขที ่………………………………..ถนน…………..…………………ตําบล/แขวง……………………..……..……………….. 
อําเภอ ………………..………………………จังหวดั………….……………….รหสัไปรษณีย ์…………….………………….. 
 
 เป็นผูถ้อืหุน้ของ บรษัิท แอ็ดวานซอ์นิฟอรเ์มชัน่เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) โดยถอื 
         หุน้สามัญจํานวนทัง้ส ิน้รวม …………….…….. หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั …………….……. เสยีง ดงันี ้
 ขอมอบฉันทะให ้
 

(1) ……………….……………. อาย ุ………..……ปี อยูบ่า้นเลขที ่……………………………………………… 
ถนน ………………………..……………….ตําบล/แขวง …………………………………..อําเภอ/เขต …………………………. 
จังหวดั ………………..…………………… รหสัไปรษณีย ์………….…………………….. หรอื 

(2)  …….………………………. อาย ุ……………ปี อยูบ่า้นเลขที ่…………………………………………. 
ถนน ………………………………………….ตําบล/แขวง ………………………………..อําเภอ/เขต ……………………………. 
จังหวดั ……………………………………… รหสัไปรษณีย ์…………………………….. หรอื 

(3) ………..……………………. อาย ุ……………ปี อยูบ่า้นเลขที ่…………………………………………. 
ถนน ………………………………………….ตําบล/แขวง ………………………………..อําเภอ/เขต ……………………………. 
จังหวดั ……………………………………… รหสัไปรษณีย ์……………………………..  
 
 คนใดคนหนึง่เพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพือ่ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชมุ
สามัญผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2556 ในวันศกุรท์ี ่5 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. หอ้งแกรนดบ์อลรูม ชัน้ 3 โรงแรมโกลเดน้ ทวิ
ลปิ ซอฟเฟอรนิ กรุงเทพฯ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนนพระราม 9 หว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10320 หรอืจะพงึเลือ่นไปในวัน เวลา 
และสถานทีอ่ืน่ดว้ย 
 
กจิการใดทีผู่รั้บมอบฉันทะกระทําไปในการประชมุนัน้ ใหถ้อืเสมอืนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทําเองทกุประการ 
 
 
 
 
 
      ลงชือ่ ……………………………………………. ผูม้อบฉันทะ 
                 (……………………………….) 
 
 

 
ลงชือ่ ……………………………………………. ผูรั้บมอบฉันทะ 

                 (………………………………..) 
 
 
หมายเหต ุ: 1. ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะเพยีงรายเดยีว เป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสยีง 
         ลงคะแนนไมส่ามารถแบง่แยกจํานวนหุน้ ใหผู้รั้บมอบฉันทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได ้
     2. ผูม้อบฉันทะ และผูรั้บมอบฉันทะจะตอ้งแนบสําเนาบตัรประชาชนมาพรอ้มหนังสอืมอบอํานาจดว้ย 
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                                                                                                                                 ปิดอากร 20 บาท 
 

แบบหนังสอืมอบฉันทะ แบบ ข. 
(แบบทีกํ่าหนดรายการตา่งๆ ทีจ่ะมอบฉันทะทีล่ะเอยีดชดัเจนตายตวั) 

 
       เขยีนที ่……………………………………………… 
        วนัที ่……. เดอืน ……… พ.ศ. …………………. 
 
 ขา้พเจา้ ……………………………………………………………………….สญัชาต ิ………………………………………….  
อยูบ่า้นเลขที ่…………………………………ถนน……………………………….ตําบล/แขวง………………………………………….. 
อําเภอ …………………………………………จังหวดั………………………………..รหสัไปรษณีย ์…………………………………… 
 
 เป็นผูถ้อืหุน้ของ บรษัิท แอ็ดวานซอ์นิฟอรเ์มชัน่เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) โดยถอื 
         หุน้สามญัจํานวนทัง้ส ิน้รวม ……………………หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั …………….. เสยีง ดงันี ้
         ขอมอบฉันทะให ้
 

(1)     ………………………………………. อาย ุ……………ปี อยูบ่า้นเลขที ่…………………………………………. 
ถนน …………………………………………….ตําบล/แขวง ………………………………..อําเภอ/เขต ……………………………. 
จังหวดั ………………………………………… รหสัไปรษณีย ์…………………………….. หรอื 

(2) ………………………………………. อาย ุ……………ปี อยูบ่า้นเลขที ่…………………………………………. 
ถนน …………………………………………….ตําบล/แขวง ………………………………..อําเภอ/เขต ……………………………. 
จังหวดั ………………………………………… รหสัไปรษณีย ์…………………………….. หรอื 

(3) ………………………………………. อาย ุ……………ปี อยูบ่า้นเลขที ่…………………………………………. 
ถนน …………………………………………….ตําบล/แขวง ………………………………..อําเภอ/เขต ……………………………. 
จังหวดั ………………………………………… รหสัไปรษณีย ์……………………………..  
 
 คนใดคนหนึง่เพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพือ่ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชมุ
สามัญผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2556 ในวนัศกุรท์ี ่5 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ.หอ้งบอลรมู ชัน้ 3 โรงแรมโกลเดน้ทวิลปิ 
ซอฟเฟอรนิ กรงุเทพฯ 92 ซอยแสง่แจม่ ถนนพระราม 9 หว้ยขวาง กรงุเทพฯ 10320 หรอืจะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และ
สถานทีอ่ืน่ดว้ย 
 
ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
 
วาระที ่1   รบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้คร ัง้ที ่1/2555 เมือ่วนัที ่5 เมษายน 2555 

 
  □ ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

  □ ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

□ เห็นดว้ย  □ ไมเ่ห็นดว้ย  □ งดออกเสยีง 
 

วาระที ่2   รบัทราบรายงานผลการดาํเนนิงานของบรษิทัในรอบปี 2555 และรายงานประจาํปี 
    

  □ ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

  □ ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

□ เห็นดว้ย  □ ไมเ่ห็นดว้ย  □ งดออกเสยีง 
 
 วาระที ่3   พจิารณาอนมุตังิบแสดงฐานะการเงนิ บญัชกีําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จของบรษิทัฯประจาํปี 2555 
 

  □ ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

  □ ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
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□ เห็นดว้ย  □ ไมเ่ห็นดว้ย  □ งดออกเสยีง 
 
 วาระที ่4    พจิารณาจดัสรรเงนิกาํไรและการจา่ยเงนิปนัผลประจาํปี 2555 
 

  □ ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

  □ ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 

□ เห็นดว้ย  □ ไมเ่ห็นดว้ย  □ งดออกเสยีง 
  
 วาระที ่5    พจิารณาอนมุตัลิดทนุจดทะเบยีนและแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทั 
 

  □ ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

  □ ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 

□ เห็นดว้ย  □ ไมเ่ห็นดว้ย  □ งดออกเสยีง 
 
      วาระที ่6    พจิารณาเลอืกต ัง้กรรมการใหมแ่ทนกรรมการทีค่รบกําหนดออกตามวาระ 
 

  □ ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

  □ ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 

     □ การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 

□ เห็นดว้ย  □ ไมเ่ห็นดว้ย  □ งดออกเสยีง 
 

   □ การแตง่ตัง้กรรมการ เป็นรายบคุคล 
 

 ชือ่กรรมการนายพงษ์เทพ ผลอนันต ์
 □ เห็นดว้ย  □ ไมเ่ห็นดว้ย  □ งดออกเสยีง 
 

  ชือ่กรรมการนายศรภีพ สารสาส 
 □ เห็นดว้ย  □ ไมเ่ห็นดว้ย  □ งดออกเสยีง 
 

   ชือ่กรรมการนายสรุพร รักตประจติ 
 □ เห็นดว้ย  □ ไมเ่ห็นดว้ย  □ งดออกเสยีง 
 
    ชือ่กรรมการนายกจิจา เหลา่บญุชยั 

 □ เห็นดว้ย  □ ไมเ่ห็นดว้ย  □ งดออกเสยีง 
 
 

วาระที ่7    พจิารณาคา่ตอบแทนกรรมการ 
 

  □ ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

     □ ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 □ เห็นดว้ย  □ ไมเ่ห็นดว้ย  □ งดออกเสยีง 
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วาระที ่8    พจิารณาแตง่ต ัง้ผูส้อบบญัช ีและกาํหนดคา่ตอบแทน 
 

  □ ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

     □ ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 

 □ เห็นดว้ย  □ ไมเ่ห็นดว้ย  □ งดออกเสยีง 
 

  การลงคะแนนเสยีงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไวใ้นหนังสอืมอบฉันทะนี้ใหถ้ือว่าการ
ลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถ่กูตอ้ง และไมถ่อืเป็นการลงคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ 

  ในกรณีทีข่า้พเจา้ไมไ่ดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวห้รอืระบไุวไ้มช่ดัเจนหรอืในกรณีที่
มปีระชมุมกีารพจิารณาหรอืลงมตใินเรือ่งใดนอกเหนือจากเรือ่งทีร่ะบุไวข้า้งตน้ รวมถงึกรณีทีม่กีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงหรอื
เพิม่เตมิขอ้เท็จจรงิประการใด ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

  กจิการใดทีผู่รั้บมอบฉันทะกระทําไปในการประชมุ เวน้แตก่รณีทีผู่รั้บมอบฉันทะไมอ่อกเสยีงตามทีข่า้พเจา้ไดร้ะบใุน
หนังสอืมอบฉันทะ ใหถ้อืเสมอืนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทําเองทกุประการ 

 
 
         ลงชือ่ …………………………………………………ผูม้อบฉันทะ 
       (…..………………………………………….) 
 
 
 
 
 
         ลงชือ่ …………………………………………………ผูรั้บมอบฉันทะ 
       (………..……………………………………..) 
 
 
 
 
 

   ลงชือ่ …………………………………………………ผูรั้บมอบฉันทะ 
       (…..………………………………………….) 
 
 
 
 
 

   ลงชือ่ …………………………………………………ผูรั้บมอบฉันทะ 
       (…..………………………………………….) 
 
 

หมายเหต ุ:   1.  ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะเพยีงรายเ◌ดียีวเป็นผูเ้ขา้รว่มประชมุและออกเสยีง
  ลงคะแนนไมส่ามารถแบง่แยกจํานวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉันทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได ้

2.  วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรอืเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
3. กรณีทีผู่ถ้อืหุน้ประสงคจ์ะมอบฉันทะใหก้ับกรรมการอสิระ ผูถ้อืหุน้สามารถเลอืกมอบฉันทะใหก้บักรรมการ
 อสิระคอื นายโชคชัย  ตัง้พูลสนิธนา หรอื นายพงษ์เทพ  ผลอนันต ์หรอื นายศรภีพ  สารสาส หรอืนาย
 ธนารักษ์ พงษ์เภตรา ทา่นหนึง่ทา่นใดก็ได ้
4. ผูม้อบฉันทะ และผูรั้บมอบฉันทะ จะตอ้งแนบสําเนาบตัรประชาชนมาพรอ้มกบัหนังสอืมอบอํานาจดว้ย 
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ปิดอากร 20 บาท 
 

แบบหนังสอืมอบฉันทะ แบบ ค. 
(แบบทีใ่ชเ้ฉพาะกรณีผูถ้อืหุน้เป็นผูล้งทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) 

ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดแูลหุน้) 
 

       เขยีนที ่……………………………………………… 
        วนัที ่……. เดอืน ……… พ.ศ. …………………. 
 
 ขา้พเจา้ ……………………………………………………………………….สญัชาต ิ………………………………………….  
อยูบ่า้นเลขที ่…………………………………ถนน……………………………….ตําบล/แขวง………………………………………….. 
อําเภอ …………………………………………จังหวดั………………………………..รหสัไปรษณีย ์…………………………………… 
 
 เป็นผูถ้อืหุน้ของ บรษัิท แอ็ดวานซอ์นิฟอรเ์มชัน่เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) โดยถอื 
         หุน้สามญัจํานวนทัง้ส ิน้รวม ……………….หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั ………………….. เสยีง ดงันี ้
 ขอมอบฉันทะให ้
 

(1)       ………………………………………. อาย ุ……………ปี อยูบ่า้นเลขที ่…………………………………………. 
ถนน …………………………………………….ตําบล/แขวง ………………………………..อําเภอ/เขต ……………………………. 
จังหวดั ………………………………………… รหสัไปรษณีย ์…………………………….. หรอื 

(2) ………………………………………. อาย ุ……………ปี อยูบ่า้นเลขที ่…………………………………………. 
ถนน …………………………………………….ตําบล/แขวง ………………………………..อําเภอ/เขต ……………………………. 
จังหวดั ………………………………………… รหสัไปรษณีย ์…………………………….. หรอื 

(3) ………………………………………. อาย ุ……………ปี อยูบ่า้นเลขที ่…………………………………………. 
ถนน …………………………………………….ตําบล/แขวง ………………………………..อําเภอ/เขต ……………………………. 
จังหวดั ………………………………………… รหสัไปรษณีย ์……………………………..  
 
 คนใดคนหนึง่เพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพือ่ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชมุ
สามัญผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2556 ในวันศกุรท์ี ่5 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ.หอ้งบอลรูม ชัน้ 3 โรงแรมโกลเดน้ทวิลปิ 
ซอฟเฟอรนิ กรุงเทพฯ 92 ซอยแสง่แจ่ม ถนนพระราม 9 หว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10320 หรอืจะพงึเลือ่นไปในวัน เวลา และ
สถานทีอ่ืน่ดว้ย 
 
ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
 
วาระที ่1   รบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้คร ัง้ที ่1/2555 เมือ่วนัที ่5 เมษายน 2555 

 
  □ ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

  □ ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 

□ เห็นดว้ย  □ ไมเ่ห็นดว้ย  □ งดออกเสยีง 
 

วาระที ่2   รบัทราบรายงานผลการดาํเนนิงานของบรษิทัในรอบปี 2555 และรายงานประจาํปี 
     

  □ ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

  □ ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 

□ เห็นดว้ย  □ ไมเ่ห็นดว้ย  □ งดออกเสยีง 
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วาระที ่3   พจิารณาอนมุตังิบฐานะการเงนิ บญัชกีําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จของบรษิทัฯประจาํปี 2555 
 

  □ ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

  □ ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 

□ เห็นดว้ย  □ ไมเ่ห็นดว้ย  □ งดออกเสยีง 
 
 วาระที ่4    พจิารณาจดัสรรเงนิกาํไรและการจา่ยเงนิปนัผลประจาํปี 2555 
 

  □ ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

  □ ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 

□ เห็นดว้ย  □ ไมเ่ห็นดว้ย  □ งดออกเสยีง 
  
           วาระที ่5    พจิารณาอนมุตัลิดทนุจดทะเบยีนและแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทั 
 

  □ ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

  □ ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 

□ เห็นดว้ย  □ ไมเ่ห็นดว้ย  □ งดออกเสยีง 
 

           วาระที ่6    พจิารณาเลอืกต ัง้กรรมการใหมแ่ทนกรรมการทีค่รบกําหนดออกตามวาระ 
 

  □ ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

  □ ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 

     □ การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 

□ เห็นดว้ย  □ ไมเ่ห็นดว้ย  □ งดออกเสยีง 

   □ การแตง่ตัง้กรรมการ เป็นรายบคุคล 
 

ชือ่กรรมการนายพงษ์เทพ ผลอนันต ์
 □ เห็นดว้ย  □ ไมเ่ห็นดว้ย  □ งดออกเสยีง 
 
 ชือ่กรรมการนายศรภีพ สารสาส 
 □ เห็นดว้ย  □ ไมเ่ห็นดว้ย  □ งดออกเสยีง 
 
  ชือ่กรรมการนายสรุพร รักตประจติ 
 □ เห็นดว้ย  □ ไมเ่ห็นดว้ย  □ งดออกเสยีง 
 
ชือ่กรรมการนายกจิจา เหลา่บญุชยั 

 □ เห็นดว้ย  □ ไมเ่ห็นดว้ย  □ งดออกเสยีง 
 

วาระที ่7    พจิารณาคา่ตอบแทนกรรมการ 
  □ ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
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     □ ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 

 □ เห็นดว้ย  □ ไมเ่ห็นดว้ย  □ งดออกเสยีง 
 

วาระที ่8    พจิารณาแตง่ต ัง้ผูส้อบบญัช ีและกาํหนดคา่ตอบแทน 
 

  □ ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

     □ ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 

 □ เห็นดว้ย  □ ไมเ่ห็นดว้ย  □ งดออกเสยีง 
 

  การลงคะแนนเสยีงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไวใ้นหนังสอืมอบฉันทะนี้ใหถ้ือว่าการ
ลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถ่กูตอ้ง และไมถ่อืเป็นการลงคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ 

  ในกรณีทีข่า้พเจา้ไมไ่ดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวห้รอืระบไุวไ้มช่ดัเจนหรอืในกรณีที่
ประชมุมกีารพจิารณาหรือลงมตใินเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องทีร่ะบุไวข้า้งตน้ รวมถงึกรณีทีม่กีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงหรือ
เพิม่เตมิขอ้เท็จจรงิประการใด ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

  กจิการใดทีผู่รั้บมอบฉันทะกระทําไปในการประชมุ เวน้แตก่รณีทีผู่รั้บมอบฉันทะไมอ่อกเสยีงตามทีข่า้พเจา้ไดร้ะบใุน
หนังสอืมอบฉันทะ ใหถ้อืเสมอืนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทําเองทกุประการ 

 
 
         ลงชือ่ …………………………………………………ผูม้อบฉันทะ 
       (…..………………………………………….) 
 
 
 
         ลงชือ่ …………………………………………………ผูรั้บมอบฉันทะ 
       (…..………………………………………….) 
 
 
 

   ลงชือ่ …………………………………………………ผูรั้บมอบฉันทะ 
       (…..………………………………………….) 
 
 
 

   ลงชือ่ …………………………………………………ผูรั้บมอบฉันทะ 
       (…..………………………………………….) 
 
 

หมายเหต ุ:  1. หนังสอืมอบอํานาจแบบ ค.ใชก้รณีทีผู่ถ้อืหุน้ปรากฏชือ่ในทะเบยีนเป็นผูล้งทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้            
           ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดแูลหุน้ใหเ้ทา่นัน้ 
                 2. หลกัฐานทีต่อ้งแนบพรอ้มกบัหนังสอืมอบฉันทะ คอื 

ก. หนังสอืมอบอํานาจจากผูถ้อืหุน้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) เป็นผูดํ้าเนนิการลงนามในหนังสอื 
                มอบฉันทะแทน 

ข.  หนังสอืยนืยันวา่ผูล้งนามในหนังสอืมอบฉันทะแทนไดรั้บอนุญาตประกอบธรุกจิคสัโตเดยีน  
(Custodian) 

3. ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสยีง        
ลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจํานวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉันทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได ้

4. ระเบยีบวาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรอืเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
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แผนทีส่ถานทีจ่ัดประชุม 

 


