ADVANCED INFORMATION TECHNOLOGY PUBLIC CO., LTD.

ที่ AIT (SVP-SEC) 006/2556
วันที่ 4 มีนาคม 2556
เรื่ อง ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2556
เรี ยน ท่านผูถ้ ือหุ น้
สิ่ งที่ส่งมาด้วย
1. สําเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2555 (ประกอบการพิจารณาระเบียบ
วาระที่ 1)
2. รายงานประจําปี 2555 (Annual Report) พร้อมงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ ซึ่ งผ่านการ
ตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีภายนอกและคณะกรรมการตรวจสอบ สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 (ประกอบการ
พิจารณาระเบียบวาระที่ 2 และที่ 3)
3. รายละเอียดการจ่ายปันผล และอัตราการจ่ายปั นผลย้อนหลัง 3 ปี (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4)
4. ประวัติกรรมการที่เสนอให้ดาํ รงตําแหน่ง (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 6)
5. คํานิยามกรรมการอิสระของบริ ษทั (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 6)
6. ค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2556 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 7)
7. การแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทน (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 8)
8. ข้อบังคับของบริ ษทั ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผูถ้ ือหุ น้
9. รายการเอกสารที่ตอ้ งแสดงและส่ งมอบให้แก่บริ ษทั ในการลงทะเบียนเข้าประชุม วิธีนบั คะแนนและการประกาศผล
คะแนน ขั้นตอนการเข้าร่ วมประชุม
10. หนังสื อมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
11. แผนที่สถานที่จดั ประชุม
ด้วยบริ ษทั แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชัน่ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) จะจัดให้มีการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2556
ในวันศุกร์ ที่ 5 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้ น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุ งเทพฯ 92 ซอยแสงแจ่ ม ถนน
พระราม 9 ห้ วยขวาง 10320 เพื่อพิจารณาเรื่ องต่างๆตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 เมือ่ วันที่ 5 เมษายน 2555
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล บริ ษทั ฯได้จดั ทํารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2555 ซึ่ งได้จดั ขึ้นเมื่อวันที่ 5 เมษายน
2555 ตามสิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วยหมายเลข 1 นับแต่วนั ประชุมตามที่กฎหมายกําหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ ทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ
(www.ait.co.th) แล้วไม่ปรากฏว่ามีผคู้ ดั ค้านหรื อขอแก้ไขใดๆ
ความเห็นคณะกรรมการฯ: เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2555 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2555
ดังกล่าวให้ผถู้ ือหุน้ รับรอง
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ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2555 และรายงานประจําปี
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล บริ ษทั ฯได้รวบรวมจัดทํารายงานเกี่ยวกับกิจการของบริ ษทั ฯ ในด้านต่างๆ ในรอบปี 2555ดัง
รายละเอียดปรากฏในรายงานประจําปี 2555 ตามสิ่ งที่ส่งมาด้ วยหมายเลข 2
ความเห็นคณะกรรมการฯ: เห็นสมควรสรุ ปรายงานเกี่ยวกับกิจการของบริ ษทั ฯในรอบปี 2555 ให้ผถู้ ือหุ น้ รับทราบในวัน
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ฯ
ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกาํ ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯประจําปี 2555
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล บริ ษทั ได้จดั ทํางบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกาํ ไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จและงบกระแสเงินสดของบริ ษทั ฯ
ประจําปี 2555 ซึ่งรับรองโดยผูส้ อบบัญชี บริ ษทั สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบเรี ยบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียด ปรากฏในรายงานประจําปี 2555 ของบริ ษทั ฯ ตามสิ่ งที่ส่งมาด้ วยหมายเลข 2
ความเห็นคณะกรรมการฯ: เห็นสมควรให้ผถู้ ือหุ น้ พิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกาํ ไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จของ
บริ ษทั ฯประจําปี 2555 ซึ่ งแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯในรอบปี 2555
ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินกําไรและการจ่ ายเงินปันผลประจําปี 2555
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล บริ ษทั มีนโยบายจ่ายปันผลไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุ ทธิ ในกรณี ที่ไม่มีความจําเป็ นอื่นใดในการ
ใช้เงินนั้น และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่กระทบต่อการดําเนินงานปกติของบริ ษทั อย่างมีนยั สําคัญ ตามสิ่ งที่ส่งมาด้ วย
หมายเลข 3
ความเห็นคณะกรรมการฯ: จากการประชุมของคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 พิจารณา
แล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกําไรสุ ทธิ จากผลการดําเนินงานในปี 2555 ดังนี้
4.1 บริ ษทั ได้จดั สรรกําไรเป็ นทุนสํารองตามกฎหมายครบตามจํานวนแล้ว
4.2 จัดสรรเป็ นเงินปันผลอีกในอัตราหุน้ ละ 2.75 บาท ซึ่ งเมื่อรวมกับเงินปั นผลระหว่างกาลในอัตราหุน้ ละ 1.25 บาท
เท่ากับบริ ษทั จ่ายเงินปันผลรวมทั้งปี 2555 ในอัตราหุน้ ละ 4.00 บาท โดยกําหนดวัน Record Date เป็ นวันที่ 22
เมษายน 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยปิ ดสมุด
ทะเบียนพักการโอนหุน้ เพื่อสิ ทธิในการรับเงินปั นผลในวันที่ 23 เมษายน 2556 และจะจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 3
พฤษภาคม 2556
4.3 กําไรส่ วนที่เหลือ บริ ษทั จะจัดเป็ นกําไรสะสมที่ยงั ไม่จดั สรรต่อไป
ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั ลิ ดทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสื อบริคณห์ สนธิของบริษัท
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล บริ ษทั ได้จดทะเบียนหุ น้ สามัญไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิ Warrant และ ESOP warrant ที่ยงั ไม่ได้ใช้
สิ ทธิ จนครบกําหนดระยะเวลาการใช้สิทธิแล้ว จํานวน 226,364 หุน้ มูลค่าหุ น้ ที่ตราไว้หุน้ ละ 5 บาท
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ความเห็นคณะกรรมการฯ: จากการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2256 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 พิจารณาแล้ว
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จาก 345,000,000 บาท เป็ น 343,868,180
บาท โดยตัดหุน้ จดทะเบียนของบริ ษทั ที่ไม่ได้มีใช้สิทธิขายจํานวน 226,364 หุ น้ มูลค่าหุ น้ ที่ตราไว้หุน้ ละ 5 บาท ซึ่ งเป็ นหุน้
ที่เหลือจากหุน้ ที่จดั สรรไว้เพื่อรองรับใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุ น้ สามัญของ
1. ผูถ้ ือหุน้ เดิม AIT-W1 จํานวน
22,614 หุ น้
2. กรรมการและพนักงาน (ESOP) จํานวน
203,750 หุ น้
3. รวมทั้งสิ้ น
226,364 หุ น้
และได้ครบกําหนดระยะเวลาการใช้สิทธิแล้ว และเห็นควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ พิจารณาอนุมตั ิแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ
ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนเป็ นดังนี้
“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จํานวน 343,868,180 บาท (สามร้อยสี่ สิบสามล้านแปดแสนหกหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยแปดสิ บบาท)
แบ่งออกเป็ น
68,773,636 หุ น้ (หกสิ บแปดล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสามพันหกร้อยสามสิ บหกหุน้ )
มูลค่าหุ น้ ละ
5 บาท
(ห้าบาท)
โดยแยกออกเป็ น;
หุน้ สามัญ
68,773,636 หุน้ (หกสิ บแปดล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสามพันหกร้อยสามสิ บหกหุน้ )
หุน้ บุริมสิ ทธิ
“ “
ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการทีค่ รบกําหนดออกตามวาระ
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับบริ ษทั ในหมวด 3 ข้อ 16 กําหนดไว้วา่ ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ทุกครั้ง กรรมการ
จํานวน 1 ใน 3 จะต้องพ้นจากตําแหน่ง ถ้าจํานวนกรรมการที่จะพ้นจากตําแหน่งไม่อาจแบ่งออกได้พอดี 1 ใน 3 ให้กรรมการ
จํานวนใกล้เคียงที่สุดกับจํานวน 1 ใน 3 ออกจากตําแหน่ง ในปี แรกและปี ที่สองภายหลังการจดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริ ษทั
มหาชนจํากัดการออกจากตําแหน่งของกรรมการตามวาระจะใช้วธิ ีจบั สลากกัน ส่ วนในปี ต่อๆไปให้กรรมการคนที่อยูใ่ น
ตําแหน่งนานที่สุดเป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ง และหากในคราวเดียวกันมีกรรมการหลายคนอยูใ่ นตําแหน่งมานานเท่าๆกัน เป็ น
จํานวนมากกว่าจํานวนที่ตอ้ งพ้นจากตําแหน่งในคราวนั้น ให้กรรมการดังกล่าวพ้นจากตําแหน่งโดยใช้วธิ ีจบั สลาก ทั้งนี้
กรรมการที่ออกตามวาระนั้นๆ อาจถูกเลือกเข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่ได้
จากการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 มีกรรมการ 4 ท่าน ที่ครบวาระการดํารง
ตําแหน่ง 4 ท่านดังนี้คือ
1. นายพงษ์เทพ ผลอนันต์
2. นายศรี ภพ สารสาส
3. นายสุ รพร รักตประจิต
4. นายกิจจา เหล่าบุญชัย
ในการพิจารณาเสนอชื่อกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ คณะกรรมการบริ ษทั ได้มอบหมายให้
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดําเนินการพิจารณาเสนอชื่อผูท้ ี่เหมาะสมเป็ นกรรมการต่อคณะกรรมการ
บริ ษทั ในการดําเนินการพิจารณาเลือกกรรมการท่านใหม่แทน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงได้เสนอ
ความเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษทั (โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสี ยมิได้ร่วมพิจารณา) เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ เพื่อให้
แต่งตั้งกรรมการดังต่อไปนี้
1. นายพงษ์เทพ ผลอนันต์
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2. นายศรี ภพ สารสาส
3. นายสุ รพร รักตประจิต
4. นายกิจจา เหล่าบุญชัย
ที่ออกตามระเบียบวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าเป็ นกรรมการอีกวาระหนึ่ง สําหรับประวัติของผูท้ ี่คณะกรรมการเสนอชื่อเพื่อ
แต่งตั้งเป็ นกรรมการ และรายละเอียดในการพิจารณาปรากฏตามสิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วยหมายเลข 4 และ 5
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิตามข้อพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนเสนอ กล่าวคือรับทราบการออกตามวาระของกรรมการจํานวน 4 ท่านคือ นายพงษ์เทพ ผลอนันต์ นายศรี ภพ
สารสาส นายสุ รพร รักตประจิต และนายกิจจา เหล่าบุญชัย และพิจารณาแต่งตั้ง นายพงษ์เทพ ผลอนันต์ นายศรี ภพ สารสาส
นายสุ รพร รักตประจิต และนายกิจจา เหล่าบุญชัย กลับเข้าเป็ นกรรมการบริ ษทั แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชัน่ เทคโนโลยี จํากัด
(มหาชน) ประจําปี 2556 อีกวาระหนึ่ง
ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาค่ าตอบแทนกรรมการ
ในการพิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีความเห็นต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั ดังนี้
1. เนื่องจากเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนยังคงอัตราเดิม ที่ได้รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่
1/2552 แล้ว จึงไม่ตอ้ งนํามาขออนุมตั ิจากที่ประชุมอีก
2. นําเสนอคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ พิจารณาอนุมตั ิจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรู ปของ
เงินบําเหน็จประจําปี 2555 เป็ นเงิน 10.5 ล้านบาท (สิ บล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยจ่ายจากค่าใช้จ่ายในปี 2556 และ
ให้ประธานกรรมการเป็ นผูจ้ ดั สรรค่าตอบแทนประจําปี รายละเอียดในการพิจารณาปรากฏตามสิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย
หมายเลข 6
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ พิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2555 เป็ น
เงิน 10.5 ล้านบาท (สิ บล้านห้าแสนบาทถ้วน) ส่ วนอัตราเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือนได้รับการอนุมตั ิจากการ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2552 แล้วและยังคงใช้อตั ราเดิมอยูจ่ ึงไม่ตอ้ งขออนุมตั ิในการประชุมครั้งนี้ ตามที่
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอมา
U

ระเบียบวาระที่ 8
U

U

U

พจิ ารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่ าตอบแทน
ตามข้อบังคับบริ ษทั ในหมวด 8 ข้อ 54 กําหนดไว้วา่ ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ทุกครั้งจะต้องมีการแต่งตั้งผูต้ รวจ
สอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชี
U

จากการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้
ประชุมพิจารณาคัดเลือกผูต้ รวจสอบบัญชีของบริ ษทั ในปี 2556 แล้วมีมติเสนอผลการพิจารณาต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริ ษทั เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 1/2556 เพื่อแต่งตั้ง นายกฤษดา เลิศวนา ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
4958 และ/หรื อ นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3930 และ/หรื อ นางชลรส สันติอศั วราภรณ์ผสู้ อบ
4

บัญชีรับ อนุญาตเลขที่ 4523 เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ในปี 2555 ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ต่อรองค่า
ตรวจสอบบัญชีใน ปี 2556 แล้ว ค่าตรวจสอบบัญชีของบริ ษทั แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชัน่ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) เป็ นเงิน
1,155,000 บาทต่อปี ซึ่ งยังคงอัตราเดียวกันกับของปี 2555 รายละเอียดปรากฏตามสิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วยหมายเลข 7
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ พิจารณาแต่งตั้ง
นายกฤษดา เลิศวนา ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 และ/หรื อ
นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3930 และ/หรื อ
นางชลรส สันติอศั วราภรณ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4523 เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ในปี 2556 และกําหนดค่า
ตรวจสอบบัญชี ในปี 2556 ของบริ ษทั แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชัน่ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) เป็ นเงิน 1,155,000 บาทต่อปี
เท่าเดิม
ระเบียบวาระอืน่ ๆ (ถ้ามี)
บริ ษทั กําหนดวันกําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ น้ เพื่อสิ ทธิในการเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ (Record Date) ในวันที่ 4 มีนาคม
2556 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยปิ ดสมุดทะเบียน
รวบรวมรายชื่อผูถ้ ือหุน้ เพื่อสิ ทธิ ในการเข้าร่ วมประชุมในวันที่ 5 มีนาคม 2556
จึงขอเรี ยนเชิญท่านเข้าร่ วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวโดยพร้อมเพรี ยงกัน โดยปฎิบตั ิตามหลักเกณฑ์
และวิธีปฎิบตั ิในการเข้าร่ วมประชุม และการออกเสี ยงลงคะแนนตามเอกสารตามสิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วยหมายเลข 9 การมอบฉันทะ
ให้เข้าร่ วมประชุมตามเอกสารตามสิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วยหมายเลข 10 และแผนที่สถานที่จดั ประชุมตามเอกสารตามสิ่ งที่ส่งมาด้ วย
หมายเลข 11 ที่นาํ ส่ งมาพร้อมหนังสื อเชิญประชุมนี้แล้ว

ขอแสดงความนับถือ
บริ ษทั แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชัน่ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
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สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วยหมายเลข 1
สํ าเนารายงานการประชุมใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555
ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 1
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555
ประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2555 เวลา 14.05 น. ณ ห้องบอลรู ม ชั้น 8 โรงแรมโซฟิ เทล โซ แบงคอก เลขที่ 2 ถนนสาธรเหนือ บางรัก
กรุ งเทพมหานคร 10500 มีผถู้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผอู้ ื่นเข้าร่ วมประชุมแทนจํานวน 165 ราย นับจํานวนหุน้ รวมกัน
ได้ 26,512,222 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 39.28 ของจํานวนหุ น้ ที่จาํ หน่ายได้ท้ งั หมดของบริ ษทั ซึ่ งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุน้ ที่จาํ หน่ายได้ท้ งั หมด
ของบริ ษทั แล้ว ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริ ษทั ข้อ 32 โดยมีนายธนา ไชยประสิ ทธิ์ ทําหน้าที่เป็ นประธานในที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ครั้งที่ 1/2555
ก่อนเข้าสู่ วาระการประชุม นายวรวิทย์ วัฒนกุลจรัส เลขานุการบริ ษทั ได้ช้ ีแจงเกี่ยวกับการออกเสี ยงลงคะแนน โดยการลงคะแนนใน
วาระต่างๆขอให้ใช้บตั รลงคะแนนที่ได้แจกให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าที่ได้ลงทะเบียนแล้ว จากนั้นประธานกล่าวเปิ ดการประชุมและดําเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 เมือ่ วันที่ 8 เมษายน 2554
U

ประธานฯเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ รับทราบรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2554 ไม่ปรากฏว่ามี
ผูใ้ ดคัดค้านหรื อขอแก้ไขใดๆ
รากฏว่าไม่มีผถู้ ืประธานฯได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผถู้ ือหุ น้ ท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมประเด็นใดหรื อไม่ ปอหุน้ ท่านใดมีขอ้
ซักถาม
มติที่ประชุ ม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 1/2554 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของ
จํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้
เห็นด้วย
26,583,769
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
100
ไม่เห็นด้วย
2
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0
งดออกเสี ยง
0
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0
U

U

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2554 และรายงานประจําปี
U

ประธานฯได้ขอให้นายศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่รายงานสรุ ปผลการดําเนินงานในปี ที่ผา่ นมา ซึ่ งนายศิริพงษ์ได้
รายงานต่อที่ประชุมโดยสรุ ปจากงบการเงิน ณ สิ้ นปี 2554 ดังนี้
1. บริ ษทั มีรายได้ที่เจริ ญเติบโตขึ้นเป็ นลําดับทุกปี ตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปี 2554 แม้จะประสบกับปัญหานํ้าท่วมในปี ที่ผา่ นมา แต่ก็
ยังคงรักษาฐานรายได้ให้อยูใ่ นระดับที่ใกล้เคียงกับเป้ าที่ต้ งั ไว้เดิม
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2. ในแง่ที่มาของรายได้จาํ แนกตามกลุ่มของลูกค้าก็มีหลากหลาย แต่รายได้ส่วนใหญ่ยงั คงมาจากลูกค้าหลักของบริ ษทั คือ บมจ.
กสท โทรคมนาคม (CAT) และ บมจ. ทีโอที (TOT) โดยที่รายได้จากการขายโครงการมีมากกว่า 90% ที่เหลือจะเป็ นรายได้จาก
บริ การและค่าเช่าอุปกรณ์ประมาณ 8% และ 1% ตามลําดับ
3. บริ ษทั ยังคงรักษาอัตรากําไรขั้นต้น (GP margin) อยูท่ ี่ประมาณ 23% ซึ่ งคาดว่าจะอยูใ่ นระดับที่สมควร เมื่อเทียบกับอุตสาหกรรม
ประเภทเดียวกัน
4. ส่ วนอัตรากําไรสุ ทธิ (Net Profit margin) อยูท่ ี่ 9% ประมาณ 439 ล้านบาท ซึ่ งยังอยูใ่ นระดับที่น่าพอใจ
5. บริ ษทั ไม่มีเงินกูร้ ะยะยาว เพราะใช้เงินกูโ้ ครงการเป็ นส่ วนใหญ่ จึงมี D/E Ratio ระดับตํ่าอยูท่ ี่นอ้ ยกว่า 1 เท่า
6. อัตราผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์ ROA (Return on Asset) ที่ 17.13 % และ อัตราผลตอบแทนจากส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ROE (Return
on Equity) ที่ 33.51% ใกล้เคียงกับปี ที่ผา่ นๆมา
7. P/E Ratio ที่ระดับ 10 เท่าใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยของตลาดที่ 13.74 มากขึ้นกว่าเดิม (ณ เดือน มี.ค. 2555)
8. Price per book value ที่ระดับ 3.17 สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดเล็กน้อย
9. บริ ษทั จ่ายปันผลมากกว่านโยบายของบริ ษทั ที่ 40% มาตลอดและเป็ นอัตราที่สูงในระดับต้นๆของบริ ษทั ในตลาดหลักทรัพย์

ต่อไปเลย

ประธานได้ช้ ีแจงว่าเนื่องจากระเบียบวาระนี้เป็ นการรับทราบผลการดําเนินงานจึงไม่ตอ้ งขอมติที่ประชุมและข้ามไประเบียบวาระ

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัตงิ บแสดงฐานะทางการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดของบริษัทประจําปี 2554
ประธานฯได้มอบหมายให้นายสุ รพร รักตประจิต รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ชี้แจงดังนี้
งบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จปี 2554 เป็ นงบที่ผตู้ รวจสอบบัญชีรับอนุญาตจากสํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง ให้
ความเห็นว่าถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั◌่วไป โดยมิได้มีเงื่อนไขใดๆ ในการให้ความเห็นดังกล่าว
กัดจึงทําให้บริ ษทั ต้องมีการจัดทํางบการเงินเนื่องจากว่า ในงบแสดงฐานะการเงินของบริ ษทั มีบริ ษทั ย่อย คือ บริ ษทั เมเปิ ลพลัส จํา
รวมด้วย แต่เนื่องจากบริ ษทั เมเปิ ลพลัส จํากัด มีขนาดเล็กอยูแ่ ละรายการที่เกิดขึ้นไม่เป็ นสาระสําคัญในงบการเงินรวมมากนัก ดังนั้นการ
วิเคราะห์งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจะเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่ งในที่น้ ีผมจะขอนําเสนอการวิเคราะห์งบการเงินเฉพาะ
กิจการเป็ นหลัก
สําหรับผลการดําเนินงานของบริ ษทั และการวิเคราะห์งบการเงินสําหรับปี 2554 อย่างละเอียด จะอยูใ่ นรายงานประจําปี หน้า 86-99
ส่ วนในวาระการประชุมนี้จะสรุ ปส่ วนที่เป็ นสาระสําคัญในฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน ดังนี้
งบแสดงฐานะการเงินของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ในส่ วนของสิ นทรัพย์น้ นั อยูท่ ี่หน้า 56 ของรายงานประจําปี
สินทรัพย์หมุนเวียน ในปี 2554 ในงบการเงินเฉพาะกิจการเพิ่มขึ้น 181 ล้านบาท ประมาณ 8% จากปี 2553 คือเพิ่มขึ้นจาก 2,281 ล้าน
บาทเป็ น 2,462 ล้านบาท ซึ่ งการเพิ่มขึ้นส่ วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ที่ยงั ไม่เรี ยกชําระสุ ทธิดว้ ยการลดลงของสิ นค้าคงเหลือ
การเพิ่มขึ้นของรายได้ที่ยงั ไม่เรี ยกชําระในปี 2554 มาจากการรับรู้รายได้ของโครงการตามขีดความสําเร็ จของการทํางาน ซึ่ งในปี นี้ มี
งานโครงการขนาดใหญ่ 2-3 โครงการที่ทาํ งานสําเร็ จไปแล้วมากกว่าร้อยละ 50-75 แต่ยงั ไม่ถึงเกณฑ์ที่จะออกใบแจ้งหนี้เรี ยกเก็บเงินจากลูกค้า
ดังนั้นจึงเป็ นเหตุให้รายได้ที่ยงั ไม่เรี ยกชําระเพิม่ ขึ้น
สําหรับการลดลงของสิ นค้าคงเหลือในปี 2554 เมื่อเทียบกับของปี 2553 นั้นมาจากมีการส่ งมอบงานและสิ นค้าคงเหลือของปี 2553
ให้แก่ลกู ค้าจํานวนมากในช่วงปี 2554 และในขณะเดียวกันในช่วงปลายปี 2554 ได้เกิดการชะลอตัวลงในการทํางานและการนําเข้าสิ นค้า
เนื่องมาจากเหตุการณ์อุทกภัยนํ้าท่วมในช่วงเวลาดังกล่าว
U

U

7

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ในปี 2554 ในงบการเงินฉพาะกิจการเพิ่มขึ้น 158 ล้านบาทหรื อ ประมาณ 141% จากปี 2553 คือเพิ่มจาก 112
ล้านบาทเป็ น 270 ล้านบาท ซึ่ งการเพิ่มขึ้นส่ วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้นของอุปกรณ์ให้เช่า สุ ทธิดว้ ย การลดลงของเงินฝากประจําธนาคารที่มี
ภาระคํ้าประกัน
การเพิ่มขึ้นของอุปกรณ์ให้เช่ามาจากการที่ปี 2554 บริ ษทั ได้ลงทุนในโครงการให้เช่าอุปกรณ์โครงการหนึ่ง ซึ่ งมีระยะเวลาการเช่า
ประมาณ 5 ปี และเริ่ มรับรู้รายได้มาตั้งแต่เดือนเมษายน 2554 เป็ นต้นมา ในขณะที่ส่วนเงินฝากประจําธนาคารที่เคยมีภาระคํ้าประกันลดลงอย่าง
มาก เนื่องมาจากธนาคารให้ความไว้วางใจกับบริ ษทั เพิ่มขึ้น โดยพิจารณายอมให้บริ ษทั สามารถถอนภาระคํ้าประกันจากธนาคารในการขอ
หลักประกันต่างๆ และสิ นเชื่อเพื่อใช้ในกิจการได้
โดยสรุ ป สิ นทรัพย์รวมของบริ ษทั ในงบการเงินเฉพาะกิจการในปี 2554 เพิ่มขึ้นประมาณ 339 ล้านบาท หรื อ 14% คือจาก 2,393 ล้าน
บาทเป็ น 2,732 ล้านบาท
ในส่ วนของหนี้ สิน อยูใ่ นงบการเงินหน้า 57 ของรายงานประจําปี
หนี้สิน ของบริ ษทั ส่ วนใหญ่จะเป็ นหนี้สินหมุนเวียน ในปี นี้มีหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นประมาณ 128 ล้านบาท หรื อประมาณ 11% คือ
จาก 1,128 ล้านบาทในปี 2553 เป็ น 1,256 ล้านบาท ในปี 2554 ซึ่งการเพิ่มขึ้นส่ วนใหญ่ประกอบด้วย
1) ภาษีเงินได้คา้ งจ่ายซึ่ งเพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากผลประกอบการที่ดีข้ ึนของบริ ษทั และอัตราภาษีที่เพิ่มขึ้น คือปี 2553 บริ ษทั ได้รับการ
ลดหย่อนภาษีในอัตราร้อยละ 25 สําหรับกําไรสุ ทธิที่ไม่เกิน 300 ล้านบาท และอัตราร้อยละ 30 สําหรับกําไรสุ ทธิที่เกิน 300 ล้านบาท แต่ในปี
2554 บริ ษทั มีอตั ราภาษีร้อยละ 30 ของกําไรสุ ทธิท้ งั จํานวน
2) หนี้สินหมุนเวียนซึ่ งได้แก่ เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าโดยเพิ่มขึ้นจากในช่วงปลายปี 2554 บริ ษทั ได้รับเงินล่วงหน้าจากงานโครงการ
ที่เพิ่งจะเริ่ มงาน
3) ส่ วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี ซึ่ งเกิดจากการกูย้ มื จากสถาบันการเงินเพื่อรองรับงานโครงการที่ทยอยรับ
รับเงินเป็ นงวดเดือน ซึ่ งมีระยะเวลาการรับเงินจากลูกค้าเป็ นเวลา 5 ปี
สําหรับเจ้าหน้าที่การค้าและต้นทุนค้างชําระของปี 2554 กับของปี 2553 นั้นถือว่าเปลี่ยนแปลงน้อยมาก ถ้าหากนําทั้งเจ้าหนี้การค้าและ
ต้นทุนค้างชําระของแต่ละปี มารวมกันจะเท่ากับ 925 ล้านบาท และ 920 ล้านบาท สําหรับของปี 2554 และปี 2553 ตามลําดับ
หนี้สินไม่หมุนเวียน ในปี 2554 บริ ษทั มีหนี้สินไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 56 ล้านบาท หรื อประมาณ 175% คือจาก 32 ล้านบาท เป็ น 88
ล้านบาท ซึ่ งเป็ นการเพิ่มขึ้นส่ วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้นของเงินกูย้ มื ระยะยาว ซึ่ งเหตุผลของการเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันกับการเพิ่มขึ้นของส่ วนของ
เงินกูย้ มื ระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี ซึ่ งได้อธิบายแล้วข้างต้น
โดยสรุ ป หนี้สินรวมของบริ ษทั ในงบการเงินเฉพาะกิจการในปี 2554 เพิม่ ขึ้นประมาณ 183 ล้านบาทหรื อ 16 % คือจาก 1,161 ล้าน
บาท เป็ น 1,344 ล้านบาท
ส่วนของผูถ้ ือหุ น้ อยูท่ ี่งบการเงินหน้า 57 สําหรับยอดคงเหลือของปี 2554 เพิ่มขึ้น 156 ล้านบาท หรื อประมาณ 13 % กล่าวคือเพิ่ม
1,232 ล้านบาท ในปี 2553 เป็ น 1,388 ล้านบาทในปี 2554 ซึ่ งส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ที่เพิ่มขึ้นส่ วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้นของกําไรสะสมที่ยงั ไม่ได้
จัดสรรและการเพิ่มทุนที่ออกจําหน่าย
สําหรับรายได้รวมนั้น รายละเอียดอยูใ่ นหน้า 58 ของรายงานประจําปี ในปี 2554 รายได้ในงบการเงินเฉพาะกิจการมีจาํ นวนประมาณ
4,824 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2553 ซึ่ งมีจาํ นวนประมาณ 4,565 ล้านบาท โดยคิดเป็ นการเพิ่มขึ้นประมาณ 259 ล้านบาท หรื อ 6% โดยส่ วนใหญ่
ที่เพิ่มขึ้นมาจากรายได้จากโครงการขนาดกลางและขนาดเล็กซึ่ งได้แก่โครงการที่มีมูลค่าน้อยกว่า 100 ล้านบาท ซึ่ งมีจาํ นวนโครงการที่เพิ่มขึ้น
มาก (รายละเอียดในหน้า 87)
สําหรับค่าใช้จ่ายรวมของปี 2554 ในงบการเงินเฉพาะกิจการมีจาํ นวนประมาณ 4,161 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2553 ซึ่ งมีจาํ นวน
ประมาณ 4,033 ล้านบาท คิดเป็ นจํานวนเงินเพิ่มขึ้นประมาณ 128 ล้านบาทหรื อ 3% ส่ วนใหญ่เนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นตามรายได้ที่เพิ่มขึ้นโดย
องค์ประกอบส่ วนใหญ่ของค่าใช้จ่ายที่เพิม่ ขึ้นมาจาก 2 ส่ วนคือ
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1. การเพิ่มขึ้นของต้นทุน แต่มีโครงการใหญ่หลายโครงการในปี 2554 มีกาํ ไรขั้นต้นของโครงการสูงกว่ากําไรขั้นต้นของโครงการ
ในปี 2553 ซึ่ งเป็ นโครงการที่มีองค์ประกอบหลักเป็ นตัวอุปกรณ์ ซึ่ งปกติจะมีกาํ ไรขั้นต้นค่อนข้างตํ่า
2. การเพิม่ ขึ้นของค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารเช่น ค่ารับรองลูกค้า ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน เช่น ค่านายหน้า และโบนัส
เป็ นต้น และการตั้งสํารองหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มเติมสําหรับลูกหนี้ที่ยงั เรี ยกเก็บเงินไม่ได้
จากปัจจัยข้างต้นทําให้ในปี 2554 บริ ษทั มีกาํ ไรสุ ทธิในงบการเงินเฉพาะกิจการจํานวนประมาณ 439 ล้านบาท ซึ่ งเพิ่มขึ้นจากปี 2553
ในงบการเงินจากปี 2553 ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ที่มีจาํ นวน 379 ล้านบาท คิดเป็ นจํานวนที่เพิ่มขึ้นประมาณ 60 ล้านบาท หรื อ 16% ส่ งผลให้
กําไรสุ ทธิต่อหุน้ ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีมูลค่าเท่ากับ
มติที่ประชุ ม ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิงบแสดงฐานะทางการเงิน และ งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ และงบกระแสเงินสดประจําปี 2554 ตามที่
คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้
เห็นด้วย
28,349,026
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
100
ไม่เห็นด้วย
2 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0
งดออกเสี ยง
0 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0
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ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินกําไรและการจ่ ายเงินปันผลประจําปี 2554
U

ประธานฯมอบหน้าที่ให้ นายวรวิทย์ วัฒนกุลจรัส เลขานุการบริ ษทั เป็ นผูช้ ้ ีแจงถึงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เกี่ยวกับการ
พิจารณาจัดสรรกําไร และจ่ายเงินปันผล ดังต่อไปนี้ บริ ษทั มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุ ทธิ ในกรณี ที่ไม่มีเหตุจาํ เป็ น
อื่นใดในการใช้เงินนั้น การจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่กระทบต่อการดําเนินการปกติของบริ ษทั อย่างมีนยั สําคัญ และ จากการประชุมของ
คณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/ 2555 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ พิจารณาอนุมตั ิการ
จัดสรรกําไรสุ ทธิ จากการดําเนินงานในปี 2554 ดังต่อไปนี้
1. จัดสรรเป็ นเงินปั นผลจากผลเพิ่มเติมอีกในอัตราหุ น้ ละ 3.50 บาท เมื่อรวมกับเงินปั นผลระหว่างกาลในอัตราหุน้ ละ 1.50 บาท เท่ากับ
บริ ษทั จ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินสดสําหรับผลการดําเนินงานในปี 2554 ในอัตราหุน้ ละ 5.00บาท
2. บริ ษทั จะทําการจ่ายปันผลให้แก่ผถู้ ือหุน้ ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2555 โดยกําหนดวัน Record date เป็ นวันที่ 23 เมษายน 2555 และให้
รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ น้ เพื่อสิ ทธิ ใน
การรับปันผลในวันที่ 24 เมษายน 2555
3. จํานวนหุน้ ใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ warrant ณ วันที่ 30 มีนาคม 2555 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ราย
4.1 จํานวนรายที่ยนื่ ขอใช้สิทธิ
13
4.2 จํานวนใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่สิทธิ จํานวน
213,347
หน่วย
4.3 จํานวนหุน้ สามัญที่ได้จากการใช้สิทธิ จํานวน
213,347
หุ น้
4.4 จํานวนเงินที่ได้รับจากใช้สิทธิ (ที่ราคา 16.50 บาทต่อหุ น้ )
3,520,225.50
บาท
409,153
หน่วย
4.5 จํานวนในสําคัญแสดงสิ ทธิคงเหลือจํานวน
4.6 จํานวนหุ น้ สามัญทั้งหมดของบริ ษทั จะเท่ากับ
67,675,144
หุ น้
4.7 คิดเป็ นยอดเงินจ่ายปันผลทั้งสิ้ น
203,863,004
บาท
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คุณสุ พจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผูถ้ ือหุน้ ขอเสนอความเห็นต่อที่ประชุมดังนี้วา่ เนื่องจากอัตราภาษีเงินได้ของนิติบุคคลจะลดลงเหลือ 23%
บริ ษทั น่าจะนํากําไรสะสมในส่ วนที่เสี ยภาษีในอัตรา 25% และ 30% ออกมาจ่ายเป็ นเงินปั นผลก่อน เพื่อผูถ้ ือหุน้ จะได้ประโยชน์จากการเครดิต
ภาษี ซึ่ งประธานขอรับไว้พิจารณาต่อไป
มติที่ประชุ ม ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิจดั สรรเงินกําไรและการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2554 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของ
จํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้
เห็นด้วย
28,452,026
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
100
ไม่เห็นด้วย
2 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0
งดออกเสี ยง
0 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0
U

U

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการทีค่ รบกําหนดออกตามวาระ
U

ประธานฯได้ขอให้เลขานุการบริ ษทั นายวรวิทย์ วัฒนกุลจรัส ได้ช้ ีแจงดังนี้ ข้อบังคับบริ ษทั ในหมวด 3 ข้อ 16 กําหนดไว้วา่ ในการ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ทุกครั้ง กรรมการจํานวน 1 ใน 3 จะต้องพ้นจากตําแหน่ง ถ้าจํานวนกรรมการที่พน้ จากตําแหน่งไม่อาจแบ่งได้พอดี 1 ใน 3
ให้กรรมการจํานวนใกล้เคียงที่สุดกับจํานวน 1 ใน 3 ออกจากตําแหน่ง ซึ่ งก็คือ 4 ท่าน จากการประชุมของคณะกรรมการครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่
17 กุมภาพันธ์ 2555 มีกรรมการ 4 ท่านที่ตอ้ งออกตามวาระ คือ นายศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์ นายโชดิวตั ดัน่ ธนสาร นายภิสัก จารุ ดิลก และ นาย
ชาติชาย เย็นบํารุ ง โดยที่นายชาติชาย เย็นบํารุ ง แสดงความจํานงไม่ประสงค์จะขอให้คณะกรรมการสรรหาฯนําเสนอเพื่อแต่งตั้งกลับอีกครั้ง
หนึ่ง เนื่องจากภาระหน้าที่ในงานที่ดูแลโดยตรงเพิ่มมากขึ้น คณะกรรมการสรรหาฯจึงได้พิจารณาคุณสมบัติ ความสามารถของผูท้ ี่เหมาะสมเข้า
รับตําแหน่งกรรมการอิสระแทนคุณชาติชาย และมีความเห็นขอเสนอนายธนารักษ์ พงษ์เภตราเป็ นกรรมการอิสระแทนคุณชาติชาย เย็นบํารุ ง
และได้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษทั (โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสี ยมิได้ร่วมพิจารณา) เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ให้พิจารณา
แต่งตั้งกรรมการดังต่อไปนี้
1. นายศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์
2. นายโชดิวตั ดัน่ ธนสาร
3. นายภิสัก จารุ ดิลก
4. นายธนารักษ์ พงษ์เภตรา
โดยที่ 3 ท่านแรกเป็ นการแต่งตั้งกลับเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ่ง ส่ วนท่านที่ 4 นายธนารักษ์ พงษ์เภตราเป็ นการแต่งตั้งใหม่ทดแทน
ท่านเดิม ซึ่ งคณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ที่ให้นาํ เสนอต่อที่
ประชุมผูถ้ ือหุ น้ เพื่อแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านเป็ นกรรมการ และกรรมการอิสระ ทางคณะกรรมการบริ ษทั จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือ
หุน้ เพื่อแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน โดยขอให้เป็ นการลงมติเป็ นรายบุคคลตามบัตรลงคะแนนที่ได้รับ
มติที่ประชุ ม ที่ประชุมมีมติรับรองรายชื่อกรรมการที่ออกตามวาระ และมีมติรับรองการกลับเข้ามาดํารงตําแหน่งเป็ นรายบุคคลตามที่
คณะกรรมการบริ ษทั เสนอด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนในวาระนี้
ดังนี้
U

U

รายชื่อ
1. นายศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์
U

เห็นด้วย
28,452,055 เสี ยง

ไม่เห็นด้วย
2 เสี ยง

U

U
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งดออกเสี ยง
0 เสี ยง
U

2. นายโชดิวตั ดัน่ ธนสาร
3. นายภิสัก จารุ ดิลก
4. นายธนารักษ์ พงษ์เภตรา

คิดเป็ นร้อยละ 100
28,452,055 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 100
28,452,055 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ100
28,452,055 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 100

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาค่ าตอบแทนกรรมการ
U

คิดเป็ นร้อยละ 0
2 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 0
2 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 0
2 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 0

คิดเป็ นร้อยละ 0
0 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 0
0 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 0
0 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 0

U

ประธานฯได้ขอให้เลขานุการบริ ษทั นายวรวิทย์ วัฒนกุลจรัส เป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลเกี่ยวกับมติของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนที่นาํ เสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อให้นาํ เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ โดยที่อตั ราเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือนของ
คณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนยังคงอัตราเดิมที่ได้รับอนุมตั ิจากที่
ประชุมผูถ้ ือสามัญหุ น้ ประจําปี 2552 แล้ว จึงไม่ตอ้ งนํากลับมาให้อนุมตั ิอีก
อย่างไรก็ตามที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนครั้งที่1/2555 ได้มีความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั
เพื่อให้พิจารณานําเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ เรื่ องค่าตอบแทนกรรมการในรู ปของเงินบําเหน็จประจําปี 2554 เป็ นเงิน 13.0 ล้านบาท โดยให้เป็ น
ค่าใช้จ่ายในปี 2555 และให้ประธานกรรมการเป็ นผูจ้ ดั สรรต่อไป
มติที่ประชุ ม ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการในรู ปของเงินบําเหน็จประจําปี 2554 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสี ยงข้าง
มากของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้
เห็นด้วย
28,454,055 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0
ไม่เห็นด้วย
2 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0
งดออกเสี ยง
0 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0
U

U

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่ าตอบแทน
U

ประธานฯขอให้นายโชคชัย ตั้งพูลสิ นธนา ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็ นผูช้ ้ ีแจงดังต่อไปนี้ ตามข้อบังคับบริ ษทั ในหมวด 8 ข้อ 54
กําหนดไว้วา่ ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ สามัญประจําปี แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริ ษทั และจากการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ เพื่อแต่งตั้ง
1. นายกฤษดา เลิศวนา ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958
2. นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930
3. นางชลรส สันติอศั วราภรณ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523
จากบริ ษทั สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ประจําปี 2555 พร้อมทั้งกําหนค่าสอบบัญชีเป็ นจํานวนเงิน
1,155,000 บาท ซึ่ งเป็ นอัตราเดียวกันมาเป็ นปี ที่ 3 ทางคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้คาํ แนะนําที่ดีต่อบริ ษทั มีความเป็ นอิสระ และให้ความ
ร่ วมมือกับบริ ษทั ด้วยดีเสมอมา จึงได้ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามข้อแสนอข้างต้น
11

มติที่ประชุ ม ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทน ประจําปี 2555 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสี ยงข้าง
มากของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้
เห็นด้วย
28,455,055
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
100
ไม่เห็นด้วย
2
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0
งดออกเสี ยง
0
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0
ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอืน่ ๆ
U

U

-ไม่มีประธานฯได้ขอปิ ดการประชุม และขอขอบคุณผูถ้ ือหุ น้ ทุกท่านที่มาเข้าร่ วมประชุมในวันนี้ โดยทางบริ ษทั จะนําข้อเสนอแนะที่เป็ น
ประโยชน์ไปปรึ กษาหารื อกันต่อไป
ปิ ดการประชุมเวลา 15.10 น.

12

สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วยหมายเลข 3
รายละเอียดการจ่ ายปันผล และอัตราการจ่ ายปันผลย้ อนหลัง 3 ปี
ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4
1. นโยบายจ่ ายเงินปันผลของบริษัท: บริ ษทั มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุ ทธิ ในกรณี ที่ไม่มีเหตุจาํ เป็ นอื่น
ใดในการใช้เงินนั้น และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่กระทบต่อการดําเนินงานปกติของบริ ษทั อย่างมีนยั สําคัญ
2. ประวัตกิ ารจ่ ายเงินปันผลในช่ วง 3 ปี :
หัวข้ อ
กําไรสุ ทธิ (ล้านบาท)
กําไรสุ ทธิต่อหุน้ (บาท)
เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุน้ )1/
เงินปันผล (บาท/หุน้ )2/
รวมเงินปันผลทั้งปี (บาท/หุน้ )3/
อัตราการจ่ายเงินปันผลเปรี ยบเทียบกับกําไรสุ ทธิ
จํานวนหุน้ ทั้งสิ้ น

ปี 2555
363.62
5.35
1.25
2.75
4.00
75.31%
68,773,636

ปี 2554
438.93
6.57
1.50
3.50
5.00
76.60%
67,461,797

ปี 2553
379.14
5.97
1.50
3.00
4.50
77.91%
66,185,862

หมายเหตุ:
1/ ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันศุกร์ ที่ 10 สิ งหาคม 2555 คณะกรรมการมีมติให้จ่ายเงินปั นผล
ระหว่างกาลจากผลประกอบการระหว่างเดือน มกราคม-มิถุนายน 2555 ในอัตราหุน้ ละ 1.25 บาท
2/ ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 คณะกรรมการบริ ษทั มีมติเสนอต่อที่
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2556 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิจ่ายเงินปันผลเพิม่ จากผลการดําเนินงานในรอบปี 2555
ในอัตราหุน้ ละ 2.75 บาท
3/ ดังนั้นในปี 2555 บริ ษทั จะจ่ายเงินปันผลเป็ นเงินสดให้กบั ผูถ้ ือหุ น้ รวมในอัตราหุ น้ ละ4.00 บาท
3. อัตราเงินปันผลทีเ่ สนอจ่ ายในปี 2555: เนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันศุกร์ ที่ 10 สิ งหาคม 2555 มี
การอนุ มตั ิให้จ่ายเงิ นปั นผลระหว่างกาลจากผลประกอบการ มกราคม-มิ ถุนายน 2555 ในอัตราหุ ้นละ 1.25 บาท และจากผล
ประกอบการในรอบปี 2555 ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2556 จึงมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือให้จ่ายเงินปั น
ผลเพิ่มเติมอีกในอัตราหุน้ ละ 2.75 บาท โดยอัตราการจ่ายปันผลเมื่อเปรี ยบเทียบกับกําไรสุ ทธิจะเท่ากับร้อยละ 75.31 % ซึ่ งเป็ นไปตาม
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริ ษทั ตามข้อที่ 1
4. กําหนดวันจ่ ายเงินปันผล: กําหนดวันกําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ เพื่อสิ ทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 22 เมษายน
2556 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้
เพื่อสิ ทธิรับเงินปันผลในวันที่ 23 เมษายน 2556 และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2556
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สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วยหมายเลข 4
ประวัติกรรมการทีเ่ สนอให้ ดาํ รงตําแหน่ ง
ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 6
ชื่อ-สกุล: นายพงษ์เทพ ผลอนันต์
ตําแหน่ง : รองประธานกรรมการบริ ษทั ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
สัญชาติ : ไทย
เกิด: 8 มกราคม 2497
อายุ: 59 ปี
จํานวนหุน้ ที่ถือในบริ ษทั ฯ (31 ธ.ค. 55): 93,300 หุ น้ คิดเป็ นร้อยละ 0.14 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้ว
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริ หาร: - ไม่มี –
ประวัติการทําความผิด : - ไม่มี ที่อยู่ : 36 ซอยศูนย์วจิ ยั 4 ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุ งเทพฯ
วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม:
- ปริ ญญาโทด้านการเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
- ปริ ญญาโทด้านบริ หารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
- ปริ ญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตร Director Certificate Program ของ IOD 36/2003
ประสบการณ์การทํางานในช่วงระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง (บริ ษทั จดทะเบียน)
รองประธาน/ประธานกรรมการสรรหา/กรรมการตรวจสอบ
2546-ปั จจุบนั
บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชัน่ เทคโนโลยี
2555-ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ บมจ. ธนาคารเกียรตินาคิน
2554-2555
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.ทุนภัทร
2553-2554
ที่ปรึ กษากรรมการผูจ้ ดั การ บมจ. เมืองไทยประกันภัย
2553-2554
กรรมการบริ หาร บมจ. ธนาคารกรุ งไทย
2552-2553
กรรมการอิสระ บมจ. ภัทรลิสซิ่ ง
2546- 2555
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บล. ภัทร จํากัด (มหาชน)
2543- 2555
ที่ปรึ กษากรรมการ บมจ. โรแยลเซรามิค อุตสาหกรรม
ประสบการณ์การทํางานในช่วงระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง (กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน)
2553-2555
ประธานกรรมการ บจ.กรุ งไทย ไอบีเจ ลิสซิ่ ง
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ
จํานวนปี ที่ดาํ รงตําแหน่งกรรมการ : 10 ปี
ประวัติการเข้าร่ วมประชุมปี 2555: 5/5 (ประชุมกรรมการ) 5/5 (ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ)
2/2 (ประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน)
ผูท้ ี่ได้รับการเสนอชื่อนี้ ไม่มีการดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ หรื อผูบ้ ริ หารในกิจการอื่นที่ทาํ ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ
บริ ษทั ฯ
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ชื่อ-สกุล: นายศรี ภพ สารสาส
ตําแหน่ง : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
สัญชาติ : ไทย
เกิด: 11 มิถุนายน 2500
อายุ: 56 ปี
จํานวนหุน้ ที่ถือในบริ ษทั ฯ (31 ธ.ค. 55): -ไม่มีที่อยู่ : 12/96 หมู่ 6 ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุ งเทพฯ
วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม:
- ปริ ญญาโท MBA University of Southern California, USA
- ปริ ญญาตรี วิทยาศาสตร์การแพทย์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตร Director Certificate Program ของ IOD 22/2002
หลักสูตร Audit Committee Program 1/2004
ประสบการณ์การทํางานในช่วงระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง (บริ ษทั จดทะเบียน)
2546-ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหา/กรรมการตรวจสอบ
บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชัน่ เทคโนโลยี
2546-ปั จจุบนั
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ. โรแยลซี รามิคอุตสาหกรรม
2551-ปั จจุบนั
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ. กรุ งเทพดุสิตเวชการ
2551-ปั จจุบนั
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ. เกียรติธนาขนส่ ง
2551-2555
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ลีฟวิง่ แลนด์ แคปปิ ตอล
ประสบการณ์การทํางานในช่วงระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง (กิจการที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน)
2554-ปั จจุบนั
กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. สุ ธากัญจน์
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ
จํานวนปี ที่ดาํ รงตําแหน่งกรรมการ : 10 ปี
ประวัติการเข้าร่ วมประชุมปี 2554: 5/5 (ประชุมกรรมการ) 5/5 (ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ)
2/2 (ประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน)
ผูท้ ี่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ หรื อผูบ้ ริ หารในกิจการอื่นที่ทาํ ให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ
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ชื่อสกุล: นายสุ รพร รักตประจิต
ตําแหน่ง : รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานบริ การลูกค้า
สัญชาติ: ไทย
เกิด: 18 กุมภาพันธ์ 2498
อายุ: 58 ปี
จํานวนหุน้ ที่ถือในบริ ษทั ฯ (31 ธ.ค. 55): 1,784,625 หุ น้
คิดเป็ นร้อยละ 2.59 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้ว
ที่อยู่ : 7 ซอยเลียบคูนายกิม 9 ถนนเลียบคูนายกิมสาย 1 แขวงสี กนั เขตดอนเมือง กรุ งเทพฯ
วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม:
- ปริ ญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ Syracuse University, New York ประเทศสหรัฐอเมริ กา
- ปริ ญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ The American University, Washington D.C. ประเทศสหรัฐอเมริ กา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตร Director Certificate Program ของ IOD 35/2003
ประสบการณ์การทํางานในช่วง 5 ปี ย้อนหลัง (บริ ษทั จดทะเบียน)
2546 – ปั จจุบนั
กรรมการ/กรรมการบริ หาร/รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานบริ การลูกค้า
บมจ.แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชัน่ เทคโนโลยี
ประสบการณ์การทํางานในช่วง 5 ปี ย้อนหลัง (กิจการที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน)
ก.พ.2555-ปัจจุบนั กรรมการบริ ษทั
บมจ. เอเซี ย ประกันภัย (1950)
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ
จํานวนปี ที่ดาํ รงตําแหน่งกรรมการ : 10 ปี
ประวัติการเข้าร่ วมประชุมปี 2555: 3/5 (ประชุมกรรมการ), 2/2 (ประชุมกรรมการสรรรหา)
ผูท้ ี่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ หรื อผูบ้ ริ หารในกิจการอื่นที่ทาํ ให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ
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ชื่อสกุล: นายกิจจา เหล่าบุญชัย
ตําแหน่ง : รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานการขายและการตลาด
สัญชาติ: ไทย
เกิด: 10 เมษายน 2502
อายุ: 54 ปี
จํานวนหุน้ ที่ถือในบริ ษทั ฯ (31 ธ.ค. 55): 365,494 หุ น้
คิดเป็ นร้อยละ 0.53 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้ว
ที่อยู่ : 2/13 ซอยเทวรัตน์ แขวงบางซื่ อ กรุ งเทพฯ
วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม:
- ปริ ญญาโท Industrial & System Engineering, Ohio University, USA
- ปริ ญญาตรี วศิ วกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตร Director Certificate Program ของ IOD 36/2003
ประสบการณ์การทํางานในช่วง 5 ปี ย้อนหลัง (บริ ษทั จดทะเบียน)
2537 – ปั จจุบนั
กรรมการ/กรรมการบริ หาร/รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานการขายและการตลาด
บมจ.แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชัน่ เทคโนโลยี
ประสบการณ์การทํางานในช่วงระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง (กิจการที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน)
-ไม่มีประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ
จํานวนปี ที่ดาํ รงตําแหน่งกรรมการ : 10 ปี
ประวัติการเข้าร่ วมประชุมปี 2555: 3/5 (ประชุมกรรมการ)
ผูท้ ี่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ หรื อผูบ้ ริ หารในกิจการอื่นที่ทาํ ให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ
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สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วยหมายเลข 5
นิยามกรรมการอิสระของบริษัท
ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 6

นิยามคุณสมบัตกิ รรมการอิสระมีดงั นี้
กรรมการอิสระ คือกรรมการที่ไม่ได้บริ หารจัดการบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ มีความอิสระจากคณะผูบ้ ริ หารและผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ และ
ไม่มีธุรกิจกับบริ ษทั ฯ ซึ่ งอาจส่ งผลกระทบในทางลบต่อผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ และ/หรื อผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุ ้น โดยกรรมการอิสระแต่ละ
คนต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
1. ถือหุ น้ ไม่เกินร้อยละหนึ่งของจํานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ี
อํานาจควบคุมของบริ ษทั ทั้งนี้ ให้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ ี่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้เงินเดือนประจํา หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั
บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลําดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อของผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั เว้นแต่จะได้พน้ จาก
การมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณี ที่กรรมการอิสระเคยเป็ นข้าราชการ หรื อที่
ปรึ กษาของส่ วนราชการซึ่ งเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ น บิดามารดา คู่สมรส พี่นอ้ ง และบุตร
รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอาํ นาจ
ควบคุมของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ใน
ลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูถ้ ือหุ น้ ที่มีนยั หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของผู้
ที่มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั เว้นแต่จะได้
พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั และไม่
เป็ นผูถ้ ือหุ น้ ที่มีนยั ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อหุน้ ส่ วนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่ งมีผสู้ อบบัญชีของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่ งรวมถึงการให้บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมายหรื อที่ปรึ กษาทางการเงิน ซึ่ งได้รับค่าบริ การ
เกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือ
หุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อหุ น้ ส่ วนของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า
2 ปี
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือ
หุน้ รายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย หรื อไม่เป็ นหุ น้ ส่ วนที่มีนยั ในห้าง
หุน้ ส่ วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่รับเงินเดือนประจํา หรื อถือหุ น้ เกินร้อยละหนึ่ งของจํานวน
หุ น้ ที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั อื่น ซึ่ งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั หรื อ
บริ ษทั ย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาํ ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริ ษทั
บริ ษทั ฯได้กาํ หนดนิ ยามกรรมการอิสระเท่ากับขอ้ กําหนดขั้นตํ่าของก.ล.ต .หรื อตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่ องการถือหุ ้นของบริ ษทั คือกรรมการ
อิสระของบริ ษทั ฯ ต้องถือหุน้ ในบริ ษทั ไม่เกินร้อยละ หนึ่ง ของจํานวนหุ น้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมด
U

U
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สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วยหมายเลข 6
ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 7

พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ
1. อัตราค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

อัตราเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการตรวจสอบ เท่ากับอัตราเดิมในปี 2552
หัวข้อ

ปี 2556

ปี 2555

ปี 2554

คณะกรรมการบริ ษทั
ประธานกรรมการ

กรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการ

ค่าตอบแทนรายเดือน*
ค่าเบี้ยประชุม**

15,000
20,000

15,000
20,000

15,000
20,000

ค่าตอบแทนรายเดือน*
ค่าเบี้ยประชุม**

8,000
12,000

8,000
12,000

8,000
12,000

ค่าตอบแทนรายเดือน*
ค่าเบี้ยประชุม**

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

ค่าตอบแทนรายเดือน*
ค่าเบี้ยประชุม**
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานกรรมการ
ค่าตอบแทนรายเดือน*
ค่าเบี้ยประชุม**
กรรมการ
ค่าตอบแทนรายเดือน*
ค่าเบี้ยประชุม**
หมายเหตุ :
*
จ่ายให้กบั กรรมการทุกท่าน
**
จ่ายให้เฉพาะกรรมการที่ร่วมประชุมเท่านั้น
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2. พิจารณาบําเหน็จกรรมการประจําปี
จากการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาความเห็น
ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว มีมติเห็นควรนําเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 1/2556 พิจารณา
อนุมตั ิบาํ เหน็จประจําปี 2555 ของคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นเงินรวมทั้งสิ้ น 10.5 ล้านบาท โดยจ่ายจากค่าใช้จ่ายในปี 2556 และให้
ประธานกรรมการเป็ นผูพ้ ิจารณาจัดสรร
ข้อมูลเปรี ยบเทียบเพื่อประกอบการพิจารณา

หัวข้อ
บําเหน็จประจําปี (ล้านบาท)
กําไรสุ ทธิ (ล้านบาท)

ปี 2555
10.50
363.62

ปี 2554
13.00
438.93
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ปี 2553
11.50
379.14

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย: ล้านบาท
ปี 2552
ปี 2551
9.00
5.00
305.36
217.87

สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วยเหมายเลข 7
ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 8

พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่ าตอบแทน
จากการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้
ประชุมพิจารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ในปี 2556 มีสาระสําคัญสรุ ปได้ดงั นี้
1. จากความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่เสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั สรุ ปว่าบริ ษทั ได้แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีจากบริ ษทั
สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด ให้เป็ นผูต้ รวจสอบบัญชีของบริ ษทั มาตั้งแต่ปี 2546 จนถึงปัจจุบนั ในช่วงเวลาดังกล่าวผูส้ อบบัญชี
ได้ทาํ หน้าที่ตามขอบเขตอํานาจหน้าที่ และมีขอ้ เสนอแนะต่างๆให้กบั บริ ษทั เป็ นอย่างดีมาโดยตลอด และมีการมอบหมายผูส้ อบบัญชี
รับอนุญาตเข้ามาดําเนินการตรวจสอบบัญชี ดังตารางรายชื่อผูส้ อบบัญชีในแต่ละปี ดังนี้
รายการ

ปี 2556
นําเสนอเพื่อพิจารณา
ชื่อสํานักงานตรวจสอบบัญชี บจก. สํานักงานเอินส์ท แอนด์ ยัง
นายกฤษดา เลิศวนา
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958
และ/หรื อ
นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน
ผูส้ อบบัญชี
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930
และ/หรื อ
นางชลรส สันติอศั วราภรณ์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523

ปี 2555

ปี 2554

บจก. สํานักงานเอินส์ท แอนด์ ยัง
นายกฤษดา เลิศวนา
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958
และ/หรื อ
นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930
และ/หรื อ
นางชลรส สันติอศั วราภรณ์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523

บจก. สํานักงานเอินส์ท แอนด์ ยัง
นายกฤษดา เลิศวนา
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958
และ/หรื อ
นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930
และ/หรื อ
นางชลรส สันติอศั วราภรณ์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523

คณะกรรมการตรวจสอบได้ตรวจสอบแล้วว่า ผูต้ รวจสอบบัญชีที่ถูกเสนอชื่ อนั้นไม่มีความสัมพันธ์หรื อมีส่วนได้เสี ยกับ
บริ ษทั /บริ ษทั ย่อย/ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
ดังนั้น ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2556 มีมติให้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษทั ในการประชุม
คณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2556 เพื่อแต่งตั้ง นายกฤษดา เลิศวนา ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 และ/หรื อ นายศุภชัย ปั ญญาวัฒ
โน ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรื อ นางชลรส สันติอศั วราภรณ์ผสู้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 เป็ นผูส้ อบบัญชีของ
บริ ษทั ในปี 2556 ต่อไป
ในการพิจารณาค่าสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมครั้งที่ 1/2556 เมื่อพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556
พิจารณาใบเสนอราคาค่าสอบบัญชี ประจําปี 2556 ที่บริ ษทั สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด เสนอมา โดยบริ ษทั สํานักงาน เอินส์ท
แอนด์ ยัง จํากัด เสนอราคาค่าสอบบัญชี บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์ เมชัน่ เทคโนโลยี มาเป็ นเงิน 1,155,000 .บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้า
หมื่นห้าพันบาทถ้วน) คงเดิมเมื่อเปรี ยบเทียบกับค่าสอบบัญชีปี 2555 ซึ่ งน่าจะสมเหตุสมผลที่จะเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริ ษทั
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ประชุมมีมตินาํ เสนอต่อที่
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 1/2556 เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิค่าสอบบัญชี ประจําปี 2556 ในส่ วนของ บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์ เมชัน่
เทคโนโลยี เป็ นเงิน 1,155,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เพื่อพิจารณาอนุมตั ิต่อไป
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หัวข้อ

ค่าสอบบัญชีของ บมจ.แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชัน่ เทคโนโลยี
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ปี 2556
(นําเสนอเพื่อพิจารณา)

ปี 2555

1,155,000

1,155,000

หน่วย : บาท
ปี 2554

1,155,000

สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วยหมายเลข 8
สํ าเนาข้ อบังคับของบริษัทในส่ วนทีเ่ กีย่ วข้ องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
หมวดที่ 4
การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อ 29 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วนั สิ้ นสุ ดรอบปี บัญชีของบริ ษทั
การประชุมผูถ้ ือหุ น้ คราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ ง ให้เรี ยกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ น้ เป็ นการประชุม
วิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรื อผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมีหุน้ นับจํานวนรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 5 ของจํานวนหุ น้ ที่จาํ หน่ายได้ท้ งั หมด หรื อ
ผูถ้ ือหุ ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่ งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 10 ของจํานวนหุ ้นที่จาํ หน่ายได้ท้ งั หมดเข้าชื่อกันทําหนังสื อขอให้
คณะกรรมการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรี ยกประชุมไว้ในหนังสื อดังกล่าวนั้น
ในกรณี น้ ีให้คณะกรรมการจัดประชุมผูถ้ ือหุน้ ภายใน 1 เดือนนับแต่วนั ที่ได้รับหนังสื อจากผูถ้ ือหุ น้
ข้อ 30 ในการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ น้ ให้คณะกรรมการจัดทําเป็ นหนังสื อนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่ องที่
จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมทั้งรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดั เจนว่าเป็ นเรื่ องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุ มตั ิ หรื อเพื่อพิจารณา แล้วแต่
กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าว และจัดส่ งให้ผถู ้ ือหุ น้ และนายทะเบียนทราบไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และ
โฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสื อพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันและต้องก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่า 3 วัน
ให้คณะกรรมการหรื อกรรมการที่ ได้รับมอบหมายเป็ นผูก้ าํ หนดวัน เวลา และสถานที่ ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้น ซึ่ งสถานที่ ที่จะใช้เป็ นที่
ประชุมผูถ้ ือหุ ้นนั้นต้องอยูใ่ นท้องที่อนั เป็ นที่ต้ งั ของสํานักงานใหญ่ หรื อสํานักงานสาขา หรื อจังหวัดใกล้เคียงกับที่ต้ งั ของสํานักงานใหญ่ และ
สํานักงานสาขา หรื อจังหวัดอื่น ตามที่คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสม
ข้อ 31 ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้น ผูถ้ ือหุ ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสี ยงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสื อมอบฉันทะ
จะต้องลงวันที่ และลงลายมือชื่อของผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็ นไปตามแบบที่นายทะเบียนกําหนด
หนังสื อมอบฉันทะนี้ จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรื อผูท้ ี่ประธานกรรมการกําหนด ณ ที่ประชุมก่อนผูร้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วม
ประชุม
ข้อ 32 ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้น ต้องมีผถู้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่นอ้ ยกว่า 25 คน หรื อไม่นอ้ ยกว่า 25 คน
หรื อไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถ้ ือหุ น้ ทั้งหมด และต้องมีจาํ นวนหุ น้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ น้ ที่จาํ หน่ายได้ท้ งั หมด
ของบริ ษทั จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในกรณี ที่ปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุ ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชัว่ โมงจํานวนผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาเข้าร่ วมประชุมไม่ครบองค์
ประชุมตามที่กาํ หนดไว้ หากว่าการประชุมผูถ้ ือหุ ้นนั้นได้เรี ยกนัดเพราะผูถ้ ือหุ ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็ นอันระงับไป แต่ถา้ หากการประชุมผู้
ถือหุ น้ นั้นมิใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผูถ้ ือหุน้ ร้องขอ ให้นดั ประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสื อนัดประชุมไปยังผูถ้ ือหุ น้ ไม่นอ้ ยกว่า 7 วันก่อนวัน
ประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บงั คับว่าต้องครบองค์ประชุม
ข้อ 33 ให้ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น ในกรณี ที่ประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิ
หน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานให้รองประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรื อมีแต่ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุม
หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกผูถ้ ือหุ น้ คนหนึ่งซึ่ งได้เข้าร่ วมประชุมเป็ นประธานที่ประชุม
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ข้อ 34 ประธานในที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็ นไปตามกฏหมายและข้อบังคับของบริ ษทั ว่าด้วยการประชุมและให้การ
ประชุมดําเนิ นไปตามลําดับวาระที่กาํ หนดไว้ในหนังสื อนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลําดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสี ยงไม่
น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งมาประชุม
ข้อ 35 ในการออกเสี ยงลงคะแนนในที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น ให้หุน้ หนึ่ งมีเสี ยงหนึ่ งเสี ยง และผูถ้ ือหุ น้ คนใดมีส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษในเรื่ องใดซึ่ งที่
ประชุมจะได้ลงมติ ผูน้ ้ นั ไม่มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนด้วยในข้อบังคับ เว้นแต่การออกเสี ยงลงคะแนนเสี ยงเลือกตั้งคณะกรรมการ
การออกเสี ยงลงคะแนนให้กระทําโดยเปิ ดเผย เว้นแต่ผถู ้ ือหุ ้นไม่นอ้ ยกว่า 5 คน ร้องขอและการประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้
ลงคะแนนลับ ส่ วนวิธีการออกเสี ยงลงคะแนนลับนั้น ให้เป็ นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกําหนด
ข้อ 36 มติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้ประกอบด้วยคะแนนเสี ยงดังต่อไปนี้
1) ในกรณี ปกติ ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้น ซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ประธาน
ในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขาด
2) ในกรณี ดงั ต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง
ลงคะแนน
ก. การขายหรื อโอนกิจการบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบางส่ วนที่สาํ คัญให้แก่บุคคลอื่น
ข. การซื้ อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั อื่น หรื อบริ ษทั เอกชนมาเป็ นของบริ ษทั
ค. การทํา แก้ไข หรื อเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบางส่ วนที่สาํ คัญ การมอบหมายให้บุคคล
อื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริ ษทั หรื อการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน
ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิหรื อข้อบังคับ
จ. การเพิ่มทุนหรื อลดทุนของบริ ษทั
ฉ. การออกหุน้ กู้
ช. การควบบริ ษทั
ซ. การเลิกบริ ษทั
ข้อ 37 กิจการอันที่ประชุมสามัญประจําปี พึงกระทํามีดงั นี้
1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดําเนินการบริ ษทั ในรอบปี ที่ผา่ นมา
2) พิจารณาอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกาํ ไรขาดทุน
3) พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกําไรและการจ่ายเงินปันผล
4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
5) พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชี
6) กิจการอื่นๆ
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รายการเอกสารที่ตอ้ งแสดงและส่ งมอบให้แก่บริ ษทั ในการลงทะเบียนเข้าประชุม
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1. ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั จะใช้ขอ้ บังคับในหมวดที่ 4 การประชุมผูถ้ ือหุ น้ ข้อ 29-37 ในการดําเนินการประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งนี้ บริ ษทั ได้แนบสําเนาข้อบังคับมาพร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมแล้ว
2. สําหรับผูถ้ ือหุ น้ ที่ประสงค์จะเข้าร่ วมประชุมด้วยตัวเอง กรุ ณานําบัตรประชาชน หรื อ บัตรข้าราชการ หรื อใบอนุญาตขับขี่ อย่าง
ใดอย่างหนึ่ง เพื่อเป็ นหลักฐานในการใช้สิทธิเข้าประชุม
3. การลงทะเบียนเข้าประชุมบริ ษทั จะเปิ ดลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 13.00 น. ผูถ้ ือหุ น้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะ จะต้องยืน่ เอกสารแสดงตัว
หรื อ ใบมอบฉันทะ และลงชื่อในสมุดทะเบียนลายชื่อ หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่จะมอบบัตรลงคะแนนให้เพื่อใช้ในการลงมติต่อไป
4. สําหรับผูถ้ ือหุน้ ที่ประสงค์จะแต่งตั้งผูอ้ ื่นเข้าร่ วมประชุม และออกเสี ยงแทน โปรดกรอกรายละเอียด และลงลายมือชื่อในใบมอบ
ฉันทะให้ครบถ้วน โดยผูถ้ ือหุน้ สามารถเลือกใช้แบบหนังสื อมอบฉันทะ แบบใดแบบหนึ่งที่แนบมากับหนังสื อเชิญประชุม
5. ในกรณี ผถู้ ือหุน้ มอบฉันทะให้ผอู้ ื่นมาร่ วมประชุมแทน
- กรณี ที่ผูถ้ ือหุ ้นเป็ นบุคคลธรรมดา ผูถ้ ือหุ ้นที่ มอบฉันทะ และผูร้ ั บมอบฉันทะ ต้องแนบสําเนา บัตรประชาชน หรื อบัตร
ข้าราชการ หรื อใบอนุญาตขับขี่ อย่างใดอย่างหนึ่ ง พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้องมาพร้อมกับหนังสื อมอบฉันทะ
ด้วย
- กรณี ผถู้ ือหุ ้นเป็ นนิ ติบุคคล ผูถ้ ือหุ ้นที่มอบฉันทะต้องแนบสําเนาหนังสื อรับรองและลงลายมือชื่อรับรองโดยผูม้ ีอาํ นาจของ
นิติบุคคลนั้น ส่ วนผูร้ ับมอบฉันทะ ต้องแนบสําเนา บัตรประชาชน หรื อ บัตรข้าราชการ หรื อ ใบอนุ ญาตขับขี่ อย่างใดอย่าง
หนึ่ง พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้องมาพร้อมกับหนังสื อมอบฉันทะด้วย
6. ในกรณี ผถู้ ือหุน้ ต้องการมอบฉันทะให้กบั กรรมการอิสระเป็ นผูร้ ับมอบฉันทะ ผูถ้ ือหุ น้ สามารถเลือกมอบฉันทะให้กบั กรรมการ
อิสระ คือ นายโชคชัย ตั้งพูลสิ นธนา ประธานกรรมการตรวจสอบ หรื อนายพงษ์เทพ ผลอนันต์ กรรมการตรวจสอบ หรื อ
นายศรี ภพ สารสาส กรรมการตรวจสอบ หรื อนายธนารักษ์ พงษ์เภตรากรรมการอิสระท่านหนึ่งท่านใดก็ได้
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วิธีนบั คะแนนและการประกาศผลคะแนน การประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 1/2556
ขั้นตอนการออกเสี ยงลงคะแนน
1. การออกเสี ยงลงคะแนน ประธานในที่ประชุมขอให้ผถู้ ือหุ น้ ออกเสี ยงลงคะแนน
2. ผูถ้ ือหุ น้ เฉพาะที่ประสงค์จะออกเสี ยงไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง ให้ทาํ เครื่ องหมายในช่อง ไม่เห็นด้วย หรื องดออก
เสี ยง ในบัตรลงคะแนน และประธานฯ จะให้เจ้าหน้าที่นาํ บัตรลงคะแนนของผูถ้ ือหุน้ ไปตรวจนับคะแนนเสี ยง และ
ประกาศผลคะแนนเสี ยงให้ที่ประชุมทราบ
3. ผูถ้ ือหุ น้ ที่ไม่ออกเสี ยงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสี ยง หรื อไม่ส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ จะถือว่ามีมติเห็นด้วย
ตามที่ประธานเสนอต่อที่ประชุม
กติกาการนับคะแนนเสี ยง
1. ให้นบั หนึ่งหุน้ เป็ นหนึ่งเสี ยง และให้ถือเอาเสี ยงข้างมากเป็ นมติ เว้นแต่กฎหมายกําหนดเป็ นอย่างอื่น ถ้าคะแนนเสี ยง
เท่ากันให้ประธานมีเสี ยงชี้ขาดอีกเสี ยงหนึ่งต่างหากจากในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุน้
2. การนับผลการลงคะแนนเสี ยงในแต่ละระเบียบวาระ จะนับคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุ น้ ในที่ประชุม เฉพาะที่ออกเสี ยงไม่เห็น
ด้วย และ/หรื อ งดออกเสี ยง แล้วนําไปหักออกจากจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้ ในที่ประชุม เฉพาะที่มอบฉันทะที่ได้
บันทึกไว้ล่วงหน้า
3. หากผูเ้ ข้าร่ วมประชุมประสงค์จะออกจากห้องประชุมโดยออกเสี ยงลงคะแนนไว้ล่วงหน้า โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ เว้นแต่
ประสงค์จะให้ถือว่าออกเสี ยงลงคะแนนเห็นด้วย
4. การแจ้งผลการลงคะแนนเสี ยงจะระบุคะแนนเสี ยง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสี ยง และบัตรเสี ย โดยในแต่ละระเบียบ
วาระจะใช้จาํ นวนหุน้ ของผูเ้ ข้าประชุมล่าสุ ด

26

ขั้นตอนการเข้ าร่ วมการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556
ผูถ้ ือหุ น้
บุคคลธรรมดา
มาด้วยตนเอง

นิติบุคคล
มอบฉันทะ

มอบฉันทะ

ตรวจเอกสาร
- หนังสื อมอบฉันทะ และอากรแสตมป์
- สําเนาบัตรประชาชนผูม้ อบ-รับรอง
- แบบฟอร์มลงทะเบียน
- แสดงบัตรประชาชนผูร้ ับมอบ

ลงทะเบียน
-แบบฟอร์ มลงทะเบียน – ลงชื่อ
- แสดงบัตรประชาชน

ตรวจเอกสาร
- หนังสื อมอบฉันทะ และอากรแสตมป์
- สําเนาบัตรประชาชนผูม้ อบ-รับรอง
- หนังสื อรับรองนิติบุคคล-รับรอง
- แบบฟอร์มลงทะเบียน
- แสดงบัตรประชาชนผูร้ ับมอบ
ลงทะเบียน
-เอกสารข้างต้น
- ลงชื่อในแบบฟอร์ม

เข้าห้องประชุม
เวลา 14.00
เริ่ มประชุมตามลําดับระเบียบวาระ
บัตรลงคะแนน*
การลงคะแนนเสี ยง - เก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะกรณี ไม่เห็นด้วยหรื องดออกเสี ยง
โดยยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนน
(ผูร้ ับมอบฉันทะที่ผมู้ อบฉันทะลงคะแนนไว้แล้ว จะไม่ได้รับ
บัตรลงคะแนน และไม่ออกเสี ยงอีก)
ประธานแถลงสรุ ปผลคะแนนและมติต่อที่ประชุม
*เมื่อเลิกประชุม ขอให้ทุกท่านส่ งบัตรลงคะแนนที่เหลืออยูค่ ืนให้กบั เจ้าหน้าที่ดว้ ย เพื่อใช้ประกอบการ
ตรวจสอบคะแนนระเบียบวาระที่ 6 เรื่ องการเลือกตั
27้ งกรรมการ

สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วยหมายเลข 10
ิื
แบบหนังสอมอบฉั
นทะ แบบ ก.
ั ซอน)
้
(แบบทั่วไปซงึ่ เป็ นแบบง่ายไม่ซบ

ปิ ดอากร 20 บาท

เขียนที่ ………………………..………..
วันที่ ..…. เดือน ………….. พ.ศ. ……..
ข ้าพเจ ้า ………………….…………………………………………… สัญชาติ …………………….……………………………..
อยูบ
่ ้านเลขที่ ………………………………..ถนน…………..…………………ตําบล/แขวง……………………..……..………………..
อําเภอ ………………..………………………จังหวัด………….……………….รหัสไปรษณีย ์ …………….…………………..
่ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) โดยถือ
เป็ นผู ้ถือหุ ้นของ บริษัท แอ็ดวานซ์อน
ิ ฟอร์เมชัน
้ รวม …………….…….. หุ ้น และออกเสียงลงคะแนนได ้เท่ากับ …………….……. เสียง ดังนี้
หุ ้นสามัญจํานวนทัง้ สิน
ขอมอบฉั นทะให ้
(1) ……………….……………. อายุ ………..……ปี อยูบ
่ ้านเลขที่ ………………………………………………
ถนน ………………………..……………….ตําบล/แขวง …………………………………..อําเภอ/เขต ………………………….
จังหวัด ………………..…………………… รหัสไปรษณีย ์ ………….…………………….. หรือ
(2) …….………………………. อายุ ……………ปี อยูบ
่ ้านเลขที่ ………………………………………….
ถนน ………………………………………….ตําบล/แขวง ………………………………..อําเภอ/เขต …………………………….
จังหวัด ……………………………………… รหัสไปรษณีย ์ …………………………….. หรือ
(3) ………..……………………. อายุ ……………ปี อยูบ
่ ้านเลขที่ ………………………………………….
ถนน ………………………………………….ตําบล/แขวง ………………………………..อําเภอ/เขต …………………………….
จังหวัด ……………………………………… รหัสไปรษณีย ์ ……………………………..
คนใดคนหนึง่ เพียงคนเดียวเป็ นผู ้แทนของข ้าพเจ ้าเพือ
่ ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข ้าพเจ ้า ในการประชุม
้ 3 โรงแรมโกลเด ้น ทิว
สามัญผู ้ถือหุ ้น ครัง้ ที่ 1/2556 ในวันศุกร์ท ี่ 5 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. ห ้องแกรนด์บอลรูม ชัน
ลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนนพระราม 9 ห ้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 หรือจะพึงเลือ
่ นไปในวัน เวลา
และสถานทีอ
่ น
ื่ ด ้วย
กิจการใดทีผ
่ ู ้รับมอบฉั นทะกระทําไปในการประชุมนัน
้ ให ้ถือเสมือนว่าข ้าพเจ ้าได ้กระทําเองทุกประการ

่ ……………………………………………. ผู ้มอบฉั นทะ
ลงชือ
(……………………………….)

่ ……………………………………………. ผู ้รับมอบฉั นทะ
ลงชือ
(………………………………..)
หมายเหตุ : 1. ผู ้ถือหุ ้นทีม
่ อบฉั นทะจะต ้องมอบฉั นทะให ้ผู ้รับมอบฉั นทะเพียงรายเดียว เป็ นผู ้เข ้าประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ ้น ให ้ผู ้รับมอบฉั นทะหลายคนเพือ
่ แยกการลงคะแนนเสียงได ้
2. ผู ้มอบฉั นทะ และผู ้รับมอบฉั นทะจะต ้องแนบสําเนาบัตรประชาชนมาพร ้อมหนังสือมอบอํานาจด ้วย
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ปิ ดอากร 20 บาท

ื มอบฉั นทะ แบบ ข.
แบบหนังสอ
ั เจนตายตัว)
(แบบทีก
่ ําหนดรายการต่างๆ ทีจ
่ ะมอบฉั นทะทีล
่ ะเอียดชด
เขียนที่ ………………………………………………
วันที่ ……. เดือน ……… พ.ศ. ………………….
ข ้าพเจ ้า ……………………………………………………………………….สัญชาติ ………………………………………….
อยูบ
่ ้านเลขที่ …………………………………ถนน……………………………….ตําบล/แขวง…………………………………………..
อําเภอ …………………………………………จังหวัด………………………………..รหัสไปรษณีย ์ ……………………………………
่ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) โดยถือ
เป็ นผู ้ถือหุ ้นของ บริษัท แอ็ดวานซ์อน
ิ ฟอร์เมชัน
้ รวม ……………………หุ ้น และออกเสียงลงคะแนนได ้เท่ากับ …………….. เสียง ดังนี้
หุ ้นสามัญจํานวนทัง้ สิน
ขอมอบฉั นทะให ้
(1)
………………………………………. อายุ ……………ปี อยูบ
่ ้านเลขที่ ………………………………………….
ถนน …………………………………………….ตําบล/แขวง ………………………………..อําเภอ/เขต …………………………….
จังหวัด ………………………………………… รหัสไปรษณีย ์ …………………………….. หรือ
(2)
………………………………………. อายุ ……………ปี อยูบ
่ ้านเลขที่ ………………………………………….
ถนน …………………………………………….ตําบล/แขวง ………………………………..อําเภอ/เขต …………………………….
จังหวัด ………………………………………… รหัสไปรษณีย ์ …………………………….. หรือ
(3)
………………………………………. อายุ ……………ปี อยูบ
่ ้านเลขที่ ………………………………………….
ถนน …………………………………………….ตําบล/แขวง ………………………………..อําเภอ/เขต …………………………….
จังหวัด ………………………………………… รหัสไปรษณีย ์ ……………………………..
คนใดคนหนึง่ เพียงคนเดียวเป็ นผู ้แทนของข ้าพเจ ้าเพือ
่ ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข ้าพเจ ้า ในการประชุม
้ 3 โรงแรมโกลเด ้นทิวลิป
สามัญผู ้ถือหุ ้น ครัง้ ที่ 1/2556 ในวันศุกร์ท ี่ 5 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ.ห ้องบอลรูม ชัน
ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ 92 ซอยแส่งแจ่ม ถนนพระราม 9 ห ้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 หรือจะพึงเลือ
่ นไปในวัน เวลา และ
สถานทีอ
่ น
ื่ ด ้วย
ข ้าพเจ ้าขอมอบฉั นทะให ้ผู ้รับมอบฉั นทะออกเสียงลงคะแนนแทนข ้าพเจ ้าในการประชุมครัง้ นี้ ดังนี้
้ อ
ื หุน
้ ครงที
ั้ ่ 1/2555 เมือ
่ ว ันที่ 5 เมษายน 2555
วาระที่ 1 ร ับรองรายงานการประชุมสาม ัญผูถ

□
□

ิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
ให ้ผู ้รับมอบฉั นทะมีสท
ให ้ผู ้รับมอบฉั นทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี้

□

เห็นด ้วย

□

ไม่เห็นด ้วย

□

งดออกเสียง

วาระที่ 2 ร ับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษ ัทในรอบปี 2555 และรายงานประจําปี

□
□

ิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
ให ้ผู ้รับมอบฉั นทะมีสท
ให ้ผู ้รับมอบฉั นทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี้

□

เห็นด ้วย

□

ไม่เห็นด ้วย

□

งดออกเสียง

ี ําไรขาดทุนเบ็ ดเสร็ จของบริษ ัทฯประจําปี 2555
วาระที่ 3 พิจารณาอนุม ัติงบแสดงฐานะการเงิน บ ัญชก

□
□

ิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
ให ้ผู ้รับมอบฉั นทะมีสท
ให ้ผู ้รับมอบฉั นทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี้
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□
วาระที่ 4

ไม่เห็นด ้วย

งดออกเสียง

ให ้ผู ้รับมอบฉั นทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี้
เห็นด ้วย

□

ไม่เห็นด ้วย

□

งดออกเสียง

ื บริคณห์สนธิของบริษ ัท
พิจารณาอนุม ัติลดทุนจดทะเบียนและแก้ไขหน ังสอ

□
□

ิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
ให ้ผู ้รับมอบฉั นทะมีสท
ให ้ผู ้รับมอบฉั นทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี้

□

เห็นด ้วย

□

ไม่เห็นด ้วย

□

งดออกเสียง

พิจารณาเลือกตงกรรมการใหม่
ั้
แทนกรรมการทีค
่ รบกําหนดออกตามวาระ

□
□

ิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
ให ้ผู ้รับมอบฉั นทะมีสท
ให ้ผู ้รับมอบฉั นทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี้

□
□
□

การแต่งตัง้ กรรมการทัง้ ชุด
เห็นด ้วย

□

ไม่เห็นด ้วย

□

เห็นด ้วย

□

ไม่เห็นด ้วย

่ กรรมการนายศรีภพ สารสาส
ชือ

□

เห็นด ้วย

□

ไม่เห็นด ้วย

่ กรรมการนายสุรพร รักตประจิต
ชือ

□

เห็นด ้วย

□

ไม่เห็นด ้วย

่ กรรมการนายกิจจา เหล่าบุญชัย
ชือ

□

□

งดออกเสียง

□

งดออกเสียง

□

งดออกเสียง

□

งดออกเสียง

□

งดออกเสียง

การแต่งตัง้ กรรมการ เป็ นรายบุคคล

่ กรรมการนายพงษ์เทพ ผลอนันต์
ชือ

วาระที่ 7

□

ิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
ให ้ผู ้รับมอบฉั นทะมีสท

□

วาระที่ 6

□

พิจารณาจ ัดสรรเงินกําไรและการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2555

□
□
วาระที่ 5

เห็นด ้วย

เห็นด ้วย

□

ไม่เห็นด ้วย

พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ

□
□

ิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
ให ้ผู ้รับมอบฉั นทะมีสท
ให ้ผู ้รับมอบฉั นทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี้

□

เห็นด ้วย

□
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ไม่เห็นด ้วย

□

งดออกเสียง

วาระที่ 8

พิจารณาแต่งตงผู
ั้ ส
้ อบบ ัญช ี และกําหนดค่าตอบแทน

□
□

ิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
ให ้ผู ้รับมอบฉั นทะมีสท
ให ้ผู ้รับมอบฉั นทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี้

□

เห็นด ้วย

□

ไม่เห็นด ้วย

□

งดออกเสียง

การลงคะแนนเสีย งของผู ้รั บ มอบฉั น ทะในวาระใดที่ไ ม่เ ป็ นไปตามที่ร ะบุไ ว ้ในหนั ง สือ มอบฉั น ทะนี้ใ ห ้ถือ ว่า การ
ลงคะแนนเสียงนัน
้ ไม่ถก
ู ต ้อง และไม่ถอ
ื เป็ นการลงคะแนนเสียงของผู ้ถือหุ ้น
ั เจนหรือในกรณีท ี่
ในกรณีทข
ี่ ้าพเจ ้าไม่ได ้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไว ้ไม่ชด
มีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรือ
่ งใดนอกเหนือจากเรือ
่ งทีร่ ะบุไว ้ข ้างต ้น รวมถึงกรณีทม
ี่ ก
ี ารแก ้ไขเปลีย
่ นแปลงหรือ
ิ ธิพจ
เพิม
่ เติมข ้อเท็จจริงประการใด ให ้ผู ้รับมอบฉั นทะมีสท
ิ ารณาและลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
กิจการใดทีผ
่ ู ้รับมอบฉั นทะกระทําไปในการประชุม เว ้นแต่กรณีทผ
ี่ ู ้รับมอบฉั นทะไม่ออกเสียงตามทีข
่ ้าพเจ ้าได ้ระบุใน
หนังสือมอบฉั นทะ ให ้ถือเสมือนว่าข ้าพเจ ้าได ้กระทําเองทุกประการ
่ …………………………………………………ผู ้มอบฉั นทะ
ลงชือ
(…..………………………………………….)

่ …………………………………………………ผู ้รับมอบฉันทะ
ลงชือ
(………..……………………………………..)

่ …………………………………………………ผู ้รับมอบฉันทะ
ลงชือ
(…..………………………………………….)

่ …………………………………………………ผู ้รับมอบฉันทะ
ลงชือ
(…..………………………………………….)
หมายเหตุ : 1. ผู ้ถือหุ ้นทีม
่ อบฉั นทะจะต ้องมอบฉั นทะให ้ผู ้รับมอบฉั นทะเพียงรายเ◌ีดย
ี วเป็ นผู ้เข ้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ ้นให ้ผู ้รับมอบฉั นทะหลายคนเพือ
่ แยกการลงคะแนนเสียงได ้
2. วาระเลือกตัง้ กรรมการสามารถเลือกตัง้ กรรมการทัง้ ชุดหรือเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
3. กรณีทผ
ี่ ู ้ถือหุ ้นประสงค์จะมอบฉั นทะให ้กับกรรมการอิสระ ผู ้ถือหุ ้นสามารถเลือกมอบฉั นทะให ้กับกรรมการ
อิสระคือ นายโชคชัย ตัง้ พูลสินธนา หรือ นายพงษ์ เทพ ผลอนั นต์ หรือ นายศรีภพ สารสาส หรือนาย
ธนารักษ์ พงษ์ เภตรา ท่านหนึง่ ท่านใดก็ได ้
4. ผู ้มอบฉั นทะ และผู ้รับมอบฉั นทะ จะต ้องแนบสําเนาบัตรประชาชนมาพร ้อมกับหนังสือมอบอํานาจด ้วย
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ปิ ดอากร 20 บาท

ื มอบฉั นทะ แบบ ค.
แบบหนังสอ
้
(แบบทีใ่ ชเฉพาะกรณี
ผู ้ถือหุ ้นเป็ นผู ้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให ้คัสโตเดียน (Custodian)
ในประเทศไทยเป็ นผู ้รับฝากและดูแลหุ ้น)
เขียนที่ ………………………………………………
วันที่ ……. เดือน ……… พ.ศ. ………………….
ข ้าพเจ ้า ……………………………………………………………………….สัญชาติ ………………………………………….
อยูบ
่ ้านเลขที่ …………………………………ถนน……………………………….ตําบล/แขวง…………………………………………..
อําเภอ …………………………………………จังหวัด………………………………..รหัสไปรษณีย ์ ……………………………………
่ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) โดยถือ
เป็ นผู ้ถือหุ ้นของ บริษัท แอ็ดวานซ์อน
ิ ฟอร์เมชัน
้
หุ ้นสามัญจํานวนทัง้ สินรวม ……………….หุ ้น และออกเสียงลงคะแนนได ้เท่ากับ ………………….. เสียง ดังนี้
ขอมอบฉั นทะให ้
(1)
………………………………………. อายุ ……………ปี อยูบ
่ ้านเลขที่ ………………………………………….
ถนน …………………………………………….ตําบล/แขวง ………………………………..อําเภอ/เขต …………………………….
จังหวัด ………………………………………… รหัสไปรษณีย ์ …………………………….. หรือ
(2)
………………………………………. อายุ ……………ปี อยูบ
่ ้านเลขที่ ………………………………………….
ถนน …………………………………………….ตําบล/แขวง ………………………………..อําเภอ/เขต …………………………….
จังหวัด ………………………………………… รหัสไปรษณีย ์ …………………………….. หรือ
(3)
………………………………………. อายุ ……………ปี อยูบ
่ ้านเลขที่ ………………………………………….
ถนน …………………………………………….ตําบล/แขวง ………………………………..อําเภอ/เขต …………………………….
จังหวัด ………………………………………… รหัสไปรษณีย ์ ……………………………..
คนใดคนหนึง่ เพียงคนเดียวเป็ นผู ้แทนของข ้าพเจ ้าเพือ
่ ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข ้าพเจ ้า ในการประชุม
้ 3 โรงแรมโกลเด ้นทิวลิป
สามัญผู ้ถือหุ ้น ครัง้ ที่ 1/2556 ในวันศุกร์ท ี่ 5 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ.ห ้องบอลรูม ชัน
ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ 92 ซอยแส่งแจ่ม ถนนพระราม 9 ห ้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 หรือจะพึงเลือ
่ นไปในวัน เวลา และ
สถานทีอ
่ น
ื่ ด ้วย
ข ้าพเจ ้าขอมอบฉั นทะให ้ผู ้รับมอบฉั นทะออกเสียงลงคะแนนแทนข ้าพเจ ้าในการประชุมครัง้ นี้ ดังนี้
วาระที่ 1 ร ับรองรายงานการประชุมสาม ัญผูถ
้ อ
ื หุน
้ ครงที
ั้ ่ 1/2555 เมือ
่ ว ันที่ 5 เมษายน 2555

□
□

ิ ธิพจ
ให ้ผู ้รับมอบฉั นทะมีสท
ิ ารณาและลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
ให ้ผู ้รับมอบฉั นทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี้

□

เห็นด ้วย

□

ไม่เห็นด ้วย

□

งดออกเสียง

วาระที่ 2 ร ับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษ ัทในรอบปี 2555 และรายงานประจําปี

□
□

ิ ธิพจ
ให ้ผู ้รับมอบฉั นทะมีสท
ิ ารณาและลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
ให ้ผู ้รับมอบฉั นทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี้

□

เห็นด ้วย

□
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ไม่เห็นด ้วย

□

งดออกเสียง

ี ําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จของบริษ ัทฯประจําปี 2555
วาระที่ 3 พิจารณาอนุม ัติงบฐานะการเงิน บ ัญชก

□
□

ิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
ให ้ผู ้รับมอบฉั นทะมีสท
ให ้ผู ้รับมอบฉั นทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี้

□
วาระที่ 4

ไม่เห็นด ้วย

งดออกเสียง

ให ้ผู ้รับมอบฉั นทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี้
เห็นด ้วย

□

ไม่เห็นด ้วย

□

งดออกเสียง

ื บริคณห์สนธิของบริษ ัท
พิจารณาอนุม ัติลดทุนจดทะเบียนและแก้ไขหน ังสอ

□
□

ิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
ให ้ผู ้รับมอบฉั นทะมีสท
ให ้ผู ้รับมอบฉั นทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี้

□

เห็นด ้วย

□

ไม่เห็นด ้วย

□

งดออกเสียง

พิจารณาเลือกตงกรรมการใหม่
ั้
แทนกรรมการทีค
่ รบกําหนดออกตามวาระ

□
□

ิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
ให ้ผู ้รับมอบฉั นทะมีสท
ให ้ผู ้รับมอบฉั นทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี้

□
□
□

การแต่งตัง้ กรรมการทัง้ ชุด
เห็นด ้วย

□

เห็นด ้วย

่ กรรมการนายศรีภพ สารสาส
ชือ

□

เห็นด ้วย

่ กรรมการนายสุรพร รักตประจิต
ชือ

□

□

ไม่เห็นด ้วย

งดออกเสียง

เห็นด ้วย

□

ไม่เห็นด ้วย

□

งดออกเสียง

□

ไม่เห็นด ้วย

□

งดออกเสียง

□

ไม่เห็นด ้วย

□

งดออกเสียง

ไม่เห็นด ้วย

□

งดออกเสียง

่ กรรมการนายกิจจา เหล่าบุญชัย
ชือ

□

□

การแต่งตัง้ กรรมการ เป็ นรายบุคคล

่ กรรมการนายพงษ์ เทพ ผลอนันต์
ชือ

วาระที่ 7

□

ิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
ให ้ผู ้รับมอบฉั นทะมีสท

□

วาระที่ 6

□

พิจารณาจ ัดสรรเงินกําไรและการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2555

□
□
วาระที่ 5

เห็นด ้วย

เห็นด ้วย

□

พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ

□

ิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
ให ้ผู ้รับมอบฉั นทะมีสท
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□

ให ้ผู ้รับมอบฉั นทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี้

□
วาระที่ 8

เห็นด ้วย

□

ไม่เห็นด ้วย

□

งดออกเสียง

พิจารณาแต่งตงผู
ั้ ส
้ อบบ ัญช ี และกําหนดค่าตอบแทน

□
□

ิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
ให ้ผู ้รับมอบฉั นทะมีสท
ให ้ผู ้รับมอบฉั นทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี้

□

เห็นด ้วย

□

ไม่เห็นด ้วย

□

งดออกเสียง

การลงคะแนนเสีย งของผู ้รั บ มอบฉั น ทะในวาระใดที่ไ ม่เ ป็ นไปตามที่ร ะบุไ ว ้ในหนั ง สือ มอบฉั น ทะนี้ใ ห ้ถือ ว่า การ
ลงคะแนนเสียงนัน
้ ไม่ถก
ู ต ้อง และไม่ถอ
ื เป็ นการลงคะแนนเสียงของผู ้ถือหุ ้น
ั เจนหรือในกรณีท ี่
ในกรณีทข
ี่ ้าพเจ ้าไม่ได ้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไว ้ไม่ชด
ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติใ นเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องทีร่ ะบุไว ้ข ้างต ้น รวมถึงกรณีท ม
ี่ ก
ี ารแก ้ไขเปลีย
่ นแปลงหรือ
ิ ธิพจ
เพิม
่ เติมข ้อเท็จจริงประการใด ให ้ผู ้รับมอบฉั นทะมีสท
ิ ารณาและลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
กิจการใดทีผ
่ ู ้รับมอบฉั นทะกระทําไปในการประชุม เว ้นแต่กรณีทผ
ี่ ู ้รับมอบฉั นทะไม่ออกเสียงตามทีข
่ ้าพเจ ้าได ้ระบุใน
หนังสือมอบฉั นทะ ให ้ถือเสมือนว่าข ้าพเจ ้าได ้กระทําเองทุกประการ
่ …………………………………………………ผู ้มอบฉั นทะ
ลงชือ
(…..………………………………………….)

่ …………………………………………………ผู ้รับมอบฉันทะ
ลงชือ
(…..………………………………………….)

่ …………………………………………………ผู ้รับมอบฉันทะ
ลงชือ
(…..………………………………………….)

่ …………………………………………………ผู ้รับมอบฉันทะ
ลงชือ
(…..………………………………………….)
่ ในทะเบียนเป็ นผู ้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้
หมายเหตุ : 1. หนังสือมอบอํานาจแบบ ค.ใช ้กรณีทผ
ี่ ู ้ถือหุ ้นปรากฏชือ
ให ้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู ้รับฝากและดูแลหุ ้นให ้เท่านัน
้
2. หลักฐานทีต
่ ้องแนบพร ้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
ก. หนังสือมอบอํานาจจากผู ้ถือหุ ้นให ้คัสโตเดียน (Custodian) เป็ นผู ้ดําเนินการลงนามในหนังสือ
มอบฉั นทะแทน
ข. หนังสือยืนยันว่าผู ้ลงนามในหนังสือมอบฉั นทะแทนได ้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน
(Custodian)
3. ผู ้ถือหุ ้นทีม
่ อบฉั นทะจะต ้องมอบฉั นทะให ้ผู ้รับมอบฉั นทะเพียงรายเดียวเป็ นผู ้เข ้าประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ ้นให ้ผู ้รับมอบฉั นทะหลายคนเพือ
่ แยกการลงคะแนนเสียงได ้
4. ระเบียบวาระเลือกตัง้ กรรมการสามารถเลือกตัง้ กรรมการทัง้ ชุดหรือเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล

สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วยหมายเลข 11
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แผนทีส่ ถานทีจ่ ัดประชุม
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