ที่ AIT (SVP-SEC) 007/2557
วันที่ 4 มีนาคม 2557
เรื่ อง ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2557
เรี ยน ท่านผูถ้ ือหุน้
สิ่ งที่ส่งมาด้วย
1. สาเนารายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 (ประกอบการพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 1)
2. รายงานประจาปี 2556 (Annual Report) พร้อมงบดุล งบการเงินที่แสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีภายนอกและคณะกรรมการตรวจสอบ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 2 และที่ 3)
3. รายละเอียดการจ่ายปั นผล และอัตราการจ่ายปั นผลย้อนหลัง 3 ปี (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4)
4. ประวัติกรรมการที่เสนอให้ดารงตาแหน่ง (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 6)
5. คานิยามกรรมการอิสระของบริ ษทั (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 6)
6. ค่าตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2556 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 7)
7. การแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทน (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 8)
8. ข้อบังคับของบริ ษทั ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผูถ้ ือหุน้
9. รายการเอกสารที่ตอ้ งแสดงและส่งมอบให้แก่บริ ษทั ในการลงทะเบียนเข้าประชุม วิธีนบั คะแนนและการประกาศผล
คะแนน ขั้นตอนการเข้าร่ วมประชุม
10. หนังสื อมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
11. แผนที่สถานที่จดั ประชุม
ด้วยบริ ษทั แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชัน่ เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) จะจัดให้มีการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2557 ในวันอังคารที่ 8
เมษายน 2557 เวลา 9.30 น. ณ ห้ องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้ น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ 92 ซอยแสงแจ่ ม ถนนพระราม 9
แขวงบางกะปิ เขตห้ วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 เพื่อพิจารณาเรื่ องต่างๆตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอื หุ้นครั้งที่ 1/2556 เมือ่ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2556
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล บริ ษทั ฯได้จดั ทารายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2556 ซึ่งได้จดั ขึ้นเมื่อวันที่ 18
พฤศจิกายน 2556 ตามสิ่งทีส่ ่ งมาด้ วยหมายเลข 1 นับแต่วนั ประชุมตามที่กฎหมายกาหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ ทางเว็บไซต์
ของบริ ษทั ฯ (www.ait.co.th) แล้วไม่ปรากฏว่ามีผคู ้ ดั ค้านหรื อขอแก้ไขใดๆ
ความเห็นคณะกรรมการฯ: เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน
2556 ดังกล่าวให้ผถู ้ ือหุน้ รับรอง
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ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2556 และรายงานประจาปี
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล บริ ษทั ฯได้รวบรวมจัดทารายงานเกี่ยวกับกิจการของบริ ษทั ฯ ในด้านต่างๆ ในรอบปี 2556
ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานประจาปี 2556 ตามสิ่ งที่ส่งมาด้ วยหมายเลข 2
ความเห็นคณะกรรมการฯ: เห็นสมควรสรุ ปรายงานเกี่ยวกับกิจการของบริ ษทั ฯในรอบปี 2556 ให้ผถู ้ ือหุน้ รับทราบในวัน
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ฯ
ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั งิ บดุล งบการเงินทีแ่ สดงฐานะการเงิน บัญชีกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯประจาปี 2556
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล บริ ษทั ได้จดั ทางบดุล งบการเงินที่แสดงฐานะการเงิน บัญชีกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จและงบกระแสเงิน
สดของบริ ษทั ฯประจาปี 2556 ซึ่งรับรองโดยผูส้ อบบัญชี บริ ษทั สานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จากัด และผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการตรวจสอบเรี ยบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียด ปรากฏในรายงานประจาปี 2556 ของบริ ษทั ฯ ตามสิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย
หมายเลข 2
ความเห็นคณะกรรมการฯ: เห็นสมควรให้ผถู ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิงบดุล งบการเงินที่แสดงฐานะการเงิน บัญชีกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จของบริ ษทั ฯประจาปี 2556 ซึ่งแสดงฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯในรอบปี 2556
ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินกาไรและการจ่ ายเงินปันผลประจาปี 2556
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล บริ ษทั มีนโยบายจ่ายปั นผลไม่ต่ากว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิ ในกรณี ที่ไม่มีความจาเป็ นอื่นใดในการ
ใช้เงินนั้น และการจ่ายเงินปั นผลนั้นจะต้องไม่กระทบต่อการดาเนินงานปกติของบริ ษทั อย่างมีนยั สาคัญ ตามสิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย
หมายเลข 3
ความเห็นคณะกรรมการฯ: จากการประชุมของคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 พิจารณา
แล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกาไรสุทธิ จานวน 567.62 ล้านบาท จากผลการ
ดาเนินงานในปี 2556 ดังนี้
4.1 บริ ษทั ได้จดั สรรกาไรเป็ นทุนสารองจานวน 29,581,001 (ยีส่ ิ บเก้าล้านห้าแสนแปดหมื่นหนึ่งพันเอ็ด) บาท เท่ากับ
ร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิ
4.2 จ่ายเงินปันผลในปี 2556 ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในอัตราหุน้ ละ 2.75 บาท (สองบาทเจ็ดสิ บห้าสตางค์) และเนื่องจากบริ ษทั
ได้จ่ายปั นผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2556 ในอัตราหุน้ ละ 1.75 บาท (หนึ่งบาทเจ็ดสิ บห้าสตางค์)
ดังนั้นบริ ษทั จะจ่ายเงินปันผลจากกาไรสะสมปี ก่อนๆเพิ่มเติม ในอัตราหุน้ ละ 1.00 บาท (หนึ่งบาท) โดยกาหนดวัน
กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิได้รับปั นผลในวันที่ 22 เมษายน 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุด
ทะเบียนพักการโอนหุน้ ในวันที่ 23 เมษายน 2557 และกาหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2557
4.3 กาไรส่วนที่เหลือ บริ ษทั จะจัดเป็ นกาไรสะสมที่ยงั ไม่จดั สรรต่อไป
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ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั ลิ ดทุนจดทะเบียน และแก้ ไขหนังสือบริคณห์ สนธิของบริษัท “ข้ อ4”
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล ด้วยการเพิ่มทุนให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมของบริ ษทั แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชัน่ เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) ใน
อัตรา 1 หุน้ เดิมต่อ 2 หุน้ สามัญเพิม่ ทุนใหม่ ระหว่างวันที่ 16 – 20 ธันวาคม 2556 ตามมติที่ประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1/2556 เมื่อ
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 ได้มีหุน้ ที่เหลือจากการจัดสรรจานวน 11 (สิ บเอ็ด) หุน้
ดังนั้นเพื่อให้ทุนจดทะเบียนมีจานวนตรงกับทุนชาระแล้วของบริ ษทั คณะกรรมการบริ ษทั ในคราวประชุมครั้งที่
1/2556 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2557 จึงขอเสนอการลดทุนจดทะเบียนเป็ น 1,031,604,485 (หนึ่งพันสามสิ บเอ็ดล้านหกแสนสี่
พันสี่ ร้อยแปดสิ บห้า) บาท
ความเห็นคณะกรรมการฯ: จากการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 พิจารณาแล้ว
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จาก 1,031,604,540 (หนึ่งพันสามสิ บเอ็ด
ล้านหกแสนสี่ พนั ห้าร้อยสี่ สิบ) บาท เป็ น 1,031,604,485 (หนึ่งพันสามสิ บเอ็ดล้านหกแสนสี่ พนั สี่ ร้อยแปดสิ บห้า) โดยตัด
หุน้ จดทะเบียนของบริ ษทั ที่เหลือจากการจัดสรรจานวน 11 (สิ บเอ็ด) หุน้ มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้หุน้ ละ 5 บาท และเห็นควรเสนอ
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิขอ้ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนเป็ นดังนี้
“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จานวน 1,031,604,485 บาท (หนึ่งพันสามสิ บเอ็ดล้านหกแสนสี่ พนั สี่ ร้อยแปดสิ บห้า) บาท
แบ่งออกเป็ น
206,320,897 หุน้ (สองร้อยหกล้านสามแสนสองหมื่นแปดร้อยเก้าสิ บเจ็ด) หุน้
มูลค่าหุน้ ละ
5 บาท
(ห้าบาท)
โดยแยกออกเป็ น;
หุน้ สามัญ
206,320,897 หุน้ (สองร้อยหกล้านสามแสนสองหมื่นแปดร้อยเก้าสิ บเจ็ด) หุน้
หุน้ บุริมสิทธิ
“ “
ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการทีค่ รบกาหนดออกตามวาระ
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับบริ ษทั ในหมวด 3 ข้อ 16 กาหนดไว้วา่ ในการประชุมสามัญประจาปี ผูถ้ ือหุน้ ทุกครั้ง
กรรมการจานวน 1 ใน 3 จะต้องพ้นจากตาแหน่ง ถ้าจานวนกรรมการที่จะพ้นจากตาแหน่งไม่อาจแบ่งออกได้พอดี 1 ใน 3
ให้กรรมการจานวนใกล้เคียงที่สุดกับจานวน 1 ใน 3 ออกจากตาแหน่ง ในปี แรกและปี ที่สองภายหลังการจดทะเบียนแปร
สภาพเป็ นบริ ษทั มหาชนจากัดการออกจากตาแหน่งของกรรมการตามวาระจะใช้วธิ ีจบั สลากกัน ส่วนในปี ต่อๆไปให้
กรรมการคนที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สุดเป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง และหากในคราวเดียวกันมีกรรมการหลายคนอยูใ่ นตาแหน่ง
มานานเท่าๆกัน เป็ นจานวนมากกว่าจานวนที่ตอ้ งพ้นจากตาแหน่งในคราวนั้น ให้กรรมการดังกล่าวพ้นจากตาแหน่งโดยใช้
วิธีจบั สลาก ทั้งนี้กรรมการที่ออกตามวาระนั้นๆ อาจถูกเลือกเข้ามาดารงตาแหน่งใหม่ได้
จากการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 มีกรรมการ 4 ท่าน ที่ครบวาระการดารง
ตาแหน่ง 4 ท่านดังนี้คือ
1. นายธนา ไชยประสิ ทธิ์
2. นายโชคชัย ตั้งพูลสิ ทธนา
3. นายศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์
4. นายกิตติศกั ดิ์ สพโชคชัย
ในการพิจารณาเสนอชื่อกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ คณะกรรมการบริ ษทั ได้มอบหมายให้
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดาเนินการพิจารณาเสนอชื่อผูท้ ี่เหมาะสมเป็ นกรรมการต่อคณะกรรมการ
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บริ ษทั ในการดาเนินการพิจารณาเลือกกรรมการท่านใหม่แทน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงได้เสนอ
ความเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษทั (โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสี ยมิได้ร่วมพิจารณา) เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อให้
แต่งตั้งกรรมการดังต่อไปนี้
1. นายธนา ไชยประสิ ทธิ์
2. นายโชคชัย ตั้งพูลสิ นธนา
3. นายศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์
4. นายกิตติศกั ดิ์ สพโชคชัย
ที่ออกตามระเบียบวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าเป็ นกรรมการอีกวาระหนึ่ง สาหรับประวัติของผูท้ ี่คณะกรรมการเสนอชื่อเพื่อ
แต่งตั้งเป็ นกรรมการ และรายละเอียดในการพิจารณาปรากฏตามสิ่งทีส่ ่ งมาด้ วยหมายเลข 4 และ 5
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิตามข้อพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนเสนอ กล่าวคือรับทราบการออกตามวาระของกรรมการจานวน 4 ท่านคือ นายธนา ไชยประสิ ทธิ์ นายโชคชัย
ตั้งพูลสิ นธนา นายศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์ และนายกิตติศกั ดิ์ สพโชคชัย และพิจารณาแต่งตั้ง นายธนา ไชยประสิ ทธิ์ นายโชคชัย
ตั้งพูลสิ นธนา นายศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์ และนายกิตติศกั ดิ์ สพโชคชัย กลับเข้าเป็ นกรรมการบริ ษทั แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชัน่
เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) ประจาปี 2557 อีกวาระหนึ่ง
ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาค่ าตอบแทนกรรมการ
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล ในการพิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
มีความเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษทั ดังนี้
1. เนื่องจากเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนยังคงอัตราเดิม ตามที่ได้รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ครั้งที่ 1/2552 แล้ว จึงไม่ตอ้ งนามาขออนุมตั ิจากที่ประชุมอีก
2. นาเสนอคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรู ปของ
เงินบาเหน็จประจาปี 2556 เป็ นเงิน 17.00 ล้านบาท (สิ บเจ็ดล้านบาทถ้วน) โดยจ่ายจากค่าใช้จ่ายในปี 2557 และ
ให้ประธานกรรมการเป็ นผูจ้ ดั สรรค่าตอบแทนประจาปี รายละเอียดในการพิจารณาปรากฏตามสิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย
หมายเลข 6
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2556 เป็ น
เงิน 17.00 ล้านบาท (สิ บเจ็ดล้านบาทถ้วน) ส่วนอัตราเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือนได้รับการอนุมตั ิจากการประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2552 แล้วและยังคงใช้อตั ราเดิมอยูจ่ ึงไม่ตอ้ งขออนุมตั ิในการประชุมครั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการสรร
หาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอมา
ระเบียบวาระที่ 8

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่ าตอบแทน
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับบริ ษทั ในหมวด 8 ข้อ 54 กาหนดไว้วา่ ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ทุกครั้งจะต้องมี
การแต่งตั้งผูต้ รวจสอบบัญชีและกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชี
จากการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้
ประชุมพิจารณาคัดเลือกผูต้ รวจสอบบัญชีของบริ ษทั ในปี 2557 แล้วมีมติเสนอผลการพิจารณาต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
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บริ ษทั เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2557 เพื่อแต่งตั้ง นายกฤษดา เลิศวนา ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
4958 และ/หรื อ นายศุภชัย ปั ญญาวัฒโน ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3930 และ/หรื อ นางชลรส สันติอศั วราภรณ์ ผูส้ อบ
บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 จากบริ ษทั สานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ในปี 2557 ในการนี้
คณะกรรมการตรวจสอบใคร่ ขอเสนอตรวจสอบบัญชีใน ปี 2557 ของบริ ษทั แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชัน่ เทคโนโลยี จากัด
(มหาชน) เป็ นเงิน 1,330,000 (หนึ่งล้านสามแสนสามหมื่น) บาทต่อปี หลังจากที่คงอยูใ่ นอัตราเดิมตั้งแต่ปี 2553
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งทีส่ ่ งมาด้ วยหมายเลข 7
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาแต่งตั้ง
นายกฤษดา เลิศวนา ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 และ/หรื อ
นายศุภชัย ปั ญญาวัฒโน ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3930 และ/หรื อ
นางชลรส สันติอศั วราภรณ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4523 จากบริ ษทั สานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จากัด เป็ นผูส้ อบ
บัญชีของบริ ษทั ในปี 2556 และกาหนดค่าตรวจสอบบัญชี ในปี 2556 ของบริ ษทั แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชัน่ เทคโนโลยี จากัด
(มหาชน) เป็ นเงิน 1,330,000 (หนึ่งล้านสามแสนสามหมื่น) บาทต่อปี
ระเบียบวาระอืน่ ๆ (ถ้ามี)
บริ ษทั กาหนดวันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ เพื่อสิ ทธิในการเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2557 (Record Date) ใน
วันที่ 10 มีนาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยปิ ด
สมุดทะเบียนรวบรวมรายชื่อผูถ้ ือหุน้ เพื่อสิ ทธิ ในการเข้าร่ วมประชุมในวันที่ 11 มีนาคม 2557
จึงขอเรี ยนเชิญท่านเข้าร่ วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวโดยพร้อมเพรี ยงกัน โดยปฎิบตั ิตามหลักเกณฑ์
และวิธีปฎิบตั ิในการเข้าร่ วมประชุม และการออกเสี ยงลงคะแนนตามเอกสารตามสิ่งทีส่ ่ งมาด้ วยหมายเลข 9 การมอบฉันทะ
ให้เข้าร่ วมประชุมตามเอกสารตามสิ่งทีส่ ่ งมาด้ วยหมายเลข 10 และแผนที่สถานที่จดั ประชุมตามเอกสารตามสิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย
หมายเลข 11 ที่นาส่งมาพร้อมหนังสื อเชิญประชุมนี้แล้ว

ขอแสดงความนับถือ
บริ ษทั แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชัน่ เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
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สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วยหมายเลข 1
สาเนารายงานการประชุมใหญ่ วสิ ามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556
ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 1
ประชุมเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 เวลา 14.30 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรู ม ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริ น กรุ งเทพ เลขที่
92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร 10320 มีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะ
ให้ผอู ้ ื่นเข้าร่ วมประชุมแทนจานวน 244 ราย นับจานวนหุน้ รวมกันได้ 27,481,178 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 39.96 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้
ทั้งหมดของบริ ษทั มีจานวนทั้งสิ้น 68,773,636 หุน้ ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ท้ งั หมดของบริ ษทั แล้ว ครบเป็ นองค์
ประชุมตามข้อบังคับบริ ษทั ข้อ 32 โดยมีนายธนา ไชยประสิ ทธิ์ ทาหน้าที่เป็ นประธานในที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2556
ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม นายวรวิทย์ วัฒนกุลจรัส เลขานุการบริ ษทั ได้ช้ ีแจงวิธีการออกเสี ยงลงคะแนนดังนี้
วิธีนบั คะแนนและการประกาศผลคะแนน
ขั้นตอนการออกเสี ยงลงคะแนน
1. การออกเสี ยงลงคะแนน ประธานในที่ประชุมขอให้ผถู ้ ือหุน้ ออกเสี ยงลงคะแนน
2. ผูถ้ ือหุน้ เฉพาะที่ประสงค์จะออกเสี ยงไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง ให้ทาเครื่ องหมายในช่องไม่เห็นด้วยหรื อ งดออกเสี ยงในบัตร
ลงคะแนน (ที่ทุกท่านได้รับเมื่อตอนลงทะเบียน) และประธานฯ จะให้เจ้าหน้าที่นาบัตรลงคะแนนของผูถ้ ือหุน้ ไปตรวจนับคะแนน
เสี ยง และประกาศผลคะแนนเสี ยงให้ที่ประชุมทราบ
3. ผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่ออกเสี ยงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสี ยง หรื อไม่ส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ จะถือว่ามีมติเห็นด้วยตามที่
ประธานเสนอต่อที่ประชุม
กติกาการนับคะแนนเสี ยง
1. ให้นบั หนึ่งหุน้ เป็ นหนึ่งเสี ยง และให้ถือเอาเสี ยงข้างมากเป็ นมติ เว้นแต่กฎหมายกาหนดเป็ นอย่างอื่น ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากันให้
ประธานมีเสี ยงชี้ขาดอีกเสี ยงหนึ่งต่างหากจากในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุน้
2. การนับผลการลงคะแนนเสี ยงในแต่ละระเบียบวาระ จะนับคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุน้ ในที่ประชุม เฉพาะที่ออกเสี ยงไม่เห็นด้วย
และ/หรื อ งดออกเสี ยง แล้วนาไปหักออกจากจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ในที่ประชุม เฉพาะที่มอบฉันทะที่ได้บนั ทึกไว้
ล่วงหน้า
3. หากผูเ้ ข้าร่ วมประชุมประสงค์จะออกจากห้องประชุมโดยออกเสี ยงลงคะแนนไว้ล่วงหน้า โปรดติดต่อ เจ้าหน้าที่ เว้นแต่ประสงค์
จะให้ถือว่าออกเสี ยงลงคะแนนเห็นด้วย
4. การแจ้งผลการลงคะแนนเสี ยงจะระบุคะแนนเสี ยง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสี ยง โดยในแต่ะระเบียบวาระจะใช้จานวน
หุน้ ของผูเ้ ข้าประชุมล่าสุด
การแสดงความเห็นหรื อซักถาม
หากท่านผูถ้ ือหุน้ ท่านใดประสงค์จะซักถามหรื อแสดงความเห็น ขอความกรุ ณาให้ซกั ถามหรื อแสดงความเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระ
นั้นๆโดยตรง หากท่านผูถ้ ือหุน้ ประสงค์ที่จะสอบถามหรื อเสนอแนะความคิดเห็นอื่นที่ไม่อยูใ่ นระเบียบวาระการประชุม สามารถแสดงความ
คิดเห็นของท่านได้ภายหลังการปิ ดการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆที่ได้กาหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว
ทั้งนี้ในการซักถามหรื อแสดงความเห็นขอความกรุ ณาให้ท่านผูถ้ ือหุน้ ระบุชื่อ นามสกุล และสถานะของท่าน เพื่อที่จะได้บนั ทึกรายงานการ
ประชุมได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน
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และได้แนะนากรรมการบริ ษทั ที่เข้าร่ วมประชุม รวมทั้งที่ปรึ กษาทางการเงิน และกฎหมายเพื่อร่ วมกันชี้แจงรายละเอียดและตอบข้อซักถามต่อที่
ประชุมดังนี้
กรรมการที่เข้าร่ วมประชุม
1. นายธนา ไชยประสิ ทธิ์
ประธานกรรมการ
2. นายโชคชัย ตั้งพูลสิ นธนา กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายพงษ์เทพ ผลอนันต์
รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธาน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. นายศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์
กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
5. นายสุรพร รักตประจิต
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ดา้ นบริ การลูกค้า
6. นายกิจจา เหล่าบุญชัย
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ดา้ นการขายและการตลาด
7. นายศรี ภพ สารสาส
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
8. นายกิตติศกั ดิ์ สพโชคชัย กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
9. นายภิสกั จารุ ดิลก
กรรมการ
10. นายธนารักษ์ พงษ์เภตรา กรรมการอิสระ
11. นายโชดิวตั ดัน่ ธนสาร
กรรมการ ผูอ้ านายการอาวุโสฝ่ ายขาย บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชัน่ เทคโนโลยี
ผูส้ งั เกตุการณ์
1. นายอานาจ วงศ์ตรี เนตรกุล
2. นายนิพธั ปิ่ นแสง

จาก บริ ษทั KTB Advisory จากัด
จากบริ ษทั สานักกฎหมาย นิพธั ปิ่ นแสง จากัด

จากนั้นประธานได้รายงานการจ่ายปั นผลระหว่างกาลซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 8 สิ งหาคม 2556 ได้มีมติให้จ่าย
ปั นผลระหว่างกาล สาหรับผลกาไรที่ได้จากการดาเนินธุรกิจในช่วงครึ่ งปี แรก มค-มิย 2556 ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในอัตราหุน้ ละ 1.75 บาทนั้น บริ ษทั
ได้ดาเนินการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ไปเสร็ จสิ้นเรี ยบร้อยแล้ว คิดเป็ นจานวนเงินทั้งสิ้น 120,353,863 (หนึ่งร้อยยีส่ ิ บล้านสามแสนห้าหมื่น
สามพันแปดร้อยหกสิ บสามบาทถ้วน) และได้กล่าวเปิ ดการประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นครั้งที่ 1/2556 เมือ่ วันที่ 5 เมษายน 2556
ประธานฯเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556 ไม่ปรากฏว่ามี
ผูใ้ ดคัดค้านหรื อขอแก้ไขใดๆ
ผูร้ ับมอบฉันทะคุณฮั้งใช้ อัคควัสกุล ผูร้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุมจาก คุณกิตติวฒั น์ สุจริ ตพงศ์ และคุณสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ได้
เสนอให้ปรับปรุ งขั้นตอนการตรวจสอบหลักฐานและการลงทะเบียนในการเข้าร่ วมประชุม
ผูถ้ ือหุน้ คุณธารา ชลปราณี ขอให้ระบุรายชื่อกรรมการและผูส้ งั เกตุการณ์ที่เข้าร่ วมประชุมในรายงานการประชุมให้ครบถ้วน
สาหรับวาระนี้ใช้คะแนนเสี ยงข้างมาก 50 % เป็ นเกณฑ์
การพิจารณาในวาระนี้ มีผถู ้ ือหุน้ เข้ามาร่ วมประชุม 293 ราย นับจานวนหุน้ รวมได้ 30,669,383 หุน้
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มติทปี่ ระชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2556 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยเสี ยงข้างมากโดยคะแนนเสี ยง
ของจานวนเสี ยงของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้
เห็นด้วย
27,583,683
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
89.94%
ไม่เห็นด้วย
0
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0
งดออกเสี ยง
3,085,700
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
10.06%
ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จานวน 687,736,360 (หกร้ อยแปดสิ บเจ็ดล้ านเจ็ดแสนสามหมื่นหกพัน
สามร้ อยหกสิ บ) บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จานวน 343,868,180 (สามร้ อยสี่ สิบสามล้ านแปดแสนหกหมื่นแปดพันหนึ่งร้ อยแปดสิ บ) บาท
เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ จานวน 1,031,604,540 (หนึ่งพันสามสิบเอ็ดล้ านหกแสนสี่ พันห้ าร้ อยสี่ สิบ) บาท มูลค่ าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 5 (ห้ า) บาท เพื่อ
รองรับการออกหุ้นสามัญเพิม่ ทุนใหม่ ให้ แก่ ผ้ถู ือหุ้นเดิม (Rights Offering) ตามสัดส่ วนการถือหุ้น (Pro rata basis)
ประธานฯได้ขอให้คุณศิริพงษ์ อุน่ ทรพันธุ์ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่เป็ นผูช้ ้ ีแจงในระเบียบวาระนี้ ซึ่งคุณศิริพงษ์ได้ช้ ีแจงต่อที่ประชุม
ดังนี้ เนื่องจากบริ ษทั ฯ มีแผนที่จะขยายธุรกิจที่มีอยูเ่ ดิม และการลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมในอนาคตของบริ ษทั ฯ เพื่อเป็ นการเพิ่มช่อง
ทางการขยายธุรกิจของบริ ษทั ฯ โดยบริ ษทั ฯ เล็งเห็นถึงศักยภาพในการดาเนินงานในอนาคต โดยมีเป้ าหมายสาหรับการเพิ่มทุน 3 จุดประสงค์
ได้แก่ 1) เพื่อเพิ่มฐานของเงินทุนสาหรับรองรับการเข้าประมูลงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่มีอย่างต่อเนื่อง 2) เพื่อขยายการลงทุนในธุรกิจที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริ การภายในประเทศ เช่น Cloud Service, Data Center, Transmission, Digital Media, High speed internet ผ่านการลงทุนใน
บริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม และ 3) เพิม่ โอกาสในการเข้าลงทุนในธุรกิจศักยภาพสูงที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ฯ จากโอกาสที่มีการเปิ ด AEC นอกจากนี้
จานวนหุน้ ที่เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มทุนยังเป็ นผลช่วยให้หุน้ AIT มีสภาพคล่องในการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์มากขึ้นอีกด้วย
เมื่อพิจารณาจากผลการดาเนิ นงานในอดีตที่ผา่ นมา บริ ษทั ฯ มีผลประกอบการที่ดีข้ ึนอย่างต่อเนื่อง ไม่วา่ จะเป็ นอัตราการเพิ่มขึ้นของ
รายได้ต้ งั แต่ปี 2546 ถึงปั จจุบนั กว่าร้อยละ 10 อีกทั้งยังมีอตั ราการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ อยูใ่ นระดับสูงอย่างสม่าเสมอมากกว่าร้อยละ 70
ของกาไรสุทธิของบริ ษทั ฯ
ดังนั้น เพื่อให้สามารถดาเนินการดังกล่าวได้ บริ ษทั ฯ จึงมีความประสงค์ที่จะเพิม่ ทุนของบริ ษทั ฯ โดยเป็ นการเพิม่ ทุนจดทะเบียนของ
บริ ษทั จานวน 687,736,360 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จานวน 343,868,180 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ จานวน 1,031,604,540 บาท มูลค่าที่
ตราไว้หุน้ ละ 5 บาท เพื่อรองรับการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิม (Rights Offering) ตามสัดส่วนการถือหุน้ (Pro rata basis)
ผูร้ ับมอบฉันทะคุณฮั้งใช้ ขอหารื อในเรื่ องที่คาบเกี่ยวระหว่างระเบียบวาระที่ 2-4 แต่ยงั ให้คงลงการคะแนนตามลาดับระเบียบวาระที่
กาหนดไว้เดิม โดยหลักการเห็นด้วยกับข้อชี้แจงทั้งหมดของบริ ษทั แต่ขอให้ปรับเปลี่ยนวิธีการจัดสรรหุน้ ตามระเบียบวาระที่ 4 ให้ผบู ้ ริ หาร
เสี ยสละโดยสละสิ ทธิ์ในการจองซื้อหุน้ ที่เหลือจากการเพิ่มทุนตามสิ ทธิ์ และดาเนินการจัดสรรหุน้ ที่เหลือจากการจองตามสิ ทธิ์โดยให้เรี ยงลาดับ
จากผูถ้ ือหุน้ ที่มีสดั ส่วนน้อยไปหาผูถ้ ือหุน้ ที่มีสดั ส่วนมาก
ผูถ้ ือหุน้ คุณปราโมทย์ ลิบรัตนสกุล และคุณวิยะดา คงเสรี รับมอบฉันทะจาก น.ส. ดลิน คงสกุล ขอทราบความเห็นของที่ปรึ กษา
ทางการเงินอธิบายแนวคิด และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเพิ่มทุนครั้งนี้ คุณอานาจที่ปรึ กษาทางการเงินได้ช้ ีแจงต่อที่ประชุมดังนี้คือ
เนื่องจากบริ ษทั มีความประสงค์จะใช้เงินทุนตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวไปแล้วประมาณ 700 ล้านบาทในระยะเวลา 3-5 ปี จึงได้มีแนวคิดที่จะเพิ่ม
ทุนโดยคิดว่าการเพิ่มทุนในลักษณะ Right Offering (RO) ผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านน่าจะมีศกั ยภาพในการเพิม่ ทุนได้ประกอบกับปัจจุบนั ราคาหุน้ ใน
ตลาดของเราค่อนข้างสูง จึงคิดว่าการใช้ราคาพาร์น่าจะทาให้ราคาหุน้ หลังการเพิม่ ทุนอยูใ่ นระดับที่เหมาะสม ราคา Dilution จะอยูท่ ี่ร้อยละ
66.67
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คุณปราโมทย์ ลิบรัตนสกุล ถามถึงบริ ษทั ย่อย TowerXasia และบริ ษทั ร่ วม LAH จะได้ใช้เงินจากการเพิ่มทุนนี้หรื อไม่และทากิจการ
อะไร คุณศิริพงษ์ช้ ีแจงว่าสาหรับการลงทุนในโครงการใหม่ๆตามที่ได้ช้ ีแจงไปแล้วจะมีท้ งั จากเงินลงทุนโดยตรงจากเอไอทีไปยังธุรกิจใหม่
และลงทุนผ่านบริ ษทั ร่ วม LAH ที่กล่าวมา ส่วนธุรกิจของ TowerXasia วัตถุประสงค์เดิมคือจดทะเบียนเพื่อการลงทุนในเสาโทรคมนาคม
ปั จจุบนั ยังไม่ได้ดาเนินกิจการอื่นใด ส่วน LAH ยังคงรอความชัดเจนเรื่ องการลงทุนจากพม่า
ผูถ้ ือหุน้ คุณธารา ชลปราณี ขอให้ที่ปรึ กษาทางการเงินอธิบายถึงการจัดสรรหุน้ ตามวิธีการที่เตรี ยมการมาตามระเบียบวาระที่ 4 ด้วย
แล้วจะได้มีคาถามหรื อข้อเสนอแนะภายหลัง ซึ่งที่ปรึ กษากฎหมายได้ช้ ีแจงว่าการเลื่อนวาระไม่สามารถกระทาได้นอกจากจะใช้คะแนนเสี ยง 2
ใน 3 คุณธาราได้ช้ ีแจงต่อว่าอยากให้เป็ นการซักถามวิธีการจัดสรรหุน้ โดยมิได้เป็ นการเลื่อนวาระ เพราะยังให้ลงคะแนนตามระเบียบวาระที่
เสนอมา ซึ่งประธานได้อนุญาตให้ที่ปรึ กษาทางการเงินได้ให้ขอ้ มูลเพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ ได้เข้าใจจนจบ แล้วจึงลงมติเรี ยงตามลาดับต่อไป
ที่ปรึ กษาทางการเงินได้อธิบายตามตัวอย่างการคานวณที่ได้แนบในเอกสารประกอบหนังสื อเชิญประชุมก่อนหน้านี้ ในขณะที่คุณธารา
ขอเสนอวิธีการจัดสรร โดยจะทาให้การจัดสรรที่จะทาให้หุน้ เพิ่มทุนของบริ ษทั ไม่เหลือเศษ ที่จะนาไปสู่การขอมติลดทุนในภายหลัง แต่อาจจะ
ต้องมีการปรับสัดส่วนของการถือหุน้ ใหม่ โดยไม่อา้ งอิงกับการถือหุน้ ตามสัดส่วนเดิม
คุณฮั้งใช้ได้เสนอเพิ่มเติมว่าการจัดสรรแบบ Small Lot First เป็ นทางเลือก
คุณโชคชัย กรรมการได้ขอให้ที่ปรึ กษาทางการเงินได้อธิบายต่อที่ประชุมถึงเหตุผลตามที่ได้ช้ ีแจงต่อคณะกรรมการว่าทาไมจึงต้องยึด
สัดส่วนการถือหุน้ เดิม และไม่สามารถใช้สดั ส่วนการจองซื้อใหม่มาคานวณในการจัดสรรหุน้ ตามที่ผถู ้ ือหุน้ ได้เสนอมา และการให้ผถู ้ ือหุน้ ใหญ่
เสี ยสละโดยสละสิ ทธิในการจองซื้อจะทาได้หรื อไม่ อย่างไร
ที่ปรึ กษาทางการเงินชี้แจงว่าหลักการจัดสรรเราคานึงถึงความเสมอภาคเท่าเทียมกันของผูถ้ ือหุน้ และหลายๆแห่งก็ได้ใช้วธิ ีเดียวกันนี้
การจากัดสิ ทธิ์การจองซื้อของผูถ้ ือหุน้ รายหนึ่งรายใด อาจไม่เป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหุน้ รายนั้นๆ นอกจากนี้เรายังได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ที่ไม่เห็น
ด้วยกับวิธีที่เสนอมา ได้มีโอกาสในการขายหุน้ ก่อนการกาหนดรายชื่อผูไ้ ด้รับสิ ทธิ์ในหุน้ เพิ่มทุนด้วยและยังคงยืนยันว่าวิธีที่เสนอมาจะให้ความ
เป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านได้
ผูถ้ ือหุน้ คุณธนวัฒน์ ปิ่ นรอด ชี้แจงว่าความหมายของการมอบอานาจให้กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ หรื อกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามของ
บริ ษทั ฯ มีอานาจพิจารณาและดาเนินการในเรื่ องต่างๆที่เกี่ยวข้อง และ/หรื อ ต่อเนื่องกับการเพิ่มทุนของบริ ษทั และการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน
ของบริ ษทั จะหมายถึงการให้อานาจในการจัดสรรหุน้ ที่เหลือจากการจองตามสิ ทธิหรื อไม่
คุณโชคชัย ตั้งพูนสิ นธนา ได้ช้ ีแจงว่าความหมายตามวาระนี้ไม่ได้เป็ นมอบอานาจในการจัดสรรวิธีอื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุในเอกสารแนบ
ในการประชุมครั้งนี้ ซึ่งที่ปรึ กษากฎหมายก็ได้ยนื ยันความหมายของระเบียบวาระนี้ตามที่คุณโชคชัยได้ช้ ีแจง
คุณธารา ได้สอบถามถึงความเร่ งด่วนในการใช้ทุนครั้งนี้ หากเป็ นในระยะ 3-5 ปี ตามที่ที่ปรึ กษาทางการเงินได้อธิบาย ทาไมไม่
ออกเป็ น Warrant ซึ่งคุณศิริพงษ์ได้ช้ ีแจงว่าไม่ได้เร่ งด่วนจะต้องใช้ทนั ทีที่เพิ่มทุน แต่เป็ นเพื่อการเจริ ญเติบโตของบริ ษใั นช่วง 3-5 ปี การออก
Warrant ไม่สามารถตอบสนองการลงทุนตามแผนงาน ที่เมื่อมีการเจรจาได้ขอ้ ตกลงก็ลงทุนได้
สาหรับวาระนี้ใช้คะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 / 4 เป็ นเกณฑ์
การพิจารณาในวาระนี้ มีผถู ้ ือหุน้ เข้ามาร่ วมประชุม 415 ราย นับจานวนหุน้ รวมได้ 30,909,433 หุน้
มติทปี่ ระชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมี
สิ ทธิออกเสี ยงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้
เห็นด้วย
30,838,938
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
99.77
ไม่เห็นด้วย
70,495
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0.23
งดออกเสี ยง
0
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0
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ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั กิ ารแก้ ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์ สนธิของบริษัทฯ ข้ อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพือ่ ให้ สอดคล้ องกับการเพิม่ ทุน
จดทะเบียนของบริษัทฯ
ประธานฯมอบหน้าที่ให้ นายวรวิทย์ วัฒนกุลจรัส เลขานุการบริ ษทั ชี้แจงในระเบียบวาระนี้ ดงั นี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริ ษทั ฯ ในวาระที่ 2 ดังนั้นบริ ษทั ฯ จึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ฯ ข้อ 4 เรื่ องทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ
ดังต่อไปนี้
“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน

จานวน 1,031,604,540
แบ่งออกเป็ น

206,320,908

มูลค่าหุน้ ละ

5

บาท (หนึ่งพันสามสิ บเอ็ดล้านหกแสนสี่ พนั ห้าร้อยสี่ สิบบาท)
หุน้

(สองร้อยหกล้านสามแสนสองหมื่นเก้าร้อยแปดหุน้ )

บาท (ห้าบาท)

โดยแยกออกเป็ น;
หุน้ สามัญ

206,320,908

หุน้

(สองร้อยหกล้านสามแสนสองหมื่นเก้าร้อยแปดหุน้ )

หุน้ บุริมสิทธิ์
- หุน้
(-) ”
สาหรับวาระนี้ใช้คะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 / 4 เป็ นเกณฑ์
การพิจารณาในวาระนี้ มีผถู ้ ือหุน้ เข้ามาร่ วมประชุม 415 ราย นับจานวนหุน้ รวมได้ 30,909,433 หุน้
มติทปี่ ระชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิของบริ ษทั ฯ ข้อ 4 เรื่ องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน
ของบริ ษทั ฯ ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

30,839,233
70,200
0

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

99.77
0.23
0

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของบริษัทฯ
ประธานฯมอบหน้าที่ให้ เลขานุการบริ ษทั ชี้แจงในระเบียบวาระนี้ดงั นี้
บริ ษทั ฯจะจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ จานวนไม่เกิน 137,547,272 (หนึ่งร้อยสามสิ บเจ็ดล้านห้าแสนสี่ หมื่นเจ็ดพันสองร้อยเจ็ดสิ บ
สอง) หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 5 (ห้า) บาท ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิมของบริ ษทั ฯ ตามสัดส่ วนการถือหุ ้นของผูถ้ ือหุ ้นแต่ละราย ในอัตรา
จัดสรร 1 (หนึ่ง) หุน้ สามัญเดิม ต่อ 2 (สอง) หุน้ สามัญเพิ่มทุนใหม่ (Rights Offering) โดยเสนอขายในราคาหุน้ ละ 5 (ห้า) บาท
2. ในกรณี ที่มีหุน้ สามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุ ้นในรอบแรกแล้ว บริ ษทั ฯ จะดาเนิ นการ
จัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลืออยูด่ งั กล่าวตามสัดส่ วนการถือหุ ้นของผูถ้ ือหุ ้นดังกล่าวเป็ นรอบที่ สองให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิมที่แสดง
ความจานงในการจองซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนเกินสิ ทธิ (เกินสัดส่วนการถือหุน้ ) ของตน โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1. ในกรณี ที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นเดิ มมากกว่าหรื อเท่ากับจานวนหุ ้นทั้งหมดที่ผถู ้ ือหุ ้น
เดิมแสดงความจานงในการจองซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนเกินสิ ทธิ บริ ษทั ฯ จะจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนส่ วนที่เหลือให้แก่ผู ้
ถือหุน้ เดิมที่แสดงความจานงในการจองซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนเกินสิ ทธิ แต่ละรายตามจานวนที่จองซื้อเกินสิ ทธิ
10

2.2. ในกรณี ที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิมน้อยกว่าจานวนหุ ้นทั้งหมดที่ผถู ้ ือหุ ้นเดิมที่แสดง
ความจานงในการจองซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิ ทธิ บริ ษทั ฯ จะจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนส่ วนที่เหลือจากการจัดสรร
ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมที่แสดงความจานงในการจองซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนเกินสิ ทธิ ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุนให้ แก่ ผ้ถู ือหุ้นเดิม
บริ ษทั ฯ จะจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมในอัตราส่วน 1 หุน้ เดิม ต่อ 2 หุน้ ใหม่ โดยบริ ษทั ฯ จะจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนในรอบ
แรกตามสิ ทธิที่ผถู ้ ือหุน้ เดิมแต่ละรายได้รับ โดยสามารถจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนได้แบ่งเป็ น 3 สถานการณ์ดงั นี้
1.1 ผูถ้ ือหุน้ เดิมทุกรายใช้สิทธิจองซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนตามสิ ทธิที่ได้รับ หรื อเกินสิ ทธิที่ได้รับ ดังนั้น ผูถ้ ือหุน้ เดิมทุกราย จะได้รับการ
จัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนตามสิ ทธิที่ได้รับ หรื อ
1.2 ผูถ้ ือหุน้ เดิมบางรายใช้สิทธิจองซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนไม่ครบตามสิ ทธิที่ได้รับ และไม่มีผถู ้ ือหุน้ เดิมที่แสดงความจานงในการจองซื้อ
หุน้ สามัญเพิ่มทุนเกินสิ ทธิ ดังนั้น ผูถ้ ือหุน้ เดิมทุกรายจะได้รับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนตามจานวนที่จองซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนหรื อ
1.3 ผูถ้ ือหุน้ เดิมบางรายใช้สิทธิจองซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนไม่ครบตามสิ ทธิที่ได้รับและมีผถู ้ ือหุน้ เดิมบางรายที่แสดงความจานงในการจอง
ซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนเกินสิ ทธิ ดังนั้น บริ ษทั ฯ จะจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังนี้
- ผูถ้ ือหุน้ เดิมรายที่จองซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนไม่ครบตามสิ ทธิที่ได้รับจะได้รับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนในจานวนเท่ากับที่
จองซื้อและ
- ผูถ้ ือหุน้ เดิมรายที่จองซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนตามสิ ทธิจะได้รับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนในจานวนเท่ากับที่จอง ซื้อตามสิ ทธิ
และ
- ผูถ้ ือหุน้ เดิมรายที่จองซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนเกินสิ ทธิ จะได้รับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนในจานวนเท่ากับสิ ทธิ รวมกับที่จะ
ได้รับการจัดสรรตามวิธีการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนเกินสิ ทธิ ตามข้อ 2
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุนส่ วนทีเ่ หลือให้ แก่ ผ้ถู ือหุ้นเดิมทีจ่ องซื้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุนเกินสิทธิ
หากในกรณี ที่มีผถู ้ ือหุน้ เดิมใช้สิทธิจองซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนไม่ครบตามจานวนที่มีการออกเสนอขาย โดยมีหุน้ สามัญเพิ่มทุนเหลือจากการ
จัดสรรในรอบแรก 50 หุน้ บริ ษทั ฯ จะได้จดั สรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนส่วนที่เหลือให้กบั ผูถ้ ือหุน้ เดิมที่แสดงความจานงในการจองซื้อหุน้ สามัญเพิม่
ทุนเกินสิทธิตามสัดส่วนการถือหุน้ เดิมดังนี้
จานวนหุ้นสามัญเพิม่ ทุนทีผ่ ้ถู ือหุ้นเดิม
ผู้ถือหุ้น
สัดส่ วนการถือหุ้นเดิม (%)
แสดงความจานงในการจองซื้อหุ้นสามัญ
เพิม่ ทุนเกินสิทธิ (หุ้น)
ผูถ้ ือหุน้ ก
15
15
ผูถ้ ือหุน้ ข
15
20
ผูถ้ ือหุน้ ค
10
20
รวม
55
การจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมที่แสดงความจานงในการจองซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนเกินสิ ทธิในรอบแรก
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จานวนหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่ถูกจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุน้ เดิมให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมที่แสดงความจานงในการจองซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนเกินสิ ทธิ
ผูถ้ ือหุน้ ก

= 15/100 x 50

= 7.5 = 7 หุน้ (เศษของหุน้ จานวน0.5 หุน้ ให้ปัดทิ้ง)

ผูถ้ ือหุน้ ข

= 15/100 x 50

= 7.5 = 7 หุน้ (เศษของหุน้ จานวน 0.5 หุน้ ให้ปัดทิ้ง)

ผูถ้ ือหุน้ ค

= 10/100 x 50

= 5 หุน้

รวม

= 19 หุ้น

หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ เหลือจากการจัดสรรแก่ ผ้ ูถือหุ้นเดิมที่ แสดงความจานงในการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิ ทธิ ในรอบแรก = 31 หุ้น
การจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมที่แสดงความจานงในการจองซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนเกินสิ ทธิในรอบที่สอง
จานวนหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่ถูกจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุน้ เดิมให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมที่แสดงความจานงในการจองซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนเกินสิ ทธิ
ผูถ้ ือหุน้ ก
ผูถ้ ือหุน้ ข
ผูถ้ ือหุน้ ค
รวม

= 15/100 x 31
= 15/100 x 31
= 10/100 x 31

= 4.7 = 4 หุน้ (เศษของหุน้ จานวน 0.7 หุน้ ให้ปัดทิ้ง)
= 4.7 = 4 หุน้ (เศษของหุน้ จานวน 0.7 หุน้ ให้ปัดทิ้ง)
= 3.1 = 3 หุน้ (เศษของหุน้ จานวน 0.1 หุน้ ให้ปัดทิ้ง)
= 11 หุ้น

หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ เหลือจากการจัดสรรแก่ ผ้ ูถือหุ้นเดิมที่ แสดงความจานงในการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิ ทธิ ในรอบที่ สอง = 20 หุ้น
การจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมที่แสดงความจานงในการจองซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนเกินสิ ทธิในรอบที่สาม
จานวนหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่ถูกจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุน้ เดิมให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมที่แสดงความจานงในการจองซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนเกินสิ ทธิ
ผูถ้ ือหุน้ ก
ผูถ้ ือหุน้ ข

= 15/100 x 20
= 15/100 x 20

= 3 หุน้
= 3 หุน้

ผูถ้ ือหุน้ ค
รวม

= 10/100 x 20

= 2 หุน้
= 8 หุน้

หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ เหลือจากการจัดสรรแก่ ผ้ ูถือหุ้นเดิมที่ แสดงความจานงในการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิ ทธิ ในรอบที่ สาม = 12 หุ้น
การจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมที่แสดงความจานงในการจองซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนเกินสิ ทธิในรอบที่สี่
จานวนหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่ถูกจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุน้ เดิมให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมที่แสดงความจานงในการจองซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนเกินสิ ทธิ
ผูถ้ ือหุน้ ก
ผูถ้ ือหุน้ ข

= 15/100 x 12
= 15/100 x 12

= 1.8= 1 หุน้ (เศษของหุน้ จานวน 0.8 หุน้ ให้ปัดทิ้ง)
= 1.8 = 1 หุน้ (เศษของหุน้ จานวน 0.8 หุน้ ให้ปัดทิ้ง)

ผูถ้ ือหุน้ ค
รวม

= 10/100 x 12

= 1.2 = 1 หุน้ (เศษของหุน้ จานวน 0.2 หุน้ ให้ปัดทิ้ง)
= 3 หุน้

หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ เหลือจากการจัดสรรแก่ ผ้ ูถือหุ้นเดิมที่ แสดงความจานงในการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิ ทธิ ในรอบที่ สี่ = 9 หุ้น
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การจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมที่แสดงความจานงในการจองซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนเกินสิ ทธิในรอบที่หา้
จานวนหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่ถูกจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุน้ เดิมให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมที่แสดงความจานงในการจองซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนเกินสิ ทธิ
ผูถ้ ือหุน้ ก

การจองซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนเกินสิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ ก ได้รับจัดสรรครบตามจานวนที่จอง
ซื้อในการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมที่แสดงความจานงในการจองซื้อ
หุน้ สามัญเพิ่มทุนเกินสิ ทธิในรอบที่สี่

ผูถ้ ือหุน้ ข

= 15/100 x 9

= 1.35 = 1 หุน้ (เศษของหุน้ จานวน 0.35 หุน้ ให้ปัดทิ้ง)

ผูถ้ ือหุน้ ค

= 10/100 x 9

= 0.9 = 0 หุน้ (เศษของหุน้ จานวน 0.9 หุน้ ให้ปัดทิ้ง)

รวม

= 1 หุ้น

หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ เหลือจากการจัดสรรแก่ ผ้ ูถือหุ้นเดิมที่ แสดงความจานงในการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิ ทธิ ในรอบที่ ห้า = 8 หุ้น
การจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมที่แสดงความจานงในการจองซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนเกินสิ ทธิในรอบที่หก
จานวนหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่ถูกจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุน้ เดิมให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมที่แสดงความจานงในการจองซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนเกินสิ ทธิ
ผูถ้ ือหุน้ ก

การจองซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนเกินสิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ ก ได้รับจัดสรรครบตามจานวนที่จอง
ซื้อในการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมที่แสดงความจานงในการจองซื้อ
หุน้ สามัญเพิ่มทุนเกินสิ ทธิในรอบที่สี่

ผูถ้ ือหุน้ ข

= 15 / 100 x 8

ผูถ้ ือหุน้ ค

จานวนหุน้ สามัญเพิม่ ทุนที่เหลือไม่เพียงพอในการจัดสรรตามวิธีการจัดสรรที่กาหนดให้
ผูถ้ ือหุน้ ค

รวม

= 1.2 = 1 หุน้ (เศษของหุน้ จานวน 0.2 หุน้ ให้ปัดทิ้ง)

= 1 หุ้น

หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ เหลือจากการจัดสรรแก่ ผ้ ูถือหุ้นเดิมที่ แสดงความจานงในการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิ ทธิ ในรอบที่ หก = 7 หุ้น
การจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมที่แสดงความจานงในการจองซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนเกินสิ ทธิในรอบที่เจ็ด
จานวนหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่ถูกจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุน้ เดิมให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมที่แสดงความจานงในการจองซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนเกินสิ ทธิ
ผูถ้ ือหุน้ ก

การจองซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนเกินสิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ ก ได้รับจัดสรรครบตามจานวนที่
จองซื้อในการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมที่แสดงความจานงในการจอง
ซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนเกินสิ ทธิในรอบที่สี่

ผูถ้ ือหุน้ ข

= 15 / 100 x 7

ผูถ้ ือหุน้ ค

จานวนหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่เหลือไม่เพียงพอในการจัดสรรตามวิธีการจัดสรรที่
กาหนดให้ผถู ้ ือหุน้ ค

= 1.05 = 1 หุน้ (เศษของหุน้ จานวน 0.05 หุน้ ให้ปัดทิ้ง)
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รวม

= 1 หุ้น

หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ เหลือจากการจัดสรรแก่ ผ้ ูถือหุ้นเดิมที่ แสดงความจานงในการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิ ทธิ ในรอบที่ เจ็ด = 6 หุ้น
การจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมที่แสดงความจานงในการจองซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนเกินสิ ทธิในรอบที่แปด
จานวนหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่ถูกจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุน้ เดิมให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมที่แสดงความจานงในการจองซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนเกินสิ ทธิ
ผูถ้ ือหุน้ ก

หาไม่ได้ (การจองซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนเกินสิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ ก ได้รับจัดสรรครบตาม
จานวนที่จองซื้อในการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมที่แสดงความจานงใน
การจองซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนเกินสิ ทธิในรอบที่สี่)

ผูถ้ ือหุน้ ข

= 15 / 100 x 6

ผูถ้ ือหุน้ ค

หาไม่ได้ (จานวนหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่เหลือไม่เพียงพอในการจัดสรรให้ผถู ้ ือหุน้ ค)

รวม

= 0.9 = 0 หุน้ (เศษของหุน้ จานวน 0.9 หุน้ ให้ปัดทิ้ง)
= 0 หุ้น

หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ เหลือจากการจัดสรรแก่ ผ้ ูถือหุ้นเดิมที่ แสดงความจานงในการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิ ทธิ ในรอบที่ แปด = 6 หุ้น
หลังจากการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมที่แสดงความจานงในการจองซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิในรอบที่แปด หุน้ สามัญเพิ่ม
ทุนที่เหลืออยูม่ ีไม่เพียงพอที่จะจัดสรรตามวิธีการจัดสรรที่กาหนดไว้ ดังนั้นการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนจึงสิ้นสุดลง
เพราะฉะนั้น ในกรณี ที่มีผถู ้ ือหุน้ เดิมใช้สิทธิจองซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนไม่ครบตามจานวนที่มีการออกเสนอขาย โดยมีหุน้ สามัญเพิ่มทุนเหลือจาก
การจัดสรรในรอบแรก 50 หุน้ ผูถ้ ือหุน้ ที่แสดงความจานงในการจองซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนเกินสิ ทธิตามสัดส่วนการถือหุน้ เดิมจะได้รับจัดสรร
หุน้ สามัญเพิ่มทุนเกินสิ ทธิ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น
ผูถ้ ือหุน้ ก
ผูถ้ ือหุน้ ข
ผูถ้ ือหุน้ ค
รวม

จานวนหุ้นสามัญเพิม่ ทุนทีผ่ ้ถู ือหุ้น จานวนหุ้นสามัญเพิม่ ทุนทีผ่ ้ถู ือหุ้นเดิม
สัดส่ วนการถือ
เดิมแสดงความจานงในการจองซือ้
ได้ รับจัดสรรในการจองซื้อหุ้นสามัญ
หุ้นเดิม (%)
หุ้นสามัญเพิม่ ทุนเกินสิทธิ (หุ้น)
เพิม่ ทุนเกินสิทธิ (หุ้น)
15
15
15
15
20
18
10
20
11
55
44

เนื่องจากได้มีการชี้แจงการจัดสรรไปแล้วก่อนหน้านี้ เพื่อให้ผถู ้ ือหุ ้นเข้าใจในขบวนการจัดสรรทั้งหมดอย่างชัดเจน ว่าข้อเสนอการจัดสรรหุ ้น
เพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ จานวนไม่เกิน 137,547,272 (หนึ่งร้อยสามสิ บเจ็ดล้านห้าแสนสี่ หมื่นเจ็ดพันสองร้อยเจ็ดสิ บสอง) หุ ้นมูลค่าที่ตราไว้ 5 (ห้า)
บาท ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมของบริ ษทั ฯ ตามสัดส่วนการถือหุน้ ของผูถ้ ือห้นแต่ละราย ในอัตราจัดสรร 1 (หนึ่ง) หุ ้นสามัญเดิมต่อ 2 (สอง) หุ ้นสามัญ
เพิ่มทุนใหม่ (Right Offering) ก่อนจะให้ลงมติในระเบียบวาระที่ 2 เรื่ องการขออนุมตั ิเพิ่มทุนจดทะเบียนฯ ดังกล่าว โดยหุ ้นที่เหลือจากการใช้
สิ ทธิจองซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯ จะขออนุมตั ิลดทุนจดทะเบียนในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ครั้งถัดไป
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พร้อมกันนี้ ได้กาหนดให้วนั ที่ 26 พฤศจิกายน 2556 เป็ นวันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ ้นที่มีสิทธิ ได้รับการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่ วนการ
ถือหุ ้นดังกล่าว (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อผูถ้ ือหุ ้นตามมาตรา 225 แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
(ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2556
มีผถู ้ ือหุน้ ซึ่งมิได้ระบุชื่อได้สอบถามเกี่ยวกับการใช้ทุนนี้วา่ เป็ นการนาไปใช้หนี้บางส่วนหรื อไม่ คุณศิริพงษ์ได้ช้ ีแจงว่าหนี้ ของบริ ษทั
เกือบทั้งหมดเป็ นหนี้ระยะสั้นตามระยะของโครงการ (Project Finance) แต่การเพิ่มทุนนี้จะทาให้เราสามารถรองรับงานในขนาดที่ใหญ่มากขึ้น
ตามแผนงานได้ ผูถ้ ือหุ ้นท่านนี้ ได้สอบถามต่อว่าเรื่ องลงทุนในกัมพูชาเป็ นอย่างไร คุณศิริพงษ์ได้ช้ ีแจงว่า เรามีสานักงานที่ดูแลการขายสิ นค้า
และงานโครงการ ซึ่งกาลังดาเนินการอยู่
สาหรับวาระนี้ใช้คะแนนเสี ยงข้างมาก 50 % เป็ นเกณฑ์
การพิจารณาในวาระนี้ มีผถู ้ ือหุน้ เข้ามาร่ วมประชุม 415 ราย นับเป็ นจานวนหุน้ ได้ 30,909,433 หุน้
มติทปี่ ระชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากโดยคะแนนเสี ยง
ของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้
เห็นด้วย
30,829,115 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
99.74
ไม่เห็นด้วย
80,318 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0.26
งดออกเสี ยง
0 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0
ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติให้ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ของบริ ษัทฯ หรือกรรมการผู้มีอานาจลงนามของบริ ษัทฯ มีอานาจพิจารณาและ
ดาเนินการในเรื่องต่ างๆ ทีเ่ กีย่ วข้ อง และ/หรือ ต่ อเนื่องกับการเพิม่ ทุนของบริษัทฯ และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของบริษัทฯ
ประธานได้ช้ ีแจงต่อที่ประชุมว่าเพื่อประโยชน์ในการดาเนิ นการตามขั้นตอนต่างๆ ที่จาเป็ นในการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ ้นเพิ่มทุน
ของบริ ษทั ฯ จึ งควรมีการพิจารณาและอนุ มตั ิให้ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ของบริ ษทั ฯ หรื อกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามของบริ ษทั ฯ มีอานาจ
พิจารณาและดาเนิ นการในเรื่ องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และ/หรื อ ต่อเนื่ องกับการเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ และการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ
ดังต่อไปนี้
1) เจรจา เข้าทา ลงนามและแก้ไขเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่จาเป็ น เกี่ยวข้อง และ/หรื อต่อเนื่องกับการเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ และ
การจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ ตลอดจนพิจารณาแต่งตั้งที่ปรึ กษาทางการเงิน ที่ปรึ กษากฎหมาย ผูใ้ ห้บริ การอื่นใด
ในการดาเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน และวิธีการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ
2) ลงนามในแบบคาขออนุญาต คาขอผ่อนผัน หนังสื อบอกกล่าว ตลอดจนตราสาร หรื อเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน
ของบริ ษทั ฯ และการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ ซึ่งรวมถึงการรับรองเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การติดต่อ การยื่น
และ/หรื อ การรับเอกสาร ต่อเจ้าหน้าที่ หรื อตัวแทนของหน่ วยงานใดๆ ที่เกี่ ยวข้อง ตลอดจนการนาหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริ ษทั ฯ เข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3) ดาเนิ นการอื่นใดที่ จาเป็ น เกี่ ยวข้อง และ/หรื อต่อเนื่ องกับการเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ และการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริ ษทั ฯ
สาหรับวาระนี้ใช้คะแนนเสี ยงข้างมาก 50 % เป็ นเกณฑ์
การพิจารณาในวาระนี้ มีผถู ้ ือหุน้ เข้ามาร่ วมประชุม 415 ราย นับเป็ นจานวนหุน้ ได้ 30,909,433 หุน้
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มติที่ประชุ ม ที่ ประชุมมีมติอนุ มตั ิให้กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ของบริ ษทั ฯ หรื อกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามของบริ ษทั ฯ มีอานาจพิจารณาและ
ดาเนิ นการในเรื่ องต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้อง และ/หรื อ ต่อเนื่ องกับการเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ และการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุ นของบริ ษทั ฯ ตามที่
คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้
เห็นด้วย
30,829,116 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
99.74
ไม่เห็นด้วย
80,317 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0.26
งดออกเสี ยง
0 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่ องอื่นๆ
-ไม่มีประธานฯได้ขอปิ ดการประชุม และขอขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านที่มาเข้าร่ วมประชุมในวันนี้ โดยทางบริ ษทั จะนาข้อเสนอแนะที่เป็ นประโยชน์
ไปปรึ กษาหารื อกันต่อไป
ปิ ดการประชุมเวลา 16.30 น.

นายธนา ไชยประสิ ทธิ์
ประธานที่ประชุม

นายศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์
กรรมการ

นายสุรพร รักตประจิต
กรรมการ

นายวรวิทย์ วัฒนกุลจรัส
เลขานุการบริ ษทั
ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม
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สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วยหมายเลข 3
รายละเอียดการจ่ ายปันผล และอัตราการจ่ ายปันผลย้ อนหลัง 3 ปี
ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4
1. นโยบายจ่ ายเงินปันผลของบริษัท: บริ ษทั มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลไม่ต่ากว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิ ในกรณี ที่ไม่มีเหตุจาเป็ นอื่น
ใดในการใช้เงินนั้น และการจ่ายเงินปั นผลนั้นจะต้องไม่กระทบต่อการดาเนินงานปกติของบริ ษทั อย่างมีนยั สาคัญ
2. ประวัตกิ ารจ่ ายเงินปันผลในช่ วง 3 ปี :
หัวข้ อ
กาไรสุทธิ (ล้านบาท)
กาไรสุทธิต่อหุน้ (บาท)
เงินปั นผลระหว่างกาล (บาท/หุน้ )1/
เงินปั นผล (บาท/หุน้ )2/
รวมเงินปั นผลทั้งปี (บาท/หุน้ )3/
อัตราการจ่ายเงินปั นผลเปรี ยบเทียบกับกาไรสุทธิ
จานวนหุน้ ทั้งสิ้น

ปี 2556
567.62
7.74
1.75
1.00
2.75
57.55%
206,320,897

ปี 2555
366.98
5.40
1.25
2.75
4.00
75.31%
68,773,636

ปี 2554
438.92
6.57
1.50
3.50
5.00
76.60%
67,461,797

หมายเหตุ:
1/ ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 สิ งหาคม 2556 คณะกรรมการมีมติให้จ่ายเงินปั น
ผลระหว่างกาลจากผลประกอบการระหว่างเดือน มกราคม-มิถุนายน 2556 ในอัตราหุน้ ละ 1.75 บาท (หนึ่งบาทเจ็ดสิ บห้า
สตางค์)
2/ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2556 บริ ษทั ได้จดทะเบียนทุนชาระแล้วใหม่เพิ่มอีก 137,547,261 หุ ้นกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิ ชย์
3/ ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 คณะกรรมการบริ ษทั มีมติเสนอ
ต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2557 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลเพิ่มจากผลการดาเนินงานในรอบปี 2556
ในอัตราหุน้ ละ 1.00 (หนึ่ง) บาท
3/ ดังนั้นในปี 2556 บริ ษทั จะจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินสดให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นรวมในอัตราหุ ้นละ 2.75 บาท (สองบาทเจ็ดสิ บห้า
สตางค์)
3. อัตราเงินปันผลทีเ่ สนอจ่ ายสาหรับปี 2556: เนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8
สิ งหาคม 2556 มีการอนุมตั ิให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการ มกราคม-มิถุนายน 2556 ในอัตราหุน้ ละ 1.75 บาท
(หนึ่งบาทเจ็ดสิ บห้าสตางค์) และ ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2557 จึงมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือให้
จ่ายเงินปั นผลเพิ่มเติมอีกในอัตราหุน้ ละ 1.00 (หนึ่ง) บาท โดยอัตราการจ่ายปั นผลเมื่อเปรี ยบเทียบกับกาไรสุทธิจะเท่ากับร้อยละ
57.55% ซึ่งเป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษทั ตามข้อที่ 1
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4. กาหนดวันจ่ ายเงินปันผล: กาหนดวันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ เพื่อสิทธิในการรับเงินปั นผล (Record Date) ในวันที่ 22 เมษายน
2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้
เพื่อสิ ทธิรับเงินปันผลในวันที่ 23 เมษายน 2557 และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2557
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สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วยหมายเลข 4
ประวัตกิ รรมการทีเ่ สนอให้ ดารงตาแหน่ ง
ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 6
ชื่อ-สกุล: นายธนา ไชยประสิ ทธิ์
ตาแหน่ง : ประธานกรรมการบริ ษทั
สัญชาติ : ไทย
อายุ 59 ปี
จานวนหุน้ ที่ถือในบริ ษทั ฯ (ณ.23 ธ.ค.2556): จานวนหุน้ 1,500,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 1.09
ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ว
ที่อยู่ : 37/2 หมู่ 6 ถ. ศรี นคริ นทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุ งเทพฯ
วุฒิการศึกษา/ประวัตกิ ารอบรม:
- ปริ ญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- MINI MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริ ญญาบริ หารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการทัว่ ไป มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
- วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร (ภาครัฐร่ วมเอกชน) วปรอ.388
ประสบการณ์ ทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง (บริษัทจดทะเบียน)
2546 - ปั จจุบนั
ประธานกรรมการบริ ษทั บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชัน่ เทคโนโลยี
ประสบการณ์ ทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง (กิจการอืน่ ทีไ่ ม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน)
2524 - ปั จจุบนั
ประธานกรรมการบริ ษทั บจ. สยามกลาส อินดัสทรี
2533 - ปั จจุบนั
ประธานกรรมการบริ ษทั บจ. ธนารมณ์
2527 - ปั จจุบนั
รองประธานกรรมการบริ หาร บจ.โอสถสภา
2540 - ปั จจุบนั
กรรมการผูจ้ ดั การ บ.โอสถสภาประกันภัย จก. (มหาชน)
2553 - ปั จจุบนั
สมาชิกสภาที่ปรึ กษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
2548 - ปั จจุบนั
กรรมการ สหพันธ์เทเบิลเทนนิสนานาชาติ
2547 - ปั จจุบนั
รองประธาน สหภาพเทเบิลเทนนิสแห่งเอเชีย
2547 - ปั จจุบนั
ประธานสมาคมเทเบิลเทนนิสเอเซียตะวันออกเฉี ยงใต้
2542 - ปั จจุบนั
เหรัญญิกคณะกรรมการ โอลิมปิ คแห่งประเทศไทย
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่งกรรมการ : 11 ปี
ประวัติการเข้าร่ วมประชุมปี 2556: 5/8 (ประชุมกรรมการ)
ผูท้ ี่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ หรื อผูบ้ ริ หารในกิจการอื่นที่ทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ
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ชื่อ-สกุล: นายโชคชัย ตั้งพูลสิ นธนา
ตาแหน่ง : ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
สัญชาติ : ไทย
อายุ : 66 ปี
จานวนหุน้ ที่ถือในบริ ษทั ฯ (ณ.23 ธ.ค.56): ไม่มี
ที่อยู่ : 1275-81 ถ. ทรงวาด เขต สัมพันธวงศ์ กรุ งเทพฯ 10110
วุฒิการศึกษา/ ประวัตกิ ารอบรม:
- ปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุรกิจ
(Quantitative Analysis &Finance) University of Wisconsin ประเทศสหรัฐอเมริ กา
- ปริ ญญาโท สาขา วิศวกรรมศาสตร์
Master of Science (Civil Engineering) University of Wisconsin ประเทศสหรัฐอเมริ กา
- ปริ ญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) หลักสูตร
- Director Certificate Program 3/2000
- Audit Committee Program 8/2009
- Monitoring the Internal Audit Function 6/2009
- Monitoring the system of Internal Control and Risk Management 7/2009
- Monitoring Fraud Risk Management 1 /2009
- Monitoring the Quality of Financial Reporting 12/2010
- Advanced Audit Committee Program 4/2010
ประสบการณ์ ทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง(บริษัทจดทะเบียน)
2543 - ปั จจุบนั
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยสแตนเลย์ การไฟฟ้ า
2546 - ปั จจุบนั
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. แอ็ดวานช์อินฟอร์เมซัน่ เทคโนโลยี
2547 – 2554
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. หลักทรัพย์ยไู นเต็ด
2550 – 2554
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่
2551 - 2554
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. หลักทรัพย์ยไู นเต็ด
ประสบการณ์ ทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง(กิจการอืน่ ทีไ่ ม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน)
2554 - ปั จจุบนั
กรรมการอุทธรณ์ บมจ.อนุพนั ธ์ (ประเทคไทย)
2554 - ปั จจุบนั
กรรมการอุทธรณ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทคไทย
พ.ย.2556 - ปั จจุบนั
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บจ.วิทย์คอร์ป โปรดักส์
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่งกรรมการ : 11 ปี
ประวัติการเข้าร่ วมประชุมปี 2556: 8/8 (ประชุมกรรมการ), 7/7 (ประชุมกรรมการตรวจสอบ)
ผูท้ ี่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ หรื อผูบ้ ริ หารในกิจการอื่นที่ทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ
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ชื่อ-สกุล: นายศิริพงษ์ อุน่ ทรพันธุ์
ตาแหน่ง : ประธานคณะกรรมการบริ หาร กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ กรรมการบริ ษทั กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม
สัญชาติ : ไทย
อายุ : 61 ปี
จานวนหุน้ ที่ถือในบริ ษทั ฯ (ณ. 23 ธ.ค. 56): จานวนหุน้ 18,803,225 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 9.11
ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ว
ที่อยู่ : 52/410 หมู่บา้ นเมืองเอก ซอยเอกทักษิณ 7 หมู่ 7 ถนนวิภาวดีรังสิ ต ตาบลหลักหก อาเภอเมือง
จังหวัดปทุมธานี
วุฒิการศึกษา/ประวัตกิ ารอบรม:
- ปริ ญญาโท Computer Science
Western Michigan University ประเทศสหรัฐอเมริ กา
- ปริ ญญาตรี Electrical Engineering
Western Michigan University ประเทศสหรัฐอเมริ กา
- สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษท
ั ไทย (IOD) หลักสูตร Director Certificate Program 36/2003
- วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร วปอ.2547
- หลักสู ตรผูบ
้ ริ หารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.รุ่ นที่ 12)
- หลักสู ตรการบริ หารจัดการด้านความมัน
่ คงขั้นสูง รุ่ นที่ 3 (สวปอ.มส. 3)
- หลักสู ตรเสาหลักเพื่อแผ่นดินผูน
้ าระดับสูงตามแนวพระราชดาริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รุ่ นที่ 1(สนพ.1)
ประสบการณ์ ทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง (บริษัทจดทะเบียน)
2536 – ปั จจุบนั
กรรมการ / กรรมการสรรหาฯ /ประธานกรรมการบริ หาร/กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชัน่ เทคโนโลยี
ประสบการณ์ ทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง (กิจการอืน่ ทีไ่ ม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน)
2552 – ส.ค. 2556
นายกสมาคมนักกอล์ฟอาชีพอาวุโสไทย สมาคมนักกอล์ฟอาชีพอาวุโสไทย
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่งกรรมการ : 11 ปี
ประวัติการเข้าร่ วมประชุมปี 2556: 8/8 (ประชุมกรรมการ) 4/4 (ประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน)
ผูท้ ี่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ หรื อผูบ้ ริ หารในกิจการอื่นที่ทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ
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ชื่อสกุล: นายกิตติศกั ดิ์ สพโชคชัย
ตาแหน่ง : กรรมการ
สัญชาติ : ไทย
อายุ : 59 ปี
จานวนหุน้ ที่ถือในบริ ษทั ฯ (ณ. 26 ธ.ค.56): จานวนหุน้ 6,057,459 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 2.94 ของทุนจดทะเบียน
ชาระแล้ว (ในนาม คุณกิ่งพร สพโชคชัย)
ที่อยู่ : 419 ซอยสุขมุ วิท 63 (เอกมัย) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร
วุฒิการศึกษา/ประวัตกิ ารอบรม:
- ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษท
ั ไทย (IOD) หลักสูตร Director Accreditation Program 54/2006
- หลักสู ตรอบรมนักบริ หารระดับสู ง ธรรมศาสตร์ เพื่อสังคม รุ่ นที่1 (นมธ.1) ระหว่าง พ.ค –ก.ย 2555
ประสบการณ์ ทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง(บริษัทจดทะเบียน)
2546 - ปั จจุบนั
กรรมการ / กรรมการสรรหาฯ บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชัน่ เทคโนโลยี
ประสบการณ์ ทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง (กิจการอืน่ ทีไ่ ม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน)
2553 - ปั จจุบนั
กรรมการบจ. โตอะ อิเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย)
2550 - ปั จจุบนั
กรรมการ บจ. เค เอส พี สแควร์
2549 - ปั จจุบนั
กรรมการผูจ้ ดั การ บจ. สุรียต์ รี บุญ โฮลดิ้ง
2548 - ปั จจุบนั
กรรมการ บจ. โอ๊คทรี
2540 - ปั จจุบนั
กรรมการผูจ้ ดั การ บจ. ออดิโอ เอ็นจิเนิยวิง่ เชอร์วสิ
2529 - ปั จจุบนั
กรรมการผูจ้ ดั การ บจ. ดิจิตคอนโทรล
2528 - ปั จจุบนั
กรรมการผูจ้ ดั การ บจ. เครื่ องเสี ยง
2526 - ปั จจุบนั
กรรมการผูจ้ ดั การ บจ. วิชยั เทรดดิ้ง (1983)
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่งกรรมการ : 11 ปี
ประวัติการเข้าร่ วมประชุมปี 2556: 8/8 (ประชุมกรรมการ) ,4/4 (ประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน)
ผูท้ ี่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ หรื อผูบ้ ริ หารในกิจการอื่นที่ทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ
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สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วยหมายเลข 5
นิยามและคุณสมสบัตกิ รรมการอิสระของบริษัท
ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 6
นิยามและคุณสมบัตกิ รรมการอิสระมีดงั นี้
กรรมการอิสระ คือกรรมการที่ไม่ได้บริ หารจัดการบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ มีความอิสระจากคณะผูบ้ ริ หารและผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ และ
ไม่มีธุรกิจกับบริ ษทั ฯ ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ และ/หรื อผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุ ้น โดยกรรมการอิสระแต่ละ
คนต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละหนึ่งของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ี
อานาจควบคุมของบริ ษทั ทั้งนี้ ให้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ ี่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้เงินเดือนประจา หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั
บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อของผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั เว้นแต่จะได้พน้ จาก
การมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณี ที่กรรมการอิสระเคยเป็ นข้าราชการ หรื อที่
ปรึ กษาของส่วนราชการซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ น บิดามารดา คู่สมรส พี่นอ้ ง และบุตร
รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอานาจ
ควบคุมของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ใน
ลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของผู ้
ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ 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 ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั และไม่
เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อหุน้ ส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผสู ้ อบบัญชีของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมายหรื อที่ปรึ กษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริ การ
เกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือ
หุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า
2 ปี
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือ
หุน้ รายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย หรื อไม่เป็ นหุ น้ ส่วนที่มีนยั ในห้าง
หุน้ ส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่รับเงินเดือนประจา หรื อถือหุน้ เกินร้อยละหนึ่งของจานวน
หุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั อื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั หรื อ
บริ ษทั ย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษทั
บริ ษทั ฯได้กาหนดนิยามกรรมการอิสระเท่ากับข้อกาหนดขั้นต่าของก.ล.ต .หรื อตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่ องการถือหุน้ ของบริ ษทั
คือกรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ ต้องถือหุน้ ในบริ ษทั ไม่เกินร้อยละ หนึ่ง ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมด
23

ข้อมูลกรรมการบริ ษทั ที่เป็ นตัวแทนรับมอบฉันทะ ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2557
รายชื่อกรรมการ

ตาแหน่ง

อายุ

1.นายโชคชัย ตั้งพูลสิ นธนา

กรรมการอิสระ ประธาน
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ รอง
ประธานกรรมการ และ
ประธานกรรมการสรรร
หาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ กรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการ
สรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ

66

2.นายพงษ์เทพ ผลอนันต์

3.นายศรี ภพ สารสาส

4.นายธนารักษ์ พงษ์เภตรา

60

ที่อยู่
1275-81 ถ. ทรงวาด เขต สัมพันธวงศ์
กรุ งเทพฯ 10110
36 ซ.ศูนย์วจิ ยั 4 ถ.เพชรบุรีตดั ใหม่ แขวง
บางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุ งเทพฯ

ส่วนได้เสี ยในวาระที่จะ
พิจารณา
ไม่มี
ไม่มี

57

12/96 หมู่6 ถ.ศรี นคริ นทร์ แขวงหนองบอน
เขตประเวศ กรุ งเทพฯ

ไม่มี

58

90/33 หมู3่ ถ.พ่อขุนทะเล ต.มะขามเตี้ย อ.
เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

ไม่มี
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สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วยหมายเลข 6
ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 7
พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ
1. อัตราค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
อัตราเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการตรวจสอบ เท่ากับอัตราเดิมในปี 2552
หัวข้อ

ปี 2557

ปี 2556

ปี 2555

คณะกรรมการบริ ษทั
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

คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการ

กรรมการ

ค่าตอบแทนรายเดือน*
ค่าเบี้ยประชุม**
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานกรรมการ
ค่าตอบแทนรายเดือน*
ค่าเบี้ยประชุม**
กรรมการ
ค่าตอบแทนรายเดือน*
ค่าเบี้ยประชุม**
หมายเหตุ :
*
จ่ายให้กบั กรรมการทุกท่าน
**
จ่ายให้เฉพาะกรรมการที่ร่วมประชุมเท่านั้น
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2. พิจารณาบาเหน็จกรรมการประจาปี
จากการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาความเห็น
ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว มีมติเห็ นควรนาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 1/2557 พิจารณา
อนุมตั ิบาเหน็จประจาปี 2556 ของคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นเงินรวมทั้งสิ้ น 17.00 (สิ บเจ็ด) ล้านบาทโดยจ่ายจากค่าใช้จ่ายในปี 2557
และให้ประธานกรรมการเป็ นผูพ้ ิจารณาจัดสรร

ข้อมูลเปรี ยบเทียบเพื่อประกอบการพิจารณา
งบการเงินรวม
หน่วย: ล้านบาท
หัวข้อ
บาเหน็จประจาปี (ล้านบาท)
กาไรสุทธิ (ล้านบาท)

ปี 2556
17.00
567.62
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ปี 2555
10.50
363.62

ปี 2554
13.00
438.93

สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วยเหมายเลข 7
ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 8
พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่ าตอบแทน
จากการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้
ประชุมพิจารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ในปี 2557 มีสาระสาคัญสรุ ปได้ดงั นี้
1. จากความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่เสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั สรุ ปว่าบริ ษทั ได้แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีจากบริ ษทั
สานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จากัด ให้เป็ นผูต้ รวจสอบบัญชีของบริ ษทั มาตั้งแต่ปี 2546 จนถึงปัจจุบนั ในช่วงเวลาดังกล่าวผูส้ อบบัญชี
ได้ทาหน้าที่ตามขอบเขตอานาจหน้าที่ และมีขอ้ เสนอแนะต่างๆให้กบั บริ ษทั เป็ นอย่างดีมาโดยตลอด และมีการมอบหมายผูส้ อบบัญชี
รับอนุญาตเข้ามาดาเนินการตรวจสอบบัญชี ดังตารางรายชื่อผูส้ อบบัญชีในแต่ละปี ดังนี้
รายการ

ปี 2557
นาเสนอเพื่อพิจารณา
ชื่อสานักงานตรวจสอบบัญชี บจก. สานักงานเอินส์ท แอนด์ ยัง
นายกฤษดา เลิศวนา
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958
และ/หรื อ
นายศุภชัย ปั ญญาวัฒโน
ผูส้ อบบัญชี
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930
และ/หรื อ
นางชลรส สันติอศั วราภรณ์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523

ปี 2556

ปี 2555

บจก. สานักงานเอินส์ท แอนด์ ยัง
นายกฤษดา เลิศวนา
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958
และ/หรื อ
นายศุภชัย ปั ญญาวัฒโน
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930
และ/หรื อ
นางชลรส สันติอศั วราภรณ์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523

บจก. สานักงานเอินส์ท แอนด์ ยัง
นายกฤษดา เลิศวนา
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958
และ/หรื อ
นายศุภชัย ปั ญญาวัฒโน
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930
และ/หรื อ
นางชลรส สันติอศั วราภรณ์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523

คณะกรรมการตรวจสอบได้ตรวจสอบแล้วว่า ผูต้ รวจสอบบัญชี ที่ถูกเสนอชื่ อนั้นไม่มีความสัมพันธ์หรื อมีส่วนได้เสี ยกับ
บริ ษทั /บริ ษทั ย่อย/ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
ดังนั้น ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2556 มีมติให้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษทั ในการประชุม
คณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2557 เพื่อแต่งตั้ง นายกฤษดา เลิศวนา ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 และ/หรื อ นายศุภชัย ปั ญญาวัฒ
โน ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรื อ นางชลรส สันติอศั วราภรณ์ ผสู ้ อบบัญชีรับอนุ ญาตเลขที่ 4523 เป็ นผูส้ อบบัญชีของ
บริ ษทั ในปี 2557 ต่อไป
ในการพิจารณาค่าสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมครั้งที่ 1/2557 เมื่อพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557
พิจารณาใบเสนอราคาค่าสอบบัญชี ประจาปี 2557 ที่บริ ษทั สานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จากัด เสนอมา โดยบริ ษทั สานักงาน เอินส์ท
แอนด์ ยัง จากัด เสนอราคาค่าสอบบัญชี บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชัน่ เทคโนโลยี มาเป็ นเงิน 1,330,000 บาท (หนึ่ งล้านสามแสนสาม
หมื่ น บาทถ้ว น) หลัง จากที่ ค งอัต ราค่ า สอบบัญ ชี ไ ว้ใ นอัต ราเดิ ม ตั้ง แต่ ปี 2553 ซึ่ ง น่ า จะสมเหตุ ส มผลที่ จ ะเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ประชุมมีมตินาเสนอต่อที่
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 1/2557 เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิ ค่าสอบบัญชี ประจาปี 2557 ในส่ วนของ บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์ เมชั่น
เทคโนโลยี เป็ นเงิน 1,330,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนสามหมื่นบาทถ้วน) เพื่อพิจารณาอนุมตั ิต่อไป
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หัวข้อ

ปี 2557
(นาเสนอเพื่อพิจารณา)

ปี 2556

ค่าสอบบัญชีของ บมจ.แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชัน่ เทคโนโลยี
- ค่าตรวจสอบงบประจาปี
- ค่าสอบทานรายไตรมาส

1,330,000
700,000
630,000

1,155,000
648,000
507,000
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หน่วย : บาท
ปี 2555

1,155,000
648,000
507,000

สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วยหมายเลข 8
สาเนาข้ อบังคับของบริษัทในส่ วนทีเ่ กีย่ วข้ องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
หมวดที่ 4
การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อ 29 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วนั สิ้นสุดรอบปี บัญชีของบริ ษทั
การประชุมผูถ้ ือหุน้ คราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรี ยกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ ้นเป็ นการประชุม
วิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรื อผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมีหุน้ นับจานวนรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 5 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ท้ งั หมด หรื อ
ผูถ้ ือหุ ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่ งมี หุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจานวนหุ ้นที่ จาหน่ ายได้ท้ งั หมดเข้าชื่ อกันทาหนังสื อขอให้
คณะกรรมการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรี ยกประชุมไว้ในหนังสื อดังกล่าวนั้น
ในกรณี น้ ีให้คณะกรรมการจัดประชุมผูถ้ ือหุน้ ภายใน 1 เดือนนับแต่วนั ที่ได้รับหนังสื อจากผูถ้ ือหุน้
ข้อ 30 ในการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้คณะกรรมการจัดทาเป็ นหนังสื อนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่ องที่
จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมทั้งรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดั เจนว่าเป็ นเรื่ องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรื อเพื่อพิจารณา แล้วแต่
กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าว และจัดส่ งให้ผถู ้ ือหุ ้นและนายทะเบียนทราบไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และ
โฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสื อพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันและต้องก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่า 3 วัน
ให้คณะกรรมการหรื อกรรมการที่ ได้รับมอบหมายเป็ นผูก้ าหนดวัน เวลา และสถานที่ ที่ประชุมผูถ้ ื อหุ ้น ซึ่ งสถานที่ ที่จะใช้เป็ นที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ นั้นต้องอยูใ่ นท้องที่อนั เป็ นที่ต้ งั ของสานักงานใหญ่ หรื อสานักงานสาขา หรื อจังหวัดใกล้เคียงกับที่ต้ งั ของสานักงานใหญ่ และ
สานักงานสาขา หรื อจังหวัดอื่น ตามที่คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสม
ข้อ 31 ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้น ผูถ้ ือหุ ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสี ยงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสื อมอบฉันทะ
จะต้องลงวันที่ และลงลายมือชื่อของผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็ นไปตามแบบที่นายทะเบียนกาหนด
หนังสื อมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรื อผูท้ ี่ประธานกรรมการกาหนด ณ ที่ประชุมก่อนผูร้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วม
ประชุม
ข้อ 32 ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้น ต้องมีผูถ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่นอ้ ยกว่า 25 คน หรื อไม่นอ้ ยกว่า 25 คน
หรื อไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผูถ้ ือหุน้ ทั้งหมด และต้องมีจานวนหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ ้นที่จาหน่ายได้ท้ งั หมด
ของบริ ษทั จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในกรณี ที่ปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุ ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชัว่ โมงจานวนผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาเข้าร่ วมประชุมไม่ครบองค์
ประชุมตามที่กาหนดไว้ หากว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ นั้นได้เรี ยกนัดเพราะผูถ้ ือหุ ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็ นอันระงับไป แต่ถา้ หากการประชุมผู ้
ถือหุน้ นั้นมิใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผูถ้ ือหุน้ ร้องขอ ให้นดั ประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสื อนัดประชุมไปยังผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่า 7 วันก่อนวัน
ประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บงั คับว่าต้องครบองค์ประชุม
ข้อ 33 ให้ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้น ในกรณี ที่ประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมหรื อไม่สามารถปฏิ บตั ิ
หน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานให้รองประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรื อมีแต่ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุม
หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่ วมประชุมเป็ นประธานที่ประชุม
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ข้อ 34 ประธานในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็ นไปตามกฏหมายและข้อบังคับของบริ ษทั ว่าด้วยการประชุมและให้การ
ประชุมดาเนิ นไปตามลาดับวาระที่กาหนดไว้ในหนังสื อนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลาดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสี ยงไม่
น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม
ข้อ 35 ในการออกเสี ยงลงคะแนนในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้หุน้ หนึ่งมีเสี ยงหนึ่งเสี ยง และผูถ้ ือหุ ้นคนใดมีส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษในเรื่ องใดซึ่ งที่
ประชุมจะได้ลงมติ ผูน้ ้ นั ไม่มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนด้วยในข้อบังคับ เว้นแต่การออกเสี ยงลงคะแนนเสี ยงเลือกตั้งคณะกรรมการ
การออกเสี ยงลงคะแนนให้กระทาโดยเปิ ดเผย เว้นแต่ผถู ้ ือหุ ้นไม่นอ้ ยกว่า 5 คน ร้องขอและการประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้
ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสี ยงลงคะแนนลับนั้น ให้เป็ นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกาหนด
ข้อ 36 มติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้ประกอบด้วยคะแนนเสี ยงดังต่อไปนี้
1) ในกรณี ปกติ ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ประธาน
ในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขาด
2) ในกรณี ดงั ต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง
ลงคะแนน
ก. การขายหรื อโอนกิจการบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบางส่วนที่สาคัญให้แก่บุคคลอื่น
ข. การซื้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั อื่น หรื อบริ ษทั เอกชนมาเป็ นของบริ ษทั
ค. การทา แก้ไข หรื อเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบางส่วนที่สาคัญ การมอบหมายให้บุคคล
อื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริ ษทั หรื อการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิหรื อข้อบังคับ
จ. การเพิ่มทุนหรื อลดทุนของบริ ษทั
ฉ. การออกหุน้ กู้
ช. การควบบริ ษทั
ซ. การเลิกบริ ษทั
ข้อ 37 กิจการอันที่ประชุมสามัญประจาปี พึงกระทามีดงั นี้
1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดาเนินการบริ ษทั ในรอบปี ที่ผา่ นมา
2) พิจารณาอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกาไรขาดทุน
3) พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกาไรและการจ่ายเงินปั นผล
4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
5) พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชี
6) กิจการอื่นๆ
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สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วยหมายเลข 9
รายการเอกสารที่ตอ้ งแสดงและส่งมอบให้แก่บริ ษทั ในการลงทะเบียนเข้าประชุม
1. ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั จะใช้ขอ้ บังคับในหมวดที่ 4 การประชุมผูถ้ ือหุน้ ข้อ 29-37 ในการดาเนินการประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งนี้ บริ ษทั ได้แนบสาเนาข้อบังคับมาพร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมแล้ว
2. สาหรับผูถ้ ือหุน้ ที่ประสงค์จะเข้าร่ วมประชุมด้วยตัวเอง กรุ ณานาบัตรประชาชน หรื อ บัตรข้าราชการ หรื อใบอนุญาตขับขี่ อย่าง
ใดอย่างหนึ่ง เพื่อเป็ นหลักฐานในการใช้สิทธิเข้าประชุม
3. การลงทะเบียนเข้าประชุมบริ ษทั จะเปิ ดลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 13.00 น. ผูถ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะ จะต้องยืน่ เอกสารแสดงตัว
หรื อ ใบมอบฉันทะ และลงชื่อในสมุดทะเบียนลายชื่อ หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่จะมอบบัตรลงคะแนนให้เพื่อใช้ในการลงมติต่อไป
4. สาหรับผูถ้ ือหุน้ ที่ประสงค์จะแต่งตั้งผูอ้ ื่นเข้าร่ วมประชุม และออกเสี ยงแทน โปรดกรอกรายละเอียด และลงลายมือชื่อในใบมอบ
ฉันทะให้ครบถ้วน โดยผูถ้ ือหุน้ สามารถเลือกใช้แบบหนังสื อมอบฉันทะ แบบใดแบบหนึ่งที่แนบมากับหนังสื อเชิญประชุม
5. ในกรณี ผถู ้ ือหุน้ มอบฉันทะให้ผอู ้ ื่นมาร่ วมประชุมแทน
- กรณี ที่ผูถ้ ื อหุ ้นเป็ นบุ คคลธรรมดา ผูถ้ ือหุ ้นที่ มอบฉันทะ และผูร้ ับมอบฉันทะ ต้องแนบสาเนา บัตรประชาชน หรื อบัตร
ข้าราชการ หรื อใบอนุญาตขับขี่ อย่างใดอย่างหนึ่ ง พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องมาพร้อมกับหนังสื อมอบฉันทะ
ด้วย
- กรณี ผถู ้ ือหุน้ เป็ นนิติบุคคล ผูถ้ ือหุ ้นที่มอบฉันทะต้องแนบสาเนาหนังสื อรับรองและลงลายมือชื่อรับรองโดยผูม้ ีอานาจของ
นิติบุคคลนั้น ส่วนผูร้ ับมอบฉันทะ ต้องแนบสาเนา บัตรประชาชน หรื อ บัตรข้าราชการ หรื อ ใบอนุญาตขับขี่ อย่างใดอย่าง
หนึ่ง พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องมาพร้อมกับหนังสื อมอบฉันทะด้วย
6. ในกรณี ผถู ้ ือหุน้ ต้องการมอบฉันทะให้กบั กรรมการอิสระเป็ นผูร้ ับมอบฉันทะ ผูถ้ ือหุน้ สามารถเลือกมอบฉันทะให้กบั กรรมการ
อิสระ คือ นายโชคชัย ตั้งพูลสิ นธนา ประธานกรรมการตรวจสอบ หรื อนายพงษ์เทพ ผลอนันต์ กรรมการตรวจสอบ หรื อ
นายศรี ภพ สารสาส กรรมการตรวจสอบ หรื อนายธนารักษ์ พงษ์เภตรา กรรมการอิสระท่านหนึ่งท่านใดก็ได้
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วิธีนบั คะแนนและการประกาศผลคะแนน การประชุมสามัญประจาปี ผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2557
ขั้นตอนการออกเสี ยงลงคะแนน
4. การออกเสี ยงลงคะแนน ประธานในที่ประชุมขอให้ผถู ้ ือหุน้ ออกเสี ยงลงคะแนน
5. ผูถ้ ือหุน้ เฉพาะที่ประสงค์จะออกเสี ยงไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง ให้ทาเครื่ องหมายในช่อง ไม่เห็นด้วย หรื องดออก
เสี ยง ในบัตรลงคะแนน และประธานฯ จะให้เจ้าหน้าที่นาบัตรลงคะแนนของผูถ้ ือหุน้ ไปตรวจนับคะแนนเสี ยง และ
ประกาศผลคะแนนเสี ยงให้ที่ประชุมทราบ
6. ผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่ออกเสี ยงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสี ยง หรื อไม่ส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ จะถือว่ามีมติเห็นด้วย
ตามที่ประธานเสนอต่อที่ประชุม
กติกาการนับคะแนนเสี ยง
5. ให้นบั หนึ่งหุน้ เป็ นหนึ่งเสี ยง และให้ถือเอาเสี ยงข้างมากเป็ นมติ เว้นแต่กฎหมายกาหนดเป็ นอย่างอื่น ถ้าคะแนนเสี ยง
เท่ากันให้ประธานมีเสี ยงชี้ขาดอีกเสี ยงหนึ่งต่างหากจากในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุน้
6. การนับผลการลงคะแนนเสี ยงในแต่ละระเบียบวาระ จะนับคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุน้ ในที่ประชุม เฉพาะที่ออกเสี ยงไม่เห็น
ด้วย และ/หรื อ งดออกเสี ยง แล้วนาไปหักออกจากจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ในที่ประชุม เฉพาะที่มอบฉันทะที่ได้
บันทึกไว้ล่วงหน้า
7. หากผูเ้ ข้าร่ วมประชุมประสงค์จะออกจากห้องประชุมโดยออกเสี ยงลงคะแนนไว้ล่วงหน้า โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ เว้นแต่
ประสงค์จะให้ถือว่าออกเสี ยงลงคะแนนเห็นด้วย
8. การแจ้งผลการลงคะแนนเสี ยงจะระบุคะแนนเสี ยง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสี ยง และบัตรเสี ย โดยในแต่ละระเบียบ
วาระจะใช้จานวนหุน้ ของผูเ้ ข้าประชุมล่าสุด
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ขั้นตอนการเข้ าร่ วมการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557
ผูถ้ ือหุน้
บุคคลธรรมดา
มาด้วยตนเอง

นิติบุคคล
มอบฉันทะ

มอบฉันทะ

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

ลงทะเบียน เวลา 8.30 น.
-แบบฟอร์มลงทะเบียน – ลงชื่อ
- แสดงบัตรประชาชน

ตรวจเอกสาร
- หนังสื อมอบฉันทะ และอากรแสตมป์
- สาเนาบัตรประชาชนผูม้ อบ-รับรอง
- หนังสื อรับรองนิติบุคคล-รับรอง
- แบบฟอร์มลงทะเบียน
- แสดงบัตรประชาชนผูร้ ับมอบ

ลงทะเบียน เวลา 8.30 น.
-เอกสารข้างต้น
- ลงชื่อในแบบฟอร์ม

เข้าห้องประชุม
เวลา 9.30 น.
เริ่ มประชุมตามลาดับระเบียบวาระ
บัตรลงคะแนน*
การลงคะแนนเสี ยง - เก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะกรณี ไม่เห็นด้วยหรื องดออกเสี ยง
โดยยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนน
(ผูร้ ับมอบฉันทะที่ผมู ้ อบฉันทะลงคะแนนไว้แล้ว จะไม่ได้รับ
บัตรลงคะแนน และไม่ออกเสี ยงอีก)
ประธานแถลงสรุ ปผลคะแนนและมติต่อที่ประชุม
*เมื่อเลิกประชุม ขอให้ทุกท่านส่งบัตรลงคะแนนที่เหลืออยูค่ ืนให้กบั เจ้าหน้าที่ดว้ ย เพื่อใช้ประกอบการ
ตรวจสอบคะแนนระเบียบวาระที่ 6 เรื่ องการเลือกตั
33้ งกรรมการ

สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วยหมายเลข 10
ื มอบฉันทะ แบบ ก.
แบบหนังสอ
ั ซอน)
้
(แบบทั่วไปซงึ่ เป็ นแบบง่ายไม่ซบ

ปิ ดอากร 20 บาท

เขียนที่ ………………………..………..
วันที่ ..…. เดือน ………….. พ.ศ. ……..
ข ้าพเจ ้า ………………….…………………………………………… สัญชาติ …………………….……………………………..
อยูบ
่ ้านเลขที่ ………………………………..ถนน…………..…………………ตาบล/แขวง……………………..……..………………..
อาเภอ ………………..………………………จังหวัด………….……………….รหัสไปรษณีย ์ …………….…………………..
่ เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) โดยถือ
เป็ นผู ้ถือหุ ้นของ บริษัท แอ็ดวานซ์อน
ิ ฟอร์เมชัน
้ รวม …………….…….. หุ ้น และออกเสียงลงคะแนนได ้เท่ากับ …………….……. เสียง ดังนี้
หุ ้นสามัญจานวนทัง้ สิน
ขอมอบฉันทะให ้
(1) ……………….……………. อายุ ………..……ปี อยูบ
่ ้านเลขที่ ………………………………………………
ถนน ………………………..……………….ตาบล/แขวง …………………………………..อาเภอ/เขต ………………………….
จังหวัด ………………..…………………… รหัสไปรษณีย ์ ………….…………………….. หรือ
(2) …….………………………. อายุ ……………ปี อยูบ
่ ้านเลขที่ ………………………………………….
ถนน ………………………………………….ตาบล/แขวง ………………………………..อาเภอ/เขต …………………………….
จังหวัด ……………………………………… รหัสไปรษณีย ์ …………………………….. หรือ
(3) ………..……………………. อายุ ……………ปี อยูบ
่ ้านเลขที่ ………………………………………….
ถนน ………………………………………….ตาบล/แขวง ………………………………..อาเภอ/เขต …………………………….
จังหวัด ……………………………………… รหัสไปรษณีย ์ ……………………………..
คนใดคนหนึง่ เพียงคนเดียวเป็ นผู ้แทนของข ้าพเจ ้าเพือ
่ ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข ้าพเจ ้า ในการประชุม
้ 3 โรงแรมโกลเด ้น ทิว
สามัญผู ้ถือหุ ้น ครัง้ ที่ 1/2557 ในวันอังคารที่ 8 เมษายน 2557 เวลา 9.30 น. ห ้องแกรนด์บอลรูม ชัน
ลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนนพระราม 9 บางกะปิ ห ้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 หรือจะพึงเลือ
่ นไปในวัน
เวลา และสถานทีอ
่ น
ื่ ด ้วย
กิจการใดทีผ
่ ู ้รับมอบฉันทะกระทาไปในการประชุมนัน
้ ให ้ถือเสมือนว่าข ้าพเจ ้าได ้กระทาเองทุกประการ

่ ……………………………………………. ผู ้มอบฉันทะ
ลงชือ
(……………………………….)

่ ……………………………………………. ผู ้รับมอบฉันทะ
ลงชือ
(………………………………..)
หมายเหตุ : 1. ผู ้ถือหุ ้นทีม
่ อบฉันทะจะต ้องมอบฉันทะให ้ผู ้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียว เป็ นผู ้เข ้าประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ ้น ให ้ผู ้รับมอบฉันทะหลายคนเพือ
่ แยกการลงคะแนนเสียงได ้
2. ผู ้มอบฉันทะ และผู ้รับมอบฉันทะจะต ้องแนบสาเนาบัตรประชาชนมาพร ้อมหนังสือมอบอานาจด ้วย

34

ปิ ดอากร 20 บาท

ื มอบฉันทะ แบบ ข.
แบบหนังสอ
ั เจนตายตัว)
(แบบทีก
่ าหนดรายการต่างๆ ทีจ
่ ะมอบฉั นทะทีล
่ ะเอียดชด
เขียนที่ ………………………………………………
วันที่ ……. เดือน ……… พ.ศ. ………………….
ข ้าพเจ ้า ……………………………………………………………………….สัญชาติ ………………………………………….
อยูบ
่ ้านเลขที่ …………………………………ถนน……………………………….ตาบล/แขวง…………………………………………..
อาเภอ …………………………………………จังหวัด………………………………..รหัสไปรษณีย ์ ……………………………………
่ เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) โดยถือ
เป็ นผู ้ถือหุ ้นของ บริษัท แอ็ดวานซ์อน
ิ ฟอร์เมชัน
้ รวม ……………………หุ ้น และออกเสียงลงคะแนนได ้เท่ากับ …………….. เสียง ดังนี้
หุ ้นสามัญจานวนทัง้ สิน
ขอมอบฉันทะให ้
(1)
………………………………………. อายุ ……………ปี อยูบ
่ ้านเลขที่ ………………………………………….
ถนน …………………………………………….ตาบล/แขวง ………………………………..อาเภอ/เขต …………………………….
จังหวัด ………………………………………… รหัสไปรษณีย ์ …………………………….. หรือ
(2)
………………………………………. อายุ ……………ปี อยูบ
่ ้านเลขที่ ………………………………………….
ถนน …………………………………………….ตาบล/แขวง ………………………………..อาเภอ/เขต …………………………….
จังหวัด ………………………………………… รหัสไปรษณีย ์ …………………………….. หรือ
(3)
………………………………………. อายุ ……………ปี อยูบ
่ ้านเลขที่ ………………………………………….
ถนน …………………………………………….ตาบล/แขวง ………………………………..อาเภอ/เขต …………………………….
จังหวัด ………………………………………… รหัสไปรษณีย ์ ……………………………..
คนใดคนหนึง่ เพียงคนเดียวเป็ นผู ้แทนของข ้าพเจ ้าเพือ
่ ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข ้าพเจ ้า ในการประชุม
้ 3 โรงแรมโกลเด ้นทิวลิป
สามัญผู ้ถือหุ ้น ครัง้ ที่ 1/2557 ในวันอังคารที่ 8 เมษายน 2557 เวลา 9.30 น. ณ.ห ้องบอลรูม ชัน
ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ 92 ซอยแส่งแจ่ม ถนนพระราม 9 บางกะปิ ห ้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 หรือจะพึงเลือ
่ นไปในวัน เวลา
และสถานทีอ
่ น
ื่ ด ้วย
ข ้าพเจ ้าขอมอบฉันทะให ้ผู ้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข ้าพเจ ้าในการประชุมครัง้ นี้ ดังนี้
วาระที่ 1 ร ับรองรายงานการประชุมวิสาม ัญผูถ
้ อ
ื หุน
้ ครงที
ั้ ่ 1/2556 เมือ
่ ว ันที่ 18 พฤศจิกายน 2556

□
□

ิ ธิพจ
ให ้ผู ้รับมอบฉันทะมีสท
ิ ารณาและลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
ให ้ผู ้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี้

□

เห็นด ้วย

□

ไม่เห็นด ้วย

□

งดออกเสียง

วาระที่ 2 ร ับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษ ัทในรอบปี 2556 และรายงานประจาปี

□
□

ิ ธิพจ
ให ้ผู ้รับมอบฉันทะมีสท
ิ ารณาและลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
ให ้ผู ้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี้

□

เห็นด ้วย

□

ไม่เห็นด ้วย

□

งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาอนุม ัติงบแสดงฐานะการเงิน บ ัญชีกาไรขาดทุนเบ็ ดเสร็ จของบริษ ัทฯประจาปี 2556

□
□

ิ ธิพจ
ให ้ผู ้รับมอบฉันทะมีสท
ิ ารณาและลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
ให ้ผู ้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี้
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□
วาระที่ 4

ไม่เห็นด ้วย

□

งดออกเสียง

ิ ธิพจ
ให ้ผู ้รับมอบฉันทะมีสท
ิ ารณาและลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
ให ้ผู ้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี้

□

เห็นด ้วย

□

ไม่เห็นด ้วย

□

งดออกเสียง

พิจารณาอนุม ัติลดทุนจดทะเบียนและแก้ไขหน ังสือบริคณห์สนธิของบริษท
ั

□
□

ิ ธิพจ
ให ้ผู ้รับมอบฉันทะมีสท
ิ ารณาและลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
ให ้ผู ้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี้

□
วาระที่ 6

□

พิจารณาจ ัดสรรเงินกาไรและการจ่ายเงินปันผลประจาปี 2556

□
□

วาระที่ 5

เห็นด ้วย

เห็นด ้วย

□

ไม่เห็นด ้วย

□

งดออกเสียง

พิจารณาเลือกตงกรรมการใหม่
ั้
แทนกรรมการทีค
่ รบกาหนดออกตามวาระ

□
□

ิ ธิพจ
ให ้ผู ้รับมอบฉันทะมีสท
ิ ารณาและลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
ให ้ผู ้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี้

□
□
□

การแต่งตัง้ กรรมการทัง้ ชุด
เห็นด ้วย

□

ไม่เห็นด ้วย

□

งดออกเสียง

□

งดออกเสียง

□

งดออกเสียง

□

งดออกเสียง

□

งดออกเสียง

การแต่งตัง้ กรรมการ เป็ นรายบุคคล

่ กรรมการนายธนา ไชยประสิทธิ์
ชือ

□

เห็นด ้วย

□

ไม่เห็นด ้วย

่ กรรมการนายโชคชัย ตัง้ พูลสินธนา
ชือ

□

เห็นด ้วย

□

ไม่เห็นด ้วย

่ กรรมการนายศิรพ
ชือ
ิ งษ์ อุน
่ ทรพันธุ์

□

เห็นด ้วย

□

ไม่เห็นด ้วย

่ กรรมการนายกิตติศก
ั ดิ์ สพโชคชัย
ชือ

□
วาระที่ 7

เห็นด ้วย

□

ไม่เห็นด ้วย

พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ

□
□

ิ ธิพจ
ให ้ผู ้รับมอบฉันทะมีสท
ิ ารณาและลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
ให ้ผู ้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี้

□

เห็นด ้วย

□
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ไม่เห็นด ้วย

□

งดออกเสียง

วาระที่ 8

พิจารณาแต่งตงผู
ั้ ส
้ อบบ ัญชี และกาหนดค่าตอบแทน

□
□

ิ ธิพจ
ให ้ผู ้รับมอบฉันทะมีสท
ิ ารณาและลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
ให ้ผู ้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี้

□

เห็นด ้วย

□

ไม่เห็นด ้วย

□

งดออกเสียง

การลงคะแนนเสีย งของผู ้รั บ มอบฉั น ทะในวาระใดที่ไ ม่เ ป็ นไปตามทีร่ 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
มีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนื อจากเรื่องทีร่ ะบุไว ้ข ้างต ้น รวมถึงกรณีทม
ี่ ก
ี ารแก ้ไขเปลีย
่ นแปลงหรือ
ิ ธิพจ
เพิม
่ เติมข ้อเท็จจริงประการใด ให ้ผู ้รับมอบฉันทะมีสท
ิ ารณาและลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
กิจการใดทีผ
่ ู ้รับมอบฉันทะกระทาไปในการประชุม เว ้นแต่กรณีทผ
ี่ ู ้รับมอบฉั นทะไม่ออกเสียงตามทีข
่ ้าพเจ ้าได ้ระบุใน
หนังสือมอบฉันทะ ให ้ถือเสมือนว่าข ้าพเจ ้าได ้กระทาเองทุกประการ
่ …………………………………………………ผู ้มอบฉันทะ
ลงชือ
(…..………………………………………….)

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

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

่ …………………………………………………ผู ้รับมอบฉันทะ
ลงชือ
(…..………………………………………….)
หมายเหตุ : 1. ผู ้ถือหุ ้นทีม
่ อบฉั นทะจะต ้องมอบฉั นทะให ้ผู ้รั บมอบฉั นทะเพียงรายเดียวเป็ นผู ้เข ้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ ้นให ้ผู ้รับมอบฉันทะหลายคนเพือ
่ แยกการลงคะแนนเสียงได ้
2. วาระเลือกตัง้ กรรมการสามารถเลือกตัง้ กรรมการทัง้ ชุดหรือเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
3. กรณีทผ
ี่ ู ้ถือหุ ้นประสงค์จะมอบฉันทะให ้กับกรรมการอิสระ ผู ้ถือหุ ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให ้กับกรรมการ
อิสระคือ นายโชคชัย ตัง้ พูลสินธนา หรือ นายพงษ์ เทพ ผลอนันต์ หรือ นายศรีภพ สารสาส หรือนาย
ธนารักษ์ พงษ์ เภตรา ท่านหนึง่ ท่านใดก็ได ้
4. ผู ้มอบฉันทะ และผู ้รับมอบฉันทะ จะต ้องแนบสาเนาบัตรประชาชนมาพร ้อมกับหนังสือมอบอานาจด ้วย
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ปิ ดอากร 20 บาท

ื มอบฉันทะ 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……………………………….ตาบล/แขวง…………………………………………..
อาเภอ …………………………………………จังหวัด………………………………..รหัสไปรษณีย ์ ……………………………………
่ เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) โดยถือ
เป็ นผู ้ถือหุ ้นของ บริษัท แอ็ดวานซ์อน
ิ ฟอร์เมชัน
้
หุ ้นสามัญจานวนทัง้ สินรวม ……………….หุ ้น และออกเสียงลงคะแนนได ้เท่ากับ ………………….. เสียง ดังนี้
ขอมอบฉันทะให ้
(1)
………………………………………. อายุ ……………ปี อยูบ
่ ้านเลขที่ ………………………………………….
ถนน …………………………………………….ตาบล/แขวง ………………………………..อาเภอ/เขต …………………………….
จังหวัด ………………………………………… รหัสไปรษณีย ์ …………………………….. หรือ
(2)
………………………………………. อายุ ……………ปี อยูบ
่ ้านเลขที่ ………………………………………….
ถนน …………………………………………….ตาบล/แขวง ………………………………..อาเภอ/เขต …………………………….
จังหวัด ………………………………………… รหัสไปรษณีย ์ …………………………….. หรือ
(3)
………………………………………. อายุ ……………ปี อยูบ
่ ้านเลขที่ ………………………………………….
ถนน …………………………………………….ตาบล/แขวง ………………………………..อาเภอ/เขต …………………………….
จังหวัด ………………………………………… รหัสไปรษณีย ์ ……………………………..
คนใดคนหนึง่ เพียงคนเดียวเป็ นผู ้แทนของข ้าพเจ ้าเพือ
่ ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข ้าพเจ ้า ในการประชุม
้ 3 โรงแรมโกลเด ้นทิวลิป
สามัญผู ้ถือหุ ้น ครัง้ ที่ 1/2557 ในวันอังคารที่ 8 เมษายน 2557 เวลา 9.30 น. ณ.ห ้องบอลรูม ชัน
ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ 92 ซอยแส่งแจ่ม ถนนพระราม 9 บางกะปิ ห ้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 หรือจะพึงเลือ
่ นไปในวัน เวลา
และสถานทีอ
่ น
ื่ ด ้วย
ข ้าพเจ ้าขอมอบฉันทะให ้ผู ้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข ้าพเจ ้าในการประชุมครัง้ นี้ ดังนี้
วาระที่ 1 ร ับรองรายงานการประชุมวิสาม ัญผูถ
้ อ
ื หุน
้ ครงที
ั้ ่ 1/2556 เมือ
่ ว ันที่ 18 พฤศจิกายน 2556

□
□

ิ ธิพจ
ให ้ผู ้รับมอบฉันทะมีสท
ิ ารณาและลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
ให ้ผู ้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี้

□

เห็นด ้วย

□

ไม่เห็นด ้วย

□

งดออกเสียง

วาระที่ 2 ร ับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษ ัทในรอบปี 2556 และรายงานประจาปี

□
□

ิ ธิพจ
ให ้ผู ้รับมอบฉันทะมีสท
ิ ารณาและลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
ให ้ผู ้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี้

□

เห็นด ้วย

□
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ไม่เห็นด ้วย

□

งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาอนุม ัติงบฐานะการเงิน บ ัญชีกาไรขาดทุนเบ็ ดเสร็ จของบริษ ัทฯประจาปี 2556

□
□

ิ ธิพจ
ให ้ผู ้รับมอบฉันทะมีสท
ิ ารณาและลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
ให ้ผู ้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี้

□
วาระที่ 4

ไม่เห็นด ้วย

□

งดออกเสียง

ิ ธิพจ
ให ้ผู ้รับมอบฉันทะมีสท
ิ ารณาและลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
ให ้ผู ้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี้

□

เห็นด ้วย

□

ไม่เห็นด ้วย

□

งดออกเสียง

พิจารณาอนุม ัติลดทุนจดทะเบียนและแก้ไขหน ังสือบริคณห์สนธิของบริษ ัท

□
□

ิ ธิพจ
ให ้ผู ้รับมอบฉันทะมีสท
ิ ารณาและลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
ให ้ผู ้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี้

□
วาระที่ 6

□

พิจารณาจ ัดสรรเงินกาไรและการจ่ายเงินปันผลประจาปี 2556

□
□

วาระที่ 5

เห็นด ้วย

เห็นด ้วย

□

ไม่เห็นด ้วย

□

งดออกเสียง

พิจารณาเลือกตงกรรมการใหม่
ั้
แทนกรรมการทีค
่ รบกาหนดออกตามวาระ

□
□

ิ ธิพจ
ให ้ผู ้รับมอบฉันทะมีสท
ิ ารณาและลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
ให ้ผู ้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี้

□
□
□

การแต่งตัง้ กรรมการทัง้ ชุด
เห็นด ้วย

□

□

งดออกเสียง

ไม่เห็นด ้วย

□

งดออกเสียง

ไม่เห็นด ้วย

□

งดออกเสียง

ไม่เห็นด ้วย

□

งดออกเสียง

ไม่เห็นด ้วย

□

งดออกเสียง

ไม่เห็นด ้วย

การแต่งตัง้ กรรมการ เป็ นรายบุคคล

่ กรรมการนายธนา ไชยประสิทธิ์
ชือ

□

เห็นด ้วย

□

่ กรรมการนายโชคชัย ตัง้ พูลสินธนา
ชือ

□

เห็นด ้วย

□

่ กรรมการนายศิรพ
ชือ
ิ งษ์ อุน
่ ทรพันธุ์

□

เห็นด ้วย

□

่ กรรมการนายกิตติศก
ั ดิ์ สพโชคชัย
ชือ

□

วาระที่ 7

เห็นด ้วย

□

พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ
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□
□

ิ ธิพจ
ให ้ผู ้รับมอบฉันทะมีสท
ิ ารณาและลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
ให ้ผู ้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี้

□
วาระที่ 8

เห็นด ้วย

□

ไม่เห็นด ้วย

□

งดออกเสียง

พิจารณาแต่งตงผู
ั้ ส
้ อบบ ัญชี และกาหนดค่าตอบแทน

□
□

ิ ธิพจ
ให ้ผู ้รับมอบฉันทะมีสท
ิ ารณาและลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
ให ้ผู ้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี้

□

เห็นด ้วย

□

ไม่เห็นด ้วย

□

งดออกเสียง

การลงคะแนนเสีย งของผู ้รั บ มอบฉั น ทะในวาระใดที่ไ ม่เ ป็ นไปตามทีร่ 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
ประชุม มีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่อ งใดนอกเหนือจากเรื่องทีร่ ะบุไว ้ข ้างต ้น รวมถึงกรณีทม
ี่ ก
ี ารแก ้ไขเปลีย
่ นแปลงหรือ
ิ ธิพจ
เพิม
่ เติมข ้อเท็จจริงประการใด ให ้ผู ้รับมอบฉันทะมีสท
ิ ารณาและลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
กิจการใดทีผ
่ ู ้รับมอบฉันทะกระทาไปในการประชุม เว ้นแต่กรณีทผ
ี่ ู ้รับมอบฉั นทะไม่ออกเสียงตามทีข
่ ้าพเจ ้าได ้ระบุใน
หนังสือมอบฉันทะ ให ้ถือเสมือนว่าข ้าพเจ ้าได ้กระทาเองทุกประการ
่ …………………………………………………ผู ้มอบฉันทะ
ลงชือ
(…..………………………………………….)

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

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

่ …………………………………………………ผู ้รับมอบฉันทะ
ลงชือ
(…..………………………………………….)
่ ในทะเบียนเป็ นผู ้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้
หมายเหตุ : 1. หนังสือมอบอานาจแบบ ค.ใช ้กรณีทผ
ี่ ู ้ถือหุ ้นปรากฏชือ
ให ้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู ้รับฝากและดูแลหุ ้นให ้เท่านัน
้
2. หลักฐานทีต
่ ้องแนบพร ้อมกับหนั งสือมอบฉันทะ คือ
ก. หนังสือมอบอานาจจากผู ้ถือหุ ้นให ้คัสโตเดียน (Custodian) เป็ นผู ้ดาเนินการลงนามในหนังสือ
มอบฉันทะแทน
ข. หนังสือยืนยันว่าผู ้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได ้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน
(Custodian)
3. ผู ้ถือหุ ้นทีม
่ อบฉันทะจะต ้องมอบฉันทะให ้ผู ้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู ้เข ้าประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ ้นให ้ผู ้รับมอบฉันทะหลายคนเพือ
่ แยกการลงคะแนนเสียงได ้
4. ระเบียบวาระเลือกตัง้ กรรมการสามารถเลือกตัง้ กรรมการทัง้ ชุดหรือเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
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สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วยหมายเลข 11
แผนทีส่ ถานทีจ่ ดั ประชุม
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