
 1 

    
                

 

 

 
 
ท่ี AIT (SVP-SEC) 007/2557 
           วนัท่ี 4 มีนาคม 2557 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2557 
เรียน ท่านผูถื้อหุน้ 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย    1. ส าเนารายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2556 เม่ือวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2556 (ประกอบการพิจารณา 
                                    ระเบียบวาระท่ี 1) 
   2. รายงานประจ าปี 2556 (Annual Report) พร้อมงบดุล งบการเงินท่ีแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
                                    ซ่ึงผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีภายนอกและคณะกรรมการตรวจสอบ ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

     (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 2 และท่ี 3) 
 3. รายละเอียดการจ่ายปันผล และอตัราการจ่ายปันผลยอ้นหลงั 3 ปี (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 4) 

   4. ประวติักรรมการท่ีเสนอใหด้ ารงต าแหน่ง (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 6) 
   5. ค านิยามกรรมการอิสระของบริษทั (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 6) 
   6. ค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2556 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 7) 
   7. การแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทน (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 8) 
   8. ขอ้บงัคบัของบริษทัในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 

 9. รายการเอกสารท่ีตอ้งแสดงและส่งมอบใหแ้ก่บริษทัในการลงทะเบียนเขา้ประชุม วธีินบัคะแนนและการประกาศผล
คะแนน ขั้นตอนการเขา้ร่วมประชุม 

10. หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.  
  11. แผนท่ีสถานท่ีจดัประชุม 
   
 ดว้ยบริษทั แอด็วานซ์อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) จะจดัใหมี้การประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2557 ในวนัองัคารที ่8 
เมษายน 2557 เวลา 9.30 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ช้ัน 3 โรงแรมโกลเด้น ทวิลปิ ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9   
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆตามระเบียบวาระดงัต่อไปน้ี 
 

ระเบียบวาระที ่1    รับรองรายงานการประชุมวสิามญัผู้ถอืหุ้นคร้ังที ่1/2556 เมือ่วนัที ่18 พฤศจกิายน 2556 
  ข้อเทจ็จริงและเหตุผล บริษทัฯไดจ้ดัท ารายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2556 ซ่ึงไดจ้ดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 18 

พฤศจิกายน 2556 ตามส่ิงทีส่่งมาด้วยหมายเลข 1 นบัแต่วนัประชุมตามท่ีกฎหมายก าหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเวบ็ไซต ์ 
ของบริษทัฯ (www.ait.co.th) แลว้ไม่ปรากฏวา่มีผูค้ดัคา้นหรือขอแกไ้ขใดๆ 
 

 ความเห็นคณะกรรมการฯ: เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2556 เม่ือวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 
2556 ดงักล่าวใหผู้ถื้อหุน้รับรอง 

http://www.ait.co.th/
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ระเบียบวาระที ่2    รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2556 และรายงานประจ าปี 
 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล บริษทัฯไดร้วบรวมจดัท ารายงานเก่ียวกบักิจการของบริษทัฯ ในดา้นต่างๆ ในรอบปี 2556                

ดงัรายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี 2556 ตามส่ิงท่ีส่งมาด้วยหมายเลข 2 
  

ความเห็นคณะกรรมการฯ: เห็นสมควรสรุปรายงานเก่ียวกบักิจการของบริษทัฯในรอบปี 2556 ใหผู้ถื้อหุน้รับทราบในวนั
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ฯ 
 

ระเบียบวาระที ่3 พจิารณาอนุมตังิบดุล งบการเงนิทีแ่สดงฐานะการเงนิ บัญชีก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯประจ าปี 2556 
                               ข้อเทจ็จริงและเหตุผล บริษทัไดจ้ดัท างบดุล งบการเงินท่ีแสดงฐานะการเงิน บญัชีก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบกระแสเงิน

สดของบริษทัฯประจ าปี 2556 ซ่ึงรับรองโดยผูส้อบบญัชี บริษทั ส านกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จ ากดั และผา่นการพิจารณาจาก
คณะกรรมการตรวจสอบเรียบร้อยแลว้ โดยมีรายละเอียด ปรากฏในรายงานประจ าปี 2556 ของบริษทัฯ ตามส่ิงทีส่่งมาด้วย
หมายเลข 2  

 

ความเห็นคณะกรรมการฯ: เห็นสมควรใหผู้ถื้อหุน้พจิารณาอนุมติังบดุล งบการเงินท่ีแสดงฐานะการเงิน บญัชีก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จของบริษทัฯประจ าปี 2556 ซ่ึงแสดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัฯในรอบปี 2556 

 

ระเบียบวาระที ่4 พจิารณาจดัสรรเงนิก าไรและการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2556 
 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล บริษทัมีนโยบายจ่ายปันผลไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิ ในกรณีท่ีไม่มีความจ าเป็นอ่ืนใดในการ

ใชเ้งินนั้น และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะตอ้งไม่กระทบต่อการด าเนินงานปกติของบริษทัอยา่งมีนยัส าคญั ตามส่ิงทีส่่งมาด้วย
หมายเลข 3  
 

ความเห็นคณะกรรมการฯ: จากการประชุมของคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 1/2557 เม่ือวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2557 พิจารณา
แลว้เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พจิารณาอนุมติัการจดัสรรก าไรสุทธิ จ านวน 567.62 ลา้นบาท จากผลการ
ด าเนินงานในปี 2556 ดงัน้ี  

  
4.1 บริษทัไดจ้ดัสรรก าไรเป็นทุนส ารองจ านวน 29,581,001 (ยีสิ่บเกา้ลา้นหา้แสนแปดหม่ืนหน่ึงพนัเอด็) บาท เท่ากบั  
      ร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิ 

 4.2 จ่ายเงินปันผลในปี 2556 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 2.75 บาท (สองบาทเจด็สิบหา้สตางค)์ และเน่ืองจากบริษทั 
            ไดจ่้ายปันผลระหวา่งกาลไปแลว้เม่ือวนัท่ี 6 กนัยายน 2556 ในอตัราหุน้ละ 1.75 บาท (หน่ึงบาทเจด็สิบหา้สตางค)์ 
            ดงันั้นบริษทัจะจ่ายเงินปันผลจากก าไรสะสมปีก่อนๆเพ่ิมเติม ในอตัราหุน้ละ 1.00 บาท (หน่ึงบาท) โดยก าหนดวนั 
            ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดรั้บปันผลในวนัท่ี 22 เมษายน 2557 และใหร้วบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของ 
            พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม)  โดยวธีิปิดสมุด 
            ทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัท่ี 23 เมษายน 2557 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2557  

    4.3 ก าไรส่วนท่ีเหลือ บริษทัจะจดัเป็นก าไรสะสมท่ียงัไม่จดัสรรตอ่ไป 
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ระเบียบวาระที ่5   พจิารณาอนุมตัลิดทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท “ข้อ4” 
 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  ดว้ยการเพ่ิมทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทั แอด็วานซ์อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) ใน
อตัรา 1 หุน้เดิมต่อ 2 หุน้สามญัเพ่ิมทุนใหม่ ระหวา่งวนัท่ี 16 – 20 ธนัวาคม 2556 ตามมติท่ีประชุมวสิามญั คร้ังท่ี 1/2556 เม่ือ
วนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2556 ไดมี้หุน้ท่ีเหลือจากการจดัสรรจ านวน 11 (สิบเอด็) หุน้ 
  ดงันั้นเพ่ือใหทุ้นจดทะเบียนมีจ านวนตรงกบัทุนช าระแลว้ของบริษทั คณะกรรมการบริษทัในคราวประชุมคร้ังท่ี 
1/2556 เม่ือวนัท่ี 20 มกราคม 2557 จึงขอเสนอการลดทุนจดทะเบียนเป็น 1,031,604,485 (หน่ึงพนัสามสิบเอด็ลา้นหกแสนส่ี
พนัส่ีร้อยแปดสิบหา้) บาท 

 

 ความเห็นคณะกรรมการฯ: จากการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 1/2557 เม่ือวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2557 พิจารณาแลว้
 เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัลดทุนจดทะเบียนของบริษทัจาก 1,031,604,540 (หน่ึงพนัสามสิบเอด็
ลา้นหกแสนส่ีพนัหา้ร้อยส่ีสิบ) บาท เป็น 1,031,604,485 (หน่ึงพนัสามสิบเอด็ลา้นหกแสนส่ีพนัส่ีร้อยแปดสิบหา้)  โดยตดั
หุน้จดทะเบียนของบริษทัท่ีเหลือจากการจดัสรรจ านวน 11 (สิบเอด็) หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 5  บาท และเห็นควรเสนอ
ท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนเป็นดงัน้ี 
 

“ขอ้ 4.  ทุนจดทะเบียน จ านวน 1,031,604,485 บาท (หน่ึงพนัสามสิบเอด็ลา้นหกแสนส่ีพนัส่ีร้อยแปดสิบหา้) บาท  
              แบ่งออกเป็น                  206,320,897 หุน้   (สองร้อยหกลา้นสามแสนสองหม่ืนแปดร้อยเกา้สิบเจ็ด) หุน้ 
              มูลค่าหุน้ละ                    5 บาท                   (หา้บาท) 
          โดยแยกออกเป็น; 
 หุน้สามญั       206,320,897 หุน้   (สองร้อยหกลา้นสามแสนสองหม่ืนแปดร้อยเกา้สิบเจ็ด) หุน้ 
 หุน้บุริมสิทธิ                 “      -             “   

 

ระเบียบวาระที ่6    พจิารณาเลอืกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกตามวาระ 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล ตามขอ้บงัคบับริษทั ในหมวด 3 ขอ้ 16 ก าหนดไวว้า่ ในการประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ทุกคร้ัง 
กรรมการจ านวน 1 ใน 3 จะตอ้งพน้จากต าแหน่ง ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะพน้จากต าแหน่งไม่อาจแบ่งออกไดพ้อดี 1 ใน 3  
ใหก้รรมการจ านวนใกลเ้คียงท่ีสุดกบัจ านวน 1 ใน 3 ออกจากต าแหน่ง ในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัการจดทะเบียนแปร
สภาพเป็นบริษทัมหาชนจ ากดัการออกจากต าแหน่งของกรรมการตามวาระจะใชว้ธีิจบัสลากกนั ส่วนในปีต่อๆไปให้
กรรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง และหากในคราวเดียวกนัมีกรรมการหลายคนอยูใ่นต าแหน่ง
มานานเท่าๆกนั เป็นจ านวนมากกวา่จ านวนท่ีตอ้งพน้จากต าแหน่งในคราวนั้น ใหก้รรมการดงักล่าวพน้จากต าแหน่งโดยใช้
วธีิจบัสลาก ทั้งน้ีกรรมการท่ีออกตามวาระนั้นๆ อาจถูกเลือกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ได ้ 
  จากการประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 1/2557  เม่ือวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2557 มีกรรมการ 4 ท่าน ท่ีครบวาระการด ารง
ต าแหน่ง 4 ท่านดงัน้ีคือ 

1. นายธนา ไชยประสิทธ์ิ 
2. นายโชคชยั ตั้งพลูสิทธนา 
3. นายศิริพงษ ์อุ่นทรพนัธ์ุ 
4. นายกิตติศกัด์ิ สพโชคชยั 

        ในการพิจารณาเสนอช่ือกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ คณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมายให้
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ด าเนินการพิจารณาเสนอช่ือผูท่ี้เหมาะสมเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการ



 4 

บริษทั ในการด าเนินการพิจารณาเลือกกรรมการท่านใหม่แทน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงไดเ้สนอ
ความเห็นตอ่คณะกรรมการบริษทั (โดยกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียมิไดร่้วมพิจารณา) เพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เพ่ือให้
แต่งตั้งกรรมการดงัต่อไปน้ี  

1. นายธนา ไชยประสิทธ์ิ 
2. นายโชคชยั ตั้งพลูสินธนา 
3. นายศิริพงษ ์อุ่นทรพนัธ์ุ 
4. นายกิตติศกัด์ิ สพโชคชยั 

ท่ีออกตามระเบียบวาระทั้ง 4 ท่าน กลบัเขา้เป็นกรรมการอีกวาระหน่ึง ส าหรับประวติัของผูท่ี้คณะกรรมการเสนอช่ือเพื่อ
แต่งตั้งเป็นกรรมการ และรายละเอียดในการพิจารณาปรากฏตามส่ิงทีส่่งมาด้วยหมายเลข 4 และ 5 

 

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัตามขอ้พิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนเสนอ กล่าวคือรับทราบการออกตามวาระของกรรมการจ านวน 4 ท่านคือ นายธนา ไชยประสิทธ์ิ นายโชคชยั  
ตั้งพลูสินธนา นายศิริพงษ ์อุ่นทรพนัธ์ุ และนายกิตติศกัด์ิ สพโชคชยั  และพิจารณาแต่งตั้ง นายธนา ไชยประสิทธ์ิ นายโชคชยั 
ตั้งพลูสินธนา นายศิริพงษ ์อุ่นทรพนัธ์ุ และนายกิตติศกัด์ิ สพโชคชยั กลบัเขา้เป็นกรรมการบริษทัแอด็วานซ์อินฟอร์เมชัน่
เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2557 อีกวาระหน่ึง 

 

ระเบียบวาระที ่7    พจิารณาค่าตอบแทนกรรมการ 
 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล ในการพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
 มีความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทั ดงัน้ี 

1. เน่ืองจากเบ้ียประชุมและค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ และ 
 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนยงัคงอตัราเดิม ตามท่ีไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
             คร้ังท่ี 1/2552 แลว้ จึงไม่ตอ้งน ามาขออนุมติัจากท่ีประชุมอีก  

2.   น าเสนอคณะกรรมการบริษทัเพ่ือใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปของ
เงินบ าเหน็จประจ าปี 2556 เป็นเงิน 17.00 ลา้นบาท (สิบเจ็ดลา้นบาทถว้น) โดยจ่ายจากค่าใชจ่้ายในปี 2557 และ  
ใหป้ระธานกรรมการเป็นผูจ้ดัสรรค่าตอบแทนประจ าปีรายละเอียดในการพิจารณาปรากฏตามส่ิงทีส่่งมาด้วย
หมายเลข 6 

 

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2556  เป็น
เงิน 17.00 ลา้นบาท (สิบเจด็ลา้นบาทถว้น) ส่วนอตัราเบ้ียประชุมและค่าตอบแทนรายเดือนไดรั้บการอนุมติัจากการประชุม
สามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2552 แลว้และยงัคงใชอ้ตัราเดิมอยูจึ่งไม่ตอ้งขออนุมติัในการประชุมคร้ังน้ี ตามท่ีคณะกรรมการสรร
หาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอมา 

 

ระเบียบวาระที ่8       พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทน 
 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล ตามขอ้บงัคบับริษทั ในหมวด 8 ขอ้ 54 ก าหนดไวว้า่ ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ทุกคร้ังจะตอ้งมี
การแต่งตั้งผูต้รวจสอบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชี 

 

 จากการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบคร้ังท่ี 1/2557 เม่ือวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้
ประชุมพิจารณาคดัเลือกผูต้รวจสอบบญัชีของบริษทัในปี 2557 แลว้มีมติเสนอผลการพิจารณาต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ
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บริษทั เพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2557  เพ่ือแต่งตั้ง นายกฤษดา เลิศวนา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  
4958 และ/หรือ นายศุภชยั ปัญญาวฒัโน ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 3930 และ/หรือ นางชลรส สนัติอศัวราภรณ์ ผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4523 จากบริษทั ส านกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัในปี 2557 ในการน้ี 
คณะกรรมการตรวจสอบใคร่ขอเสนอตรวจสอบบญัชีใน ปี 2557  ของบริษทั แอด็วานซ์อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลย ีจ ากดั 
(มหาชน) เป็นเงิน  1,330,000 (หน่ึงลา้นสามแสนสามหม่ืน) บาทต่อปี หลงัจากท่ีคงอยูใ่นอตัราเดิมตั้งแต่ปี 2553 
รายละเอียดปรากฏตามส่ิงทีส่่งมาด้วยหมายเลข 7 
 
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตั้ง 

   นายกฤษดา เลิศวนา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4958 และ/หรือ 
นายศุภชยั ปัญญาวฒัโน ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 3930 และ/หรือ 
นางชลรส สนัติอศัวราภรณ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 4523 จากบริษทั ส านกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จ ากดั เป็นผูส้อบ
บญัชีของบริษทัในปี 2556 และก าหนดค่าตรวจสอบบญัชี ในปี 2556 ของบริษทั แอด็วานซ์อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลย ีจ ากดั 
(มหาชน) เป็นเงิน 1,330,000 (หน่ึงลา้นสามแสนสามหม่ืน) บาทต่อปี 

 

ระเบียบวาระอืน่ๆ   (ถา้มี) 
 

 บริษทัก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้เพ่ือสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2557 (Record Date) ใน
วนัท่ี 10  มีนาคม 2557 และใหร้วบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยปิด
สมุดทะเบียนรวบรวมรายช่ือผูถื้อหุน้เพื่อสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมในวนัท่ี 11 มีนาคม 2557 

 

        จึงขอเรียนเชิญท่านเขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานท่ี ดงักล่าวโดยพร้อมเพรียงกนั โดยปฎิบติัตามหลกัเกณฑ์
และวธีิปฎิบติัในการเขา้ร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนตามเอกสารตามส่ิงทีส่่งมาด้วยหมายเลข 9 การมอบฉนัทะ
ใหเ้ขา้ร่วมประชุมตามเอกสารตามส่ิงทีส่่งมาด้วยหมายเลข 10 และแผนท่ีสถานท่ีจดัประชุมตามเอกสารตามส่ิงทีส่่งมาด้วย
หมายเลข 11 ท่ีน าส่งมาพร้อมหนงัสือเชิญประชุมน้ีแลว้  

 
 
        ขอแสดงความนบัถือ 
      บริษทั แอด็วานซ์อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 
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                                                                                                          ส่ิงทีส่่งมาด้วยหมายเลข 1 
  ส าเนารายงานการประชุมใหญ่วสิามญัผู้ถือหุ้นคร้ังที ่1/2556 

           ประกอบการพจิารณาระเบียบวาระที ่1 
 

ประชุมเม่ือวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2556 เวลา 14.30 น. ณ หอ้งแกรนดบ์อลรูม ชั้น 3 โรงแรมโกลเดน้ ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ เลขท่ี 
92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9  แขวงบางกะปิ  เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320  มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง และมอบฉนัทะ
ใหผู้อ่ื้นเขา้ร่วมประชุมแทนจ านวน 244 ราย นบัจ านวนหุน้รวมกนัได ้27,481,178  หุน้ คิดเป็นร้อยละ 39.96 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายได้
ทั้งหมดของบริษทั  มีจ านวนทั้งส้ิน  68,773,636  หุน้  ซ่ึงเกินกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมดของบริษทัแลว้ ครบเป็นองค์
ประชุมตามขอ้บงัคบับริษทั ขอ้ 32  โดยมีนายธนา ไชยประสิทธ์ิ ท าหนา้ท่ีเป็นประธานในท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2556 
 ก่อนเขา้สู่วาระการประชุม นายวรวทิย ์วฒันกลุจรัส เลขานุการบริษทั  ไดช้ี้แจงวธีิการออกเสียงลงคะแนนดงัน้ี  
 

วธีินบัคะแนนและการประกาศผลคะแนน  
ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน 

1. การออกเสียงลงคะแนน ประธานในท่ีประชุมขอใหผู้ถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนน 
2. ผูถื้อหุน้เฉพาะท่ีประสงคจ์ะออกเสียงไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ใหท้ าเคร่ืองหมายในช่องไม่เห็นดว้ยหรือ งดออกเสียงในบตัร

ลงคะแนน (ท่ีทุกท่านไดรั้บเม่ือตอนลงทะเบียน) และประธานฯ จะใหเ้จา้หนา้ท่ีน าบตัรลงคะแนนของผูถื้อหุน้ไปตรวจนบัคะแนน
เสียง และประกาศผลคะแนนเสียงใหท่ี้ประชุมทราบ 

3. ผูถื้อหุน้ท่ีไม่ออกเสียงลงคะแนนในบตัรลงคะแนนเสียง หรือไม่ส่งบตัรลงคะแนนใหเ้จา้หนา้ท่ี จะถือวา่มีมติเห็นดว้ยตามท่ี
ประธานเสนอต่อท่ีประชุม 

 

กติกาการนบัคะแนนเสียง 
1. ใหน้บัหน่ึงหุน้เป็นหน่ึงเสียง และใหถื้อเอาเสียงขา้งมากเป็นมติ เวน้แต่กฎหมายก าหนดเป็นอยา่งอ่ืน ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัให้

ประธานมีเสียงช้ีขาดอีกเสียงหน่ึงต่างหากจากในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ 
2. การนบัผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ จะนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ในท่ีประชุม เฉพาะท่ีออกเสียงไม่เห็นดว้ย 

และ/หรือ งดออกเสียง แลว้น าไปหกัออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ในท่ีประชุม เฉพาะท่ีมอบฉนัทะท่ีไดบ้นัทึกไว้
ล่วงหนา้ 

3. หากผูเ้ขา้ร่วมประชุมประสงคจ์ะออกจากหอ้งประชุมโดยออกเสียงลงคะแนนไวล่้วงหนา้ โปรดติดต่อ เจา้หนา้ท่ี เวน้แตป่ระสงค์
จะใหถื้อวา่ออกเสียงลงคะแนนเห็นดว้ย 

4.  การแจง้ผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง โดยในแต่ะระเบียบวาระจะใชจ้ านวน
หุน้ของผูเ้ขา้ประชุมล่าสุด 

 

การแสดงความเห็นหรือซกัถาม 
 หากท่านผูถื้อหุน้ท่านใดประสงคจ์ะซกัถามหรือแสดงความเห็น ขอความกรุณาใหซ้กัถามหรือแสดงความเห็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระ
นั้นๆโดยตรง หากท่านผูถื้อหุน้ประสงคท่ี์จะสอบถามหรือเสนอแนะความคิดเห็นอ่ืนท่ีไม่อยูใ่นระเบียบวาระการประชุม สามารถแสดงความ
คิดเห็นของท่านไดภ้ายหลงัการปิดการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆท่ีไดก้ าหนดไวล่้วงหนา้แลว้ 
ทั้งน้ีในการซกัถามหรือแสดงความเห็นขอความกรุณาใหท่้านผูถื้อหุน้ระบุช่ือ นามสกลุ และสถานะของท่าน เพ่ือท่ีจะไดบ้นัทึกรายงานการ
ประชุมไดอ้ยา่งถูกตอ้งและครบถว้น 



 7 

และไดแ้นะน ากรรมการบริษทัท่ีเขา้ร่วมประชุม รวมทั้งท่ีปรึกษาทางการเงิน และกฎหมายเพ่ือร่วมกนัช้ีแจงรายละเอียดและตอบขอ้ซกัถามต่อท่ี
ประชุมดงัน้ี 
 

กรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุม 
 

1. นายธนา ไชยประสิทธ์ิ         ประธานกรรมการ 
2. นายโชคชยั ตั้งพลูสินธนา       กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
3. นายพงษเ์ทพ ผลอนนัต ์         รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธาน 

             กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
4. นายศิริพงษ ์อุ่นทรพนัธ์ุ         กรรมการ และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
5. นายสุรพร รักตประจิต         รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ดา้นบริการลูกคา้ 
6. นายกิจจา เหล่าบุญชยั         รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ดา้นการขายและการตลาด 
7. นายศรีภพ สารสาส         กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
8. นายกิตติศกัด์ิ สพโชคชยั        กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
9. นายภิสกั จารุดิลก          กรรมการ 
10. นายธนารักษ ์พงษเ์ภตรา         กรรมการอิสระ 
11. นายโชดิวตั ดัน่ธนสาร          กรรมการ ผูอ้  านายการอาวโุสฝ่ายขาย บมจ. แอด็วานซ์อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลย ี

 

ผูส้งัเกตุการณ์ 
1. นายอ านาจ วงศต์รีเนตรกลุ  จาก บริษทั KTB Advisory จ ากดั 
2. นายนิพธั ป่ินแสง       จากบริษทั ส านกักฎหมาย นิพธั ป่ินแสง จ ากดั 

 

 จากนั้นประธานไดร้ายงานการจ่ายปันผลระหวา่งกาลซ่ึงท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 4/2556 เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2556 ไดมี้มติใหจ่้าย
ปันผลระหวา่งกาล ส าหรับผลก าไรท่ีไดจ้ากการด าเนินธุรกิจในช่วงคร่ึงปีแรก มค-มิย 2556 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 1.75 บาทนั้น บริษทั
ไดด้ าเนินการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไปเสร็จส้ินเรียบร้อยแลว้ คิดเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 120,353,863 (หน่ึงร้อยยีสิ่บลา้นสามแสนหา้หม่ืน
สามพนัแปดร้อยหกสิบสามบาทถว้น) และไดก้ล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดงัต่อไปน้ี 
 

ระเบียบวาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นคร้ังที ่1/2556 เมือ่วนัที ่5 เมษายน 2556 
  
 ประธานฯเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้รับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2556 เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2556 ไม่ปรากฏวา่มี
ผูใ้ดคดัคา้นหรือขอแกไ้ขใดๆ 
 ผูรั้บมอบฉนัทะคุณฮั้งใช ้อคัควสักลุ ผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมจาก คุณกิตติวฒัน์ สุจริตพงศ ์และคุณสุพจน์ เอ้ือชยัเลิศกลุ ได้
เสนอใหป้รับปรุงขั้นตอนการตรวจสอบหลกัฐานและการลงทะเบียนในการเขา้ร่วมประชุม 
 ผูถื้อหุน้คุณธารา ชลปราณี ขอใหร้ะบุรายช่ือกรรมการและผูส้งัเกตกุารณ์ท่ีเขา้ร่วมประชุมในรายงานการประชุมใหค้รบถว้น 
 ส าหรับวาระน้ีใชค้ะแนนเสียงขา้งมาก  50  %  เป็นเกณฑ ์
 การพิจารณาในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้เขา้มาร่วมประชุม 293 ราย นบัจ านวนหุน้รวมได ้30,669,383 หุน้  
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มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2556 ตามท่ีคณะกรรมการเสนอดว้ยเสียงขา้งมากโดยคะแนนเสียง
ของจ านวนเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ี ดงัน้ี 
เห็นดว้ย          27,583,683 เสียง คิดเป็นร้อยละ       89.94% 
ไม่เห็นดว้ย                      0 เสียง คิดเป็นร้อยละ          0 
งดออกเสียง        3,085,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ       10.06% 

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 687,736,360 (หกร้อยแปดสิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนสามหมื่นหกพัน
สามร้อยหกสิบ) บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จ านวน 343,868,180 (สามร้อยส่ีสิบสามล้านแปดแสนหกหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยแปดสิบ) บาท 
เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จ านวน 1,031,604,540 (หนึ่งพนัสามสิบเอด็ล้านหกแสนส่ีพันห้าร้อยส่ีสิบ) บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 (ห้า) บาท เพื่อ
รองรับการออกหุ้นสามญัเพิม่ทุนใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิ (Rights Offering) ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pro rata basis) 
 

                ประธานฯไดข้อใหคุ้ณศิริพงษ ์อุ่นทรพนัธ์ุ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่เป็นผูช้ี้แจงในระเบียบวาระน้ี ซ่ึงคุณศิริพงษไ์ดช้ี้แจงต่อท่ีประชุม

ดงัน้ี เน่ืองจากบริษทัฯ มีแผนท่ีจะขยายธุรกิจท่ีมีอยูเ่ดิม และการลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมในอนาคตของบริษทัฯ เพ่ือเป็นการเพ่ิมช่อง

ทางการขยายธุรกิจของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ เลง็เห็นถึงศกัยภาพในการดาเนินงานในอนาคต โดยมีเป้าหมายสาหรับการเพ่ิมทุน 3 จุดประสงค ์

ไดแ้ก่ 1) เพ่ือเพ่ิมฐานของเงินทุนส าหรับรองรับการเขา้ประมูลงานภาครัฐ และภาคเอกชนท่ีมีอยา่งตอ่เน่ือง  2) เพ่ือขยายการลงทุนในธุรกิจท่ี

เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจบริการภายในประเทศ เช่น Cloud Service, Data Center, Transmission, Digital Media, High speed internet  ผา่นการลงทุนใน

บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม และ 3) เพ่ิมโอกาสในการเขา้ลงทุนในธุรกิจศกัยภาพสูงท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ จากโอกาสท่ีมีการเปิด AEC นอกจากน้ี 

จ านวนหุน้ท่ีเพ่ิมข้ึนจากการเพ่ิมทุนยงัเป็นผลช่วยใหหุ้น้ AIT มีสภาพคล่องในการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยม์ากข้ึนอีกดว้ย  

                เม่ือพิจารณาจากผลการด าเนินงานในอดีตท่ีผา่นมา บริษทัฯ มีผลประกอบการท่ีดีข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ไม่วา่จะเป็นอตัราการเพ่ิมข้ึนของ
รายไดต้ั้งแต่ปี 2546 ถึงปัจจุบนักวา่ร้อยละ 10 อีกทั้งยงัมีอตัราการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้อยูใ่นระดบัสูงอยา่งสม ่าเสมอมากกวา่ร้อยละ 70 
ของก าไรสุทธิของบริษทัฯ 

ดงันั้น เพ่ือใหส้ามารถด าเนินการดงักล่าวได ้บริษทัฯ จึงมีความประสงคท่ี์จะเพ่ิมทุนของบริษทัฯ โดยเป็นการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของ
บริษทัจ านวน 687,736,360 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จ านวน 343,868,180 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จ านวน 1,031,604,540 บาท มูลค่าท่ี
ตราไวหุ้น้ละ 5 บาท เพ่ือรองรับการออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม (Rights Offering) ตามสดัส่วนการถือหุน้ (Pro rata basis) 
 ผูรั้บมอบฉนัทะคุณฮั้งใช ้ขอหารือในเร่ืองท่ีคาบเก่ียวระหวา่งระเบียบวาระท่ี 2-4 แต่ยงัใหค้งลงการคะแนนตามล าดบัระเบียบวาระท่ี
ก าหนดไวเ้ดิม โดยหลกัการเห็นดว้ยกบัขอ้ช้ีแจงทั้งหมดของบริษทั แต่ขอใหป้รับเปล่ียนวธีิการจดัสรรหุน้ตามระเบียบวาระท่ี 4 ใหผู้บ้ริหาร
เสียสละโดยสละสิทธ์ิในการจองซ้ือหุน้ท่ีเหลือจากการเพ่ิมทุนตามสิทธ์ิ และด าเนินการจดัสรรหุน้ท่ีเหลือจากการจองตามสิทธ์ิโดยใหเ้รียงล าดบั
จากผูถื้อหุน้ท่ีมีสดัส่วนนอ้ยไปหาผูถื้อหุน้ท่ีมีสดัส่วนมาก 
 ผูถื้อหุน้คุณปราโมทย ์ลิบรัตนสกลุ และคุณวยิะดา คงเสรี รับมอบฉนัทะจาก น.ส. ดลิน คงสกลุ ขอทราบความเห็นของท่ีปรึกษา
ทางการเงินอธิบายแนวคิด และผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเพ่ิมทุนคร้ังน้ี คุณอ านาจท่ีปรึกษาทางการเงินไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมดงัน้ีคือ
เน่ืองจากบริษทัมีความประสงคจ์ะใชเ้งินทุนตามวตัถุประสงคท่ี์กล่าวไปแลว้ประมาณ 700 ลา้นบาทในระยะเวลา 3-5 ปี จึงไดมี้แนวคิดท่ีจะเพ่ิม
ทุนโดยคิดวา่การเพ่ิมทุนในลกัษณะ Right Offering (RO) ผูถื้อหุน้ทุกท่านน่าจะมีศกัยภาพในการเพ่ิมทุนไดป้ระกอบกบัปัจจุบนัราคาหุน้ใน
ตลาดของเราค่อนขา้งสูง จึงคิดวา่การใชร้าคาพาร์น่าจะท าใหร้าคาหุน้หลงัการเพ่ิมทุนอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม ราคา Dilution จะอยูท่ี่ร้อยละ 
66.67  
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 คุณปราโมทย ์ลิบรัตนสกลุ ถามถึงบริษทัยอ่ย TowerXasia และบริษทัร่วม LAH จะไดใ้ชเ้งินจากการเพ่ิมทุนน้ีหรือไม่และท ากิจการ
อะไร คุณศิริพงษช้ี์แจงวา่ส าหรับการลงทุนในโครงการใหม่ๆตามท่ีไดช้ี้แจงไปแลว้จะมีทั้งจากเงินลงทุนโดยตรงจากเอไอทีไปยงัธุรกิจใหม่ 
และลงทุนผา่นบริษทัร่วม LAH ท่ีกล่าวมา ส่วนธุรกิจของ TowerXasia วตัถุประสงคเ์ดิมคือจดทะเบียนเพื่อการลงทุนในเสาโทรคมนาคม 
ปัจจุบนัยงัไม่ไดด้ าเนินกิจการอ่ืนใด ส่วน LAH ยงัคงรอความชดัเจนเร่ืองการลงทุนจากพม่า   
 ผูถื้อหุน้คุณธารา ชลปราณี ขอใหท่ี้ปรึกษาทางการเงินอธิบายถึงการจดัสรรหุน้ตามวธีิการท่ีเตรียมการมาตามระเบียบวาระท่ี 4 ดว้ย 
แลว้จะไดมี้ค าถามหรือขอ้เสนอแนะภายหลงั ซ่ึงท่ีปรึกษากฎหมายไดช้ี้แจงวา่การเล่ือนวาระไม่สามารถกระท าไดน้อกจากจะใชค้ะแนนเสียง 2 
ใน 3 คุณธาราไดช้ี้แจงต่อวา่อยากใหเ้ป็นการซกัถามวธีิการจดัสรรหุน้โดยมิไดเ้ป็นการเล่ือนวาระ เพราะยงัใหล้งคะแนนตามระเบียบวาระท่ี
เสนอมา ซ่ึงประธานไดอ้นุญาตใหท่ี้ปรึกษาทางการเงินไดใ้หข้อ้มูลเพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ไดเ้ขา้ใจจนจบ แลว้จึงลงมติเรียงตามล าดบัต่อไป 
 ท่ีปรึกษาทางการเงินไดอ้ธิบายตามตวัอยา่งการค านวณท่ีไดแ้นบในเอกสารประกอบหนงัสือเชิญประชุมก่อนหนา้น้ี ในขณะท่ีคุณธารา 
ขอเสนอวธีิการจดัสรร โดยจะท าใหก้ารจดัสรรท่ีจะท าใหหุ้น้เพ่ิมทุนของบริษทัไม่เหลือเศษ ท่ีจะน าไปสู่การขอมติลดทุนในภายหลงั แต่อาจจะ
ตอ้งมีการปรับสดัส่วนของการถือหุน้ใหม่ โดยไม่อา้งอิงกบัการถือหุน้ตามสดัส่วนเดิม 
 คุณฮั้งใชไ้ดเ้สนอเพ่ิมเติมวา่การจดัสรรแบบ Small Lot First เป็นทางเลือก 
 คุณโชคชยั กรรมการไดข้อใหท่ี้ปรึกษาทางการเงินไดอ้ธิบายต่อท่ีประชุมถึงเหตผุลตามท่ีไดช้ี้แจงต่อคณะกรรมการวา่ท าไมจึงตอ้งยดึ
สดัส่วนการถือหุน้เดิม และไม่สามารถใชส้ดัส่วนการจองซ้ือใหม่มาค านวณในการจดัสรรหุน้ตามท่ีผูถื้อหุน้ไดเ้สนอมา และการใหผู้ถื้อหุน้ใหญ่
เสียสละโดยสละสิทธิในการจองซ้ือจะท าไดห้รือไม่ อยา่งไร 
  ท่ีปรึกษาทางการเงินช้ีแจงวา่หลกัการจดัสรรเราค านึงถึงความเสมอภาคเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุน้ และหลายๆแห่งก็ไดใ้ชว้ธีิเดียวกนัน้ี  
การจ ากดัสิทธ์ิการจองซ้ือของผูถื้อหุน้รายหน่ึงรายใด อาจไม่เป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้รายนั้นๆ นอกจากน้ีเรายงัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ท่ีไม่เห็น
ดว้ยกบัวธีิท่ีเสนอมา ไดมี้โอกาสในการขายหุน้ก่อนการก าหนดรายช่ือผูไ้ดรั้บสิทธ์ิในหุน้เพ่ิมทุนดว้ยและยงัคงยนืยนัวา่วธีิท่ีเสนอมาจะใหค้วาม
เป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้ทุกท่านได ้
 ผูถื้อหุน้คุณธนวฒัน ์ ป่ินรอด ช้ีแจงวา่ความหมายของการมอบอ านาจใหก้รรมการผูจ้ดัการใหญ่ หรือกรรมการผูมี้อ  านาจลงนามของ
บริษทัฯ มีอ านาจพิจารณาและด าเนินการในเร่ืองต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง และ/หรือ ต่อเน่ืองกบัการเพ่ิมทุนของบริษทั และการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน
ของบริษทั จะหมายถึงการใหอ้ านาจในการจดัสรรหุน้ท่ีเหลือจากการจองตามสิทธิหรือไม่ 
คุณโชคชยั  ตั้งพนูสินธนา  ไดช้ี้แจงวา่ความหมายตามวาระน้ีไม่ไดเ้ป็นมอบอ านาจในการจดัสรรวธีิอ่ืนใดนอกเหนือจากท่ีระบุในเอกสารแนบ
ในการประชุมคร้ังน้ี ซ่ึงท่ีปรึกษากฎหมายก็ไดย้นืยนัความหมายของระเบียบวาระน้ีตามท่ีคุณโชคชยัไดช้ี้แจง 
 คุณธารา ไดส้อบถามถึงความเร่งด่วนในการใชทุ้นคร้ังน้ี หากเป็นในระยะ 3-5 ปีตามท่ีท่ีปรึกษาทางการเงินไดอ้ธิบาย ท าไมไม่
ออกเป็น Warrant ซ่ึงคุณศิริพงษไ์ดช้ี้แจงวา่ไม่ไดเ้ร่งด่วนจะตอ้งใชท้นัทีท่ีเพ่ิมทุน แต่เป็นเพ่ือการเจริญเติบโตของบริษใันช่วง 3-5 ปีการออก 
Warrant ไม่สามารถตอบสนองการลงทุนตามแผนงาน ท่ีเม่ือมีการเจรจาไดข้อ้ตกลงก็ลงทุนได ้
 ส าหรับวาระน้ีใชค้ะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่   3 / 4  เป็นเกณฑ ์

การพิจารณาในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้เขา้มาร่วมประชุม 415 ราย นบัจ านวนหุน้รวมได ้30,909,433 หุน้  
 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ ตามท่ีคณะกรรมการเสนอดว้ยคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ี ดงัน้ี 
เห็นดว้ย         30,838,938   เสียง คิดเป็นร้อยละ   99.77 
ไม่เห็นดว้ย            70,495 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.23 
งดออกเสียง                     0 เสียง คิดเป็นร้อยละ      0 
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ระเบียบวาระที ่3 พจิารณาอนุมตักิารแก้ไขเพิม่เตมิหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เร่ืองทุนจดทะเบียน เพือ่ให้สอดคล้องกบัการเพิม่ทุน
จดทะเบียนของบริษัทฯ 
 

 ประธานฯมอบหนา้ท่ีให้ นายวรวิทย ์วฒันกุลจรัส เลขานุการบริษทัช้ีแจงในระเบียบวาระน้ีดงัน้ี เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจด
ทะเบียนของบริษทัฯ ในวาระท่ี 2 ดงันั้นบริษทัฯ จึงตอ้งแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ขอ้ 4 เร่ืองทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ
ดงัต่อไปน้ี 

“ขอ้ 4 ทุนจดทะเบียน  จ านวน  1,031,604,540  บาท  (หน่ึงพนัสามสิบเอด็ลา้นหกแสนส่ีพนัหา้ร้อยส่ีสิบบาท) 

 แบ่งออกเป็น 206,320,908  หุน้  (สองร้อยหกลา้นสามแสนสองหม่ืนเกา้ร้อยแปดหุน้) 

 มูลค่าหุน้ละ   5  บาท     (หา้บาท) 

 โดยแยกออกเป็น; 

 หุน้สามญั 206,320,908 หุน้ (สองร้อยหกลา้นสามแสนสองหม่ืนเกา้ร้อยแปดหุน้)  

 หุน้บุริมสิทธ์ิ - หุน้ (-) ” 
 ส าหรับวาระน้ีใชค้ะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่   3 / 4  เป็นเกณฑ ์

การพิจารณาในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้เขา้มาร่วมประชุม 415 ราย นบัจ านวนหุน้รวมได ้30,909,433 หุน้  
 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ขอ้ 4 เร่ืองทุนจดทะเบียนเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุน
ของบริษทัฯ ตามท่ีคณะกรรมการเสนอดว้ยคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ี ดงัน้ี 
 

เห็นดว้ย         30,839,233   เสียง คิดเป็นร้อยละ   99.77 
ไม่เห็นดว้ย            70,200          เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.23 
งดออกเสียง                     0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0 

ระเบียบวาระที ่4 พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบริษัทฯ 
  

 ประธานฯมอบหนา้ท่ีให ้เลขานุการบริษทัช้ีแจงในระเบียบวาระน้ีดงัน้ี  
บริษทัฯจะจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ ตามรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

1. จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ จ านวนไม่เกิน 137,547,272 (หน่ึงร้อยสามสิบเจ็ดลา้นห้าแสนส่ีหม่ืนเจ็ดพนัสองร้อยเจ็ดสิบ
สอง) หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 5 (หา้) บาท ใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผูถื้อหุ้นแต่ละราย ในอตัรา
จดัสรร 1 (หน่ึง) หุน้สามญัเดิม ต่อ 2 (สอง) หุน้สามญัเพ่ิมทุนใหม่ (Rights Offering) โดยเสนอขายในราคาหุน้ละ 5 (หา้) บาท 

2. ในกรณีท่ีมีหุน้สามญัเพ่ิมทุนเหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุ้นในรอบแรกแลว้ บริษทัฯ จะด าเนินการ
จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีเหลืออยูด่งักล่าวตามสัดส่วนการถือหุ้นของผูถื้อหุ้นดงักล่าวเป็นรอบท่ีสองให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมท่ีแสดง
ความจ านงในการจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนเกินสิทธิ (เกินสดัส่วนการถือหุน้) ของตน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

2.1. ในกรณีท่ีมีหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมมากกวา่หรือเท่ากบัจ านวนหุ้นทั้งหมดท่ีผูถื้อหุ้น
เดิมแสดงความจ านงในการจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนเกินสิทธิ บริษทัฯ จะจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนส่วนท่ีเหลือให้แก่ผู ้
ถือหุน้เดิมท่ีแสดงความจ านงในการจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนเกินสิทธิ แต่ละรายตามจ านวนท่ีจองซ้ือเกินสิทธิ 
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2.2. ในกรณีท่ีมีหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมนอ้ยกวา่จ านวนหุ้นทั้งหมดท่ีผูถื้อหุ้นเดิมท่ีแสดง
ความจ านงในการจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเกินสิทธิ บริษทัฯ จะจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนส่วนท่ีเหลือจากการจดัสรร
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมท่ีแสดงความจ านงในการจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนเกินสิทธิ ตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

 
การจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิ  
บริษทัฯ จะจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมในอตัราส่วน 1 หุน้เดิม ต่อ 2 หุน้ใหม่ โดยบริษทัฯ จะจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนในรอบ
แรกตามสิทธิท่ีผูถื้อหุน้เดิมแต่ละรายไดรั้บ โดยสามารถจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนไดแ้บ่งเป็น 3 สถานการณ์ดงัน้ี 

1.1 ผูถื้อหุน้เดิมทุกรายใชสิ้ทธิจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนตามสิทธิท่ีไดรั้บ หรือเกินสิทธิท่ีไดรั้บ ดงันั้น ผูถื้อหุน้เดิมทุกราย     จะไดรั้บการ
จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนตามสิทธิท่ีไดรั้บ หรือ 

1.2 ผูถื้อหุน้เดิมบางรายใชสิ้ทธิจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนไม่ครบตามสิทธิท่ีไดรั้บ และไม่มีผูถื้อหุน้เดิมท่ีแสดงความจ านงในการจองซ้ือ
หุน้สามญัเพ่ิมทุนเกินสิทธิ ดงันั้น ผูถื้อหุน้เดิมทุกรายจะไดรั้บการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนตามจ านวนท่ีจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนหรือ 

1.3 ผูถื้อหุน้เดิมบางรายใชสิ้ทธิจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนไม่ครบตามสิทธิท่ีไดรั้บและมีผูถื้อหุน้เดิมบางรายท่ีแสดงความจ านงในการจอง
ซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนเกินสิทธิ ดงันั้น บริษทัฯ จะจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนดงัน้ี 

-  ผูถื้อหุน้เดิมรายท่ีจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนไม่ครบตามสิทธิท่ีไดรั้บจะไดรั้บการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนในจ านวนเท่ากบัท่ี
จองซ้ือและ 

-  ผูถื้อหุน้เดิมรายท่ีจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนตามสิทธิจะไดรั้บการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนในจ านวนเท่ากบัท่ีจอง   ซ้ือตามสิทธิ 
และ 

-  ผูถื้อหุน้เดิมรายท่ีจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนเกินสิทธิ จะไดรั้บการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนในจ านวนเท่ากบัสิทธิ รวมกบัท่ีจะ
ไดรั้บการจดัสรรตามวธีิการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนเกินสิทธิ ตามขอ้ 2 

การจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนส่วนทีเ่หลอืให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิทีจ่องซื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุนเกนิสิทธิ 

หากในกรณีท่ีมีผูถื้อหุน้เดิมใชสิ้ทธิจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนไม่ครบตามจ านวนท่ีมีการออกเสนอขาย โดยมีหุน้สามญัเพ่ิมทุนเหลือจากการ
จดัสรรในรอบแรก 50 หุน้บริษทัฯ จะไดจ้ดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนส่วนท่ีเหลือใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมท่ีแสดงความจ านงในการจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิม
ทุนเกินสิทธิตามสดัส่วนการถือหุน้เดิมดงัน้ี 

ผู้ถือหุ้น สัดส่วนการถอืหุ้นเดมิ (%) 
จ านวนหุ้นสามญัเพิม่ทุนทีผู้่ถือหุ้นเดมิ
แสดงความจ านงในการจองซื้อหุ้นสามญั

เพิม่ทุนเกนิสิทธิ (หุ้น) 
ผูถื้อหุน้ ก 15 15 
ผูถื้อหุน้ ข 15 20 
ผูถื้อหุน้ ค 10 20 

รวม 55 
การจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมท่ีแสดงความจ านงในการจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนเกินสิทธิในรอบแรก 
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จ านวนหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีถูกจดัสรรตามสดัส่วนการถือหุน้เดิมใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมท่ีแสดงความจ านงในการจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนเกินสิทธิ 

ผูถื้อหุน้ ก = 15/100 x 50 = 7.5 = 7 หุน้ (เศษของหุน้จ านวน0.5 หุน้ใหปั้ดท้ิง) 

ผูถื้อหุน้ ข = 15/100 x 50 = 7.5 = 7 หุน้ (เศษของหุน้จ านวน 0.5 หุน้ใหปั้ดท้ิง) 

ผูถื้อหุน้ ค = 10/100 x 50 = 5 หุน้ 

รวม  = 19 หุ้น 

หุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีเหลือจากการจัดสรรแก่ผู้ถือหุ้นเดิมท่ีแสดงความจ านงในการจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเกินสิทธิในรอบแรก = 31 หุ้น 

การจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมท่ีแสดงความจ านงในการจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนเกินสิทธิในรอบท่ีสอง 

จ านวนหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีถูกจดัสรรตามสดัส่วนการถือหุน้เดิมใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมท่ีแสดงความจ านงในการจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนเกินสิทธิ 

ผูถื้อหุน้ ก  = 15/100 x 31 = 4.7 = 4 หุน้ (เศษของหุน้จ านวน 0.7 หุน้ใหปั้ดท้ิง) 

ผูถื้อหุน้ ข = 15/100 x 31 = 4.7 = 4 หุน้ (เศษของหุน้จ านวน 0.7 หุน้ใหปั้ดท้ิง) 

ผูถื้อหุน้ ค = 10/100 x 31 = 3.1 = 3 หุน้ (เศษของหุน้จ านวน 0.1 หุน้ใหปั้ดท้ิง) 
รวม  = 11 หุ้น 

หุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีเหลือจากการจัดสรรแก่ผู้ถือหุ้นเดิมท่ีแสดงความจ านงในการจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเกินสิทธิในรอบท่ีสอง = 20 หุ้น 

การจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมท่ีแสดงความจ านงในการจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนเกินสิทธิในรอบท่ีสาม 
 
จ านวนหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีถูกจดัสรรตามสดัส่วนการถือหุน้เดิมใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมท่ีแสดงความจ านงในการจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนเกินสิทธิ 

ผูถื้อหุน้ ก = 15/100 x 20 = 3 หุน้ 
ผูถื้อหุน้ ข = 15/100 x 20 = 3 หุน้ 

ผูถื้อหุน้ ค = 10/100 x 20 = 2 หุน้ 
รวม  = 8 หุน้ 

หุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีเหลือจากการจัดสรรแก่ผู้ถือหุ้นเดิมท่ีแสดงความจ านงในการจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเกินสิทธิในรอบท่ีสาม = 12 หุ้น 

การจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมท่ีแสดงความจ านงในการจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนเกินสิทธิในรอบท่ีส่ี 

จ านวนหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีถูกจดัสรรตามสดัส่วนการถือหุน้เดิมใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมท่ีแสดงความจ านงในการจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนเกินสิทธิ 

ผูถื้อหุน้ ก = 15/100 x 12 = 1.8= 1 หุน้ (เศษของหุน้จ านวน 0.8 หุน้ใหปั้ดท้ิง) 
ผูถื้อหุน้ ข = 15/100 x 12 = 1.8 = 1 หุน้ (เศษของหุน้จ านวน 0.8 หุน้ใหปั้ดท้ิง) 

ผูถื้อหุน้ ค = 10/100 x 12 = 1.2 = 1 หุน้ (เศษของหุน้จ านวน 0.2 หุน้ใหปั้ดท้ิง) 
รวม  = 3 หุน้ 

หุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีเหลือจากการจัดสรรแก่ผู้ถือหุ้นเดิมท่ีแสดงความจ านงในการจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเกินสิทธิในรอบท่ีส่ี = 9 หุ้น 
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การจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมท่ีแสดงความจ านงในการจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนเกินสิทธิในรอบท่ีหา้ 

จ านวนหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีถูกจดัสรรตามสดัส่วนการถือหุน้เดิมใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมท่ีแสดงความจ านงในการจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนเกินสิทธิ 

ผูถื้อหุน้ ก การจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนเกินสิทธิของผูถื้อหุน้ ก ไดรั้บจดัสรรครบตามจ านวนท่ีจอง
ซ้ือในการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมท่ีแสดงความจ านงในการจองซ้ือ
หุน้สามญัเพ่ิมทุนเกินสิทธิในรอบท่ีส่ี 

ผูถื้อหุน้ ข = 15/100 x 9 = 1.35 = 1 หุน้ (เศษของหุน้จ านวน 0.35 หุน้ใหปั้ดท้ิง) 

ผูถื้อหุน้ ค = 10/100 x 9 = 0.9 = 0 หุน้ (เศษของหุน้จ านวน 0.9 หุน้ใหปั้ดท้ิง) 

รวม  = 1 หุ้น 

หุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีเหลือจากการจัดสรรแก่ผู้ถือหุ้นเดิมท่ีแสดงความจ านงในการจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเกินสิทธิในรอบท่ีห้า = 8 หุ้น 

การจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมท่ีแสดงความจ านงในการจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนเกินสิทธิในรอบท่ีหก 

จ านวนหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีถูกจดัสรรตามสดัส่วนการถือหุน้เดิมใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมท่ีแสดงความจ านงในการจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนเกินสิทธิ 

ผูถื้อหุน้ ก การจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนเกินสิทธิของผูถื้อหุน้ ก ไดรั้บจดัสรรครบตามจ านวนท่ีจอง
ซ้ือในการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมท่ีแสดงความจ านงในการจองซ้ือ
หุน้สามญัเพ่ิมทุนเกินสิทธิในรอบท่ีส่ี 

ผูถื้อหุน้ ข = 15 / 100 x 8 = 1.2 = 1 หุน้ (เศษของหุน้จ านวน 0.2 หุน้ใหปั้ดท้ิง) 

ผูถื้อหุน้ ค จ านวนหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีเหลือไม่เพียงพอในการจดัสรรตามวธีิการจดัสรรท่ีก าหนดให้
ผูถื้อหุน้ ค 

รวม  = 1 หุ้น 

หุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีเหลือจากการจัดสรรแก่ผู้ถือหุ้นเดิมท่ีแสดงความจ านงในการจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเกินสิทธิในรอบท่ีหก = 7 หุ้น 

การจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมท่ีแสดงความจ านงในการจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนเกินสิทธิในรอบท่ีเจ็ด 

จ านวนหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีถูกจดัสรรตามสดัส่วนการถือหุน้เดิมใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมท่ีแสดงความจ านงในการจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนเกินสิทธิ 

ผูถื้อหุน้ ก การจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนเกินสิทธิของผูถื้อหุน้ ก ไดรั้บจดัสรรครบตามจ านวนท่ี
จองซ้ือในการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมท่ีแสดงความจ านงในการจอง
ซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนเกินสิทธิในรอบท่ีส่ี 

ผูถื้อหุน้ ข = 15 / 100 x 7 = 1.05 = 1 หุน้ (เศษของหุน้จ านวน 0.05 หุน้ใหปั้ดท้ิง) 

ผูถื้อหุน้ ค จ านวนหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีเหลือไม่เพียงพอในการจดัสรรตามวธีิการจดัสรรท่ี
ก าหนดใหผู้ถื้อหุน้ ค 
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รวม  = 1 หุ้น 

หุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีเหลือจากการจัดสรรแก่ผู้ถือหุ้นเดิมท่ีแสดงความจ านงในการจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเกินสิทธิในรอบท่ีเจ็ด = 6 หุ้น 

การจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมท่ีแสดงความจ านงในการจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนเกินสิทธิในรอบท่ีแปด 
จ านวนหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีถูกจดัสรรตามสดัส่วนการถือหุน้เดิมใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมท่ีแสดงความจ านงในการจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนเกินสิทธิ 

ผูถื้อหุน้ ก หาไม่ได ้(การจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนเกินสิทธิของผูถื้อหุน้ ก ไดรั้บจดัสรรครบตาม
จ านวนท่ีจองซ้ือในการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมท่ีแสดงความจ านงใน
การจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนเกินสิทธิในรอบท่ีส่ี) 

ผูถื้อหุน้ ข = 15 / 100 x 6 = 0.9 = 0 หุน้ (เศษของหุน้จ านวน 0.9 หุน้ใหปั้ดท้ิง) 

ผูถื้อหุน้ ค หาไม่ได ้(จ านวนหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีเหลือไม่เพียงพอในการจดัสรรใหผู้ถื้อหุน้ ค) 

รวม  = 0 หุ้น 

หุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีเหลือจากการจัดสรรแก่ผู้ถือหุ้นเดิมท่ีแสดงความจ านงในการจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเกินสิทธิในรอบท่ีแปด = 6 หุ้น 

หลงัจากการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมท่ีแสดงความจ านงในการจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนเกินสิทธิในรอบท่ีแปด หุน้สามญัเพ่ิม
ทุนท่ีเหลืออยูมี่ไม่เพียงพอท่ีจะจดัสรรตามวธีิการจดัสรรท่ีก าหนดไว ้ดงันั้นการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนจึงส้ินสุดลง 

เพราะฉะนั้น ในกรณีท่ีมีผูถื้อหุน้เดิมใชสิ้ทธิจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนไม่ครบตามจ านวนท่ีมีการออกเสนอขาย โดยมีหุน้สามญัเพ่ิมทุนเหลือจาก
การจดัสรรในรอบแรก 50 หุน้ ผูถื้อหุน้ท่ีแสดงความจ านงในการจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนเกินสิทธิตามสดัส่วนการถือหุน้เดิมจะไดรั้บจดัสรร
หุน้สามญัเพ่ิมทุนเกินสิทธิ ดงัน้ี 
 

ผู้ถือหุ้น 
สัดส่วนการถอื
หุ้นเดมิ (%) 

จ านวนหุ้นสามญัเพิม่ทุนทีผู้่ถือหุ้น
เดมิแสดงความจ านงในการจองซือ้
หุ้นสามญัเพิม่ทุนเกนิสิทธิ (หุ้น) 

จ านวนหุ้นสามญัเพิม่ทุนทีผู้่ถือหุ้นเดมิ
ได้รับจดัสรรในการจองซื้อหุ้นสามญั

เพิม่ทุนเกนิสิทธิ (หุ้น) 
ผูถื้อหุน้ ก 15 15 15 
ผูถื้อหุน้ ข 15 20 18 
ผูถื้อหุน้ ค 10 20 11 
รวม  55 44 

 
เน่ืองจากไดมี้การช้ีแจงการจดัสรรไปแลว้ก่อนหนา้น้ี เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นเขา้ใจในขบวนการจดัสรรทั้งหมดอยา่งชดัเจน วา่ขอ้เสนอการจดัสรรหุ้น
เพ่ิมทุนของบริษทัฯ จ านวนไม่เกิน 137,547,272 (หน่ึงร้อยสามสิบเจ็ดลา้นหา้แสนส่ีหม่ืนเจ็ดพนัสองร้อยเจ็ดสิบสอง) หุ้นมูลค่าท่ีตราไว ้5 (ห้า) 
บาท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯ ตามสดัส่วนการถือหุน้ของผูถื้อหน้แต่ละราย ในอตัราจดัสรร 1 (หน่ึง) หุ้นสามญัเดิมต่อ 2 (สอง) หุ้นสามญั
เพ่ิมทุนใหม่ (Right Offering) ก่อนจะให้ลงมติในระเบียบวาระท่ี 2 เร่ืองการขออนุมติัเพ่ิมทุนจดทะเบียนฯ ดงักล่าว โดยหุ้นท่ีเหลือจากการใช้
สิทธิจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯ บริษทัฯ จะขออนุมติัลดทุนจดทะเบียนในการประชุมผูถื้อหุน้คร้ังถดัไป 
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พร้อมกนัน้ี ไดก้ าหนดใหว้นัท่ี 26 พฤศจิกายน 2556 เป็นวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนตามสัดส่วนการ
ถือหุ้นดงักล่าว (Record Date) และให้รวบรวมรายช่ือผูถื้อหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 
(ตามท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) โดยวธีิปิดสมุดทะเบียนในวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2556 
 มีผูถื้อหุน้ซ่ึงมิไดร้ะบุช่ือไดส้อบถามเก่ียวกบัการใชทุ้นน้ีวา่เป็นการน าไปใชห้น้ีบางส่วนหรือไม่ คุณศิริพงษไ์ดช้ี้แจงวา่หน้ีของบริษทั
เกือบทั้งหมดเป็นหน้ีระยะสั้นตามระยะของโครงการ (Project Finance) แต่การเพ่ิมทุนน้ีจะท าให้เราสามารถรองรับงานในขนาดท่ีใหญ่มากข้ึน
ตามแผนงานได ้ ผูถื้อหุ้นท่านน้ีไดส้อบถามต่อวา่เร่ืองลงทุนในกมัพูชาเป็นอยา่งไร คุณศิริพงษไ์ดช้ี้แจงวา่ เรามีส านกังานท่ีดูแลการขายสินคา้
และงานโครงการ ซ่ึงก าลงัด าเนินการอยู ่
 ส าหรับวาระน้ีใชค้ะแนนเสียงขา้งมาก  50  %  เป็นเกณฑ ์
 การพิจารณาในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้เขา้มาร่วมประชุม 415 ราย นบัเป็นจ านวนหุน้ได ้30,909,433 หุน้ 
 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ตามท่ีคณะกรรมการเสนอดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากโดยคะแนนเสียง
ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ี ดงัน้ี 
เห็นดว้ย   30,829,115 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.74 
ไม่เห็นดว้ย          80,318 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.26 
งดออกเสียง                  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0 

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทฯ หรือกรรมการผู้มีอ านาจลงนามของบริษัทฯ มีอ านาจพิจารณาและ
ด าเนินการในเร่ืองต่างๆ ทีเ่กีย่วข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกบัการเพิม่ทุนของบริษัทฯ และการจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบริษัทฯ 
 
 ประธานไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมวา่เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ท่ีจ าเป็นในการเพ่ิมทุนและการจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน
ของบริษทัฯ จึงควรมีการพิจารณาและอนุมติัให้ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ของบริษทัฯ หรือกรรมการผูมี้อ  านาจลงนามของบริษทัฯ มีอ านาจ
พิจารณาและด าเนินการในเร่ืองต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และ/หรือ ต่อเน่ืองกบัการเพ่ิมทุนของบริษทัฯ และการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ
ดงัต่อไปน้ี 

1) เจรจา เขา้ท า ลงนามและแกไ้ขเอกสารและสญัญาต่างๆ ท่ีจ าเป็น เก่ียวขอ้ง และ/หรือต่อเน่ืองกบัการเพ่ิมทุนของบริษทัฯ และ
การจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ตลอดจนพิจารณาแต่งตั้งท่ีปรึกษาทางการเงิน ท่ีปรึกษากฎหมาย ผูใ้หบ้ริการอ่ืนใด
ในการด าเนินการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเพ่ิมทุน และวธีิการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ  

2) ลงนามในแบบค าขออนุญาต ค าขอผอ่นผนั หนงัสือบอกกล่าว ตลอดจนตราสาร หรือเอกสารใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเพ่ิมทุน
ของบริษทัฯ และการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ซ่ึงรวมถึงการรับรองเอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง การติดต่อ การยื่น 
และ/หรือ การรับเอกสาร ต่อเจา้หน้าท่ีหรือตวัแทนของหน่วยงานใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนการน าหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของ
บริษทัฯ เขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

3) ด าเนินการอ่ืนใดท่ีจ าเป็น เก่ียวขอ้ง และ/หรือต่อเน่ืองกบัการเพ่ิมทุนของบริษทัฯ และการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของ
บริษทัฯ 

 ส าหรับวาระน้ีใชค้ะแนนเสียงขา้งมาก  50  %  เป็นเกณฑ ์
 การพิจารณาในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้เขา้มาร่วมประชุม 415 ราย นบัเป็นจ านวนหุน้ได ้30,909,433 หุน้ 
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มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัให้กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ของบริษทัฯ หรือกรรมการผูมี้อ  านาจลงนามของบริษทัฯ มีอ านาจพิจารณาและ
ด าเนินการในเร่ืองต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และ/หรือ ต่อเน่ืองกับการเพ่ิมทุนของบริษทัฯ และการจัดสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ตามท่ี
คณะกรรมการเสนอดว้ยคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ี ดงัน้ี 
เห็นดว้ย   30,829,116 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.74 
ไม่เห็นดว้ย          80,317 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.26 
งดออกเสียง                  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0 
 
ระเบียบวาระที ่6  เร่ืองอ่ืนๆ    
 

-ไม่มี- 
 
ประธานฯไดข้อปิดการประชุม และขอขอบคุณผูถื้อหุน้ทุกท่านท่ีมาเขา้ร่วมประชุมในวนัน้ี โดยทางบริษทัจะน าขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์
ไปปรึกษาหารือกนัต่อไป 
  
ปิดการประชุมเวลา 16.30 น. 
 
 
         นายธนา  ไชยประสิทธ์ิ 
                     ประธานท่ีประชุม 
 
 
 
 
    นายศิริพงษ ์ อุ่นทรพนัธ์ุ                  นายสุรพร  รักตประจิต 
                                    กรรมการ                            กรรมการ 
 
 
 
 
                    นายวรวทิย ์ วฒันกลุจรัส 
                                 เลขานุการบริษทั 
                          ผูบ้นัทึกรายงานการประชุม 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วยหมายเลข 3 
รายละเอยีดการจ่ายปันผล และอตัราการจ่ายปันผลย้อนหลงั  3 ปี 

ประกอบการพจิารณาระเบียบวาระที ่4 
 

1. นโยบายจ่ายเงนิปันผลของบริษัท: บริษทัมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิ ในกรณีท่ีไม่มีเหตุจ าเป็นอ่ืน 
         ใดในการใชเ้งินนั้น และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะตอ้งไม่กระทบต่อการด าเนินงานปกติของบริษทัอยา่งมีนยัส าคญั  
2. ประวตักิารจ่ายเงนิปันผลในช่วง 3 ปี : 

 
หัวข้อ ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554 

ก าไรสุทธิ (ลา้นบาท) 
ก าไรสุทธิต่อหุน้ (บาท) 
เงินปันผลระหวา่งกาล (บาท/หุน้)1/ 
เงินปันผล (บาท/หุน้)2/ 
รวมเงินปันผลทั้งปี (บาท/หุน้)3/ 

อตัราการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกบัก าไรสุทธิ 
จ านวนหุน้ทั้งส้ิน  

567.62 
7.74 
1.75 
1.00 
2.75 

57.55% 
206,320,897 

366.98 
5.40 
1.25 
2.75 
4.00 

75.31% 
68,773,636 

438.92 
6.57 
1.50 
3.50 
5.00 

76.60% 
67,461,797 

 
 หมายเหตุ:  

1/ ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 4/2556 เม่ือวนัพฤหัสบดีท่ี 8 สิงหาคม 2556 คณะกรรมการมีมติให้จ่ายเงินปัน
ผลระหวา่งกาลจากผลประกอบการระหวา่งเดือน มกราคม-มิถุนายน 2556 ในอตัราหุน้ละ 1.75 บาท (หน่ึงบาทเจ็ดสิบหา้
สตางค)์ 

2/ เม่ือวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2556 บริษทัไดจ้ดทะเบียนทุนช าระแลว้ใหม่เพ่ิมอีก 137,547,261 หุ้นกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ 
กระทรวงพาณิชย ์ 

3/ ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 1/2557 เม่ือวนัพฤหสับดีท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2556 คณะกรรมการบริษทัมีมติเสนอ 
     ต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2557 เพ่ือพิจารณาอนุมติัจ่ายเงินปันผลเพ่ิมจากผลการด าเนินงานในรอบปี 2556 

ในอตัราหุน้ละ 1.00 (หน่ึง) บาท 
3/   ดงันั้นในปี 2556 บริษทัจะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้กบัผูถื้อหุ้นรวมในอตัราหุ้นละ 2.75 บาท (สองบาทเจ็ดสิบห้า

สตางค)์  
 

3. อตัราเงนิปันผลทีเ่สนอจ่ายส าหรับปี 2556: เน่ืองจากการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 4/2556  เม่ือวนัพฤหสับดีท่ี 8 
สิงหาคม 2556  มีการอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาลจากผลประกอบการ มกราคม-มิถุนายน 2556 ในอตัราหุน้ละ 1.75 บาท 
(หน่ึงบาทเจด็สิบหา้สตางค)์  และ ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 1/2557  จึงมีมติใหเ้สนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อให้
จ่ายเงินปันผลเพ่ิมเติมอีกในอตัราหุน้ละ 1.00 (หน่ึง) บาท  โดยอตัราการจ่ายปันผลเม่ือเปรียบเทียบกบัก าไรสุทธิจะเท่ากบัร้อยละ 
57.55%  ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัตามขอ้ท่ี 1 
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4. ก าหนดวนัจ่ายเงนิปันผล: ก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้เพ่ือสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 22 เมษายน 
2557 และใหร้วบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้
เพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวนัท่ี 23 เมษายน 2557 และจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2557  
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ส่ิงทีส่่งมาด้วยหมายเลข 4 
ประวตักิรรมการทีเ่สนอให้ด ารงต าแหน่ง             
ประกอบการพจิารณาระเบียบวาระที ่6 

ช่ือ-สกลุ: นายธนา ไชยประสิทธ์ิ 
ต าแหน่ง : ประธานกรรมการบริษทั 
สญัชาติ :  ไทย 
อาย ุ59 ปี 
จ านวนหุน้ท่ีถือในบริษทัฯ (ณ.23 ธ.ค.2556):  จ านวนหุน้ 1,500,000 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 1.09  

           ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้ 
ท่ีอยู ่: 37/2 หมู่ 6 ถ. ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 
วุฒิการศึกษา/ประวตักิารอบรม: 

- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
- MINI MBA มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาการจดัการทัว่ไป มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 
- วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (ภาครัฐร่วมเอกชน) วปรอ.388 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลงั (บริษัทจดทะเบียน) 
2546 - ปัจจุบนั  ประธานกรรมการบริษทั บมจ. แอด็วานซ์อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลย ี

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลงั (กจิการอืน่ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 
2524  - ปัจจุบนั   ประธานกรรมการบริษทั  บจ. สยามกลาส อินดสัทรี 
2533  -  ปัจจุบนั   ประธานกรรมการบริษทั บจ. ธนารมณ์ 
2527  -  ปัจจุบนั รองประธานกรรมการบริหาร บจ.โอสถสภา 
2540  -  ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บ.โอสถสภาประกนัภยั จก. (มหาชน) 
2553  -  ปัจจุบนั สมาชิกสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 
2548  -  ปัจจุบนั กรรมการ สหพนัธ์เทเบิลเทนนิสนานาชาติ 
2547  - ปัจจุบนั รองประธาน สหภาพเทเบิลเทนนิสแห่งเอเชีย 
2547  -  ปัจจุบนั ประธานสมาคมเทเบิลเทนนิสเอเซียตะวนัออกเฉียงใต ้
2542  -  ปัจจุบนั เหรัญญิกคณะกรรมการ โอลิมปิคแห่งประเทศไทย 

 
ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ         
จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ :  11 ปี  
ประวติัการเขา้ร่วมประชุมปี 2556: 5/8 (ประชุมกรรมการ)  
ผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือน้ีไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ หรือผูบ้ริหารในกิจการอ่ืนท่ีท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบริษทัฯ 
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ช่ือ-สกลุ: นายโชคชยั  ตั้งพลูสินธนา 
ต าแหน่ง : ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ  
สญัชาติ :  ไทย 
อาย ุ:  66 ปี 
จ านวนหุน้ท่ีถือในบริษทัฯ (ณ.23 ธ.ค.56):  ไม่มี 
ท่ีอยู ่: 1275-81 ถ. ทรงวาด เขต สมัพนัธวงศ ์กรุงเทพฯ 10110 
วุฒิการศึกษา/ ประวตักิารอบรม: 
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ 

 (Quantitative Analysis &Finance) University of Wisconsin ประเทศสหรัฐอเมริกา 
-  ปริญญาโท สาขา วศิวกรรมศาสตร์   

  Master of Science (Civil Engineering) University of  Wisconsin ประเทศสหรัฐอเมริกา 
-  ปริญญาตรี สาขาวศิวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) หลกัสูตร 
- 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 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลงั(บริษัทจดทะเบียน) 
 2543 - ปัจจุบนั    กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยสแตนเลย ์การไฟฟ้า 
2546  - ปัจจุบนั    กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. แอด็วานชอิ์นฟอร์เมซัน่เทคโนโลย ี
2547 – 2554    กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. หลกัทรัพยย์ไูนเตด็ 
2550 – 2554  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
   บมจ. ไทย อะโกร เอน็เนอร์ยี ่

 2551 - 2554        ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. หลกัทรัพยย์ไูนเตด็ 
 ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลงั(กจิการอืน่ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

 2554 - ปัจจุบนั    กรรมการอุทธรณ์ บมจ.อนุพนัธ์ (ประเทคไทย) 
 2554 - ปัจจุบนั    กรรมการอุทธรณ์ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทคไทย 

 พ.ย.2556 - ปัจจุบนั         กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บจ.วทิยค์อร์ป โปรดกัส์   
 
ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ  
จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ : 11 ปี  
ประวติัการเขา้ร่วมประชุมปี 2556: 8/8 (ประชุมกรรมการ), 7/7 (ประชุมกรรมการตรวจสอบ)  
ผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือน้ีไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ หรือผูบ้ริหารในกิจการอ่ืนท่ีท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์่อบริษทัฯ 
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ช่ือ-สกลุ: นายศิริพงษ ์ อุ่นทรพนัธ์ุ 
ต าแหน่ง : ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ กรรมการบริษทั กรรมการสรรหาและ 
  พิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม 
สญัชาติ : ไทย 
อาย ุ:  61 ปี 
จ านวนหุน้ท่ีถือในบริษทัฯ (ณ. 23 ธ.ค. 56):  จ านวนหุน้ 18,803,225 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 9.11  
                          ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้   
ท่ีอยู ่: 52/410 หมู่บา้นเมืองเอก ซอยเอกทกัษิณ 7 หมู่ 7 ถนนวภิาวดีรังสิต ต าบลหลกัหก อ าเภอเมือง  
          จงัหวดัปทุมธานี 
วุฒิการศึกษา/ประวตักิารอบรม: 
- ปริญญาโท Computer Science 

Western Michigan University ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาตรี Electrical Engineering 

Western Michigan University ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) หลกัสูตร Director Certificate Program 36/2003 
- วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร วปอ.2547 
- หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงสถาบนัวทิยาการตลาดทุน (วตท.รุ่นท่ี 12) 
- หลกัสูตรการบริหารจดัการดา้นความมัน่คงขั้นสูง รุ่นท่ี  3 (สวปอ.มส. 3) 
- หลกัสูตรเสาหลกัเพ่ือแผน่ดินผูน้ าระดบัสูงตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั รุ่นท่ี 1(สนพ.1) 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลงั (บริษัทจดทะเบียน) 
2536 – ปัจจุบนั   กรรมการ / กรรมการสรรหาฯ /ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  

บมจ. แอด็วานซ์อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลย ี
ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลงั (กจิการอืน่ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 
     2552 – ส.ค. 2556  นายกสมาคมนกักอลฟ์อาชีพอาวโุสไทย สมาคมนกักอลฟ์อาชีพอาวโุสไทย 
 
ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ         
จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ :  11 ปี  
ประวติัการเขา้ร่วมประชุมปี 2556: 8/8 (ประชุมกรรมการ) 4/4 (ประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน) 
ผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือน้ีไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ หรือผูบ้ริหารในกิจการอ่ืนท่ีท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบริษทัฯ 
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ช่ือสกลุ: นายกิตติศกัด์ิ  สพโชคชยั                                                                                                 
ต าแหน่ง :  กรรมการ 
สญัชาติ :  ไทย 
อาย ุ:  59 ปี 
จ านวนหุน้ท่ีถือในบริษทัฯ (ณ. 26 ธ.ค.56): จ านวนหุน้ 6,057,459 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.94 ของทุนจดทะเบียน 

       ช าระแลว้   (ในนาม คุณก่ิงพร สพโชคชยั)  
ท่ีอยู ่: 419 ซอยสุขมุวทิ 63 (เอกมยั) แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร   
วุฒิการศึกษา/ประวตักิารอบรม: 
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  
- สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) หลกัสูตร Director Accreditation Program 54/2006 
- หลกัสูตรอบรมนกับริหารระดบัสูง ธรรมศาสตร์เพ่ือสงัคม รุ่นท่ี1 (นมธ.1)  ระหวา่ง พ.ค –ก.ย 2555 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลงั(บริษัทจดทะเบียน) 
2546 - ปัจจุบนั      กรรมการ / กรรมการสรรหาฯ บมจ. แอด็วานซ์อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลย ี

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5  ปีย้อนหลงั (กจิการอืน่ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 
2553 -  ปัจจุบนั      กรรมการ บจ. โตอะ อิเลค็โทรนิคส์ )ประเทศไทย(  
2550 -  ปัจจุบนั        กรรมการ บจ. เค เอส พี สแควร์  
2549  - ปัจจุบนั  กรรมการผูจ้ดัการ บจ. สุรียต์รีบุญ โฮลด้ิง  
2548  - ปัจจุบนั  กรรมการ บจ. โอค๊ทรี 
2540  - ปัจจุบนั  กรรมการผูจ้ดัการ บจ. ออดิโอ เอน็จิเนิยวิง่ เชอร์วสิ 
2529  - ปัจจุบนั  กรรมการผูจ้ดัการ บจ. ดิจิตคอนโทรล 
2528  - ปัจจุบนั  กรรมการผูจ้ดัการ บจ. เคร่ืองเสียง 
2526  - ปัจจุบนั  กรรมการผูจ้ดัการ บจ. วชิยัเทรดด้ิง (1983)  

 
ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ  
จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ :  11 ปี  
ประวติัการเขา้ร่วมประชุมปี 2556: 8/8 (ประชุมกรรมการ) ,4/4 (ประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน) 
ผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือน้ีไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ หรือผูบ้ริหารในกิจการอ่ืนท่ีท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์่อบริษทัฯ 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วยหมายเลข 5 
นิยามและคุณสมสบตักิรรมการอสิระของบริษัท 

ประกอบการพจิารณาระเบียบวาระที ่6 
นิยามและคุณสมบัตกิรรมการอสิระมดีงันี ้
กรรมการอิสระ คือกรรมการท่ีไม่ไดบ้ริหารจดัการบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ มีความอิสระจากคณะผูบ้ริหารและผูถื้อหุ้นรายใหญ่ และ
ไม่มีธุรกิจกบับริษทัฯ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อผลประโยชน์ของบริษทัฯ และ/หรือผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้น โดยกรรมการอิสระแต่ละ
คนตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ดงัต่อไปน้ี 

1. ถือหุน้ไม่เกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้ 
      อ านาจควบคุมของบริษทั ทั้งน้ี ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ดว้ย 
2.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจ า หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั 

บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือของผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จาก
การมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งน้ี ลกัษณะตอ้งห้ามดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือท่ี
ปรึกษาของส่วนราชการซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั  

3.  ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็น บิดามารดา คู่สมรส พ่ีนอ้ง และบุตร 
     รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอให้เป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อ านาจ

ควบคุมของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 
4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั ใน

ลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยัหรือผูมี้อ านาจควบคุมของผู ้
ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะได้
พน้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั และไม่ 
     เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของส านกังานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม 
     ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัสงักดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการ 
      เกินกวา่ 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัและไม่เป็นผูถื้อ

หุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพนั้นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 
2 ปี 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูถื้อหุ้นซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อ
หุน้รายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย หรือไม่เป็นหุน้ส่วนท่ีมีนยัในหา้ง 
      หุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า หรือถือหุน้เกินร้อยละหน่ึงของจ านวน

หุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัหรือ
บริษทัยอ่ย  

9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทั  
 บริษทัฯไดก้ าหนดนิยามกรรมการอิสระเท่ากบัขอ้ก าหนดขั้นต ่าของก.ล.ต .หรือตลาดหลกัทรัพยฯ์ ในเร่ืองการถือหุน้ของบริษทั  
 คือกรรมการอิสระของบริษทัฯ ตอ้งถือหุน้ในบริษทัไม่เกินร้อยละ หน่ึง ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 
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ขอ้มูลกรรมการบริษทั ท่ีเป็นตวัแทนรับมอบฉนัทะ ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2557 
 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง อาย ุ ท่ีอยู ่ ส่วนไดเ้สียในวาระท่ีจะ
พิจารณา 

1.นายโชคชยั ตั้งพลูสินธนา กรรมการอิสระ ประธาน
กรรมการตรวจสอบ 

66 1275-81 ถ. ทรงวาด เขต สมัพนัธวงศ ์
กรุงเทพฯ 10110 

ไม่มี 
 

2.นายพงษเ์ทพ ผลอนนัต ์ กรรมการอิสระ รอง
ประธานกรรมการ และ
ประธานกรรมการสรรร
หาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

60 36 ซ.ศูนยว์จิยั 4 ถ.เพชรบุรีตดัใหม่ แขวง
บางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 

ไม่มี 
 

3.นายศรีภพ สารสาส กรรมการอิสระ กรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการ
สรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

57 12/96 หมู่6 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน 
เขตประเวศ กรุงเทพฯ 

ไม่มี 

4.นายธนารักษ ์พงษเ์ภตรา กรรมการอิสระ 58 90/33 หมู่3 ถ.พอ่ขนุทะเล ต.มะขามเต้ีย อ.
เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 

ไม่มี 
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                      ส่ิงทีส่่งมาด้วยหมายเลข 6 
ประกอบการพจิารณาระเบียบวาระที ่7 

พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ 
 

1. อตัราค่าเบ้ียประชุมกรรมการ 
 

อตัราเบ้ียประชุมและค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบ เท่ากบัอตัราเดิมในปี 2552 
 

หวัขอ้ ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 
คณะกรรมการบริษทั 
ประธานกรรมการ 

ค่าตอบแทนรายเดือน* 
ค่าเบ้ียประชุม** 

กรรมการ 
ค่าตอบแทนรายเดือน* 

ค่าเบ้ียประชุม** 

 
 

15,000 
20,000 

 
8,000 

12,000 

 
 

15,000 
20,000 

 
8,000 

12,000 

 
 

15,000 
20,000 

 
8,000 

12,000 
คณะกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการ                    ค่าตอบแทนรายเดือน* 

ค่าเบ้ียประชุม** 
 
กรรมการ                                  ค่าตอบแทนรายเดือน* 
                                                           ค่าเบ้ียประชุม** 

 
15,000 
20,000 

 
10,000 
15,000 

 
15,000 
20,000 

 
10,000 
15,000 

 
15,000 
20,000 

 
10,000 
15,000 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
ประธานกรรมการ                    ค่าตอบแทนรายเดือน* 
                                                           ค่าเบ้ียประชุม** 
กรรมการ                                  ค่าตอบแทนรายเดือน* 
                                                           ค่าเบ้ียประชุม** 

 
- 

20,000 
- 

15,000 

 
- 

20,000 
- 

15,000 

 
- 

20,000 
- 

15,000 
หมายเหตุ :  
 *  จ่ายใหก้บักรรมการทุกท่าน 

**  จ่ายใหเ้ฉพาะกรรมการท่ีร่วมประชุมเท่านั้น 
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2. พิจารณาบ าเหน็จกรรมการประจ าปี 
จากการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 1/2557 เม่ือวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2557 คณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาความเห็น

ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแลว้ มีมติเห็นควรน าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2557 พิจารณา
อนุมติับ าเหน็จประจ าปี 2556 ของคณะกรรมการบริษทัเป็นเงินรวมทั้งส้ิน 17.00 (สิบเจ็ด) ลา้นบาทโดยจ่ายจากค่าใชจ่้ายในปี 2557 
และใหป้ระธานกรรมการเป็นผูพ้ิจารณาจดัสรร 

 
 

ขอ้มูลเปรียบเทียบเพื่อประกอบการพิจารณา 
         งบการเงินรวม 
         หน่วย: ลา้นบาท  

 

 
 

 

หวัขอ้ ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554 
บ าเหน็จประจ าปี (ลา้นบาท) 
ก าไรสุทธิ (ลา้นบาท)  

17.00 
567.62 

10.50 
363.62 

13.00 
438.93  
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ส่ิงทีส่่งมาด้วยเหมายเลข 7 
ประกอบการพจิารณาระเบียบวาระที ่8  

พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทน 
 จากการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบคร้ังท่ี 1/2557 เม่ือวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้
ประชุมพิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีของบริษทัในปี 2557 มีสาระส าคญัสรุปไดด้งัน้ี 
 1. จากความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ท่ีเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั สรุปวา่บริษทัไดแ้ต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษทั 
ส านกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จ ากดั ใหเ้ป็นผูต้รวจสอบบญัชีของบริษทัมาตั้งแต่ปี 2546 จนถึงปัจจุบนั ในช่วงเวลาดงักล่าวผูส้อบบญัชี
ไดท้ าหนา้ท่ีตามขอบเขตอ านาจหนา้ท่ี และมีขอ้เสนอแนะต่างๆใหก้บับริษทัเป็นอยา่งดีมาโดยตลอด และมีการมอบหมายผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตเขา้มาด าเนินการตรวจสอบบญัชี ดงัตารางรายช่ือผูส้อบบญัชีในแต่ละปีดงัน้ี 
 
รายการ ปี 2557 

น าเสนอเพื่อพิจารณา 
ปี 2556 

 
ปี 2555 

 
ช่ือส านกังานตรวจสอบบญัชี บจก. ส านกังานเอินส์ท แอนด ์ยงั บจก. ส านกังานเอินส์ท แอนด ์ยงั  บจก. ส านกังานเอินส์ท แอนด ์ยงั  

ผูส้อบบญัชี 

นายกฤษดา เลิศวนา  
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4958 
และ/หรือ 

นายกฤษดา เลิศวนา  
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4958 
และ/หรือ 

นายกฤษดา เลิศวนา  
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4958 
และ/หรือ 

นายศุภชยั ปัญญาวฒัโน 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3930 
และ/หรือ 

นายศุภชยั ปัญญาวฒัโน 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3930 
และ/หรือ 

นายศุภชยั ปัญญาวฒัโน 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3930 
และ/หรือ 

นางชลรส สนัติอศัวราภรณ์   
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4523 

นางชลรส สนัติอศัวราภรณ์   
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4523 

นางชลรส สนัติอศัวราภรณ์   
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4523 

 
 คณะกรรมการตรวจสอบไดต้รวจสอบแลว้ว่า ผูต้รวจสอบบญัชีท่ีถูกเสนอช่ือนั้นไม่มีความสัมพนัธ์หรือมีส่วนไดเ้สียกบั
บริษทั/บริษทัยอ่ย/ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
 ดงันั้น ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คร้ังท่ี 1/2556 มีมติใหเ้สนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทัในการประชุม
คณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 1/2557 เพ่ือแต่งตั้ง นายกฤษดา เลิศวนา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4958 และ/หรือ นายศุภชยั ปัญญาวฒั
โน ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3930 และ/หรือ นางชลรส สันติอศัวราภรณ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4523 เป็นผูส้อบบญัชีของ
บริษทัในปี 2557 ต่อไป 
 ในการพิจารณาค่าสอบบญัชี คณะกรรมการตรวจสอบไดมี้การประชุมคร้ังท่ี 1/2557 เม่ือพฤหัสบดีท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2557
พิจารณาใบเสนอราคาค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2557 ท่ีบริษทั ส านกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จ ากดั เสนอมา โดยบริษทั ส านกังาน เอินส์ท 
แอนด ์ยงั จ ากดั เสนอราคาค่าสอบบญัชี บมจ. แอด็วานซ์อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลย ีมาเป็นเงิน 1,330,000 บาท (หน่ึงลา้นสามแสนสาม
หม่ืนบาทถ้วน) หลังจากท่ีคงอัตราค่าสอบบัญชีไวใ้นอัตราเดิมตั้ งแต่ปี 2553 ซ่ึงน่าจะสมเหตุสมผลท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทั 
 ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2557 เม่ือวนัพฤหัสบดีท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2557 ท่ีประชุมมีมติน าเสนอต่อท่ี
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2557 เพ่ือพิจารณาอนุมติัค่าสอบบัญชีประจ าปี 2557 ในส่วนของ บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่น
เทคโนโลย ีเป็นเงิน 1,330,000 บาท (หน่ึงลา้นสามแสนสามหม่ืนบาทถว้น) เพื่อพิจารณาอนุมติัต่อไป  



 28 

 
                          หน่วย : บาท 

หวัขอ้ 
 

ปี 2557 
(น าเสนอเพื่อพจิารณา) 

ปี 2556 
 

ปี 2555 
 

 
ค่าสอบบญัชีของ บมจ.แอด็วานซ์อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลย ี

- ค่าตรวจสอบงบประจ าปี 
- ค่าสอบทานรายไตรมาส 

 

1,330,000 
   700,000 
   630,000 

1,155,000 
  648,000 
  507,000 

1,155,000 
   648,000 
   507,000 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วยหมายเลข 8 
 ส าเนาข้อบังคบัของบริษัทในส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น 

หมวดที ่4 
การประชุมผู้ถือหุ้น 

 
ขอ้ 29  คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปี ภายใน 4 เดือน นบัแต่วนัส้ินสุดรอบปีบญัชีของบริษทั 
 การประชุมผูถื้อหุน้คราวอ่ืนนอกจากวรรคหน่ึง ใหเ้รียกวา่ การประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุม
วสิามญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงมีหุน้นบัจ านวนรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 5 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด หรือ
ผูถื้อหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซ่ึงมีหุ้นนับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้ งหมดเขา้ช่ือกนัท าหนังสือขอให้
คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเหตุผลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไวใ้นหนงัสือดงักล่าวนั้น 
ในกรณีน้ีใหค้ณะกรรมการจดัประชุมผูถื้อหุน้ภายใน 1 เดือนนบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 
 
ขอ้ 30  ในการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชุมระบุสถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองท่ี
จะเสนอต่อท่ีประชุม พร้อมทั้งรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดัเจนวา่เป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมติั หรือเพ่ือพิจารณา แลว้แต่
กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และจดัส่งให้ผูถื้อหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั ก่อนวนัประชุม และ
โฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพติ์ดต่อกนั 3 วนัและตอ้งก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่ 3 วนั 
 ให้คณะกรรมการหรือกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายเป็นผูก้  าหนดวนั เวลา และสถานท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ซ่ึงสถานท่ีท่ีจะใช้เป็นท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้นั้นตอ้งอยูใ่นทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งของส านกังานใหญ่ หรือส านกังานสาขา หรือจงัหวดัใกลเ้คียงกบัท่ีตั้งของส านกังานใหญ่ และ
ส านกังานสาขา หรือจงัหวดัอ่ืน ตามท่ีคณะกรรมการเห็นวา่เหมาะสม 
 
ขอ้ 31  ในการประชุมผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเขา้ประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได ้หนงัสือมอบฉันทะ
จะตอ้งลงวนัท่ี และลงลายมือช่ือของผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะ และจะตอ้งเป็นไปตามแบบท่ีนายทะเบียนก าหนด 
 หนงัสือมอบฉนัทะน้ีจะตอ้งมอบใหแ้ก่ประธานกรรมการหรือผูท่ี้ประธานกรรมการก าหนด ณ ท่ีประชุมก่อนผูรั้บมอบฉันทะเขา้ร่วม
ประชุม 
 
ขอ้ 32  ในการประชุมผูถื้อหุ้น ตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้น (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกวา่ 25 คน หรือไม่นอ้ยกวา่ 25 คน 
หรือไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุน้ทั้งหมด และตอ้งมีจ านวนหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด
ของบริษทั จึงจะเป็นองคป์ระชุม 
 ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึง 1 ชัว่โมงจ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาเขา้ร่วมประชุมไม่ครบองค์
ประชุมตามท่ีก าหนดไว ้หากวา่การประชุมผูถื้อหุน้นั้นไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอนัระงบัไป แต่ถา้หากการประชุมผู ้
ถือหุน้นั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ร้องขอ ใหน้ดัประชุมใหม่ และใหส่้งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัก่อนวนั
ประชุม ในการประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่บงัคบัวา่ตอ้งครบองคป์ระชุม 
 
ขอ้ 33  ให้ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติั
หนา้ท่ีได ้ถา้มีรองประธานให้รองประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุม ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุม 
หรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ก็ใหท่ี้ประชุมเลือกผูถื้อหุน้คนหน่ึงซ่ึงไดเ้ขา้ร่วมประชุมเป็นประธานท่ีประชุม 
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ขอ้ 34  ประธานในท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีหนา้ท่ีควบคุมการประชุมใหเ้ป็นไปตามกฏหมายและขอ้บงัคบัของบริษทัวา่ดว้ยการประชุมและใหก้าร
ประชุมด าเนินไปตามล าดบัวาระท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุม เวน้แต่ท่ีประชุมจะมีมติให้เปล่ียนล าดบัระเบียบวาระดว้ยคะแนนเสียงไม่
นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 
 
ขอ้ 35  ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ใหหุ้น้หน่ึงมีเสียงหน่ึงเสียง และผูถื้อหุ้นคนใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองใดซ่ึงท่ี
ประชุมจะไดล้งมติ ผูน้ั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดว้ยในขอ้บงัคบั เวน้แต่การออกเสียงลงคะแนนเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการ 
 การออกเสียงลงคะแนนให้กระท าโดยเปิดเผย เวน้แต่ผูถื้อหุ้นไม่นอ้ยกวา่ 5 คน ร้องขอและการประชุมลงมติให้ลงคะแนนลบัก็ให้
ลงคะแนนลบั ส่วนวธีิการออกเสียงลงคะแนนลบันั้น ใหเ้ป็นไปตามท่ีประธานในท่ีประชุมก าหนด 
 
ขอ้ 36  มติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 

1) ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธาน
ในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

2) ในกรณีดงัต่อไปน้ี ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

ก. การขายหรือโอนกิจการบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 
ข. การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัอ่ืน หรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 
ค. การท า แกไ้ข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญั การมอบหมายให้บุคคล
 อ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการกบับุคคลอ่ืน โดยมีวตัถุประสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทุนกนั 
ง. การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือขอ้บงัคบั 
จ. การเพ่ิมทุนหรือลดทุนของบริษทั 
ฉ. การออกหุน้กู ้
ช. การควบบริษทั 
ซ. การเลิกบริษทั 

 
ขอ้ 37   กิจการอนัท่ีประชุมสามญัประจ าปีพึงกระท ามีดงัน้ี 

1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอต่อท่ีประชุมแสดงถึงผลการด าเนินการบริษทัในรอบปีท่ีผา่นมา 
2) พิจารณาอนุมติังบดุลและบญัชีก าไรขาดทุน 
3) พิจารณาอนุมติัการจดัสรรก าไรและการจ่ายเงินปันผล 
4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
5) พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชี 
6) กิจการอ่ืนๆ 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วยหมายเลข 9 
รายการเอกสารท่ีตอ้งแสดงและส่งมอบใหแ้ก่บริษทัในการลงทะเบียนเขา้ประชุม 
 
   1.  ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้บริษทัจะใชข้อ้บงัคบัในหมวดท่ี 4 การประชุมผูถื้อหุน้ ขอ้ 29-37 ในการด าเนินการประชุม 
         สามญัผูถื้อหุน้คร้ังน้ี บริษทัไดแ้นบส าเนาขอ้บงัคบัมาพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมแลว้ 

2. ส าหรับผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะเขา้ร่วมประชุมดว้ยตวัเอง กรุณาน าบตัรประชาชน หรือ บตัรขา้ราชการ หรือใบอนุญาตขบัข่ี อยา่ง
ใดอยา่งหน่ึง เพ่ือเป็นหลกัฐานในการใชสิ้ทธิเขา้ประชุม 

3. การลงทะเบียนเขา้ประชุมบริษทัจะเปิดลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 13.00 น. ผูถื้อหุน้ หรือผูรั้บมอบฉนัทะ จะตอ้งยืน่เอกสารแสดงตวั 
หรือ ใบมอบฉนัทะ และลงช่ือในสมุดทะเบียนลายช่ือ หลงัจากนั้น เจา้หนา้ท่ีจะมอบบตัรลงคะแนนใหเ้พ่ือใชใ้นการลงมติต่อไป 

4. ส าหรับผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะแต่งตั้งผูอ่ื้นเขา้ร่วมประชุม และออกเสียงแทน โปรดกรอกรายละเอียด และลงลายมือช่ือในใบมอบ
ฉนัทะใหค้รบถว้น โดยผูถื้อหุน้สามารถเลือกใชแ้บบหนงัสือมอบฉนัทะ แบบใดแบบหน่ึงท่ีแนบมากบัหนงัสือเชิญประชุม 

5. ในกรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นมาร่วมประชุมแทน 
- กรณีท่ีผูถื้อหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะ และผูรั้บมอบฉันทะ ตอ้งแนบส าเนา บัตรประชาชน หรือบตัร

ขา้ราชการ หรือใบอนุญาตขบัข่ี อยา่งใดอยา่งหน่ึง พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้งมาพร้อมกบัหนงัสือมอบฉันทะ
ดว้ย 

- กรณีผูถื้อหุน้เป็นนิติบุคคล ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะตอ้งแนบส าเนาหนงัสือรับรองและลงลายมือช่ือรับรองโดยผูมี้อ านาจของ
นิติบุคคลนั้น ส่วนผูรั้บมอบฉนัทะ ตอ้งแนบส าเนา บตัรประชาชน หรือ บตัรขา้ราชการ หรือ ใบอนุญาตขบัข่ี อยา่งใดอยา่ง
หน่ึง พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้งมาพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะดว้ย 

6. ในกรณีผูถื้อหุน้ตอ้งการมอบฉนัทะใหก้บักรรมการอิสระเป็นผูรั้บมอบฉนัทะ ผูถื้อหุน้สามารถเลือกมอบฉนัทะให้กบั กรรมการ
อิสระ คือ นายโชคชยั ตั้งพลูสินธนา ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือนายพงษเ์ทพ ผลอนนัต ์กรรมการตรวจสอบ หรือ 

         นายศรีภพ สารสาส กรรมการตรวจสอบ หรือนายธนารักษ ์พงษเ์ภตรา กรรมการอิสระท่านหน่ึงท่านใดก็ได ้
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   วธีินบัคะแนนและการประกาศผลคะแนน การประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2557 
 
ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน 
 

4.   การออกเสียงลงคะแนน ประธานในท่ีประชุมขอใหผู้ถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนน 
5.   ผูถื้อหุน้เฉพาะท่ีประสงคจ์ะออกเสียงไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ใหท้ าเคร่ืองหมายในช่อง ไม่เห็นดว้ย หรืองดออก 

               เสียง ในบตัรลงคะแนน และประธานฯ จะใหเ้จา้หนา้ท่ีน าบตัรลงคะแนนของผูถื้อหุน้ไปตรวจนบัคะแนนเสียง และ 
                  ประกาศผลคะแนนเสียงใหท่ี้ประชุมทราบ 

6.   ผูถื้อหุน้ท่ีไม่ออกเสียงลงคะแนนในบตัรลงคะแนนเสียง หรือไม่ส่งบตัรลงคะแนนใหเ้จา้หนา้ท่ี จะถือวา่มีมติเห็นดว้ย 
       ตามท่ีประธานเสนอต่อท่ีประชุม 
 
กติกาการนบัคะแนนเสียง 
 

5.    ใหน้บัหน่ึงหุน้เป็นหน่ึงเสียง และใหถื้อเอาเสียงขา้งมากเป็นมติ เวน้แต่กฎหมายก าหนดเป็นอยา่งอ่ืน ถา้คะแนนเสียง 
                   เท่ากนัใหป้ระธานมีเสียงช้ีขาดอีกเสียงหน่ึงต่างหากจากในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ 

6.    การนบัผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ จะนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ในท่ีประชุม เฉพาะท่ีออกเสียงไม่เห็น 
                   ดว้ย และ/หรือ งดออกเสียง แลว้น าไปหกัออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ในท่ีประชุม เฉพาะท่ีมอบฉนัทะท่ีได ้
                   บนัทึกไวล่้วงหนา้ 

7.    หากผูเ้ขา้ร่วมประชุมประสงคจ์ะออกจากหอ้งประชุมโดยออกเสียงลงคะแนนไวล่้วงหนา้ โปรดติดต่อเจา้หนา้ท่ี เวน้แต่ 
                   ประสงคจ์ะใหถื้อวา่ออกเสียงลงคะแนนเห็นดว้ย 

8.    การแจง้ผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง และบตัรเสีย โดยในแต่ละระเบียบ 
                  วาระจะใชจ้ านวนหุน้ของผูเ้ขา้ประชุมล่าสุด 
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ข้ันตอนการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที ่1/2557 
 

บุคคลธรรมดา 

ผูถื้อหุน้ 

นิติบุคคล 

มาดว้ยตนเอง
  

มอบฉนัทะ มอบฉนัทะ 

ตรวจเอกสาร 
- หนงัสือมอบฉนัทะ และอากรแสตมป์ 
- ส าเนาบตัรประชาชนผูม้อบ-รับรอง 
- หนงัสือรับรองนิติบุคคล-รับรอง 
- แบบฟอร์มลงทะเบียน 
- แสดงบตัรประชาชนผูรั้บมอบ 
 

ตรวจเอกสาร 
- หนงัสือมอบฉนัทะ และอากรแสตมป์ 
- ส าเนาบตัรประชาชนผูม้อบ-รับรอง 
- แบบฟอร์มลงทะเบียน 
- แสดงบตัรประชาชนผูรั้บมอบ 
 
 

ลงทะเบียน เวลา 8.30 น. 
 -เอกสารขา้งตน้ 
- ลงช่ือในแบบฟอร์ม 
 

ลงทะเบียน เวลา 8.30 น. 
-แบบฟอร์มลงทะเบียน – ลงช่ือ 
- แสดงบตัรประชาชน 
 

เขา้หอ้งประชุม 
เวลา 9.30 น. 

เร่ิมประชุมตามล าดบัระเบียบวาระ 
 

บตัรลงคะแนน* 
          การลงคะแนนเสียง  - เก็บบตัรลงคะแนนเฉพาะกรณีไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง  
                โดยยกมือเพ่ือใหเ้จา้หนา้ท่ีไปเก็บบตัรลงคะแนน 
                (ผูรั้บมอบฉนัทะท่ีผูม้อบฉนัทะลงคะแนนไวแ้ลว้ จะไม่ไดรั้บ 

              บตัรลงคะแนน และไม่ออกเสียงอีก) 

ประธานแถลงสรุปผลคะแนนและมติต่อท่ีประชุม 

*เมื่อเลกิประชมุ ขอใหทุ้กท่านส่งบตัรลงคะแนนท่ีเหลืออยูคื่นใหก้บัเจา้หนา้ท่ีดว้ย เพ่ือใชป้ระกอบการ
ตรวจสอบคะแนนระเบียบวาระท่ี 6 เร่ืองการเลือกตั้งกรรมการ 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วยหมายเลข 10 
ปิดอากร 20 บาท 

แบบหนังสอืมอบฉันทะ แบบ ก. 
(แบบทั่วไปซึง่เป็นแบบงา่ยไมซ่บัซอ้น) 

 

        เขยีนที ่ ………………………..……….. 
        วนัที ่..…. เดอืน ………….. พ.ศ. …….. 

 

 ขา้พเจา้ ………………….…………………………………………… สญัชาต ิ…………………….……………………………..  
อยูบ่า้นเลขที ่………………………………..ถนน…………..…………………ต าบล/แขวง……………………..……..……………….. 

อ าเภอ ………………..………………………จังหวดั………….……………….รหัสไปรษณีย ์…………….………………….. 
 

 เป็นผูถ้อืหุน้ของ บรษัิท แอ็ดวานซอ์นิฟอรเ์มชัน่เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) โดยถอื 

         หุน้สามัญจ านวนทัง้สิน้รวม …………….…….. หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กับ …………….……. เสยีง ดงันี ้
 ขอมอบฉันทะให ้

 
(1) ……………….……………. อาย ุ………..……ปี อยูบ่า้นเลขที ่……………………………………………… 

ถนน ………………………..……………….ต าบล/แขวง …………………………………..อ าเภอ/เขต …………………………. 
จังหวดั ………………..…………………… รหัสไปรษณีย ์………….…………………….. หรอื 

(2)  …….………………………. อาย ุ……………ปี อยูบ่า้นเลขที ่…………………………………………. 

ถนน ………………………………………….ต าบล/แขวง ………………………………..อ าเภอ/เขต ……………………………. 
จังหวดั ……………………………………… รหัสไปรษณีย ์…………………………….. หรอื 

(3) ………..……………………. อาย ุ……………ปี อยูบ่า้นเลขที ่…………………………………………. 
ถนน ………………………………………….ต าบล/แขวง ………………………………..อ าเภอ/เขต ……………………………. 

จังหวดั ……………………………………… รหัสไปรษณีย ์……………………………..  

 
 คนใดคนหนึง่เพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพือ่ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชมุ

สามัญผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2557 ในวนัองัคารที ่8 เมษายน 2557 เวลา 9.30 น. หอ้งแกรนดบ์อลรูม ชัน้ 3 โรงแรมโกลเดน้ ทวิ
ลปิ ซอฟเฟอรนิ กรุงเทพฯ 92 ซอยแสงแจม่ ถนนนพระราม 9 บางกะปิ หว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10320 หรอืจะพงึเลือ่นไปในวัน 

เวลา และสถานทีอ่ืน่ดว้ย 
 

กจิการใดทีผู่รั้บมอบฉันทะกระท าไปในการประชมุนัน้ ใหถ้อืเสมอืนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 

 
 

 
 

 

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

 
 

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

                 (………………………………..) 

 
 

หมายเหต ุ: 1. ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะเพยีงรายเดยีว เป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสยีง 
         ลงคะแนนไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุน้ ใหผู้รั้บมอบฉันทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได ้

     2. ผูม้อบฉันทะ และผูรั้บมอบฉันทะจะตอ้งแนบส าเนาบตัรประชาชนมาพรอ้มหนังสอืมอบอ านาจดว้ย 
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                                                                                                                                 ปิดอากร 20 บาท 
 

แบบหนังสอืมอบฉันทะ แบบ ข. 
(แบบทีก่ าหนดรายการตา่งๆ ทีจ่ะมอบฉันทะทีล่ะเอยีดชดัเจนตายตวั) 

 
       เขยีนที ่……………………………………………… 

        วนัที ่……. เดอืน ……… พ.ศ. …………………. 
 

 ขา้พเจา้ ……………………………………………………………………….สญัชาต ิ………………………………………….  

อยูบ่า้นเลขที ่…………………………………ถนน……………………………….ต าบล/แขวง………………………………………….. 
อ าเภอ …………………………………………จังหวดั………………………………..รหัสไปรษณีย ์…………………………………… 

 
 เป็นผูถ้อืหุน้ของ บรษัิท แอ็ดวานซอ์นิฟอรเ์มชัน่เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) โดยถอื 

         หุน้สามัญจ านวนทัง้สิน้รวม ……………………หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กับ …………….. เสยีง ดงันี้ 

         ขอมอบฉันทะให ้
 

(1)     ………………………………………. อาย ุ……………ปี อยูบ่า้นเลขที ่…………………………………………. 
ถนน …………………………………………….ต าบล/แขวง ………………………………..อ าเภอ/เขต ……………………………. 

จังหวดั ………………………………………… รหัสไปรษณีย ์…………………………….. หรอื 
(2) ………………………………………. อาย ุ……………ปี อยูบ่า้นเลขที ่…………………………………………. 

ถนน …………………………………………….ต าบล/แขวง ………………………………..อ าเภอ/เขต ……………………………. 

จังหวดั ………………………………………… รหัสไปรษณีย ์…………………………….. หรอื 
(3) ………………………………………. อาย ุ……………ปี อยูบ่า้นเลขที ่…………………………………………. 

ถนน …………………………………………….ต าบล/แขวง ………………………………..อ าเภอ/เขต ……………………………. 
จังหวดั ………………………………………… รหัสไปรษณีย ์……………………………..  

 

 คนใดคนหนึง่เพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพือ่ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชมุ
สามัญผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2557 ในวนัองัคารที ่8 เมษายน 2557 เวลา 9.30 น. ณ.หอ้งบอลรูม ชัน้ 3 โรงแรมโกลเดน้ทวิลปิ 

ซอฟเฟอรนิ กรุงเทพฯ 92 ซอยแสง่แจม่ ถนนพระราม 9 บางกะปิ หว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10320 หรอืจะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา 
และสถานทีอ่ืน่ดว้ย 

 
ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

 

วาระที ่1   รบัรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้คร ัง้ที ่1/2556 เมือ่วนัที ่18 พฤศจกิายน 2556 
 

  □ ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
  □ ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

□ เห็นดว้ย  □ ไมเ่ห็นดว้ย  □ งดออกเสยีง 
 

วาระที ่2   รบัทราบรายงานผลการด าเนนิงานของบรษิทัในรอบปี 2556 และรายงานประจ าปี 

    

  □ ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
  □ ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

□ เห็นดว้ย  □ ไมเ่ห็นดว้ย  □ งดออกเสยีง 
 

 วาระที ่3   พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิ บญัชกี าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบรษิทัฯประจ าปี 2556 
 

  □ ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
  □ ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
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□ เห็นดว้ย  □ ไมเ่ห็นดว้ย  □ งดออกเสยีง 
 
 วาระที ่4    พจิารณาจดัสรรเงนิก าไรและการจา่ยเงนิปันผลประจ าปี 2556 

 

  □ ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
  □ ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
 

□ เห็นดว้ย  □ ไมเ่ห็นดว้ย  □ งดออกเสยีง 
  

 วาระที ่5    พจิารณาอนุมตัลิดทุนจดทะเบยีนและแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทั 
 

  □ ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
  □ ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
 

□ เห็นดว้ย  □ ไมเ่ห็นดว้ย  □ งดออกเสยีง 
 

      วาระที ่6    พจิารณาเลอืกต ัง้กรรมการใหมแ่ทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกตามวาระ 
 

  □ ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
  □ ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 

     □ การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 

□ เห็นดว้ย  □ ไมเ่ห็นดว้ย  □ งดออกเสยีง 
 

   □ การแตง่ตัง้กรรมการ เป็นรายบคุคล 

 
 ชือ่กรรมการนายธนา ไชยประสทิธิ ์

 □ เห็นดว้ย  □ ไมเ่ห็นดว้ย  □ งดออกเสยีง 
 
  ชือ่กรรมการนายโชคชยั ตัง้พูลสนิธนา 

 □ เห็นดว้ย  □ ไมเ่ห็นดว้ย  □ งดออกเสยีง 
 

   ชือ่กรรมการนายศริพิงษ์ อุน่ทรพันธุ ์

 □ เห็นดว้ย  □ ไมเ่ห็นดว้ย  □ งดออกเสยีง 
 

    ชือ่กรรมการนายกติตศิกัดิ ์สพโชคชยั 

 □ เห็นดว้ย  □ ไมเ่ห็นดว้ย  □ งดออกเสยีง 
 

 
วาระที ่7    พจิารณาคา่ตอบแทนกรรมการ 

 

  □ ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
     □ ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 □ เห็นดว้ย  □ ไมเ่ห็นดว้ย  □ งดออกเสยีง 
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วาระที ่8    พจิารณาแตง่ต ัง้ผูส้อบบญัช ีและก าหนดคา่ตอบแทน 

 

  □ ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
     □ ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 

 □ เห็นดว้ย  □ ไมเ่ห็นดว้ย  □ งดออกเสยีง 
 

  การลงคะแนนเสยีงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืมอบฉันทะนี้ใหถ้ือว่าการ

ลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถ่กูตอ้ง และไมถ่อืเป็นการลงคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ 
  ในกรณีทีข่า้พเจา้ไมไ่ดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวห้รอืระบไุวไ้ม่ชดัเจนหรอืในกรณีที่

มปีระชมุมกีารพจิารณาหรือลงมตใินเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องทีร่ะบุไวข้า้งตน้ รวมถงึกรณีทีม่กีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงหรือ

เพิม่เตมิขอ้เท็จจรงิประการใด ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
  กจิการใดทีผู่รั้บมอบฉันทะกระท าไปในการประชมุ เวน้แตก่รณีทีผู่รั้บมอบฉันทะไม่ออกเสยีงตามทีข่า้พเจา้ไดร้ะบใุน

หนังสอืมอบฉันทะ ใหถ้อืเสมอืนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
 

 
         ลงชือ่ …………………………………………………ผูม้อบฉันทะ 

       (…..………………………………………….) 

 
 

 
 

 

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

 
 

 
 

 

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

 
 

 

 
 

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

 
 

หมายเหต ุ:   1.  ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชมุและออกเสยีง

  ลงคะแนนไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉันทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได ้
2.  วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรอืเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

3. กรณีทีผู่ถ้อืหุน้ประสงคจ์ะมอบฉันทะใหก้บักรรมการอสิระ ผูถ้อืหุน้สามารถเลอืกมอบฉันทะใหก้บักรรมการ
 อสิระคอื นายโชคชยั  ตัง้พูลสนิธนา หรอื นายพงษ์เทพ  ผลอนันต ์หรอื นายศรภีพ  สารสาส หรอืนาย

 ธนารักษ์ พงษ์เภตรา ทา่นหนึง่ทา่นใดก็ได ้

4. ผูม้อบฉันทะ และผูรั้บมอบฉันทะ จะตอ้งแนบส าเนาบตัรประชาชนมาพรอ้มกบัหนังสอืมอบอ านาจดว้ย 
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ปิดอากร 20 บาท 
 

แบบหนังสอืมอบฉันทะ แบบ ค. 
(แบบทีใ่ชเ้ฉพาะกรณผีูถ้อืหุน้เป็นผูล้งทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) 

ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้) 
 

       เขยีนที ่……………………………………………… 

        วนัที ่……. เดอืน ……… พ.ศ. …………………. 
 

 ขา้พเจา้ ……………………………………………………………………….สญัชาต ิ………………………………………….  
อยูบ่า้นเลขที ่…………………………………ถนน……………………………….ต าบล/แขวง………………………………………….. 

อ าเภอ …………………………………………จังหวดั………………………………..รหัสไปรษณีย ์…………………………………… 

 
 เป็นผูถ้อืหุน้ของ บรษัิท แอ็ดวานซอ์นิฟอรเ์มชัน่เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) โดยถอื 

         หุน้สามัญจ านวนทัง้สิน้รวม ……………….หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กับ ………………….. เสยีง ดงันี้ 
 ขอมอบฉันทะให ้

 
(1)       ………………………………………. อาย ุ……………ปี อยูบ่า้นเลขที ่…………………………………………. 

ถนน …………………………………………….ต าบล/แขวง ………………………………..อ าเภอ/เขต ……………………………. 

จังหวดั ………………………………………… รหัสไปรษณีย ์…………………………….. หรอื 
(2) ………………………………………. อาย ุ……………ปี อยูบ่า้นเลขที ่…………………………………………. 

ถนน …………………………………………….ต าบล/แขวง ………………………………..อ าเภอ/เขต ……………………………. 
จังหวดั ………………………………………… รหัสไปรษณีย ์…………………………….. หรอื 

(3) ………………………………………. อาย ุ……………ปี อยูบ่า้นเลขที ่…………………………………………. 

ถนน …………………………………………….ต าบล/แขวง ………………………………..อ าเภอ/เขต ……………………………. 
จังหวดั ………………………………………… รหัสไปรษณีย ์……………………………..  

 
 คนใดคนหนึง่เพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพือ่ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชมุ

สามัญผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2557 ในวันอังคารที ่8 เมษายน 2557 เวลา 9.30 น. ณ.หอ้งบอลรูม ชัน้ 3 โรงแรมโกลเดน้ทวิลปิ 

ซอฟเฟอรนิ กรุงเทพฯ 92 ซอยแสง่แจม่ ถนนพระราม 9 บางกะปิ หว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10320 หรอืจะพงึเลือ่นไปในวัน เวลา 
และสถานทีอ่ืน่ดว้ย 

 
ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

 
วาระที ่1   รบัรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้คร ัง้ที ่1/2556 เมือ่วนัที ่18 พฤศจกิายน 2556 

 

  □ ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
  □ ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 

□ เห็นดว้ย  □ ไมเ่ห็นดว้ย  □ งดออกเสยีง 
 

วาระที ่2   รบัทราบรายงานผลการด าเนนิงานของบรษิทัในรอบปี 2556 และรายงานประจ าปี 
     

  □ ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
  □ ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 

□ เห็นดว้ย  □ ไมเ่ห็นดว้ย  □ งดออกเสยีง 
  



 39 

วาระที ่3   พจิารณาอนุมตังิบฐานะการเงนิ บญัชกี าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบรษิทัฯประจ าปี 2556 
 

  □ ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
  □ ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
 

□ เห็นดว้ย  □ ไมเ่ห็นดว้ย  □ งดออกเสยีง 
 

 วาระที ่4    พจิารณาจดัสรรเงนิก าไรและการจา่ยเงนิปันผลประจ าปี 2556 

 

  □ ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
  □ ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
 

□ เห็นดว้ย  □ ไมเ่ห็นดว้ย  □ งดออกเสยีง 
  
           วาระที ่5    พจิารณาอนุมตัลิดทุนจดทะเบยีนและแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทั 

 

  □ ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
  □ ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
 

□ เห็นดว้ย  □ ไมเ่ห็นดว้ย  □ งดออกเสยีง 
 

           วาระที ่6    พจิารณาเลอืกต ัง้กรรมการใหมแ่ทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกตามวาระ 

 

  □ ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
  □ ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 

     □ การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 

□ เห็นดว้ย  □ ไมเ่ห็นดว้ย  □ งดออกเสยีง 
   □ การแตง่ตัง้กรรมการ เป็นรายบคุคล 

 
ชือ่กรรมการนายธนา ไชยประสทิธิ ์

 □ เห็นดว้ย  □ ไมเ่ห็นดว้ย  □ งดออกเสยีง 
 
 ชือ่กรรมการนายโชคชยั ตัง้พูลสนิธนา 

 □ เห็นดว้ย  □ ไมเ่ห็นดว้ย  □ งดออกเสยีง 
 

  ชือ่กรรมการนายศริพิงษ์ อุน่ทรพันธุ ์

 □ เห็นดว้ย  □ ไมเ่ห็นดว้ย  □ งดออกเสยีง 
 

ชือ่กรรมการนายกติตศิกัดิ ์สพโชคชยั 

 □ เห็นดว้ย  □ ไมเ่ห็นดว้ย  □ งดออกเสยีง 
 

วาระที ่7    พจิารณาคา่ตอบแทนกรรมการ 
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  □ ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
     □ ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 

 □ เห็นดว้ย  □ ไมเ่ห็นดว้ย  □ งดออกเสยีง 
 

วาระที ่8    พจิารณาแตง่ต ัง้ผูส้อบบญัช ีและก าหนดคา่ตอบแทน 
 

  □ ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
     □ ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 

 □ เห็นดว้ย  □ ไมเ่ห็นดว้ย  □ งดออกเสยีง 
 

  การลงคะแนนเสยีงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืมอบฉันทะนี้ใหถ้ือว่าการ

ลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถ่กูตอ้ง และไมถ่อืเป็นการลงคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ 
  ในกรณีทีข่า้พเจา้ไมไ่ดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวห้รอืระบไุวไ้ม่ชดัเจนหรอืในกรณีที่

ประชมุมกีารพิจารณาหรือลงมตใินเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องทีร่ะบุไวข้า้งตน้ รวมถงึกรณีทีม่กีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงหรือ
เพิม่เตมิขอ้เท็จจรงิประการใด ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

  กจิการใดทีผู่รั้บมอบฉันทะกระท าไปในการประชมุ เวน้แตก่รณีทีผู่รั้บมอบฉันทะไม่ออกเสยีงตามทีข่า้พเจา้ไดร้ะบใุน
หนังสอืมอบฉันทะ ใหถ้อืเสมอืนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 

 

 
         ลงชือ่ …………………………………………………ผูม้อบฉันทะ 

       (…..………………………………………….) 
 

 

 
         ลงชือ่ …………………………………………………ผูรั้บมอบฉันทะ 

       (…..………………………………………….) 
 

 

 
   ลงชือ่ …………………………………………………ผูรั้บมอบฉันทะ 

       (…..………………………………………….) 
 

 
 

   ลงชือ่ …………………………………………………ผูรั้บมอบฉันทะ 

       (…..………………………………………….) 
 

 
หมายเหต ุ:  1. หนังสอืมอบอ านาจแบบ ค.ใชก้รณีทีผู่ถ้อืหุน้ปรากฏชือ่ในทะเบยีนเป็นผูล้งทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้            

           ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดแูลหุน้ใหเ้ทา่นัน้ 

                 2. หลกัฐานทีต่อ้งแนบพรอ้มกบัหนังสอืมอบฉันทะ คอื 
ก. หนังสอืมอบอ านาจจากผูถ้อืหุน้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) เป็นผูด้ าเนนิการลงนามในหนังสอื 

                มอบฉันทะแทน 
ข.  หนังสอืยนืยันวา่ผูล้งนามในหนังสอืมอบฉันทะแทนไดรั้บอนุญาตประกอบธรุกจิคัสโตเดยีน  

(Custodian) 
3. ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสยีง        

ลงคะแนน ไม่สามารถแบง่แยกจ านวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉันทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได ้

4. ระเบยีบวาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรอืเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วยหมายเลข 11 
แผนทีส่ถานทีจ่ดัประชุม 

 


