ADVANCED INFORMATION TECHNOLOGY PUBLIC CO., LTD.

ที่ AIT (SVP-SEC) 008/2555
วันที่ 2 มีนาคม 2555
เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผูถ ือหุนครั้งที่ 1/2555
เรียน ทานผูถือหุน
สิ่งที่สงมาดวย
1. สําเนารายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2554 (ประกอบการพิจารณาระเบียบ
วาระที่ 1)
2. รายงานประจําป 2554 (Annual Report) พรอมงบดุลและงบกําไรขาดทุน ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีภายนอก
และคณะกรรมการตรวจสอบ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 2 และที่ 3)
3. รายละเอียดการจายปนผล และอัตราการจายปนผลยอนหลัง 3 ป (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4)
4. ประวัติกรรมการที่เสนอใหดาํ รงตําแหนง (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5)
5. คํานิยามกรรมการอิสระของบริษัท (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5)
6. คาตอบแทนกรรมการสําหรับป 2555 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 6)
7. การแตงตั้งผูส อบบัญชีและกําหนดคาตอบแทน (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 7)
8. ขอบังคับของบริษัทในสวนที่เกี่ยวของกับการประชุมผูถ ือหุน
9. รายการเอกสารที่ตองแสดงและสงมอบใหแกบริษัทในการลงทะเบียนเขาประชุม วิธีนับคะแนนและการประกาศผล
คะแนน ขั้นตอนการเขารวมประชุม
10. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
11. แผนที่สถานที่จัดประชุม
ดวยบริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) จะจัดใหมีการประชุมสามัญผูถ ือหุนครั้งที่ 1/2555
ในวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ หองบอลรูม 2 โรงแรมโซฟเทล โซ แบงคอก เลขที่ 2 ถนนสาธรเหนือ บางรัก 10500 เพื่อ
พิจารณาเรื่องตางๆตามระเบียบวาระดังตอไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ ือหุนครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2554
ขอเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯไดจดั ทํารายงานการประชุมสามัญผูถ ือหุนประจําป 2554 ซึ่งไดจัดขึน้ เมื่อวันที่ 8 เมษายน
2554 ตามสิง่ ที่สง มาดวยหมายเลข 1 นับแตวันประชุมตามทีก่ ฎหมายกําหนด พรอมทั้งเผยแพรทางเว็บไซตของบริษัทฯ
(www.ait.co.th) แลวไมปรากฏวามีผูคดั คานหรือขอแกไขใดๆ
ความเห็นคณะกรรมการฯ: เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผูถ ือหุนประจําป 2554 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2554
ดังกลาวใหผถู ือหุนรับรอง
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ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯในรอบป 2554 และรายงานประจําป
ขอเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯไดรวบรวมจัดทํารายงานเกี่ยวกับกิจการของบริษทั ฯ ในดานตางๆ ในรอบป 2554 ดัง
รายละเอียดปรากฏในรายงานประจําป 2554 ตามสิ่งที่สงมาดวยหมายเลข 2
ความเห็นคณะกรรมการฯ: เห็นสมควรสรุปรายงานเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯในรอบป 2554 ใหผถู ือหุนรับทราบในวัน
ประชุมสามัญผูถ ือหุนฯ
ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ของบริษัทฯประจําป 2554
ขอเท็จจริงและเหตุผล บริษัทไดจัดทํางบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบกระแสเงินสดของบริษัทฯ
ประจําป 2554 ซึ่งรับรองโดยผูสอบบัญชี บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด และผานการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบเรียบรอยแลว โดยมีรายละเอียด ปรากฏในรายงานประจําป 2554 ของบริษัทฯ ตามสิ่งที่สงมาดวยหมายเลข 2
ความเห็นคณะกรรมการฯ: เห็นสมควรใหผูถือหุนพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของ
บริษัทฯประจําป 2554 ซึ่งแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯในรอบป 2554
ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินกําไรและการจายเงินปนผลประจําป 2554
ขอเท็จจริงและเหตุผล บริษัทมีนโยบายจายปนผลไมต่ํากวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิ ในกรณีที่ไมมีความจําเปนอื่นใดในการ
ใชเงินนั้น และการจายเงินปนผลนั้นจะตองไมกระทบตอการดําเนินงานปกติของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ ตามสิ่งที่สงมาดวย
หมายเลข 3
ความเห็นคณะกรรมการฯ: จากการประชุมของคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ 2555 พิจารณา
แลวเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิ จากผลการดําเนินงานในป 2554 ดังนี้
4.1 บริษัทไดจัดสรรกําไรเปนทุนสํารองตามกฎหมายครบตามจํานวนแลว
4.2 จัดสรรเปนเงินปนผลอีก ในอัตราหุนละ 3.50 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับเงินปนผลระหวางกาลในอัตราหุนละ 1.50 บาท
เทากับบริษัทจายเงินปนผลรวมทั้งป 2554 ในอัตราหุนละ 5.00 บาท โดยกําหนดวัน Record Date เปนวันที่ 23 เมษายน
2555 และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยปดสมุดทะเบียน
พักการโอนหุนเพื่อสิทธิในการรับเงินปนผลในวันที่ 24 เมษายน 2555 และจะจายเงินปนผลในวันที่ 4 พฤษภาคม 2555
4.3 กําไรสวนที่เหลือ บริษัทจะจัดเปนกําไรสะสมที่ยังไมจัดสรรตอไป
ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ
ขอเท็จจริงและเหตุผล ตามขอบังคับบริษัท ในหมวด 3 ขอ 16 กําหนดไววา ในการประชุมสามัญผูถือหุนทุกครั้ง กรรมการ
จํานวน 1 ใน 3 จะตองพนจากตําแหนง ถาจํานวนกรรมการที่จะพนจากตําแหนงไมอาจแบงออกไดพอดี 1 ใน 3 ใหกรรมการ
จํานวนใกลเคียงที่สุดกับจํานวน 1 ใน 3 ออกจากตําแหนง ในปแรกและปที่สองภายหลังการจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัท
มหาชนจํากัดการออกจากตําแหนงของกรรมการตามวาระจะใชวิธีจับสลากกัน สวนในปตอๆไปใหกรรมการคนที่อยูใน
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ตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนง และหากในคราวเดียวกันมีกรรมการหลายคนอยูในตําแหนงมานานเทาๆกัน เปน
จํานวนมากกวาจํานวนที่ตองพนจากตําแหนงในคราวนั้น ใหกรรมการดังกลาวพนจากตําแหนงโดยใชวิธีจับสลาก ทั้งนี้
กรรมการที่ออกตามวาระนั้นๆ อาจถูกเลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมได
จากการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ 2555 มีกรรมการ 4 ทาน ที่ครบวาระการดํารง
ตําแหนง 4 ทานดังนี้คือ
1. นายศิริพงษ อุนทรพันธุ
2. นายชาติชาย เย็นบํารุง
3. นายโชดิวัต ดั่นธนสาร
4. นายภิสัก จารุดิลก
ในการพิจารณาเสนอชื่อกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายใหคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ดําเนินการพิจารณาเสนอชื่อผูที่เหมาะสมเปนกรรมการตอคณะกรรมการบริษัท ในการ
ดําเนินการพิจารณาเลือกกรรมการทานใหมแทน กรรมการบริษัทนายชาติชาย เย็นบํารุง ซึ่งแสดงความจํานงไมประสงคจะ
ขอต ออายุ ก รรมการ เนื่อ งจากภาระหน า ที่ ใ นงานดา นที่ ดูแ ลโดยตรงเพิ่ ม มากขึ้ น คณะกรรมการสรรหาและพิจ ารณา
คาตอบแทนจึงไดเสนอความเห็นตอคณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่มีสวนไดเสียมิไดรวมพิจารณา) เพื่อเสนอตอที่
ประชุมผูถือหุน เพื่อใหแตงตั้งกรรมการดังตอไปนี้
1. นายศิริพงษ อุนทรพันธุ
2. นายโชดิวัต ดั่นธนสาร
3. นายภิสัก จารุดิลก
ที่ออกตามระเบียบวาระทั้ง 3 ทาน กลับเขาเปนกรรมการอีกวาระหนึ่ง สวนทานที่ 4 คณะกรรมการสรรหาฯ ไดพิจารณา
คุณสมบัติ ความสามารถของผูที่เหมาะสมเขารับตําแหนงกรรมการและมีความเห็นขอเสนอนายธนารักษ พงษเภตรา เปน
กรรมการอิสระแทนกรรมการ นายชายชาติ เย็นบํารุง โดยไดนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อนําเสนอขอ
อนุมัติตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 ดังนี้
1. นายศิริพงษ อุนทรพันธุ
2. นายโชดิวัต ดั่นธนสาร
3. นายภิสัก จารุดิลก
4. นายธนารักษ พงษเภตรา
สําหรับประวัติของผูที่คณะกรรมการเสนอชื่อเพื่อแตงตั้งเปนกรรมการ และรายละเอียดในการพิจารณาปรากฏตามสิ่งที่สง
มาดวยหมายเลข 4 และ 5
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติตามขอพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทนเสนอ กลาวคือรับทราบการออกตามวาระของกรรมการจํานวน 4 ทานคือ นายศิริพงษ อุนทรพันธุ นายชาติชาย
เย็นบํารุง นายโชดิวัต ดั่นธนสาร และนายภิสัก จารุดิลก และพิจารณาแตงตั้ง นายศิริพงษ อุนทรพันธุ นายโชดิวัต ดั่นธนสาร
และนายภิสัก จารุดิลกกลับเขาเปนกรรมการอีกวาระหนึ่ง รวมทั้งพิจารณาแตงตั้งนายธนารักษ พงษเภตราเปนกรรมการ
อิสระทานใหมของบริษัทแอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ประจําป 2555
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ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาคาตอบแทนกรรมการ
ในการพิ จ ารณากํ า หนดค า ตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค า ตอบแทน มี ค วามเห็ น ต อ
คณะกรรมการบริษัท ดังนี้
1. เนื่องจากเบี้ยประชุมและคาตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนยังคงอัตราเดิม ที่ไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่
1/2552 แลว จึงไมตองนํามาขออนุมัติจากที่ประชุมอีก
2. นําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติจายคาตอบแทนกรรมการในรูปของ
เงินบําเหน็จประจําป 2554 เปนเงิน 13.0 ลานบาท โดยจายจากคาใชจายในป 2555 และใหประธานกรรมการเปนผู
จัดสรรคาตอบแทนประจําปรายละเอียดในการพิจารณาปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวยหมายเลข 6

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการประจําป 2554 เปน
เงิน 13.0 ลานบาท สวนอัตราเบี้ยประชุมและคาตอบแทนรายเดือนไดรับการอนุมัติจากการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่
1/2552 แลวและยังคงใชอัตราเดิมอยูจึงไมตองขออนุมัติในการประชุมครั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทนเสนอมา
ระเบียบวาระที่ 7

พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทน
ตามขอบังคับบริษัท ในหมวด 8 ขอ 54 กําหนดไววา ในการประชุมสามัญผูถือหุนทุกครั้งจะตองมีการแตงตั้งผูตรวจ
สอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี
จากการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ 2555 คณะกรรมการตรวจสอบได
ประชุมพิจารณาคัดเลือกผูตรวจสอบบัญชีของบริษัทในป 2555 แลวมีมติเสนอผลการพิจารณาตอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท เพื่อเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2555 เพื่อแตงตั้ง นายกฤษดา เลิศวนา ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
4958 และ/หรือ นายศุภชัย ปญญาวัฒโน ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3930 และ/หรือ นางชลรส สันติอัศวราภรณผูสอบ
บัญชีรับ อนุญาตเลขที่ 4523 เปนผูสอบบัญชีของบริษัทในป 2555 ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบไดตอรองคา
ตรวจสอบบัญชีใน ป 2555 แลว คาตรวจสอบบัญชีของบริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) เปนเงิน
1,155,000 บาทตอป ซึ่งยังคงอัตราเดียวกันกับของป 2554 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวยหมายเลข 7
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้ง
นายกฤษดา เลิศวนา ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 และ/หรือ
นายศุภชัย ปญญาวัฒโน ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3930 และ/หรือ
นางชลรส สันติอัศวราภรณ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4523 เปนผูสอบบัญชีของบริษัทในป 2554 และกําหนดคา
ตรวจสอบบัญชี ในป 2555 ของบริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) เปนเงิน 1,155,000 บาทตอป
เทาเดิม
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ระเบียบวาระอื่นๆ (ถามี)
บริษัทกําหนดวันกําหนดรายชื่อผูถือหุนเพื่อสิทธิในการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน (Record Date) ในวันที่ 5 มีนาคม
2554 และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยปดสมุดทะเบียน
รวบรวมรายชื่อผูถือหุนเพื่อสิทธิในการเขารวมประชุมในวันที่ 6 มีนาคม 2555
จึงขอเรียนเชิญทานเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกลาวโดยพรอมเพรียงกัน โดยปฎิบัติตามหลักเกณฑ
และวิธีปฎิบัติในการเขารวมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนตามเอกสารตามสิ่งที่สงมาดวยหมายเลข 9 การมอบฉันทะ
ใหเขารวมประชุมตามเอกสารตามสิ่งที่สงมาดวยหมายเลข 10 และแผนที่สถานที่จัดประชุมตามเอกสารตามสิ่งที่สงมาดวย
หมายเลข 11 ที่นําสงมาพรอมหนังสือเชิญประชุมนี้แลว

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
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สิ่งที่สงมาดวยหมายเลข 1
ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 1
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2554
ประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2554 เวลา 10.15 น. ณ ราชพฤกษ บอลรูม ชั้น 2 สโมสรราชพฤกษ ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงทุงสองหอง
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร มีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเอง และมอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุมแทนจํานวน 109 ราย นับจํานวนหุน
รวมกันได 26,527,381 หุน คิดเปนรอยละ 40.08 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดของบริษัท ซึ่งเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนที่จําหนายได
ทั้งหมดของบริษัทแลว ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับบริษัท ขอ 32 โดยมีนายธนา ไชยประสิทธิ์ ทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุมสามัญผู
ถือหุนครั้งที่ 1/2554
กอนเขาสูวาระการประชุม นายวรวิทย วัฒนกุลจรัส เลขานุการบริษัท ไดชี้แจงเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนน โดยการลงคะแนนใน
วาระตางๆขอใหใชบัตรลงคะแนนที่ไดแจกใหกับผูถือหุนที่เขารวมประชุมแลว จากนั้นประธานกลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระดังตอไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2553
ประธานฯเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนรับทราบรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2553 ไมปรากฏวา
มีผูใดคัดคานหรือขอแกไขใดๆ
ประธานฯไดสอบถามที่ประชุมวา มีผูถือหุนทานใดตองการซักถามเพิ่มเติมประเด็นใดหรือไม ปรากฏวาไมมีผูถือหุนทานใดมีขอ
ซักถาม
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2553 ตามที่คณะกรรมการเสนอดวยคะแนนเสียงขางมากของ
จํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้
เห็นดวย
27,687,081
เสียง
คิดเปนรอยละ
100
ไมเห็นดวย
0
เสียง
คิดเปนรอยละ
0
งดออกเสียง
0
เสียง
คิดเปนรอยละ
0
ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2553 และรายงานประจําป
ประธานฯไดขอใหนายศิริพงษ อุนทรพันธุ กรรมการผูจัดการใหญรายงานสรุปผลการดําเนินงานในปที่ผานมา ซึ่งนายศิริพงษได
รายงานตอที่ประชุมดังนี้วา ปที่ผานมาเปนอีกปหนึ่งที่ทั้งภาวะเศรษฐกิจโลกยังผันผวนและการเมืองในประเทศยังไมคอยนิ่ง ซึ่งก็คงตองคอยดู
กันภายหลังการเลือกตั้งที่คงจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ แมกระนั้นเอไอทีก็ยังสามารถทํายอดขายที่สูงที่สุดเปนประวัติการณประมาณ 5,700 ลานบาท
ยอดขายที่เกิดขึ้นสวนใหญยังคงมาจากการขายโครงการใหแกลูกคาหลักของเอไอทีทั้ง CAT และ TOT อยางไรก็ตามเรามีแผนงานในการ
กระจายสัดสวนรายไดไปยังกลุมอื่นๆเพิ่มมากขึ้นในอนาคต โครงการใหญที่เกิดขึ้นในปที่ผานมาเชน โครงการบิลลิ่งของ TOT คาดวาจะเปน
ฐานในการเพิ่มรายไดจากการบริการไดอยางตอเนื่อง แมวาในปที่ผานมาการเพิ่มสัดสวนรายไดจากการขายบริการซอมบํารุง(MA) ไดเพิ่มขึ้น
มาก แตก็ยังถือวานอย เมื่อเทียบสัดสวนรายไดนี้กับรายไดจากลูกคาหลัก สวนการรับรูรายไดก็เปนไปตามการสงมอบโครงการ ซึ่งจะอยูที่
ประมาณ 4,500 ลานบาท กําไรขั้นตนของบริษัทจะอยูที่ประมาณรอยละ 20 ในขณะที่กําไรสุทธิสูงกวารอยละ 8 หรือประมาณ 385 ลานบาท ซึ่ง
เมื่อเปรียบเทียบกับกลุมธุรกิจเดียวกันที่อยูในตลาดหลักทรัพยก็นับวาเรามีผลประกอบการ และผลตอบแทนการลงทุนที่ดีกวา และในปนี้เราตั้ง
เปารายไดไวที่ 5,000 ลานบาท
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สําหรับกําไรตอหุน (EPS) ปที่ผานมาสูงถึง 6.07 ทําใหบริษัทสามารถจายเงินปนผลไดถึง 4.50 บาทตอหุน เทากับรอยละ76.74 ของ
กําไรสุทธิแมวาบริษัทจะมีนโยบายในการจายเงินปนผลไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิก็ตาม
สําหรับ P/E Ratio ของบริษัทอยูที่ประมาณ 8 เทา ซึ่งสูงกวาปกอนๆ แตเมื่อเทียบกับธุรกิจใกลเคียงกันที่มีสัดสวนอยูที่ประมาณ 14
เทา ก็นับวายังต่ําอยูมาก ซึ่งก็คาดวาในอนาคตความแตกตางของสัดสวนนี้คงจะลดลงไป
เนื่องจากปที่ผานมาบริษัทมีการเจริญเติบโตอยางตอเนื่องสงผลใหบริษัทไดรับรางวัล “ Best under a Billion” จากนิตยสาร Forbes
Asia ตอเนื่องจากปกอนหนาที่เราไดรับรางวัล Best Performance Awards จาก SET
ประธานไดสอบถามที่ประชุมวา ผูถือหุนทานใดมีขอซักถามหรือไม คุณอนุพจน พนาพรศิริกุล ตัวแทนพิทักษสิทธิผูถือหุน สมาคม
นักลงทุนไทย สอบถามวามีแผนงานหรือการลงทุนใหมรองรับเปาการขายที่ 5 พันลานบาทหรือไมอยางไร และอีกคําถามเกี่ยวกับเรื่องที่รายงาน
ตอผูถือหุนเมื่อปที่ผานมาเกี่ยวกับธุรกิจเคเบิ้ลทีวีวาเปนอยางไรบาง มีผลดีตอบริษัทอยางไร
นายศิ ริ พ งษ ไ ด ต อบข อ ซั ก ถามว า การตั้ ง เป า การขายของเราเป นการตั้ ง เป า ที่ ขึ้ น อยู กั บ ความเป น ไปได ข องโครงการของลู ก ค า
งบประมาณของภาครัฐที่สนับสนุนโครงการตางๆ รวมถึง Backlog ที่มีอยูเดิม ไมไดเปนการตั้งเปาการขายโดยการคํานวณจากยอดขายปที่ผาน
มาเพียงอยางเดียว แตเปนเปาการขายที่คอนขางจะมีโอกาสทําไดจริงและการลงทุนสั่งซื้อสินคาจะกระทําตอเมื่อมีคําสั่งซื้อจากลูกคาแลวเทานั้น
จึงไมเปนภาระในการลงทุนที่สูงกวาที่ควรจะเปน สวนโครงการการขายอุปกรณรับสงสัญญาณในระบบดิจิตอลให CTH (Cable Thai Holding)
ยังติดปญหาเรื่องของตนทุนที่สูง ซึ่งเราก็กําลังดําเนินการพยายามหาทางออกของปญหาโดยแนะนําใหมีการรวมตัวเปนกลุมบริษัทเคเบิ้ลทองถิ่น
ขนาดยอมเพื่อรับสัญญาณมากระจายตอในกลุมของตน นอกจากนี้เมื่อสัปดาหที่ผานมาเราไดนัดพูดคุยกับนักลงทุนจีนที่สนใจจะลงทุนใน
โครงการนี้ คาดวาจะสามารถหาขอสรุปที่เปนประโยชนสําหรับโครงการนี้ไดในเร็วๆนี้
ประธานไดชี้แจงวาเนื่องจากระเบียบวาระนี้เปนการรับทราบผลการดําเนินงานจึงไมตองขอมติที่ประชุมและขามไประเบียบวาระ
ตอไปเลย
ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุล งบกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดของบริษัทประจําป 2553
ประธานฯไดมอบหมายใหนายสุรพร รักตประจิต รองกรรมการผูจัดการใหญ ชี้แจงถึงงบดุล งบกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด
ของบริษัทของปที่ผานมา โดยผูสอบบัญชีไดรับรองความถูกตองตามหลักบัญชีทั่วไป อยางไมมีเงื่อนไขใดๆ ในงบดุล ในงบดุลจะประกอบดวย
บริษัทยอย 1 บริษัท คือ บจก.เมเปลพลัส ทําใหบริษัทตองมีการจัดทํางบการเงินรวมดวย แตเนื่องจากบจก.เมเปลพลัส มีขนาดเล็กและรายการ
ที่ เ กิ ด ขึ้ นไม เ ป น สาระสํ า คั ญในงบการเงิ น รวมมากนั ก ดั งนั้ นจึ งขอเสนอการวิ เคราะห ง บการเงิ น เฉพาะกิ จ การเป น สํ า คั ญ ซึ่ ง รายการใน
รายละเอียดจะสามารถดูไดในรายงานประจําป 2553 หนาที่ 93 ถึง 104
จากงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ในสวนของสินทรัพยรายละเอียดตามที่ปรากฏในหนา 66 ของรายงานประจําป ในงบ
การเงินเฉพาะกิจการป 2553 เทากับ 2,281 ลานบาทเพิ่มขึ้น 451 ลานบาท จาก 1,830 ลานบาทในป 2552 คิดเปนรอยละ 25 จากงบดุล ซึ่งเกิด
จากเพิ่มขึ้นของสินคาคงเหลือที่ประกอบดวยงานระหวางทํา อุปกรณ และสินคาระหวางทาง แตเนื่องจากยอดขายที่เพิ่มสูงขึ้นในป 2553 ทําให
ณ สิ้นปมีงานโครงการที่ยังไมสงมอบ และสินคาที่มีมูลคาสูงอยูในรายการคลังสินคา สําหรับสินทรัพยไมหมุนเวียนในป 2553 มียอดใกลเคียง
กันคือลดลงจาก 114 ลานบาทในป 2553 เปน 112 ลานบาท ในป 2552
โดยสรุปบริษัทมีสินทรัพยรวมของบริษัทในงบการเงินเฉพาะกิจการในป 2553 เพิ่มขึ้น 449 ลานบาทคิดเปน รอยละ 23 จาก 1,944
ลานบาทในป 2552 เปน 2,393 ลานบาทในป 2553 ในสวนของหนี้สินหมุนเวียนในป 2553 บริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นประมาณ 214
ลานบาทจาก 914 ลานบาทในป 2552 เปน 1,128 ลานบาทในป 2553 คิดเปนรอยละ 23 และบริษัทไมมีเงินกูจากสถาบันการเงิน การเพิ่มขึ้นใน
สวนนี้เกิดจากเจาหนี้การคา ซึ่งสวนใหญจะมาจากโครงการที่เพิ่มขึ้นชวงปลายป ขณะที่สวนของผูถือหุนเพิ่มขึ้น 234 ลานบาทหรือคิดเปนรอย
ละ 23 จาก 1,030 ลานบาทในป 2552 เปน 1,264 ลานบาท ในป 2553 สวนที่เพิ่มขึ้นมาจากกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรร
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สําหรับในเรื่องของรายได ในป 2553 ประมาณ 4,565 ลานบาท เพิ่มขึ้น 688 ลานบาทคิดเปนรอยละ18 จาก 3,877 ลานบาทป 2552
สวนคาใชจายในป 2553 เพิ่มขึ้น 583 ลานบาทจาก 3,444 ลานบาทในป 2552 เปน 4,027 ลานบาทในป 2553 คิดเปนรอยละ 17 ซึ่งเกิดจาก
รายการดังตอไปนี้
1. การเพิ่มขึ้นของตนทุน เนื่องจากโครงการใหญมีสวนประกอบหลักเปนฮารดแวรซึ่งมีมารจิ้นไมสูงนัก
2. การเพิ่มขึ้นของคาใชจายในการขาย และคาใชจายเกี่ยวของกับพนักงาน เชน คารับรอง คาสงสัยหนี้เผื่อสูญ คาคอมมิชชั่น และ
โบนัส
ในสวนของกําไรสุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจการป 2553 เปนจํานวน 386 ลานบาท จาก 311 ลานบาท ในป 2552 เพิ่มขึ้นเปนจํานวน
75 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 24 สงผลใหกําไรตอหุนจากงบการเฉพาะกิจการในป 2552 เทากับ 6.07 บาทตอหุน
ประธานฯไดสอบถามที่ประชุมวา มีผูถือหุนทานใดตองการซักถามเพิ่มเติมประเด็นใดหรือไม ซึ่ง คุณอนุพจน พนาพรศิริกุลตัวแทน
พิทักษสิทธิผูถือหุน สมาคมนักลงทุนไทย ไดสอบถามถึงยอดสินคาคงคลังที่สูงขึ้นมาก คุณสุรพรไดชี้แจงวาการเพิ่มขึ้นของสินคาคงคลังเปน
เพียงปรากฏการชั่วคราว เนื่องจากการขายของบริษัทจะเปนในรูปของโครงการจะไมมีการเก็บสต็อคสินคาไวจําหนายเหมือนลักษณะการขาย
แบบตัวแทนจําหนาย แตจะมีโครงการที่อยูระหวางสงมอบในชวงปลายปมาก ซึ่งยอดสินคาคงคลังจะลดลงเมื่อทําการสงมอบหมดสิ้น
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุล และ งบกําไรขาดทุนประจําป 2553 ตามที่คณะกรรมการเสนอดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้
เห็นดวย
27,990,581
เสียง
คิดเปนรอยละ
100
ไมเห็นดวย
0 เสียง
คิดเปนรอยละ
0
งดออกเสียง
0 เสียง
คิดเปนรอยละ
0
ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินกําไรและการจายเงินปนผลประจําป 2553
ประธานฯมอบหนาที่ให นายวรวิทย วัฒนกุลจรัส เลขานุการบริษัท เปนผูชี้แจงถึงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการ
พิจารณาจัดสรรกําไร และจายเงินปนผล ดังตอไปนี้ บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลไมต่ํากวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิ ในกรณีที่ไมมีเหตุจําเปน
อื่นใดในการใชเงินนั้น การจายเงินปนผลนั้นจะตองไมกระทบตอการดําเนินการปกติของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ และ จากการประชุมของ
คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/ 2554 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2554 ไดพิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการ
จัดสรรกําไรสุทธิ จากการดําเนินงานในป 2553 ดังตอไปนี้
1. จัดสรรเปนเงินปนผลจากผลเพิ่มเติมอีกในอัตราหุนละ 3.00 บาท เมื่อรวมกับเงินปนผลระหวางกาลในอัตราหุนละ 1.50 บาท เทากับ
บริษัทจายเงินปนผลเปนเงินสดสําหรับผลการดําเนินการในป 2553 ในอัตราหุนละ 4.50 บาท
2. บริษัทจะทําการจายปนผลใหแกผูถือหุนในวันที่ 6 พฤษภาคม 2554 โดยกําหนดวัน Record date เปนวันที่ 21 เมษายน 2554 และให
รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนเพื่อสิทธิใน
การรับปนผลในวันที่ 22 เมษายน 2554
3. จํานวนหุนใหมที่เกิดจากการใชสิทธิแปลงสภาพ warrant ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 มีรายละเอียดดังตอไปนี้
4.1 จํานวนรายที่ยื่นขอใชสิทธิ
33
ราย
4.2 จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่สิทธิ จํานวน
403,550
หนวย
4.3 จํานวนหุนสามัญที่ไดจากการใชสิทธิ จํานวน
403,550
หุน
4.4 จํานวนเงินที่ไดรับจากใชสิทธิ (ที่ราคา 16.50 บาทตอหุน)
6,658,575
บาท
4.5 จํานวนในสําคัญแสดงสิทธิคงเหลือจํานวน
797,560
หนวย
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เนื่องดวยมีหุนใหมเพิ่มขึ้นจํานวน 403,550 หุน ทําใหจํานวนหุนสามัญทั้งหมดของบริษัทจะเทากับ 66,589,412 หุน (จากเดิม
66,185,862 หุน) โดยจํานวนหุนสามัญทั้งหมดนี้จะสิทธิไดรับเงินปนผลเปนจํานวน 3.00 บาทตอหุน คิดเปนยอดเงินจายปนผลทั้งสิ้น
199.77 ลานบาท
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติจัดสรรเงินกําไรและการจายเงินปนผลประจําป 2553 ตามที่คณะกรรมการเสนอดวยคะแนนเสียงขางมากของ
จํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้
เห็นดวย
27,990,581
เสียง
คิดเปนรอยละ
100
ไมเห็นดวย
0 เสียง
คิดเปนรอยละ
0
งดออกเสียง
0 เสียง
คิดเปนรอยละ
0
ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ
ประธานฯไดขอใหเลขานุการบริษัท นายวรวิทย วัฒนกุลจรัส ไดชี้แจงดังนี้ ขอบังคับบริษัท ในหมวด 3 ขอ 16 กําหนดไววาการ
ประชุมสามัญผูถือหุนทุกครั้ง จะตองมีการเลือกตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยกําหนดใหกรรมการออกครั้งละ 1 ใน 3
ของจํานวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งก็คือ 4 ทาน จากการประชุมของคณะกรรมการครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2554 มีกรรมการ 4 ทานที่
ตองออกตามวาระ คือ นายธนา ไชยประสิทธิ์ นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา นายสุรพร รักตประจิต และนายกิตติศักดิ์ สพโชคชัย
คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลวเห็นชอบตามขอเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาคาตอบแทนที่ประชุมโดยไมมี
กรรมการที่มีสวนไดเสียเขารวมประชุมดวยเสนอความเห็นที่วา กรรมการทั้ง 4 ทานเปนผูที่เหมาะสมที่จะกลับมาดํารงตําแหนงอีกครั้งหนึ่ง ทาง
คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน เพื่อแตงตั้งกรรมการทั้ง 4 ทานที่ครบวาระ ใหกลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระหนึ่ง
โดยขอใหเปนการลงมติเปนรายบุคคลตามบัตรลงคะแนนที่ไดรับ
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายชื่อกรรมการที่ออกตามวาระ และมีมติรับรองการกลับเขามาดํารงตําแหนงเปนรายบุคคลตามที่
คณะกรรมการบริษัทเสนอดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้
ดังนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
รายชื่อ
1. นายธนา ไชยประสิทธิ์
27,992,581 เสียง
0 เสียง
0 เสียง
คิดเปนรอยละ 100
คิดเปนรอยละ 0
คิดเปนรอยละ 0
2. นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา
27,992,581 เสียง
0 เสียง
0 เสียง
คิดเปนรอยละ 100
คิดเปนรอยละ 0
คิดเปนรอยละ 0
3. นายสุรพร รักตประจิต
27,992,581 เสียง
0 เสียง
0 เสียง
คิดเปนรอยละ100
คิดเปนรอยละ 0
คิดเปนรอยละ 0
27,992,581 เสียง
0 เสียง
0 เสียง
4. นายกิตติศักดิ์ สพโชคชัย
คิดเปนรอยละ 100
คิดเปนรอยละ 0
คิดเปนรอยละ 0
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ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาคาตอบแทนกรรมการ
ประธานฯได ข อให เ ลขานุ ก ารบริ ษั ท นายวรวิ ท ย วั ฒ นกุ ล จรั ส เป น ผู ใ ห ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ มติ ข องคณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณา
คาตอบแทนที่นําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อใหนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน โดยที่อัตราเบี้ยประชุมและคาตอบแทนรายเดือนของ
คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนยังคงอัตราเดิมที่ไดรับอนุมัติจากที่
ประชุมผูถือสามัญหุนประจําป 2552 แลว จึงไมตองนํากลับมาใหอนุมัติอีก
อยางไรก็ตามที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนครั้งที่ 1/2554 ไดมีความเห็นเสนอตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อให
พิจารณานําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเรื่องคาตอบแทนกรรมการในรูปของเงินบําเหน็จประจําป 2553 เปนเงิน 11.5 ลานบาท โดยใหเปน
คาใชจายในป 2554 และใหประธานกรรมการเปนผูจัดสรร
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติคาตอบแทนกรรมการในรูปของเงินบําเหน็จประจําป 2553 ตามที่คณะกรรมการเสนอดวยคะแนนเสียงขาง
มากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้
เห็นดวย
27,992,581
เสียง
คิดเปนรอยละ
0
ไมเห็นดวย
0 เสียง
คิดเปนรอยละ
0
งดออกเสียง
0 เสียง
คิดเปนรอยละ
0
ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทน
ประธานฯขอใหนายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา ประธานกรรมการตรวจสอบ เปนผูชี้แจงดังตอไปนี้ ตามขอบังคับบริษัทในหมวด 8 ขอ 54
กําหนดไววา ใหที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําป แตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของบริษัท และจากการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2554 ไดมีมติใหเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อแตงตั้ง
1. นายกฤษดา เลิศวนา ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958
2. นายศุภชัย ปญญาวัฒโน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930
3. นางชลรส สันติอัศวราภรณ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523
จากบริษัทสํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทประจําป 2553 พรอมทั้งกําหนคาสอบบัญชีเปนจํานวนเงิน
1,155,000 บาท
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทน ประจําป 2553 ตามที่คณะกรรมการเสนอดวยคะแนนเสียงขาง
มากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้
เห็นดวย
27,992,581
เสียง
คิดเปนรอยละ
100
ไมเห็นดวย
0
เสียง
คิดเปนรอยละ
0
งดออกเสียง
0
เสียง
คิดเปนรอยละ
0
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ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ
-ไมมีประธานฯไดขอปดการประชุม
ปดการประชุมเวลา 11.45 น.
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สิ่งที่สงมาดวยหมายเลข 3
ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4
1. นโยบายจายเงินปนผลของบริษัท: บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลไมต่ํากวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิ ในกรณีที่ไมมีเหตุจําเปนอื่น
ใดในการใชเงินนั้น และการจายเงินปนผลนั้นจะตองไมกระทบตอการดําเนินงานปกติของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ
2. ประวัติการจายเงินปนผลในชวง 3 ป :
ป 2554

หัวขอ
กําไรสุทธิ (ลานบาท)
กําไรสุทธิตอหุน (บาท)
เงินปนผลระหวางกาล (บาท/หุน)2/
เงินปนผล (บาท/หุน)3/
รวมเงินปนผลทั้งป (บาท/หุน)4/
อัตราการจายเงินปนผลเปรียบเทียบกับกําไรสุทธิ
จํานวนหุน 1/

438.93
6.57
1.50
3.50
5.00
76.60%
67,461,797

ป 2553
(ปรับปรุงใหม)
379.14
5.97
1.50
3.00
4.50
77.91%
66,185,862

ป 2552
(ปรับปรุงใหม)
305.36
5.07
1.25
2.25
3.50
71.28%
60,690,265

หมายเหตุ:
1/ จํานวนหุน ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีจํานวน 67,461,797 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 5 บาทสําหรับหุนสามัญที่ใชสิทธิ
แปลงสภาพ Warrant ในวันที่ 31 มีนาคม 2555 มีสิทธิรับปนผลในครั้งนี้ดวย
2/ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2554 คณะกรรมการมีมติใหจายเงินปนผล
ระหวางกาลจากผลประกอบการระหวางเดือน มกราคม-มิถุนายน 2554 ในอัตราหุนละ 1.50 บาท
3/ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ 2555 คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอตอที่
ประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2555 เพื่อพิจารณาอนุมัติจายเงินปนผลเพิ่มจากผลการดําเนินงานในรอบป 2554
ในอัตราหุนละ 3.50 บาท
4/ ดังนั้นในป 2554 บริษัทจะจายเงินปนผลเปนเงินสดใหกับผูถือหุนรวมในอัตราหุนละ 5.00 บาท
3. อัตราเงินปนผลที่เสนอจายในป 2554: เนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2554 มีการ
อนุมัติใหจายเงินปนผลระหวางกาลจากผลประกอบการ มกราคม-มิถุนายน 2554 ในอัตราหุนละ 1.50 บาท และจากผลประกอบการ
ในรอบป 2554 บริษัทมีผลประกอบการที่ดี ดังนั้นในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2555 จึงมีมติใหเสนอตอที่ประชุม
สามัญผูถือใหจายเงินปนผลเพิ่มเติมอีกในอัตราหุนละ3.50 บาท โดยอัตราการจายปนผลเมื่อเปรียบเทียบกับกําไรสุทธิจะเทากับรอยละ
76.10% ซึ่งเปนไปตามนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทตามขอที่ 1
4. กําหนดวันจายเงินปนผล: กําหนดวันกําหนดรายชื่อผูถ ือหุนเพื่อสิทธิในการรับเงินปนผล (Record Date) ในวันที่ 23 เมษายน
2555 และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน
เพื่อสิทธิรับเงินปนผลในวันที่ 24 เมษายน 2555 และจะจายเงินปนผลในวันที่ 4 พฤษภาคม 2555
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สิ่งที่สงมาดวยหมายเลข 4
ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5
ชื่อ-สกุล: นายศิริพงษ อุนทรพันธุ
ตําแหนง : ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผูจัดการใหญ กรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน และกรรมการผูมีอํานาจลงนาม
สัญชาติ : ไทย
อายุ : 59 ป
จํานวนหุนที่ถือในบริษัทฯ (31 ธ.ค. 54): 6,113,040 หุน
คิดเปนรอยละ 9.06 ของทุนจดทะเบียนชําระแลว
ที่อยู : 52/410 หมูบานเมืองเอก ซอยเอกทักษิณ 7 หมู 7 ถนนวิภาวดีรังสิต ตําบลหลักหก อําเภอเมือง
จังหวัดปทุมธานี
วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม:
- ปริญญาโท สาขา Computer Science Western Michigan University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี สาขา Electrical Engineering Western Michigan University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาบัตรหลักสูตรการปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชน (วปอ. 2547) วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
สถาบันวิชาการปองกันประเทศ
- หลักสูตรผูบริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท. รุนที่ 12)
การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตร Director Certificate Program ของ IOD 36/2003
ประสบการณการทํางานในชวงระยะเวลา 5 ป:
ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผูจัดการใหญ กรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนและ
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม บมจ. แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี
ประเภทกรรมการที่เสนอแตงตั้ง : กรรมการ
จํานวนปที่ดํารงตําแหนงกรรมการ : 10 ป
ประวัติการเขารวมประชุมป 2554: 5/5 (ประชุมกรรมการ) 3/3 (ประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน)
ผูที่ไดรับการเสนอชื่อนี้ไมมีการดํารงตําแหนงเปนกรรมการ หรือผูบริหารในกิจการอื่นที่ทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอ
บริษัทฯ
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ชื่อ-สกุล: นายโชดิวัต ดั่นธนสาร
ตําแหนง : กรรมการ
สัญชาติ : ไทย
อายุ : 47 ป
จํานวนหุนที่ถือในบริษัทฯ (31 ธ.ค. 54): 3,036,650 หุน
คิดเปนรอยละ 4.55 ของทุนจดทะเบียนชําระแลว
ที่อยู : 300/78 ซอยลาดพราว 35/1 เขตจตุจักร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10320
วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม:
- ปริญญาโทการตลาด Wagner College ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- Director Certification Program (DCP) 72/2006
- สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หลักสูตร
TLCA Executive Development Program รุนที่ 7 (EDP 7)
ประสบการณการทํางานในชวงระยะเวลา 5 ป:
- กรรมการ บมจ. แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี
- ผูอํานวยการฝายอาวุโส ฝายขายเอกชนและราชการ บมจ. แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี
ประเภทกรรมการที่เสนอแตงตั้ง : กรรมการ
จํานวนปที่ดํารงตําแหนงกรรมการ : 5 ป
ประวัติการเขารวมประชุมป 2554: 5/5 (ประชุมกรรมการ)
ผูที่ไดรับการเสนอชื่อนี้ไมมีการดํารงตําแหนงเปนกรรมการ หรือผูบริหารในกิจการอื่นที่ทําใหเกิดความขัดแยงทาง
ผลประโยชนตอบริษัทฯ
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ชื่อสกุล: นายภิสัก จารุดิลก
ตําแหนง : กรรมการ
สัญชาติ : ไทย
อายุ : 58
จํานวนหุนที่ถือในบริษัทฯ (31 ธ.ค. 54): 1,152,550 หุน (ในนามคูสมรสคุณสรอยสน จารุดิลก)
คิดเปนรอยละ 1.71 ของทุนจดทะเบียนชําระแลว
ที่อยู : 39 หมูที่ 1 ซอยเทพรัตน ตําบลคูคต อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี
วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม:
- ปริญญาโท สาขาศิลปศาสตร (รัฐศาสตร) มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- Director Accreditation Program (DAP) 67/2007
ประสบการณการทํางานในชวง 5 ป:
- กรรมการ
บมจ. แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี
- นายดานศุลกากร
สํานักงานศุลกากร ภูมิภาคที่ 2 กรมศุลกากร
ประเภทกรรมการที่เสนอแตงตั้ง : กรรมการ
จํานวนปที่ดํารงตําแหนงกรรมการ : 5 ป
ประวัติการเขารวมประชุมป 2554: 5/5 (ประชุมกรรมการ)
ผูที่ไดรับการเสนอชื่อนี้ไมมีการดํารงตําแหนงเปนกรรมการ หรือผูบริหารในกิจการอื่นที่ทําใหเกิดความขัดแยงทาง
ผลประโยชนตอบริษัทฯ
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ชื่อสกุล: นายธนารักษ พงษเภตรา
ตําแหนง : กรรมการ
สัญชาติ : ไทย
อายุ : 56
จํานวนหุนที่ถือในบริษัทฯ (31 ธ.ค. 54): 12,500 หุน
คิดเปนรอยละ 0.02 ของทุนจดทะเบียนชําระแลว
ที่อยู : 90/33 หมูที่ 3 ถนนพอขุนทะเล ตําบลมะขามเตี้ย
อําเภอเมืองสุราษฎรธานี จังหวัดสุราษฎรธานี
วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม:
- ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต The Georgia institute of technology, Atlanta ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- วุฒิบัตรหลักสูตรผูบริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส. รุนที่ 10) วิทยาลัยการยุติธรรม สํานักงานศาลยุติธรรม
- ปริญญาบัตรหลักสูตรการปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชน (วปอ. 2547) วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
สถาบันวิชาการปองกันประเทศ
ประสบการณการทํางานในชวง 5 ป:
- รองประธานกรรมการบริหาร บริษัททักษิณอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม (1993)จํากัด
- กรรมการผูจัดการ บริษัท ทักษิณปาลม จํากัด
- ประธานสภาอุตสหกรรมภาคใต (วาระป 2551-ปจจุบัน)
- รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (วาระป 2551-ปจจุบัน)
- ประธานสภาธุรกิจชายแดนภาคใต IMT-GT (วาระป 2551-ปจจุบัน)
- ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎรธานี
ประเภทกรรมการที่เสนอแตงตั้ง : กรรมการอิสระ
จํานวนปที่ดํารงตําแหนงกรรมการ : ผูที่ไดรับการเสนอชื่อนี้ไมมีการดํารงตําแหนงเปนกรรมการ หรือผูบริหารในกิจการอื่นที่ทําใหเกิดความขัดแยงทาง
ผลประโยชนตอบริษัทฯ
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สิ่งที่สงมาดวยหมายเลข 5
ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5
นิยามคุณสมบัติกรรมการอิสระมีดังนี้
กรรมการอิสระ คือกรรมการที่ไมไดบริหารจัดการบริษัทฯ หรือบริษัทยอยของบริษัทฯ มีความอิสระจากคณะผูบริหารและผูถือหุนรายใหญ และ
ไมมีธุรกิจกับบริษัทฯ ซึ่งอาจสงผลกระทบในทางลบตอผลประโยชนของบริษัทฯ และ/หรือผลประโยชนของผูถือหุน โดยกรรมการอิสระแตละ
คนตองเปนไปตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้
1. ถือหุนไมเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ดวย
2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท
บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือของผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจาก
การมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป ทั้งนี้ ลักษณะตองหามดังกลาวไมรวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเปนขาราชการ หรือที่
ปรึกษาของสวนราชการซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท
3. ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปน บิดามารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร
รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัท หรือบริษัทยอย
4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ใน
ลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนที่มีนัยหรือผูมีอํานาจควบคุมของผู
ที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะได
พนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป
5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท และไม
เปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม
ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป
6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการ
เกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทและไมเปนผูถือ
หุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา
2 ป
7. ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือ
หุนรายใหญ
8. ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย หรือไมเปนหุนสวนที่มีนัยในหาง
หุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินรอยละหนึ่งของจํานวน
หุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือ
บริษัทยอย
9. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท
บริษัทฯไดกําหนดนิยามกรรมการอิสระเทากับขอกําหนดขั้นต่ําของก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพยฯ ในเรื่องการถือหุนของบริษัท คือกรรมการ
อิสระของบริษัทฯ ตองถือหุนในบริษัทไมเกินรอยละ หนึ่ง ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
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สิ่งที่สงมาดวยหมายเลข 6
ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 6
พิจารณาคาตอบแทนกรรมการ
1. อัตราคาเบี้ยประชุมกรรมการ
อัตราเบี้ยประชุมและคาตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ เทากับอัตราเดิมในป 2552
หัวขอ

ป 2555

ป 2554

ป 2553

คณะกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการ
คาตอบแทนรายเดือน*
คาเบี้ยประชุม**

15,000
20,000

15,000
20,000

15,000
20,000

คาตอบแทนรายเดือน*
คาเบี้ยประชุม**

8,000
12,000

8,000
12,000

8,000
12,000

คาตอบแทนรายเดือน*
คาเบี้ยประชุม**

15,000
20,000

15,000
20,000

15,000
20,000

10,000
15,000

10,000
15,000

10,000
15,000

20,000
15,000

20,000
15,000

20,000
15,000

กรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการ

กรรมการ

คาตอบแทนรายเดือน*
คาเบี้ยประชุม**
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
ประธานกรรมการ
คาตอบแทนรายเดือน*
คาเบี้ยประชุม**
กรรมการ
คาตอบแทนรายเดือน*
คาเบี้ยประชุม**
หมายเหตุ :
*
จายใหกับกรรมการทุกทาน
**
จายใหเฉพาะกรรมการที่รวมประชุมเทานั้น
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2. พิจารณาบําเหน็จกรรมการประจําป
จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ 2555 คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาความเห็น
ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนแลว มีมติเห็นควรนําเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2555 พิจารณา
อนุมัติบําเหน็จประจําป 2554 ของคณะกรรมการบริษัทเปนเงินรวมทั้งสิ้น 13.0 ลานบาท โดยจายจากคาใชจายในป 2555 และให
ประธานกรรมการเปนผูพิจารณาจัดสรร
ขอมูลเปรียบเทียบเพื่อประกอบการพิจารณา

หัวขอ
บําเหน็จประจําป (ลานบาท)
กําไรสุทธิ (ลานบาท)

ป 2554
13.0
438.93

ป 2553
(ปรับปรุงใหม)
11.5
379.14
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
ป 2552
ป 2551
(ปรับปรุงใหม)
9.0
5.0
305.36
217.87

สิ่งที่สงมาดวยเหมายเลข 7
ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 7
พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทน
จากการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ ที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ 2555 คณะกรรมการตรวจสอบได
ประชุมพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีของบริษัทในป 2555 มีสาระสําคัญสรุปไดดงั นี้
1. จากความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่เสนอตอคณะกรรมการบริษัท สรุปวาบริษัทไดแตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัท
สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด ใหเปนผูตรวจสอบบัญชีของบริษัทมาตั้งแตป 2546 จนถึงปจจุบนั ในชวงเวลาดังกลาวผูสอบบัญชี
ไดทําหนาทีต่ ามขอบเขตอํานาจหนาที่ และมีขอเสนอแนะตางๆใหกับบริษัทเปนอยางดีมาโดยตลอด และมีการมอบหมายผูส อบบัญชี
รับอนุญาตเขามาดําเนินการตรวจสอบบัญชี ดังตารางรายชื่อผูสอบบัญชีในแตละปดังนี้
รายการ
ชื่อสํานักงานตรวจสอบบัญชี

ผูสอบบัญชี

ป 2555
นําเสนอเพื่อพิจารณา
บริษัท สํานักงานเอินสท แอนด ยัง
จํากัด
นายกฤษดา เลิศวนา
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958
และ/หรือ
นายศุภชัย ปญญาวัฒโน
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930
และ/หรือ
นางชลรส สันติอัศวราภรณ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523

ป 2554

ป 2553

บริษัท สํานักงานเอินสท แอนด
ยัง จํากัด
นายกฤษดา เลิศวนา
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958
และ/หรือ
นายศุภชัย ปญญาวัฒโน
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930
และ/หรือ
นางชลรส สันติอัศวราภรณ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523

บริษัท สํานักงานเอินสท แอนด
ยัง จํากัด
นางสาวทิพวัลย นานานุวัฒน
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3459
และ/หรือ
นายศุภชัย ปญญาวัฒโน
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930
และ/หรือ
นางชลรส สันติอัศวราภรณ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523

คณะกรรมการตรวจสอบไดตรวจสอบแลววา ผูตรวจสอบบัญชีที่ถูกเสนอชื่อนั้นไมมีความสัมพันธหรือมีสวนไดเสียกับ
บริษัท/บริษัทยอย/ผูถือหุนรายใหญ
ดังนั้น ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2555 มีมติใหเสนอความเห็นตอคณะกรรมการบริษัทในการประชุม
คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2555 เพื่อแตงตั้ง นายกฤษดา เลิศวนา ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 และ/หรือ นายศุภชัย ปญญาวัฒ
โน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือ นางชลรส สันติอัศวราภรณผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 เปนผูสอบบัญชีของ
บริษัทในป 2555 ตอไป
ในการพิจารณาคาสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการประชุมครั้งที่ 1/2555 เมื่อศุกรที่ 17 กุมภาพันธ 2555 พิจารณา
ใบเสนอราคาคาสอบบัญชี ประจําป 2555 ที่บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด เสนอมา โดยบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด
ยัง จํากัด เสนอราคาคาสอบบัญชี บมจ. แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี มาเปนเงิน 1,155,000 บาท คงเดิมเมื่อเปรียบเทียบกับคา
สอบบัญชีป 2554 ซึ่งนาจะสมเหตุสมผลที่จะเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันศุกรที่ 17 กุมภาพันธ 2555 ที่ประชุมมีมตินําเสนอตอที่ประชุม
สามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2555 เพื่อพิจารณาอนุมัติคาสอบบัญชีประจําป 2555 ในสวนของ บมจ. แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี เปน
เงิน 1,155,000 บาท เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป สวนคาสอบบัญชีของบริษัทยอยใหบริษัทยอยไปตอรองกันเอง
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หัวขอ

หนวย : บาท
ป 2553

ป 2555
(นําเสนอเพื่อพิจารณา)

ป 2554

คาสอบบัญชีของ บมจ.แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี

1,155,000

1,155,000

1,155,000

คาสอบบัญชีของบริษัทยอย บ. เมเปลพลัส จํากัด

110,000

110,000

110,000
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สําเนาขอบังคับที่ใชในการประชุมสามัญผูถ ือหุน
หมวดที่ 4
การประชุมผูถือหุน
ขอ 29 คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําป ภายใน 4 เดือน นับแตวันสิ้นสุดรอบปบัญชีของบริษัท
การประชุมผูถือหุนคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ใหเรียกวา การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุม
วิสามัญเมื่อใดก็ไดสุดแตจะเห็นสมควร หรือผูถือหุนซึ่งมีหุนนับจํานวนรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 5 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด หรือ
ผูถือหุนไมนอยกวา 25 คน ซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 10 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดเขาชื่อกันทําหนังสือขอให
คณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได แตตองระบุเหตุผลในการที่ขอใหเรียกประชุมไวในหนังสือดังกลาวนั้น
ในกรณีนี้ใหคณะกรรมการจัดประชุมผูถือหุนภายใน 1 เดือนนับแตวันที่ไดรับหนังสือจากผูถือหุน
ขอ 30 ในการเรียกประชุมผูถือหุน ใหคณะกรรมการจัดทําเปนหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่
จะเสนอตอที่ประชุม พรอมทั้งรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหชัดเจนวาเปนเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แลวแต
กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกลาว และจัดสงใหผูถือหุนและนายทะเบียนทราบไมนอยกวา 7 วัน กอนวันประชุม และ
โฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพติดตอกัน 3 วันและตองกอนวันประชุมไมนอยกวา 3 วัน
ใหคณะกรรมการหรือกรรมการที่ไดรับมอบหมายเปนผูกําหนดวัน เวลา และสถานที่ที่ประชุมผูถือหุน ซึ่งสถานที่ที่จะใชเปนที่
ประชุมผูถือหุนนั้นตองอยูในทองที่อันเปนที่ตั้งของสํานักงานใหญ หรือสํานักงานสาขา หรือจังหวัดใกลเคียงกับที่ตั้งของสํานักงานใหญ และ
สํานักงานสาขา หรือจังหวัดอื่น ตามที่คณะกรรมการเห็นวาเหมาะสม
ขอ 31 ในการประชุมผูถือหุน ผูถือหุนอาจมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขาประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได หนังสือมอบฉันทะ
จะตองลงวันที่ และลงลายมือชื่อของผูถือหุนที่มอบฉันทะ และจะตองเปนไปตามแบบที่นายทะเบียนกําหนด
หนังสือมอบฉันทะนี้จะตองมอบใหแกประธานกรรมการหรือผูที่ประธานกรรมการกําหนด ณ ที่ประชุมกอนผูรับมอบฉันทะเขารวม
ประชุม
ขอ 32 ในการประชุมผูถือหุน ตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) มาประชุมไมนอยกวา 25 คน หรือไมนอยกวา 25 คน
หรือไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถือหุนทั้งหมด และตองมีจํานวนหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด
ของบริษัท จึงจะเปนองคประชุม
ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมผูถือหุนครั้งใด เมื่อลวงเวลานัดไปแลวถึง 1 ชั่วโมงจํานวนผูถือหุนซึ่งมาเขารวมประชุมไมครบองค
ประชุมตามที่กําหนดไว หากวาการประชุมผูถือหุนนั้นไดเรียกนัดเพราะผูถือหุนรองขอ ใหการประชุมเปนอันระงับไป แตถาหากการประชุมผู
ถือหุนนั้นมิใชเปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุนรองขอ ใหนัดประชุมใหม และใหสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวา 7 วันกอนวัน
ประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไมบังคับวาตองครบองคประชุม
ขอ 33 ใหประธานกรรมการเปนประธานที่ประชุมผูถือหุน ในกรณีที่ประธานกรรมการไมสามารถเขารวมประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติ
หนาที่ได ถามีรองประธานใหรองประธานกรรมการเปนประธานที่ประชุม ถาไมมีรองประธานกรรมการหรือมีแตไมสามารถเขารวมประชุม
หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหที่ประชุมเลือกผูถือหุนคนหนึ่งซึ่งไดเขารวมประชุมเปนประธานที่ประชุม
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ขอ 34 ประธานในที่ประชุมผูถือหุนมีหนาที่ควบคุมการประชุมใหเปนไปตามกฏหมายและขอบังคับของบริษัทวาดวยการประชุมและใหการ
ประชุมดําเนินไปตามลําดับวาระที่กําหนดไวในหนังสือนัดประชุม เวนแตที่ประชุมจะมีมติใหเปลี่ยนลําดับระเบียบวาระดวยคะแนนเสียงไม
นอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุม
ขอ 35 ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุน ใหหุนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง และผูถือหุนคนใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่
ประชุมจะไดลงมติ ผูนั้นไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดวยในขอบังคับ เวนแตการออกเสียงลงคะแนนเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการ
การออกเสียงลงคะแนนใหกระทําโดยเปดเผย เวนแตผูถือหุนไมนอยกวา 5 คน รองขอและการประชุมลงมติใหลงคะแนนลับก็ให
ลงคะแนนลับ สวนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้น ใหเปนไปตามที่ประธานในที่ประชุมกําหนด
ขอ 36 มติของที่ประชุมผูถือหุนใหประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้
1) ในกรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุน ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถามีคะแนนเสียงเทากัน ใหประธาน
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
2) ในกรณีดังตอไปนี้ ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน
ก. การขายหรือโอนกิจการบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น
ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท
ค. การทํา แกไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเชากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญ การมอบหมายใหบุคคล
อื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงคจะแบงกําไรขาดทุนกัน
ง. การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับ
จ. การเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัท
ฉ. การออกหุนกู
ช. การควบบริษัท
ซ. การเลิกบริษัท
ขอ 37 กิจการอันที่ประชุมสามัญประจําปพึงกระทํามีดังนี้
1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอตอที่ประชุมแสดงถึงผลการดําเนินการบริษัทในรอบปที่ผานมา
2) พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน
3) พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรและการจายเงินปนผล
4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
5) พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี
6) กิจการอื่นๆ
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รายการเอกสารที่ตองแสดงและสงมอบใหแกบริษัทในการลงทะเบียนเขาประชุม
1. ในการประชุมสามัญผูถือหุนบริษัทจะใชขอบังคับในหมวดที่ 4 การประชุมผูถือหุน ขอ 29-37 ในการดําเนินการประชุม
สามัญผูถือหุนครั้งนี้ บริษัทไดแนบสําเนาขอบังคับมาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมแลว
2. สําหรับผูถือหุนที่ประสงคจะเขารวมประชุมดวยตัวเอง กรุณานําบัตรประชาชน หรือ บัตรขาราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ อยาง
ใดอยางหนึ่ง เพื่อเปนหลักฐานในการใชสิทธิเขาประชุม
3. การลงทะเบียนเขาประชุมบริษัทจะเปดลงทะเบียนตั้งแตเวลา 13.00 น. ผูถือหุน หรือผูรับมอบฉันทะ จะตองยื่นเอกสารแสดงตัว
หรือ ใบมอบฉันทะ และลงชื่อในสมุดทะเบียนลายชื่อ หลังจากนั้น เจาหนาที่จะมอบบัตรลงคะแนนใหเพื่อใชในการลงมติตอไป
4. สําหรับผูถือหุนที่ประสงคจะแตงตั้งผูอื่นเขารวมประชุม และออกเสียงแทน โปรดกรอกรายละเอียด และลงลายมือชื่อในใบมอบ
ฉันทะใหครบถวน โดยผูถือหุนสามารถเลือกใชแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบใดแบบหนึ่งที่แนบมากับหนังสือเชิญประชุม
5. ในกรณีผูถือหุนมอบฉันทะใหผูอื่นมารวมประชุมแทน
- กรณีที่ผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดา ผูถือหุนที่มอบฉันทะ และผูรับมอบฉันทะ ตองแนบสําเนา บัตรประชาชน หรือบัตร
ขาราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ อยางใดอยางหนึ่ง พรอมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองมาพรอมกับหนังสือมอบฉันทะ
ดวย
- กรณีผูถือหุนเปนนิติบุคคล ผูถือหุนที่มอบฉันทะตองแนบสําเนาหนังสือรับรองและลงลายมือชื่อรับรองโดยผูมีอํานาจของ
นิติบุคคลนั้น สวนผูรับมอบฉันทะ ตองแนบสําเนา บัตรประชาชน หรือ บัตรขาราชการ หรือ ใบอนุญาตขับขี่ อยางใดอยาง
หนึ่ง พรอมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองมาพรอมกับหนังสือมอบฉันทะดวย
6. ในกรณีผูถือหุนตองการมอบฉันทะใหกับกรรมการอิสระเปนผูรับมอบฉันทะ ผูถือหุนสามารถเลือกมอบฉันทะใหกับ กรรมการ
อิสระ คือ นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือนายพงษเทพ ผลอนันต กรรมการตรวจสอบ หรือ
นายศรีภพ สารสาส กรรมการตรวจสอบ หรือนายชาติชาย เย็นบํารุง กรรมการอิสระทานหนึ่งทานใดก็ได
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วิธีนับคะแนนและการประกาศผลคะแนน การประชุมสามัญประจําปผูถือหุน ครั้งที่ 1/2555
ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน
1. การออกเสียงลงคะแนน ประธานในที่ประชุมขอใหผูถือหุนออกเสียงลงคะแนน
2. ผูถือหุนเฉพาะที่ประสงคจะออกเสียงไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ใหทําเครื่องหมายในชอง ไมเห็นดวย หรืองดออก
เสียง ในบัตรลงคะแนน และประธานฯ จะใหเจาหนาที่นําบัตรลงคะแนนของผูถือหุนไปตรวจนับคะแนนเสียง และ
ประกาศผลคะแนนเสียงใหที่ประชุมทราบ
3. ผูถือหุนที่ไมออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียง หรือไมสงบัตรลงคะแนนใหเจาหนาที่ จะถือวามีมติเห็นดวย
ตามที่ประธานเสนอตอที่ประชุม
กติกาการนับคะแนนเสียง
1. ใหนับหนึ่งหุนเปนหนึ่งเสียง และใหถือเอาเสียงขางมากเปนมติ เวนแตกฎหมายกําหนดเปนอยางอื่น ถาคะแนนเสียง
เทากันใหประธานมีเสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่งตางหากจากในฐานะเปนผูถือหุน
2. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแตละระเบียบวาระ จะนับคะแนนเสียงของผูถือหุนในที่ประชุม เฉพาะที่ออกเสียงไมเห็น
ดวย และ/หรือ งดออกเสียง แลวนําไปหักออกจากจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนในที่ประชุม เฉพาะที่มอบฉันทะที่ได
บันทึกไวลวงหนา
3. หากผูเขารวมประชุมประสงคจะออกจากหองประชุมโดยออกเสียงลงคะแนนไวลวงหนา โปรดติดตอเจาหนาที่ เวนแต
ประสงคจะใหถือวาออกเสียงลงคะแนนเห็นดวย
4. การแจงผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง และบัตรเสีย โดยในแตละระเบียบ
วาระจะใชจํานวนหุนของผูเขาประชุมลาสุด
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ขั้นตอนการเขารวมการประชุมสามัญผูถอื หุนครั้งที่ 1/2555
ผูถ ือหุน
บุคคลธรรมดา
มาดวยตนเอง

นิติบุคคล
มอบฉันทะ

มอบฉันทะ

ตรวจเอกสาร
- หนังสือมอบฉันทะ และอากรแสตมป
- สําเนาบัตรประชาชนผูมอบ-รับรอง
- แบบฟอรมลงทะเบียน
- แสดงบัตรประชาชนผูรับมอบ

ลงทะเบียน
-แบบฟอรมลงทะเบียน – ลงชื่อ
- แสดงบัตรประชาชน

ตรวจเอกสาร
- หนังสือมอบฉันทะ และอากรแสตมป
- สําเนาบัตรประชาชนผูมอบ-รับรอง
- หนังสือรับรองนิติบุคคล-รับรอง
- แบบฟอรมลงทะเบียน
- แสดงบัตรประชาชนผูรับมอบ

ลงทะเบียน
-เอกสารขางตน
- ลงชื่อในแบบฟอรม

เขาหองประชุม
เวลา 14.00
เริ่มประชุมตามลําดับระเบียบวาระ

บัตรลงคะแนน*
การลงคะแนนเสียง - เก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะกรณีไมเห็นดวยหรืองดออกเสียง
โดยยกมือเพื่อใหเจาหนาที่ไปเก็บบัตรลงคะแนน
(ผูรับมอบฉันทะที่ผูมอบฉันทะลงคะแนนไวแลว จะไมไดรับ
บัตรลงคะแนน และไมออกเสียงอีก)
ประธานแถลงสรุปผลคะแนนและมติตอที่ประชุม
*เมื่อเลิกประชุม ขอใหทุกทานสงบัตรลงคะแนนที่เหลืออยูคืนใหกับเจาหนาทีด่ วย เพื่อใชประกอบการ
ตรวจสอบคะแนนระเบียบวาระที่ 5 เรื่องการเลือกตั26
้งกรรมการ

สิ่งที่สงมาดวยหมายเลข 10
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
(แบบทั่วไปซึ่งเปนแบบงายไมซับซอน)

ปดอากร 20 บาท

เขียนที่ ………………………..………..
วันที่ ..…. เดือน ………….. พ.ศ. ……..
ขาพเจา ………………….…………………………………………… สัญชาติ …………………….……………………………..
อยูบานเลขที่ ………………………………..ถนน…………..…………………ตําบล/แขวง……………………..……..………………..
อําเภอ ………………..………………………จังหวัด………….……………….รหัสไปรษณีย …………….…………………..
เปนผูถือหุนของ บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) โดยถือ
หุนสามัญจํานวนทั้งสิ้นรวม …………….…….. หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ …………….……. เสียง ดังนี้
ขอมอบฉันทะให
(1) ……………….……………. อายุ ………..……ป อยูบานเลขที่ ………………………………………………
ถนน ………………………..……………….ตําบล/แขวง …………………………………..อําเภอ/เขต ………………………….
จังหวัด ………………..…………………… รหัสไปรษณีย ………….…………………….. หรือ
(2) …….………………………. อายุ ……………ป อยูบานเลขที่ ………………………………………….
ถนน ………………………………………….ตําบล/แขวง ………………………………..อําเภอ/เขต …………………………….
จังหวัด ……………………………………… รหัสไปรษณีย …………………………….. หรือ
(3) ………..……………………. อายุ ……………ป อยูบานเลขที่ ………………………………………….
ถนน ………………………………………….ตําบล/แขวง ………………………………..อําเภอ/เขต …………………………….
จังหวัด ……………………………………… รหัสไปรษณีย ……………………………..
คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจา ในการประชุม
สามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2555 ในวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ.หองบอลรูม 2 โรงแรมโซฟเทล
โซ แบงคอก เลขที่ 2 ถนนสาธรเหนือ บางรัก 10500 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย
กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมนั้น ใหถอ
ื เสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ

ลงชื่อ ……………………………………………. ผูมอบฉันทะ
(……………………………….)

ลงชื่อ ……………………………………………. ผูรับมอบฉันทะ
(………………………………..)
หมายเหตุ : 1. ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียว เปนผูเขาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนไมสามารถแบงแยกจํานวนหุน ใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได
2. ผูมอบฉันทะ และผูรับมอบฉันทะจะตองแนบสําเนาบัตรประชาชนมาพรอมหนังสือมอบอํานาจดวย
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ปดอากร 20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
(แบบที่กําหนดรายการตางๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
เขียนที่ ………………………………………………
วันที่ ……. เดือน ……… พ.ศ. ………………….
ขาพเจา ……………………………………………………………………….สัญชาติ ………………………………………….
อยูบานเลขที่ …………………………………ถนน……………………………….ตําบล/แขวง…………………………………………..
อําเภอ …………………………………………จังหวัด………………………………..รหัสไปรษณีย ……………………………………
เปนผูถือหุนของ บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) โดยถือ
หุนสามัญจํานวนทั้งสิ้นรวม ……………………หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ …………….. เสียง ดังนี้
ขอมอบฉันทะให
(1)
………………………………………. อายุ ……………ป อยูบานเลขที่ ………………………………………….
ถนน …………………………………………….ตําบล/แขวง ………………………………..อําเภอ/เขต …………………………….
จังหวัด ………………………………………… รหัสไปรษณีย …………………………….. หรือ
(2)
………………………………………. อายุ ……………ป อยูบานเลขที่ ………………………………………….
ถนน …………………………………………….ตําบล/แขวง ………………………………..อําเภอ/เขต …………………………….
จังหวัด ………………………………………… รหัสไปรษณีย …………………………….. หรือ
(3)
………………………………………. อายุ ……………ป อยูบานเลขที่ ………………………………………….
ถนน …………………………………………….ตําบล/แขวง ………………………………..อําเภอ/เขต …………………………….
จังหวัด ………………………………………… รหัสไปรษณีย ……………………………..
คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจา ในการประชุม
สามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2555 ในวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ.หองบอลรูม 2 โรงแรมโซฟเทล
โซ แบงคอก เลขที่ 2 ถนนสาธรเหนือ บางรัก 10500 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย
ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครัง้ นี้ ดังนี้
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2554

□
□

ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

□

เห็นดวย

□

ไมเห็นดวย

□

งดออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2554 และรายงานประจําป

□
□

ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

□

เห็นดวย

□

ไมเห็นดวย

□

งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุล บัญชีกําไรขาดทุน ของบริษัทฯประจําป 2554

□
□

ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

□

เห็นดวย

□
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ไมเห็นดวย

□

งดออกเสียง

วาระที่ 4

พิจารณาจัดสรรเงินกําไรและการจายเงินปนผลประจําป 2554

□
□

ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

□
วาระที่ 5

เห็นดวย

□

ไมเห็นดวย

ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

□
□
□

การแตงตั้งกรรมการทั้งชุด
เห็นดวย

□

□

งดออกเสียง

□

งดออกเสียง

ไมเห็นดวย

□

งดออกเสียง

ไมเห็นดวย

□

งดออกเสียง

□

งดออกเสียง

ไมเห็นดวย

การแตงตั้งกรรมการ เปนรายบุคคล

ชื่อกรรมการนายศิริพงษ อุนทรพันธุ

□

เห็นดวย

□

ไมเห็นดวย

ชื่อกรรมการนายโชดิวัต ดั่นธนสาร

□

เห็นดวย

□

ชื่อกรรมการนายภิสัก จารุดิลก

□

เห็นดวย

□

ชื่อกรรมการนายธนารักษ พงษเภตรา

□

เห็นดวย

□

ไมเห็นดวย

พิจารณาคาตอบแทนกรรมการ

□
□

วาระที่ 7

งดออกเสียง

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ

□
□

วาระที่ 6

□

ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

□

เห็นดวย

□

ไมเห็นดวย

□

งดออกเสียง

พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทน

□
□

ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

□

เห็นดวย

□
29

ไมเห็นดวย

□

งดออกเสียง

การลงคะแนนเสี ย งของผู รั บ มอบฉั น ทะในวาระใดที่ ไ ม เ ป น ไปตามที่ ร ะบุ ไ ว ใ นหนั ง สื อ มอบฉั น ทะนี้ ใ ห ถื อ ว า การ
ลงคะแนนเสียงนั้นไมถูกตอง และไมถือเปนการลงคะแนนเสียงของผูถือหุน
ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจนหรือในกรณีที่
มีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือ
เพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาไดระบุใน
หนังสือมอบฉันทะ ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ
ลงชื่อ …………………………………………………ผูมอบฉันทะ
(…..………………………………………….)

ลงชื่อ …………………………………………………ผูรับมอบฉันทะ
(………..……………………………………..)

ลงชื่อ …………………………………………………ผูรับมอบฉันทะ
(…..………………………………………….)

ลงชื่อ …………………………………………………ผูรับมอบฉันทะ
(…..………………………………………….)
หมายเหตุ : 1. ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขารวมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล
3. กรณีที่ผูถือหุนประสงคจะมอบฉันทะใหกับกรรมการอิสระ ผูถือหุนสามารถเลือกมอบฉันทะใหกับกรรมการ
อิสระคือ นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา หรือ นายพงษเทพ ผลอนันต หรือ นายศรีภพ สารสาส หรือนาย
ชาติชาย เย็นบํารุง ทานหนึ่งทานใดก็ได
4. ผูมอบฉันทะ และผูรับมอบฉันทะ จะตองแนบสําเนาบัตรประชาชนมาพรอมกับหนังสือมอบอํานาจดวย
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ปดอากร 20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
(แบบที่ใชเฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตัง้ ใหคัสโตเดียน (Custodian)
ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน)
เขียนที่ ………………………………………………
วันที่ ……. เดือน ……… พ.ศ. ………………….
ขาพเจา ……………………………………………………………………….สัญชาติ ………………………………………….
อยูบานเลขที่ …………………………………ถนน……………………………….ตําบล/แขวง…………………………………………..
อําเภอ …………………………………………จังหวัด………………………………..รหัสไปรษณีย ……………………………………
เปนผูถือหุนของ บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) โดยถือ
หุนสามัญจํานวนทั้งสิ้นรวม ……………….หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ ………………….. เสียง ดังนี้
ขอมอบฉันทะให
(1)
………………………………………. อายุ ……………ป อยูบานเลขที่ ………………………………………….
ถนน …………………………………………….ตําบล/แขวง ………………………………..อําเภอ/เขต …………………………….
จังหวัด ………………………………………… รหัสไปรษณีย …………………………….. หรือ
(2)
………………………………………. อายุ ……………ป อยูบานเลขที่ ………………………………………….
ถนน …………………………………………….ตําบล/แขวง ………………………………..อําเภอ/เขต …………………………….
จังหวัด ………………………………………… รหัสไปรษณีย …………………………….. หรือ
(3)
………………………………………. อายุ ……………ป อยูบานเลขที่ ………………………………………….
ถนน …………………………………………….ตําบล/แขวง ………………………………..อําเภอ/เขต …………………………….
จังหวัด ………………………………………… รหัสไปรษณีย ……………………………..
คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจา ในการประชุม
สามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2555 ในวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ.หองบอลรูม 2 โรงแรมโซฟเทล
โซ แบงคอก เลขที่ 2 ถนนสาธรเหนือ บางรัก 10500 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย
ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2554

□
□

ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

□

เห็นดวย

□

ไมเห็นดวย

□

งดออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2554 และรายงานประจําป

□
□

ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

□

เห็นดวย

□
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ไมเห็นดวย

□

งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุล บัญชีกําไรขาดทุน ของบริษัทฯประจําป 2554

□
□

ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

□
วาระที่ 4

□

ไมเห็นดวย

งดออกเสียง

ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

□

เห็นดวย

□

ไมเห็นดวย

□

งดออกเสียง

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ

□
□

ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

□
□
□

การแตงตั้งกรรมการทั้งชุด
เห็นดวย

□

เห็นดวย

ชื่อกรรมการนายโชดิวัต ดั่นธนสาร

□

เห็นดวย

ชื่อกรรมการนายภิสัก จารุดิลก

□

□

ไมเห็นดวย

งดออกเสียง

เห็นดวย

□

ไมเห็นดวย

□

งดออกเสียง

□

ไมเห็นดวย

□

งดออกเสียง

□

ไมเห็นดวย

□

งดออกเสียง

ไมเห็นดวย

□

งดออกเสียง

ชื่อกรรมการนายธนารักษ พงษเภตรา

□

□

การแตงตั้งกรรมการ เปนรายบุคคล

ชื่อกรรมการนายศิริพงษ อุนทรพันธุ

วาระที่ 6

□

พิจารณาจัดสรรเงินกําไรและการจายเงินปนผลประจําป 2554

□
□

วาระที่ 5

เห็นดวย

เห็นดวย

□

พิจารณาคาตอบแทนกรรมการ

□
□

ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

□

เห็นดวย

□
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ไมเห็นดวย

□

งดออกเสียง

วาระที่ 7

พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทน

□
□

ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

□

เห็นดวย

□

ไมเห็นดวย

□

งดออกเสียง

การลงคะแนนเสี ย งของผู รั บ มอบฉั น ทะในวาระใดที่ ไ ม เ ป น ไปตามที่ ร ะบุ ไ ว ใ นหนั ง สื อ มอบฉั น ทะนี้ ใ ห ถื อ ว า การ
ลงคะแนนเสียงนั้นไมถูกตอง และไมถือเปนการลงคะแนนเสียงของผูถือหุน
ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจนหรือในกรณีที่
ประชุมมี การพิจารณาหรือลงมติในเรื่อ งใดนอกเหนื อจากเรื่ องที่ ระบุไวขางต น รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรื อ
เพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาไดระบุใน
หนังสือมอบฉันทะ ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ
ลงชื่อ …………………………………………………ผูมอบฉันทะ
(…..………………………………………….)

ลงชื่อ …………………………………………………ผูรับมอบฉันทะ
(…..………………………………………….)

ลงชื่อ …………………………………………………ผูรับมอบฉันทะ
(…..………………………………………….)

ลงชื่อ …………………………………………………ผูรับมอบฉันทะ
(…..………………………………………….)
หมายเหตุ :

1. หนังสือมอบอํานาจแบบ ค.ใชกรณีที่ผูถือหุนปรากฏชื่อในทะเบียนเปนผูล งทุนตางประเทศและแตงตั้ง
ใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนใหเทานั้น
2. หลักฐานที่ตองแนบพรอมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
ก. หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนใหคัสโตเดียน (Custodian) เปนผูดําเนินการลงนามในหนังสือ
มอบฉันทะแทน
ข. หนั ง สื อ ยื น ยั น ว า ผู ล งนามในหนั ง สื อ มอบฉั น ทะแทนได รั บ อนุ ญ าตประกอบธุ ร กิ จ คั ส โตเดี ย น
(Custodian)
3. ผู ถื อหุ น ที่ม อบฉั น ทะจะต อ งมอบฉั นทะให ผูรั บมอบฉั นทะเพี ย งรายเดีย วเป นผู เ ข า ประชุ ม และออกเสี ย ง
ลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได
4. ระเบียบวาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล
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สิ่งที่สงมาดวยหมายเลข 11
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