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ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษทั ฯในรอบปี 2557 และรายงานประจําปี
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล บริ ษทั ฯได้รวบรวมจัดทํารายงานเกี่ยวกับกิจการของบริ ษทั ฯ ในด้านต่างๆ ในรอบปี 2557
ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานประจําปี 2557 ตามสิ่ งที่ส่งมาด้ วยหมายเลข 2
ความเห็นคณะกรรมการฯ: เห็นสมควรสรุ ปรายงานเกี่ยวกับกิจการของบริ ษทั ฯในรอบปี 2557 ให้ผถู ้ ือหุน้ รับทราบในวัน
ประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุน้ ฯ
ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจําปี 2557
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล บริ ษทั ได้จดั ทํางบการเงินของบริ ษทั ฯ ประจําปี 2557 ซึ่ งรับรองโดยผูส้ อบบัญชี บริ ษทั สํานักงาน อี
วาย จํากัด และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบเรี ยบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียด ปรากฏในรายงานประจําปี
2557 ของบริ ษทั ฯ ตามสิ่งทีส่ ่ งมาด้ วยหมายเลข 2
ความเห็นคณะกรรมการฯ: เห็นสมควรให้ผถู ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินของบริ ษทั ฯ ประจําปี 2557 ซึ่ งแสดงฐานะ
การเงินและผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯในรอบปี 2557
ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินกําไรและการจ่ ายเงินปันผลประจําปี 2557
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล บริ ษทั มีนโยบายจ่ายปันผลไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุ ทธิ ในกรณี ที่ไม่มีความจําเป็ นอื่นใดในการ
ใช้เงินนั้น และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่กระทบต่อการดําเนินงานปกติของบริ ษทั อย่างมีนยั สําคัญ ตามสิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย
หมายเลข 3
ความเห็นคณะกรรมการฯ: จากการประชุมของคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 พิจารณา
แล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกําไรสุ ทธิ จากผลการดําเนินงานในปี 2557 ดังนี้
4.1 บริ ษทั ได้จดั สรรกําไรเป็ นทุนสํารองจํานวน 33,118,999 บาท (สามสิ บสามล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อย
เก้าสิ บเก้าบาท) คิดเป็ นประมาณร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ
4.2 จ่ายเงินปันผลในปี 2557 ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในอัตราหุน้ ละ 2.00 บาท (สองบาท) และเนื่องจากบริ ษทั
ได้จ่ายปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2557 ในอัตราหุน้ ละ 0.90 บาท (เก้าสิ บสตางค์)
ดังนั้นบริ ษทั จะจ่ายเงินปันผลเพิ่มอีกหุน้ ละ 1.10 บาท (หนึ่งบาทสิ บสตางค์) โดยกําหนดวันกําหนดรายชื่อผู ้
ถือหุน้ ที่มีสิทธิได้รับปันผลในวันที่ 23 เมษายน 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอน
หุน้ ในวันที่ 24 เมษายน 2558 และกําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2558
4.3 กําไรส่ วนที่เหลือ บริ ษทั จะจัดเป็ นกําไรสะสมที่ยงั ไม่จดั สรรต่อไป

2

ระเบียบวาระที่ 5 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 1/2558 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 มีกรรมการ 4 ท่าน ที่ครบวาระการดารง
ตาแหน่ง 4 ท่านดังนี้คือ
1. นายธนารักษ์ พงษ์เภตรา
กรรมการอิสระ
2. นายภิสกั จารุ ดิลก
กรรมการบริ ษทั
3. นายโชดิวตั ดัน่ ธนสาร
กรรมการบริ ษทั
4. นายศรี ภพ สารสาส
กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
ในการพิจารณาเสนอชื่อกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ คณะกรรมการบริ ษทั ได้มอบหมายให้
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดาเนินการพิจารณาเสนอชื่อผูท้ ี่เหมาะสมเป็ นกรรมการต่อคณะกรรมการ
บริ ษทั ในการดาเนินการพิจารณาเลือกกรรมการท่านใหม่แทน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงได้เสนอ
ความเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษทั (โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสี ยมิได้ร่วมพิจารณา) เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อให้
แต่งตั้งกรรมการดังต่อไปนี้
1. นายธนารักษ์ พงษ์เภตรา
กรรมการอิสระ
2. นายภิสกั จารุ ดิลก
กรรมการบริ ษทั
3. นายโชดิวตั ดัน่ ธนสาร
กรรมการบริ ษทั
4. นายศรี ภพ สารสาส
กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
ที่ออกตามระเบียบวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าเป็ นกรรมการบริ ษทั และกรรมการตรวจสอบอีกวาระหนึ่ง สาหรับประวัติของผู ้
ที่คณะกรรมการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็ นกรรมการ และรายละเอียดในการพิจารณาปรากฏตามสิ่งทีส่ ่ งมาด้ วยหมายเลข 4
และ 5
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิตามข้อพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนเสนอ กล่าวคือรับทราบการออกตามวาระของกรรมการจานวน 4 ท่านคือ นายธนารักษ์ พงษ์เภตรา นายภิสกั
จารุ ดิลก นายโชดิวตั ดัน่ ธนสาร และนายศรี ภพ สารสาส และพิจารณาแต่งตั้ง นายธนารักษ์ พงษ์เภตรา นายภิสกั จารุ ดิลก
นายโชดิวตั ดัน่ ธนสาร และนายศรี ภพ สารสาส กลับเข้าเป็ นกรรมการบริ ษทั แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชัน่ เทคโนโลยี จากัด
(มหาชน) ประจาปี 2558 อีกวาระหนึ่ง
ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาค่ าตอบแทนกรรมการ
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล ในการพิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
มีความเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษทั ดังนี้
3

1. นาเสนอคณะกรรมการบริ ษทั เพือ่ ให้ที่ประชุมสามัญประจาปี ผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิอตั ราเบี้ยประชุมและ
ค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน รายละเอียดในการพิจารณาปรากฎตามสิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย หมายเลข 6
2. นาเสนอคณะกรรมการบริ ษทั เพือ่ ให้ที่ประชุมสามัญประจาปี ผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิจ่ายค่าตอบแทนกรรมการใน
รู ปของเงินบาเหน็จประจาปี 2557 เป็ นเงิน 19,000,000 บาท (สิ บเก้าล้านบาทถ้วน) โดยจ่ายจากค่าใช้จ่ายในปี 2558
และ ให้ประธานกรรมการเป็ นผูจ้ ดั สรรค่าตอบแทนประจาปี รายละเอียดในการพิจารณาปรากฏตามสิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย
หมายเลข 6
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิอตั ราเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน
และค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2558 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอมา
ระเบียบวาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่ าตอบแทน
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับบริ ษทั ในหมวด 8 ข้อ 54 กาหนดไว้วา่ ในการประชุมสามัญประจาปี ผูถ้ ือหุน้ ทุกครั้ง
จะต้องมีการแต่งตั้งผูต้ รวจสอบบัญชีและกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชี
จากการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้
ประชุมพิจารณาคัดเลือกผูต้ รวจสอบบัญชีของบริ ษทั ในปี 2558 แล้วมีมติเสนอผลการพิจารณาต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริ ษทั เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญประจาปี ผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2558 เพื่อแต่งตั้ง นายกฤษดา เลิศวนา ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 4958 และ/หรื อ นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5313 และ/หรื อ นางพูนนารถ เผ่าเจริ ญ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5238 จากบริ ษทั สานักงาน อี วาย จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ในปี 2557 ในการนี้
คณะกรรมการตรวจสอบใคร่ ขอเสนอค่าตรวจสอบบัญชีใน ปี 2558 ของบริ ษทั แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชัน่ เทคโนโลยี จากัด
(มหาชน) เป็ นเงิน 1,330,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ต่อปี รายละเอียดปรากฏตามสิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย
หมายเลข 7
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาแต่งตั้ง
นายกฤษดา เลิศวนา ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 และ/หรื อ
นายมณี รัตนบรรณกิจ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5313 และ/หรื อ
นางพูนนารถ เผ่าเจริ ญ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5238 จากบริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ใน
ปี 2558 และกาหนดค่าตรวจสอบบัญชี ในปี 2558 ของบริ ษทั แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชัน่ เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) เป็ นเงิน
1,330,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนสามหมื่นบาท) ต่อปี

ระเบียบวาระอืน่ ๆ (ถ้ามี)
บริ ษทั กาหนดวันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ เพื่อสิ ทธิในการเข้าร่ วมประชุมสามัญประจาปี ผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2558 (Record
Date) ในวันที่ 9 มีนาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
โดยปิ ดสมุดทะเบียนรวบรวมรายชื่อผูถ้ ือหุน้ เพื่อสิ ทธิ ในการเข้าร่ วมประชุมในวันที่ 10 มีนาคม 2558
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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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สิ่ งที่ส่งมาด้ วยหมายเลข 1
สาเนารายงานการประชุมสามัญประจาปี ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557
ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 1
ประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2557 เวลา 9.30 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรู ม ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริ น กรุ งเทพ เลขที่ 92
ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุ งเทพฯ 10320 มีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผอู ้ ื่นเข้าร่ วม
ประชุมแทนจานวน 276 ราย นับจานวนหุน้ รวมกันได้ 90,635,673 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 43.93 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ท้ งั หมดของบริ ษทั
206,320,897 หุน้ ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ท้ งั หมดของบริ ษทั แล้ว ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริ ษทั ข้อ 32 โดยมี
นายธนา ไชยประสิ ทธิ์ ทาหน้าที่เป็ นประธานในที่ประชุมสามัญประจาปี ผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2557
ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม นายวรวิทย์ วัฒนกุลจรัส เลขานุการบริ ษทั ได้ช้ ีแจงเกี่ยวกับการออกเสี 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. คุณธนา ไชยประสิ ทธิ์
ประธานกรรมการ
2. คุณโชคชัย ตั้งพูลสิ นธนา กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
3. คุณพงษ์เทพ ผลอนันต์
รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธาน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. คุณศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์
กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
5. คุณสุรพร รักตประจิต
กรรมการและรองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานบริ การ
6. คุณกิจจา เหล่าบุญชัย
กรรมการและรองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานการขายและการตลาด
7. คุณศรี ภพ สารสาส
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน
8. คุณกิตติศกั ดิ์ สพโชคชัย กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
9. คุณภิสกั จารุ ดิลก
กรรมการ
10. คุณธนารักษ์ พงษ์เภตรา กรรมการอิสระ
11. คุณโชดิวตั ดัน่ ธนสาร
กรรมการและผูอ้ านายการอาวุโสฝ่ ายขายเอกชนและราชการ
(ติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมได้)
ผูส้ งั เกตการณ์
1. คุณกฤษดา เลิศวนา
จาก บริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด
2. คุณอัปษร วิลาสศักดานนท์ จาก บริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด
3. คุณนิพธั ปิ่ นแสง
จาก บริ ษทั สานักกฎหมาย นิพธั ปิ่ นแสง จากัด
จากนั้นประธานกล่าวเปิ ดการประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 เมือ่ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2556
ประธานฯเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ รับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556
ปรากฏว่า
1. ผูถ้ ือหุน้ คุณธนวัฒน์ ปิ่ นรอด ขอแก้ไขคาผิดใน ย่อหน้าที่ 7 บรรทัดที่ 1 หน้าที่ 4 ของรายงานการประชุมสามัญประจาปี ผูถ้ ือหุน้
1/2556 จากคาว่า “ชี้แจง” เป็ น “สอบถาม” และ
2. ในย่อหน้าที่ 7 บรรทัดที่ 4 จาก “ตั้งพูนสิ นธนา” เป็ น “ตั้งพูลสิ นธนา”
และไม่มีจุดแก้ไขอื่นๆอีก
สาหรับระเบียบวาระนี้ใช้คะแนนเสี ยงข้างมาก เป็ นเกณฑ์
การพิจารณาในวาระนี้ มีผถู ้ ือหุน้ เข้ามาร่ วมประชุม 285 ราย นับจานวนหุน้ รวมได้ 90,732,960 หุน้
มติทปี่ ระชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2556 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุน้ ที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้
เห็นด้วย
90,731,460
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
100.00
ไม่เห็นด้วย
0
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0.00
งดออกเสี ยง
1,500
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0.00
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ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556 และรายงานประจาปี
ประธานฯได้ขอให้นายศิริพงษ์ อุน่ ทรพันธุ์ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ รายงานสรุ ปผลการดาเนินงานในปี ที่ผา่ นมา ซึ่งนายศิริพงษ์ได้
รายงานต่อที่ประชุมดังนี้
ในช่วงกลางปี บริ ษทั ได้เข้าไปซื้อหุน้ ของบริ ษทั เคิร์ซ จากัด จึงจาเป็ นต้องมีการปรับปรุ งรู ปแบบการรายงานทางบัญชี ในที่ประชุมนี้
จึงขอรายงานจากตัวเลขที่มาจากงบการเงินรวม
- รายได้รวม 6,023 ล้านบาทจากเป้ าการขาย 5,400 ล้านบาท โตกว่าปี ที่ผา่ นมาค่อนข้างมาก โดยได้ช้ ีแจงเพิ่มเติมว่าวีธีการขายของ
บริ ษทั เป็ นการขายโครงการซึ่งมีธรรมชาติที่แตกต่างจากการขายคอนซูเมอร์โปรดักส์ จึงไม่สามารถเทียบการขายเป็ นรายไตรมาส
- กาไรสุทธิที่ 567 ล้านบาท อัตราทากาไรก็ค่อนข้างสูง เมื่อเทียบกับปี ที่ผา่ นมา คือ ROA ร้อยละ17.8 และ ROE ร้อยละ 29.5
- D/E Ratio อยูท่ ี่ 0.9 ส่วนหนึ่งมาจากการที่มีการเพิ่มทุนของเราเมื่อปลายปี 2556
- ประวัติการจ่ายปันผลของบริ ษทั อยูใ่ นระดับที่ดีมาโดยตลอด
- ในปี 2557 นี้ บริ ษทั ตั้งเป้ าการขายที่ 6,200 ล้านบาท โดยเป็ นการตั้งเป้ าการขายที่อา้ งอิง Backlog ซึ่งมีรายละเอียดความคืบหน้า
ของแต่ละโครงการ เช่น โครงการที่จะแล้วเสร็จในปี 2557 โครงการที่รอคาสัง่ ซื้อ โครงการที่อยูร่ ะหว่างประมูล และโครงการ
ในอนาคต จึงทาให้บริ ษทั มัน่ ใจในยอดขายสาหรับปี 2557 นี้วา่ จะสามารถทาได้ตามที่ต้ งั เป้ าไว้
คาถามจากผูถ้ ือหุน้ มีดงั ต่อไปนี้
คุณจิรพันธ์ บัวบูชา ผูถ้ ือหุน้ สอบถามคณะกรรมการตรวจสอบดังนี้
1. เหตุใดงานตรวจสอบภายในจึงไม่มีการตรวจสอบ การจัดซื้อ จัดจ้าง การควบคุมสิ นค้า ซึ่งเป็ นสิ่ งจาเป็ น
2. บริ ษทั ฯได้วา่ จ้างผูต้ รวจสอบภายในจากภายนอก อยากทราบว่ามีการแบ่งงานกันกับหน่วยงานภายในอย่างไร และเหตุใดจึงไม่ใช้
หน่วยงานเดียว
3. ค่าใช้จ่ายของทั้งหน่วยงานภายนอกและหน่วยงานภายในเป็ นอย่างไร
คุณโชคชัย ตั้งพูลสิ นธนาได้ช้ ีแจงว่า
1. บริ ษทั ฯได้วา่ จ้าง บริ ษทั ดีไอเอ แอนด์แอสโซซิเอท จากัด เป็ นผูต้ รวจสอบภายในโดยจะทาการวางแผนงานตรวจสอบกันเป็ นราย
ปี เนื่องจากมีหวั ข้อในการตรวจสอบอยูห่ ลายระบบงาน สาหรับหัวข้อการตรวจสอบที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ขอยืนยันได้วา่
บริ ษทั ได้มีการตรวจสอบมาก่อนอยูแ่ ล้ว และมีการตรวจสอบซ้ าเป็ นระยะ เพียงแต่วา่ ในปี ที่ผา่ นมาเป็ นการตรวจสอบใน
ระบบงานอื่น ส่วนเรื่ องสิ นค้าคงเหลือตามที่ถามมา ทางบริ ษทั มิได้มีสินค้าคงเหลือมากนักเพราะเป็ นการขายโครงการ ซึ่งสิ นค้าที่
สัง่ มาก็เพื่อการส่งมอบให้ลูกค้า หรื อสิ นค้าที่มีไว้ให้เช่า ซึ่งก็ไม่ได้มีจานวนมากนัก
2. บริ ษทั ฯไม่ได้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในของตัวเอง จึงไม่มีการทางานซ้ าซ้อนของหน่วยงานภายในและภายนอก และค่าใช้จ่าย
ในการว่าจ้างบริ ษทั ตรวจสอบภายใน อยูท่ ี่ประมาณ 600,000 บาท/ปี
คุณเจนจิรา สมบัติเจริ ญวงศ์ ผูถ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะจากคุณเจนวิทย์ สมบัติเจริ ญวงศ์ และคุณพรชื่น หัสธรรม ได้กล่าวชื่นชมบริ ษทั ที่ได้มี
ผลประกอบการที่ดี ให้ผลตอบแทนที่ดีต่อผูถ้ ือหุน้ มาตลอดระยะเวลาที่ผา่ นมา และได้ขอสอบถามบริ ษทั ดังนี้
1. บริ ษทั ฯยังยืนยันยอดขายที่ต้ งั เป้ าการขาย และอัตราทากาไรอยูห่ รื อไม่ อย่างไร ในเมื่อสถานการณ์ทางการเมืองเป็ นอย่างใน
ปั จจุบนั
2. การถือหุน้ ในบริ ษทั เคิร์ซ จากัด การจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรม และการร่ วมลงทุนในบริ ษทั SLA จากัด จะช่วยเสริ มรายได้ และทากาไร
ให้บริ ษทั อย่างไร
3. เงินที่ได้จากการเพิ่มทุนได้นาไปใช้ลงทุน อย่างไรแล้วหรื อยัง
คุณศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ได้ช้ ีแจงดังนี้
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1. ณ ปั จจุบนั คาดการณ์วา่ ยอดขายปี นี้ไม่น่าห่วงว่าจะคลาดเคลื่อนจากเป้ าการขายที่ได้แจ้งไว้ เนื่องจากลูกค้าของเราเป็ นภาคราชการ
งบประมาณลงทุนก็เป็ นการใช้จ่ายจากงบประมาณที่ได้อนุมตั ิไปแล้ว แต่ในเรื่ องการทากาไรไม่สามารถกาหนดได้แน่นอน แต่ก็
คาดว่าจะอยูใ่ นระดับเดิม ซึ่งเป็ นอัตราที่ค่อนข้างสูงกว่าบริ ษทั ในอุตสาหกรรมเดียวกัน แต่ในปี หน้ายังคงจะต้องติดตามเฝ้ าดู
สถานการณ์ต่อไป เพื่อการปรับตัวในปี หน้า
2. สาหรับการเข้าถือหุน้ ในบริ ษทั เคิร์ซ จากัด แม้ในปั จจุบนั จะไม่สามารถตอบได้วา่ จะมีอตั ราการคืนทุนอย่าไรในระยะสั้น แต่
เนื่องจากเป็ นแผนสร้างเสริ มรายได้ประจา (Recurring Income) ของบริ ษทั โดยพิจารณาจากศักยภาพของ เคิร์ซในระยะเวลา 3-5
ปี แม้ในระยะสั้นอาจมีการปรับตัวบ้าง ก็เป็ นปกติของการทาธุรกิจ
3. สาหรับ SLA (Samart, Loxey, AIT) ที่บริ ษทั ได้ร่วมลงทุนเพื่อการเข้าสู่ธุรกิจไอซีทีในประเทศเพื่อนบ้านเช่น ลาว พม่า กัมพูชา
การเข้าทาธุรกิจหากเข้าไปแข่งขันทางธุรกิจกับ ญี่ปุ่น จีน และยุโรป โดยลาพังจะเสี ยเปรี ยบมาก การรวมกันทาธุรกิจที่พนั ธมิตร
ทั้งสามที่มีความชานาญอยูแ่ ล้วจะสามารถสร้างเสริ มความแข็งแกร่ งให้เอไอทีได้ภายในระยะเวลา 5 ปี
4. เงินที่ได้จากการเพิ่มทุน ปั จจุบนั ยังใช้ไปในจานวนไม่มาก อยูใ่ นช่วงรอจังหวะเวลาที่เหมาะสมต่อไป แต่ที่ผา่ นมาก็ได้ใช้ลงทุน
ในธุรกิจที่คาดว่าจะเสริ มสร้างความแข็งแกร่ งในอนาคต เช่น
1) การลงทุนในเคิร์ซ และการลงทุนใน SLA
2) เตรี ยมลงทุนสาหรับธุรกิจขายโครงการของบริ ษทั
5. ศูนย์ฝึกอบรม เนื่องจากเรามีลูกค้ารองรับการฝึ กอบรมตามโครงการของเราอยูก่ ่อนแล้ว และยังมีแผนการที่จะทาการฝึ กอบรม
ลูกค้าภายนอกอื่นๆอีกมาก ซึ่งจะช่วยในเรื่ องภาพลักษณ์ของบริ ษทั
คุณสุมณฑา วัฒนสิ นธุ์ ผูถ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบอานาจ
1. เอไอทีผลิตฮาร์ดแวร์หรื อไม่ หากเป็ นผูผ้ ลิต ก็อยากอุดหนุนสิ นค้าของบริ ษทั
2. ศูนย์ฝึกอบรมเป็ นการจัดฝึ กอบรมนอกสถานที่ของบริ ษทั หรื อมีสถานที่ต้ งั เป็ นของตนเอง
คุณศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์ ชี้แจงว่า
1. เอไอทีเป็ นผูร้ วมระบบ เพื่อขายลูกค้า มิได้ผลิตสิ นค้าเอง
2. เอไอทีจดั ตั้งศูนย์ฝึกอบรมของตนเองชื่อ “Train4” โดยเช่าพื้นที่ในศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต์ ิ 150 ตรม. มีอุปกรณ์ที่ทนั สมัยต่างๆ
เพื่อใช้ในการอบรมให้กบั ลูกค้าโครงการและลูกค้าอื่นๆ รวมทั้งระบบ Telepresence ให้บริ การด้วย
ประธานได้ช้ ีแจงว่าเนื่องจากระเบียบวาระนี้เป็ นการรับทราบผลการดาเนินงานจึงไม่ตอ้ งขอมติที่ประชุมและข้ามไประเบียบวาระต่อไปเลย
ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั งิ บดุล งบแสดงฐานะทางการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจาปี 2556
ประธานฯได้มอบหมายให้นายสุรพร รักตประจิต รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ชี้แจงดังนี้
งบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จปี 2556 เป็ นงบที่ผตู ้ รวจสอบบัญชีรับอนุญาตให้ความเห็นว่าถูกต้องตามที่ควรใน
สาระสาคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป โดยมิได้มีเงื่อนไขใดๆ ในการให้ความเห็นดังกล่าว
เนื่องจาก ในช่วงไตรมาสที่ 2 ปี 2556 บริ ษทั ได้ทาการลงทุนในบริ ษทั ย่อย คือ บริ ษทั เคิร์ซ จากัด คิดเป็ นร้อยละ 51 ของทุนจด
ทะเบียนและเรี ยกชาระทั้งหมด ทาให้ AIT มีบริ ษทั ย่อยเพิ่มเติมจากเดิมซึ่งมีบริ ษทั ทาวเวอร์เอ็กซ์ เอเซีย จากัด ซึ่งยังไม่ได้ดาเนินกิจการ จึงทาให้
บริ ษทั ต้องมีการจัดทางบการเงินรวม เนื่องจาก บริ ษทั เคิร์ซ จากัด มีผลการดาเนินงานที่เป็ นสาระสาคัญในงบการเงินรวม จึงขอนาเสนอการ
วิเคราะห์งบการเงินรวมเป็ นหลัก สาหรับผลการดาเนินงานและการวิเคราะห์งบการเงินรวมสาหรับปี 2556 อยูใ่ นรายงานประจาปี หน้า 84-93
ส่วนในระเบียบวาระการประชุมจะสรุ ปส่วนที่เป็ นสาระสาคัญในฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน ดังนี้
งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 (รายละเอียดในหน้า 49 ของรายงานประจาปี )
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สิ นทรัพย์หมุนเวียน ในปี 2556 ในงบการเงินรวมเพิ่มขึ้น 779 ล้านบาทหรื อ ประมาณ 23% จากปี 2555 คือเพิ่มจาก 3,429 ล้านบาทเป็ น 4,208
ล้านบาท ซึ่งการเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากรายการหลัก 3 ประการคือ
1) การเพิ่มขึ้นของงานระหว่างทาจานวน 754 ล้านบาท ที่ในช่วงปลายปี 2556 โดยบริ ษทั ได้รับงานโครงการขนาดใหญ่จานวนหลาย
โครงการและยังอยูใ่ นระหว่างการทางานในช่วงสิ้นปี จึงทาให้มียอดงานระหว่างทาเพิ่มมากขึ้นในช่วงสิ้นปี
2) การเพิม่ ขึ้นของลูกหนี้การค้าจานวน 142 ล้านบาท อันเนื่องมาจากการเพิม่ ขึ้นตามยอดขายที่เพิม่ ขึ้นและยังอยูใ่ นระหว่างการรับชาระ
จากลูกหนี้ในช่วงสิ้นปี 2556
3) จานวนสิ นทรัพย์หมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นในข้อ 1 และข้อ 2 ข้างต้นเมื่อนามาสุทธิกบั รายได้ที่ยงั ไม่เรี ยกชาระ (ซึ่งลดลง) ในช่วงสิ้นปี 2556
ทาให้สินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้นเป็ น 779 ล้านบาท (รายละเอียดตามรายงานประจาปี หน้า 89)
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน ในปี 2556 ในงบการเงินรวมเพิ่มขึ้น 166 ล้านบาทหรื อ ประมาณ 64 % จากปี 2555 คือเพิ่มขึ้นจาก 257 ล้านบาทเป็ น 423
ล้านบาท ซึ่งการเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากการซื้อหุน้ จานวนร้อยละ 51 ของจานวนหุน้ สามัญของบริ ษทั เคิร์ซ ทาให้มีการเพิ่มขึ้นในส่วน
ของสิ นทรัพย์หมุนเวียนของบริ ษทั เคิร์ซ เข้ามารวมในงบการเงินด้วย
โดยสรุ ป สิ นทรัพย์รวมของบริ ษทั ในงบการเงินรวมในปี 2556 เพิ่มขึ้นประมาณ 945 ล้านบาทหรื อ 26 % จากปี 2555 คือเพิ่มจาก 3,686 ล้าน
บาท เป็ น 4,631 ล้านบาท
ส่วนของหนี้สิน โปรดดูงบการเงินหน้า 50 ในรายงานประจาปี
หนี้สิน ของบริ ษทั ส่วนใหญ่จะเป็ นหนี้สินหมุนเวียน โดยยอดคงเหลือของปี 2556 จานวน 2,059 ล้านบาทลดลงจาก 2,138 ล้านบาทในปี 2555
ซึ่งสาเหตุของการลดลงของหนี้สินดังกล่าวมาจาก
1) การลดลงของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นจานวน 178 ล้านบาท เกิดจากในปี 2555 บริ ษทั ได้รับงานโครงการในช่วงปลายปี จานวน
มาก ทาให้บริ ษทั มีการสัง่ ซื้อสิ นค้ากระจุกตัวในช่วงดังกล่าวสูง ซึ่ งต่างจากในปี 2556 บริ ษทั มีโครงการต่าง ๆ มากแต่ไม่ได้กระจุกตัว
อยูช่ ่วงปลายปี จึงทาให้ยอดสัง่ ซื้อสิ นค้าไม่สูงในช่วงปลายปี และทาให้เจ้าหนี้การค้าลดลงเมื่อเทียบกับปี 2555
2) เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นลดลงจากจานวน 360 ล้านบาทในปี 2555 เป็ น 16 ล้านบาทในปี 2556 เนื่องจากบริ ษทั ได้มี
นโยบายใช้สินเชื่อประเภทเจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทซึ่งมีอตั ราดอกเบี้ยที่ต่ากว่าเงินกูย้ มื ระยะสั้นแทน
อย่างไรก็ตามนอกเหนือจากการลดลงของหนี้สินหมุนเวียนโดยส่วนใหญ่แล้ว มีหนี้สินบางรายการที่เพิ่มขึ้นในปี 2556 ซึ่งได้แก่ เจ้าหนี้ทรัสต์รี
ซีทจานวน 452 ล้านบาทจากที่ไม่เคยมีในปี 2555 ในขณะที่หนี้สินไม่หมุนเวียนของปี 2556 มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจากปี 2555 ที่จานวน 89
ล้านบาทเป็ นจานวน 136 ล้านบาทในปี 2556 เพิ่มขึ้นประมาณ 47 ล้านบาท หรื อคิดเป็ น 53% โดยเป็ นการเพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่าทาง
การเงินจานวน 29 ล้านบาท เนื่องมาจากทั้งบริ ษทั และบริ ษทั เคิร์ซ ได้เลือกใช้สินเชื่อจากสัญญาเช่าทางการเงิน และการเพิ่มขึ้นของการประมาณ
การหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากคดีความของบริ ษทั เคิร์ซ จานวน 17 ล้านบาท อันเนื่องมาจากการถูกฟ้ องร้องคดี
โดยสรุ ป หนี้สินรวมของบริ ษทั ในปี 2556 เท่ากับ 2,195 ล้านบาท ลดลงจาก 2,227 ล้านบาทในปี 2555 จานวนประมาณ 32 ล้านบาท หรื อร้อย
ละ 1
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ โปรดดูงบการเงินหน้า 51 สาหรับยอดคงเหลือของปี 2556 เพิม่ ขึ้น 977 ล้านบาท หรื อ ประมาณ 67 % กล่าวคือเพิม่ จาก 1,459
ล้านบาทในปี 2555 เป็ น 2,436 ล้านบาทในปี 2556 ซึ่งส่วนที่เพิ่มขึ้นของผูถ้ ือหุน้ ส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มทุนที่ออกจาหน่ายในช่วงปลายปี 2556
จานวน 688 ล้านบาทและการเพิ่มขึ้นของกาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรรสุทธิดว้ ยการจ่ายเงินปันผล จานวน 228 ล้านบาท
สาหรับรายได้รวมนั้น โปรดดูรายละเอียดในหน้า 52 ของรายงานประจาปี ในปี 2556 รายได้ในงบการเงินรวมมีจานวนประมาณ
6,023 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากของปี 2555 ซึ่งมีจานวนประมาณ 4,188 ล้านบาท โดยคิดเป็ นการเพิ่มขึ้นประมาณ 1,835 ล้านบาทหรื อ 44 % โดย
เพิ่มขึ้นเนื่องจากในปี 2556 บริ ษทั ประมูลงานโครงการขนาดใหญ่ได้หลายโครงการเนื่องจากแต่ละหน่วยงานภาครัฐมีงบประมาณสาหรับการ
พัฒนาด้านสารสนเทศหลังจากฟื้ นตัวจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นในช่วงปลายปี 2554 ในขณะที่การเพิ่มขึ้นอีกส่วนหนึ่งมาจากการรวมรายได้ของ
บริ ษทั เคิร์ซ ในปี 2556 ทาให้มีรายได้เพิ่มขึ้น (รายละเอียดตามรายงานประจาปี ในหน้า 84-89)
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สาหรับค่าใช้จ่ายรวมของปี 2556 ในงบการเงินรวมมีจานวนประมาณ 5,476 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ซึ่งมีจานวนประมาณ 3,821
ล้านบาท คิดเป็ นเพิ่มขึ้นประมาณ 1,655 ล้านบาทหรื อ 43 % ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราของรายได้ที่เพิ่มขึ้นประมาณ 44% โดยองค์ประกอบส่วนใหญ่
ของค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นมาจาก 2 ส่วนคือ
1. การเพิม่ ขึ้นของต้นทุนที่จานวน 3,143 ล้านบาทในปี 2555 เป็ น 4,496 ล้านบาทในปี 2556 ซึ่งการเพิม่ ขึ้นดังกล่าวเมื่อนามาเทียบเป็ น
เปอร์เซ็นต์กบั การเพิ่มขึ้นของรายได้แล้วอยูใ่ นอัตราใกล้เคียงกัน
2. การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร มีสาเหตุมาจาก ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับพนักงานเช่น ค่านายหน้า โบนัสและการตั้ง
สารองหนี้สงสัยจะสูญ ซึ่งส่วนใหญ่มาจากค่าใช้จ่ายของบริ ษทั ใหญ่ และอีกส่วนหนึ่งมาจากการรวมค่าใช้จ่ายของบริ ษทั เคิร์ซ ซึ่งได้
ซื้อหุน้ ในช่วงต้นปี 2556 ซึ่งเพิ่มจากจานวน 502 ล้านบาทในปี 2555 เป็ น 747 ล้านบาทในปี 2556
จากปั จจัยข้างต้นทาให้ในปี 2556 บริ ษทั มีกาไรสุทธิในงบการเงินรวมจานวนประมาณ 547 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากของปี 2555 ในงบ
การเงินรวม ที่มีจานวน 367 ล้านบาท คิดเป็ นเพิ่มขึ้นประมาณ 180 ล้านบาทหรื อ 49% ส่งผลให้กาไรสุทธิต่อหุน้ ในงบการเงินรวม ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2556 มีมูลค่าเท่ากับ 7 บาท 74 สตางค์ต่อหุน้
มีคาถามจากผูถ้ ือหุน้ ดังนี้
คุณธนวัฒน์ ปิ่ นรอด สอบถามเรื่ องกาไรต่อหุน้ ที่ 7.74 บาทว่าคิดจากจานวนหุน้ ที่เท่าไร
คุณอัปษร วิลาสศักดานนท์ ผูส้ อบบัญชีได้ช้ ีแจงว่าการคิดกาไรต่อหุน้ ที่แสดงเป็ นการเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (Weighted Average) โดยอิง
จากวันที่บริ ษทั ได้รับเงินจากการเพิ่มทุน เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงจานวนหุน้ เมื่อปลายปี 2556
คุณจิรพันธ์ บัวบูชา สอบถามดังนี้
1. จากหน้าที่ 66 ของรายงานประจาปี หมายเหตุประกอบงบการเงินที่ 9 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นๆ ในยอดค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
จานวน 46.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี ที่ผา่ นมาประมาณ 36 ล้านบาท มีแนวโน้มจะเป็ นหนี้สูญมากน้อยเพียงไร
2. จากหน้าที่ 67 ของรายงานประจาปี หมายเหตุประกอบงบการเงินที่ 10 สิ นค้าคงเหลือ เหตุใดยอดค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสิ นค้า
คงเหลือที่ 20.83 ล้านบาทจึงไม่มีการเคลื่อนไหว ทั้งๆที่มียอดอุปกรณ์และงานระหว่างทาเพิม่ ขึ้นถึง 766.73 ล้านบาท จาก
426.397 ล้านบาทในปี 2555 เป็ น 1,193.123 ล้านบาทในปี 2556
3. จากหน้าที่ 73 ของรายงานประจาปี หมายเหตุประกอบงบการเงินที่ 16 สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ที่แสดงรายการความสัมพันธ์ลูกค้า
และลิขสิ ทธิ์มียอด 43.057 ล้านบาทคืออะไร
4. จากหน้าที่ 77 ของรายงานประจาปี หมายเหตุประกอบงบการเงินที่ 25 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ แสดงรายการค่ารับรอง 57.33 ล้าน
บาท เป็ นค่าใช้จ่ายที่หกั ภาษีค่าใช้จ่ายได้ท้ งั หมดหรื อไม่ หากไม่ได้ท้ งั หมด อยากทราบว่าค่าใช้จ่ายต้องห้ามที่หกั ภาษีไม่ได้มี
จานวนเท่าไร
คุณสุรีรัตน์ ปราชญานุกลู ผูอ้ านวยการอาวุโส ฝ่ ายควบคุมการเงินและบัญชีได้ช้ ีแจงเป็ นลาดับดังนี้
1. ได้มีการติดตามทวงหนี้สงสัยจะสูญ ซึ่งเป็ นหนี้จากบริ ษทั สแกลพร้อตติ้ง จากัด และเมื่อต้นปี 2557 นี้ก็ได้รับชาระมาบางส่วน
ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างการฟ้ องร้องคดีอยู่ คิดว่าจะไม่สูญทั้งหมด
2. ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ เป็ นโครงการที่ทากับบริ ษทั ไทยพริ วลิ เลจ จากัด โดยที่ทางผูส้ อบบัญชีได้ให้ต้ งั สารอง
ไว้ ปั จจุบนั เรื่ องยังค้างอยู่ เนื่องจากยังไม่ได้ดาเนินการในขั้นตอนสุดท้าย และเนื่องจากเป็ นยอดที่มาจากโครงการนี้เพียงโครงการ
เดียว ยอดที่ปรากฎจึงเป็ นจานวนที่เท่ากัน ส่วนยอดอุปกรณ์และงานระหว่างทาที่เพิ่มขึ้นมาก เนื่องจากในช่วงปลายปี ได้มี
โครงการของสานักงานประกันสังคมที่บริ ษทั ได้ดาเนินการส่งมอบไม่ได้แต่เราได้ทางานไปแล้ว และล่าสุดในไตรมาส 1/2557 นี้
เราได้ทาการส่งมอบไปแล้วเรี ยบร้อย
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3. เป็ นการคานวณของบริ ษทั อิสระที่บริ ษทั ได้วา่ จ้างในการประเมินค่าความนิยม ความสัมพันธ์ของลูกค้าระดับพรี เมี่ยมของบริ ษทั
เคิร์ซ ที่เกิดจากสัญญาของลูกค้าชั้นนาต่างๆ เช่น กลุ่มโรงแรมระดับ 5 ดาว บริ ษทั บุญรอด บริ วเวอรี่ สายการบินในประเทศ
4. ตามกฎหมายสามารถนามาหักภาษีได้ ร้อยละ 0.3 และไม่เกิน 10 ล้านบาท ทางบริ ษทั ก็ได้ใช้สิทธิหกั ภาษีตามที่กฎหมายกาหนด
คือ 10 ล้านบาท ส่วนที่เหลือก็บวกกลับทางภาษีท้ งั หมด
คุณเกียรติ สุมงคลธนกุล ผูร้ ับมอบอานาจ ได้สอบถามดังนี้
1. จากหน้าที่ 66 ของรายงานประจาปี หมายเหตุประกอบงบการเงินที่ 9 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นๆ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของ
ลูกหนี้อื่นๆ จานวน 3 ล้านบาทคืออะไร
2. จากหน้าที่ 79 ของรายงานประจาปี ย่อหน้าที่ 2 “ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่งมีผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้
จานวน 24 ล้านบาท บริ ษทั ย่อยดังกล่าวไม่ได้บนั ทึกสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เนื่องจากบริ ษทั ย่อยพิจารณาแล้วเห็นว่า
บริ ษทั ย่อยอาจจะไม่ได้ใช้ผลขาดทุนทางภาษีในอนาคต” ขอทราบเหตุผลว่าเพราะอะไร
3. หน้าที่ 92 ของรายงานประจาปี ตารางอัตราส่วนสภาพคล่อง รายการระยะเวลาการชาระหนี้ที่สูง มีแผนจัดการอย่างไร
คุณสุรีรัตน์ ได้ช้ ีแจงดังนี้
1. เป็ นยอดหนี้ของบริ ษทั ย่อยที่เอไอทีได้ขายหุน้ คืนผูถ้ ือหุน้ เดิม คือ เมเปิ้ ลพลัส และได้รับชาระมาเพียงบางส่วน 4.5 ล้านบาท และ
ยังมียอดคงเหลืออยูท่ ี่ทาให้ยงั คงค้างยอดเผื่อหนี้สงสัยจะสูญอีก 3 ล้านบาทต่อไป
2. บริ ษทั มองในแบบอนุรักษ์นิยม (Conservative) ว่าในปี นี้คงยังไม่ได้ใช้ ไว้รอให้บริ ษทั ย่อย เคิร์ซ มีกาไรเสี ยก่อนจึงจะนามาใช้
3. ในปี ที่ผา่ นมาบริ ษทั ได้รับผลกระทบจากการเมือง ที่ได้มีการปิ ดสถานที่ราชการ แต่บริ ษทั ได้มีความพยายามติดตามเก็บหนี้ให้
รวดเร็ วขึ้นตลอดมา และปี นี้คิดว่าจะทาให้ดีข้ ึนกว่าเดิม
สาหรับระเบียบวาระนี้ใช้คะแนนเสี ยงข้างมาก 50% เป็ นเกณฑ์
การพิจารณาในวาระนี้ มีผถู ้ ือหุน้ เข้ามาร่ วมประชุม 308 ราย นับเป็ นจานวนหุน้ ได้ 90,890,415 หุน้
มติทปี่ ระชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิงบแสดงฐานะทางการเงิน และ งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจาปี 2556 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนน
เสี ยงเป็ นเอกฉันท์ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้
เห็นด้วย
90,890,415 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
100.00
ไม่เห็นด้วย
0 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0.00
งดออกเสี ยง
0 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0.00
ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินกาไรและการจ่ ายเงินปันผลประจาปี 2556
ประธานฯมอบหน้าที่ให้ นายวรวิทย์ วัฒนกุลจรัส เลขานุการบริ ษทั เป็ นผูช้ ้ ีแจงถึงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เกี่ยวกับการ
พิจารณาจัดสรรกาไร และจ่ายเงินปั นผล ดังต่อไปนี้ บริ ษทั มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลไม่ต่ากว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิ ในกรณี ที่ไม่มีเหตุจาเป็ น
อื่นใดในการใช้เงินนั้น การจ่ายเงินปั นผลนั้นจะต้องไม่กระทบต่อการดาเนินการปกติของบริ ษทั อย่างมีนยั สาคัญ และ จากการประชุมของ
คณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/ 2557 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิการ
จัดสรรกาไรสุทธิ จากการดาเนินงานในปี 2556 ดังต่อไปนี้ :1. บริ ษทั จัดสรรกาไรเป็ นทุนสารองตามกฎหมายจานวน 29,581,001 บาท คิดเป็ นร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิ
2. จัดสรรเป็ นเงินปั นผลโดยจ่ายจากกาไรสะสมปี ก่อนๆเพิ่มเติมอีกในอัตราหุน้ ละ 1.00 บาท เมื่อรวมกับเงินปั นผลระหว่างกาลในอัตรา
หุน้ ละ 1.75 บาท เท่ากับบริ ษทั จ่ายเงินปันผลเป็ นเงินสดสาหรับผลการดาเนินงานในปี 2556 ในอัตราหุน้ ละ 2.75 บาท
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3. บริ ษทั จะทาการจ่ายปันผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 โดยกาหนดวัน Record date เป็ นวันที่ 22 เมษายน 2557 และให้
รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ เพื่อสิ ทธิใน
การรับปั นผลในวันที่ 23 เมษายน 2557
มีคาถามจากผูถ้ ือหุน้ คุณเจนจิรา สมบัติเจริ ญวงศ์ ดังนี้วา่
1. เงินปันผลในส่วนนี้ จะจ่ายจากกาไรที่เสี ยภาษีในอัตราร้อยละ 30 เหมือนเงินปันผลระหว่างกาลปี 2556 หรื อไม่ และ บริ ษทั ยังคง
มีกาไรที่เสี ยภาษีในอัตราร้อยละ 30 ที่สามารถจ่ายได้อีกกี่ครั้ง
คุณสุรีรัตน์ ได้ช้ ีแจงว่า
1. เงินปันผลจ่ายในส่วนนี้จะยังคงจ่ายจากกาไรที่เสี ยภาษีในอัตราร้อยละ 30 ทั้งหมด และยังคงมียอดกาไรที่จ่ายจากภาษีในอัตรา
ร้อยละ 30 คงเหลืออยูบ่ า้ งหากจะนาไปใช้ในครั้งต่อไปคงได้เป็ นบางส่วน
คุณธารา ชลปราณี ได้ต้ งั ข้อสังเกตและข้อแนะนา โดยขอบริ ษทั รับไปพิจารณาดังนี้
1. เงินสารองตามกฎหมาย ที่คานวณน่าจะมาจากกาไรของส่วนที่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
2. ขอได้ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับอัตราภาษีเงินได้ของเงินปั นผลในหนังสื อเชิญประชุม ก่อนการประชุม
3. บริ ษทั จะยังคงความสามารถในการจ่ายปั นผลจากจานวนหุน้ ที่เพิม่ ขึ้นมากได้ในอัตราเดิมหรื อไม่ ในแง่ของเงินปั นผลต่อหุน้
สาหรับระเบียบวาระนี้ใช้คะแนนเสี ยงข้างมาก 50% เป็ นเกณฑ์
การพิจารณาในวาระนี้ มีผถู ้ ือหุน้ เข้ามาร่ วมประชุม 309 ราย นับเป็ นจานวนหุน้ ได้ 90,891,015 หุน้
มติทปี่ ระชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิจดั สรรเงินกาไรและการจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2555 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์
ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้
เห็นด้วย
90,890,415 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
100.00
ไม่เห็นด้วย
0 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0.00
งดออกเสี ยง
600 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0.00
ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั ลิ ดทุนจดทะเบียน และแก้ ไขหนังสือบริคณห์ สนธิของบริษัท “ข้ อ 4”
ประธานได้มอบหน้าที่ให้เลขานุการบริ ษทั เป็ นผูช้ ้ ีแจงดังนี้วา่ การเพิ่มทุนของบริ ษทั ในอัตรา 1 หุน้ เดิมต่อ 2 หุน้ ใหม่ระหว่างวันที่ 1620 ธันวาคม 2556 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 ได้มีหุน้ เหลือจากการจัดสรรจานวน 11 (สิ บเอ็ด) หุน้ ดังนั้นเพื่อให้ทุนจดทะเบียนมีจานวน
ถูกต้องตรงกับทุนชาระแล้วของบริ ษทั คณะกรรมการบริ ษทั ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 จึงมีมติขอเสนอการลด
ทุนจดทะเบียนจากเดิม 1,031,604,540 (หนึ่งพันสามสิ บเอ็ดล้านหกแสนสี่ พนั ห้าร้อยสี่ สิบบาท) จานวน 206,320,908 (สองร้อยหกล้านสามแสน
สองหมื่นเก้าร้อยแปด) หุน้ เป็ น 1,031,604,485 (หนึ่งพันสามสิ บเอ็ดล้านหกแสนสี่ พนั สี่ ร้อยแปดสิ บห้า) บาท จานวน 206,320,897 (สองร้อยหก
ล้านสามแสนสองหมื่นแปดร้อยเก้าสิ บเจ็ด) หุน้ โดยตัดหุน้ จดทะเบียนที่เหลือจากการจัดสรรจานวน 11 (สิ บเอ็ด) หุน้ มูลค่าที่ตราไว้ 5 (ห้า) บาท
และเห็นควรเสนอที่ประชุมให้พจิ ารณาอนุมตั ิแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิขอ้ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนดังนี้
“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จานวน 1,031,604,485 บาท (หนึ่งพันสามสิ บเอ็ดล้านหกแสนสี่ พนั สี่ ร้อยแปดสิ บห้าบาท)
แบ่งออกเป็ น
206,320,897 หุน้ (สองร้อยหกล้านสามแสนสองหมื่นแปดร้อยเก้าสิ บเจ็ดหุน้ )
มูลค่าหุน้ ละ
5 บาท (ห้าบาท)
โดยแยกออกเป็ น:
หุน้ สามัญ
206,320,897 หุน้ (สองร้อยหกล้านสามแสนสองหมื่นแปดร้อยเก้าสิ บเจ็ดหุน้ )
หุน้ บุริมสิ ทธิ์
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สาหรับระเบียบวาระนี้ใช้คะแนนเสี ยงข้างมาก 3/4 เป็ นเกณฑ์
การพิจารณาในวาระนี้ มีผถู ้ ือหุน้ เข้ามาร่ วมประชุม 309 ราย นับเป็ นจานวนหุน้ ได้ 90,891,415 หุน้
มติทปี่ ระชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอก
ฉันท์ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้
เห็นด้วย
90,890,415 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
100.00
ไม่เห็นด้วย
0 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0.00
งดออกเสี ยง
600 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0.00
ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการทีค่ รบกาหนดออกตามวาระ
ประธานฯได้ขอให้เลขานุการบริ ษทั ได้ช้ ีแจงดังนี้ ข้อบังคับบริ ษทั ในหมวด 3 ข้อ 16 กาหนดไว้วา่ ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ทุกครั้ง
กรรมการจานวน 1 ใน 3 จะต้องพ้นจากตาแหน่ง ถ้าจานวนกรรมการที่พน้ จากตาแหน่งไม่อาจแบ่งได้พอดี 1 ใน 3 ให้กรรมการจานวนใกล้เคียง
ที่สุดกับจานวน 1 ใน 3 ออกจากตาแหน่ง ซึ่งก็คือ 4 ท่าน จากการประชุมของคณะกรรมการครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 มี
กรรมการ 4 ท่านที่ตอ้ งออกตามวาระ คือ นายธนา ไชยประสิ ทธิ์ นายโชคชัย ตั้งพูลสิ นธนา นายศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์และนายกิตติศกั ดิ์ สพโชคชัย
คณะกรรมการสรรหาฯได้พิจารณาคุณสมบัติ ความสามารถของผูท้ ี่เหมาะสมเข้ารับตาแหน่ง และได้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษทั
(โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสี ยมิได้ร่วมพิจารณา) เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการดังต่อไปนี้
1. นายธนา ไชยประสิ ทธิ์
2. นายโชคชัย ตั้งพูลสิ นธนา
3. นายศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์
4. นายกิตติศกั ดิ์ สพโชคชัย
โดยเป็ นการแต่งตั้งกลับเข้าดารงตาแหน่งอีกวาระหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน ที่ให้นาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านเป็ นกรรมการ และกรรมการอิสระ ทาง
คณะกรรมการบริ ษทั จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน โดยขอให้เป็ นการลงมติเป็ นรายบุคคลตามบัตร
ลงคะแนนที่ได้รับ
คุณธนวัฒน์ ปิ่ นรอด ได้ขอให้ฝ่ายเลขานุการได้คดั ลอกข้อบังคับบริ ษทั ที่ใช้อา้ งอิงมาในหนังสื อเชิญประชุมในครั้งหน้า
สาหรับระเบียบวาระนี้ใช้คะแนนเสี ยงข้างมาก 50% เป็ นเกณฑ์
การพิจารณาในวาระนี้ มีผถู ้ ือหุน้ เข้ามาร่ วมประชุม 309 ราย นับเป็ นจานวนหุน้ ได้ 90,891,015 หุน้
มติทปี่ ระชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายชื่อกรรมการที่ออกตามวาระ และมีมติรับรองการกลับเข้ามาดารงตาแหน่งเป็ นรายบุคคลตามที่
คณะกรรมการบริ ษทั เสนอด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนใน
วาระนี้ ดังนี้
รายชื่อ
1. นายธนา ไชยประสิ ทธิ์
2. นายโชคชัย ตั้งพูลสิ นธนา
3. นายศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์

เห็นด้วย
81,659,315 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 89.84
90,867,115 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 99.97
90,783,015 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 99.88

ไม่เห็นด้วย
9,231,100 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 10.16
23,300 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 0.03
107,400 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 0.12
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งดออกเสี ยง
600 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 0.00
600 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 0.00
600 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 0.00

4. นายกิตติศกั ดิ์ สพโชคชัย

90,890,415 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 100.00

0 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 0.00

600 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 0.00

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาค่ าตอบแทนกรรมการ
ประธานฯได้ขอให้เลขานุการบริ ษทั เป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลเกี่ยวกับมติของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่นาเสนอต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั เพื่อให้นาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยที่อตั ราเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการบริ ษทั และ
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนยังคงอัตราเดิมที่ได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี
2552 แล้ว จึงไม่ตอ้ งนากลับมาให้อนุมตั ิอีก
อย่างไรก็ตามที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนครั้งที่ 1/2557 ได้มีความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั
เพื่อให้พจิ ารณานาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เรื่ องค่าตอบแทนกรรมการในรู ปของเงินบาเหน็จประจาปี 2556 เป็ นเงิน 17.0 ล้านบาท โดยให้เป็ น
ค่าใช้จ่ายในปี 2557 และให้ประธานกรรมการเป็ นผูจ้ ดั สรรต่อไป
คุณธารา ชลปราณี ได้ให้ขอ้ สังเกตและข้อแนะนาให้คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาเรื่ องค่าบาเหน็จกรรมการควบคู่ไปกับการ
พิจารณาเงินปันผลของผูถ้ ือหุน้
สาหรับระเบียบวาระนี้ใช้คะแนนเสี ยง 2/3 ของผูเ้ ข้าร่ วมประชุม
การพิจารณาในวาระนี้ มีผถู ้ ือหุน้ เข้ามาร่ วมประชุม 309 ราย นับเป็ นจานวนหุน้ ได้ 90,891,015 หุน้
มติทปี่ ระชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการในรู ปของเงินบาเหน็จประจาปี 2555 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสี ยงเป็ น
เอกฉันท์ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้
เห็นด้วย
90,783,015 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
99.88
ไม่เห็นด้วย
107,400 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0.12
งดออกเสี ยง
600 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0.00
ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่ าตอบแทน
ประธานฯขอให้นายโชคชัย ตั้งพูลสิ นธนา ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็ นผูช้ ้ ีแจงดังต่อไปนี้ ตามข้อบังคับบริ ษทั ในหมวด 8 ข้อ 54
กาหนดไว้วา่ ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจาปี แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริ ษทั และจากการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 ได้พิจารณาผลการปฎิบตั ิงาน ความเป็ นอิสระ และความเหมาะสมของ
ค่าตอบแทน โดยที่ค่าสอบบัญชีของบริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด ไม่ได้ปรับขึ้นค่าใช้จ่ายเป็ นเวลา 2 ปี แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเอไอทีได้เข้า
ไปถือหุน้ ใหญ่ในบริ ษทั ย่อย เคิร์ซ จึงต้องทางบการเงินรวมขึ้นมา ทาให้ปี 2556 มีค่าสอบบัญชีสาหรับงบการเงินรวม 3 ไตรมาส เพิ่มขึ้นรวม
120,000 บาท และในปี 2557 นี้ผสู ้ อบบัญชีได้เสนอค่าสอบบัญชีซ่ ึงรวมถึงงบการเงินรวม และการสอบทานบริ ษทั ย่อยเป็ นรายไตรมาส จานวน
1,330,000 บาทได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อให้เสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อแต่งตั้ง
1. นายกฤษดา เลิศวนา ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958
2. นายศุภชัย ปั ญญาวัฒโน ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930
3. นางชลรส สันติอศั วราภรณ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523
จากบริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ประจาปี 2556 พร้อมทั้งกาหนค่าสอบบัญชีเป็ นจานวนเงิน 1,330,000 บาท ซึ่งเป็ น
อัตราเดียวกันมาเป็ นปี ที่ 4 ทางคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้คาแนะนาที่ดีต่อบริ ษทั มีความเป็ นอิสระ และให้ความร่ วมมือกับบริ ษทั ด้วยดี
เสมอมา จึงได้ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามข้อเสนอข้างต้น
คุณธารา ชลปราณี ตั้งข้อสังเกตว่าการเพิ่มขึ้นของค่าตรวจสอบงบประจาปี เมื่อเทียบกับปี ที่ผา่ นมาพบว่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 8 ในขณะที่ค่า
สอบทานรายไตรมาส เพิ่มขึ้นร้อยละ 24 ซึ่งถือว่าสูงมาก
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คุณโชคชัย ได้ช้ ีแจงว่าหากจะเปรี ยบเทียบกับปี ที่ผา่ นมาควรจะเอาตัวเลขสอบทานรายไตรมาสที่เกิดขึ้นระหว่างปี บวกเข้าไปก่อน ซึ่ง
จะทาให้อตั ราการเพิ่มขึ้นอยูใ่ นระดับที่ไม่สูงถึงร้อยละ 24 ดังกล่าว
สาหรับระเบียบวาระนี้ใช้คะแนนเสี ยงข้างมาก 50% เป็ นเกณฑ์
การพิจารณาในวาระนี้ มีผถู ้ ือหุน้ เข้ามาร่ วมประชุม 309 ราย นับเป็ นจานวนหุน้ ได้ 90,891,015 หุน้
มติทปี่ ระชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทน ประจาปี 2556 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสี ยงเป็ น
เอกฉันท์ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้
เห็นด้วย
90,867,115
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
99.97
ไม่เห็นด้วย
23,300
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0.03
งดออกเสี ยง
600
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0.00
ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องอืน่ ๆ
-ไม่มีคุณสุมณฑา วัฒนสิ นธุ์ ขอให้บนั ทึกข้อสังเกต โดยเฉพาะในระเบียบวาระที่ 7 เรื่ องของผลตอบแทนคณะกรรมการที่รับไว้พิจารณาในรายงาน
การประชุมด้วย
คุณภานุวฒั น์ เวชยันต์วฒั น์ ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริ มผูล้ งทุนไทยได้สอบถามคาถามที่มาจากสมาคมฯดังนี้
เนื่องจากปัจจุบนั มีการตื่นตัวเรื่ องการต่อต้านคอรัปชัน่ และสถาบันส่งเสริ มกรรมการไทย (IOD) ก็ได้มีการจัดตั้งโครงการรณรงค์ตอ่ ต้านการ
ทุจริ ต และปั จจุบนั มีบริ ษทั ที่ผา่ นเกณฑ์แล้ว 41 บริ ษทั บริ ษทั ที่แสดงความจานงแล้ว 299 บริ ษทั โดยที่เอไอทียงั ไม่ได้เข้าร่ วมโครงการดังกล่าว
จึงขอสอบถามว่าบริ ษทั มีเจตนารมณ์ที่จะเข้าร่ วมในโครงการดังกล่าวหรื อไม่ อย่างไรดังนี้
1. บริ ษทั ได้กาหนดนโยบายในการป้ องการทุจริ ตคอรัปชัน่ หรื อไม่ ถ้าไม่มี ขอทราบแผนดาเนินงานในอนาคตในการต่อต้าน
คอรัปชัน่
2. บริ ษทั ได้วางโครงสร้างการบริ หารจัดการ เพื่อรองรับการทุจริ ตคอรัปชัน่ หรื อไม่
3. บริ ษทั ได้ดาเนินการประเมินความเสี่ ยงของธุรกิจ ที่เกิดจากการทุจริ ตหรื อไม่
4. บริ ษทั ได้เข้าร่ วมในโครงการต่อต้านทุจริ ตคอรัปชัน่ แล้วหรื อยัง ถ้าจะแสดงเจตนารมณ์ในอนาคตจะทาอย่างไร
คุณศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์ได้ช้ ีแจงดังนี้
1. บริ ษทั ยินดีจะสนับสนุน และเข้าร่ วมโครงการได้
2. นอกจากที่บริ ษทั ได้จดั ให้มีการตรวจสอบระบบภายในเอง และได้มีการให้ผตู ้ รวจสอบภายในจากหน่วยงานภายนอกได้ทาการ
ตรวจสอบระบบบริ หารจัดการอยูส่ ม่าเสมอ คาแนะนาจากผูต้ รวจสอบภายในได้นามาปรับปรุ งการทางานอยูต่ ลอดเวลา เพื่อ
ป้ องกันความเสี่ ยงทางด้านทุจริ ตอยูแ่ ล้ว
3. การประเมินความเสี่ ยงเป็ นนโยบายของคณะกรรมการบริ ษทั ที่จะให้บริ ษทั มีการประเมินความเสี่ ยงของบริ ษทั ในทุกๆด้าน และ
อยูใ่ นระหว่างการเตรี ยมจัดตั้งคณะกรรมการฯ โดยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่รับไปดาเนินการร่ างแผนจัดตั้งคณะกรรมการดังกล่าว
แต่อย่างไรก็ตามบริ ษทั ฯได้มีจดั ตั้งคณะอนุกรรมการประเมินความเสี่ ยงของโครงการขายอยูแ่ ล้ว
4. เป็ นไปตามที่ตอบในข้อที่ 1 แล้ว ส่วนขั้นตอนการเข้าร่ วมจะมีรายละเอียดขั้นตอนอย่างไร ฝากฝ่ ายเลขานุการได้หารายละเอียด
นามาหารื อต่อไป
คุณมีชยั หัตถกิจธาตรี ผูถ้ ือหุน้ และรับมอบฉันทะ มีคาถามดังนี้
1. ในเมื่อรายได้ในปี 2557 บริ ษทั ไม่คิดว่าน่าเป็ นห่วง อยากทราบว่าบริ ษทั ฯมีแผนรับมือกับปั ญหาที่อาจเกิดจากความไม่แน่นอน
ของงบประมาณปี 2558 ไว้ล่วงหน้าอย่างไร
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2. อยากทราบรายละเอียดของที่มาของรายได้ที่มีรายละเอียดมากกว่าเดิม เพื่อประโยชน์ในการนาข้อมูลมาเปรี ยบเทียบกับบริ ษทั ที่
ทาธุรกิจใกล้เคียงกับบริ ษทั
คุณศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์ ได้ช้ ีแจงดังนี้
1. เมื่อมีความไม่แน่นอนจากเหตุทางการเมืองก็อยากให้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจบโดยเร็ ว ซึ่งถ้าจบเร็ วก็ยงั มีเวลาที่จะชดเชยความชะงัก
งันที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผา่ นมาได้ นอกจากนี้บริ ษทั ยังมีรายได้จากค่าบริ การ นอกจากนี้เราก็เตรี ยมการขายในส่วนของเอกชนให้
หนักขึ้น ในส่วนการเตรี ยมการเข้าไปขยายกิจการในประเทศเพื่อนบ้านก็เป็ นแผนระยะกลางที่จะเสริ มสร้างความแข็งแกร่ งต่อ
การเจริ ญเติบโตของบริ ษทั ในอนาคตต่อไป
2. ขอความกรุ ณาปรึ กษากับเจ้าหน้าที่ ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อให้สามารถเตรี ยมข้อมูลที่ตอ้ งการ
และเมื่อหมดคาถามจากผูถ้ ือหุน้ อื่นๆอีก ประธานฯจึงได้ขอปิ ดการประชุม และขอขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านที่มาเข้าร่ วมประชุมในวันนี้
โดยทางบริ ษทั จะนาข้อเสนอแนะที่เป็ นประโยชน์ไปปรึ กษาหารื อกันต่อไป
ปิ ดการประชุมเวลา 12.00 น.

นายธนา ไชยประสิ ทธิ์
ประธานที่ประชุม

นายศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์
กรรมการ

นายสุรพร รักตประจิต
กรรมการ

นายวรวิทย์ วัฒนกุลจรัส
เลขานุการบริ ษทั
ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม

17

สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วยหมายเลข 3
รายละเอียดการจ่ ายปันผล และอัตราการจ่ ายปันผลย้ อนหลัง 3 ปี
ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4
1. นโยบายจ่ ายเงินปันผลของบริษทั : บริ ษทั มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุ ทธิ ในกรณี ที่ไม่มีเหตุจาํ เป็ นอื่น
ใดในการใช้เงินนั้น และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่กระทบต่อการดําเนินงานปกติของบริ ษทั อย่างมีนยั สําคัญ
2. ประวัติการจ่ ายเงินปันผลในช่ วง 3 ปี :
งบการเงินรวม
หัวข้ อ
กําไรสุ ทธิ (ล้านบาท)
กําไรสุ ทธิต่อหุน้ (บาท)
เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุน้ )1/
เงินปันผล (บาท/หุน้ )2/
รวมเงินปันผลทั้งปี (บาท/หุน้ )3/
อัตราการจ่ายเงินปันผลเปรี ยบเทียบกับกําไรสุ ทธิ
จํานวนหุน้ ทั้งสิ้ น4/

ปี 2557
658.56
3.19
0.90
1.10
2.00
62.66%
206,320,897

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

หมายเหตุ:
1/ ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 สิ งหาคม 2557 คณะกรรมการมีมติให้จ่ายเงินปั น
ผลระหว่างกาลจากผลประกอบการระหว่างเดือน มกราคม-มิถุนายน 2557 ในอัตราหุน้ ละ 0.90 บาท (เก้าสิ บสตางค์)
2/ ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2558 คณะกรรมการบริ ษทั มีมติเสนอ
ต่อที่ประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2558 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิจ่ายเงินปันผลเพิ่มจากผลการดําเนินงานในรอบปี
2558 ในอัตราหุน้ ละ 1.10 บาท (หนึ่งบาทสิ บสตางค์)
3/ ดังนั้นในปี 2557 บริ ษทั จะจ่ายเงินปันผลเป็ นเงินสดให้กบั ผูถ้ ือหุน้ รวมในอัตราหุน้ ละ 2.00 บาท (สองบาทถ้วน)
4/ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2556 บริ ษทั ได้จดทะเบียนทุนชําระแล้ว หลังจากการเพิ่มทุนใหม่ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิ ชย์ และในการประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 1/2557 ได้อนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนให้สอดคล้อง
กับทุนชําระแล้วจํานวน 11 หุน้ โดยตัดหุน้ ที่เหลือจากการจัดสรรออก 11 หุน้ จาก 206,320,908 หุน้ เป็ น 206,320,897 หุน้
3. อัตราเงินปันผลทีเ่ สนอจ่ ายสําหรับปี 2557 ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2558 มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือให้
จ่ายเงินปั นผลเพิ่มเติมอีกในอัตราหุน้ ละ 1.10 บาท (หนึ่งบาทสิ บสตางค์) โดยอัตราการจ่ายปันผลเมื่อเปรี ยบเทียบกับกําไรสุ ทธิ จะ
เท่ากับร้อยละ 62.66% ซึ่ งเป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริ ษทั ตามข้อที่ 1
4. กําหนดวันจ่ ายเงินปันผล: กําหนดวันกําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ เพื่อสิ ทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 23 เมษายน 2557
และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ เพื่อ
สิ ทธิรับเงินปันผลในวันที่ 24 เมษายน 2557 และจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2558
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ชื่อสกุล: นายภิสกั จารุ ดิลก
ตาแหน่ง : กรรมการ
สัญชาติ : ไทย
อายุ : 61
จานวนหุน้ ที่ถือในบริ ษทั ฯ (30 ธ.ค. 57): 2,606,378 หุน้ (ในนามคู่สมรสคุณสร้อยสน จารุ ดิลก)
คิดเป็ นร้อยละ 1.26 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ว
ที่อยู่ : 39 หมู่ที่ 1 ซอยเทพรัตน ตาบลคูคต อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี
วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม:
- ปริ ญญาโท สาขาศิลปศาสตร์ มหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- ปริ ญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) หลักสูตร Director Accreditation Program 67/2007
- สถาบันวิทยาการเศรษฐกิจและการคลัง กระทรวงการคลัง หลักสูตร นักการคลังมืออาชีพ รุ่ นที่ 1
ประสบการณ์ทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง(บริ ษทั จดทะเบียน)
2550 – ปั จจุบนั
: กรรมการ บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชัน่ เทคโนโลยี
ประสบการณ์ทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง(กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน)
2548 - 2556
: นายด่านศุลกากร อานวยการสูง กรมศุลกากร
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่งกรรมการ : 8 ปี
ประวัติการเข้าร่ วมประชุมปี 2557: 6/6 (ประชุมกรรมการ)
ผูท้ ี่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ หรื อผูบ้ ริ หารในกิจการอื่นที่ทาให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ
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ชื่อ-สกุล: นายโชดิวตั ดัน่ ธนสาร
ตาแหน่ง : กรรมการ
สัญชาติ : ไทย
อายุ : 50 ปี
จานวนหุน้ ที่ถือในบริ ษทั ฯ (30 ธ.ค. 57): 6,967,000 หุน้
คิดเป็ นร้อยละ 3.38 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ว
ที่อยู่ : 300/78 ซอยลาดพร้าว 35/1 เขตจตุจกั ร
จังหวัด กรุ งเทพมหานคร 10320
วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม:
- ปริ ญญาโท สาขาการตลาด Wagner College ประเทศสหรัฐอเมริ กา
- ปริ ญญาตรี สาขาบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) หลักสูตร Director Certificate Program 72/2006
- สถาบันจิตวิทยาความมัน่ คง สถาบันวิชาการป้ องกันประเทศ หลักสูตร การปฏิบตั ิการจิตวิทยา
ฝ่ ายอานวยการ รุ่ นที่ 96
- สมาคมบริ ษทั จดทะเบียนไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หลักสูตร TLCA Executive Development
Program รุ่ นที่ 7 (EDP 7)
ประสบการณ์ทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง(บริ ษทั จดทะเบียน)
2550 - ปั จจุบนั
: กรรมการ บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชัน่ เทคโนโลยี
2538 - ปั จจุบนั
: ผูอ้ านวยการอาวุโส ฝ่ ายขายส่วนงานเอกชนและส่วนงานราชการ
บมจ.แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชัน่ เทคโนโลยี
ประสบการณ์ทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง(กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน)
3 ก.พ. 2558 - ปั จจุบนั
: กรรมการบริ ษทั บจก. รักษ์บา้ นเรา
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่งกรรมการ : 8 ปี
ประวัติการเข้าร่ วมประชุมปี 2557: 6/6 (ประชุมกรรมการ)
ผูท้ ี่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ หรื อผูบ้ ริ หารในกิจการอื่นที่ทาให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ
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ชื่อ-สกุกุล: นายศรี ภพ สสารสาส
ตําแหนน่ง : กรรมการอิอิสระ กรรมการรตรวจสอบ กรรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตตอบแทน
สัญชาตติ : ไทย
อายุ: 557 ปี
จํานวนนหุน้ ที่ถือในบริ ษัทฯ (30 ธ.ค. 57):
5 -ไม่มีที่อยู่ : 12/96 หมู่ 6 ถนนนศรี นคริ นทร์ แขวงหนองบออน เขตประเวศ กรุ งเทพฯ
ก
วุฒิการรศึกษา/ประวัติการอบรม:
- ปริ ญญาโท M
MBA, Universitty of Southern California
C
ประเทศสหรัฐอเมริรกา
- ปริ ญญาตรี สสาขาเทคนิคการรแพทย์ จุฬาลงกกรณ์มหาวิทยาลลัย
สมาคมมส่ งเสริ มสถาบับันกรรมการบริ ษัษทไทย (IOD) หลักสู ตร ดังนี้
- Director Ceertificate Prograam 22/2002
- Audit Comm
mittee Program
m 1 /2004
ประสบบการณ์ทาํ งานใในระยะเวลา ปย้
ปี อนหลัง 5 (บริริ ษทั จดทะเบียนน)
22554 – ปัจจุบนั
: กรรมการแและประธานกรรมการตรวจสออบ บมจ.สุ ธากัญ
ญจน์
22554 – ปัจจุบนั
: กรรมการแและประธานกรรมการตรวจสออบ บมจ.การบินกรุ
น งเทพ
22551 – ปัจจุบนั
: กรรมการ/กกรรมการสรรหหาฯ/กรรมการตตรวจสอบ บมจ .กรุ งเทพดุสิตเววชการ
22551 – ปัจจุบนั
: กรรมการแและกรรมการตรรวจสอบ บมจ.เเกียรติธนาขนส่ส่ ง
22546 – ปัจจุบนั
: กรรมการอิอิสระกรรมการสสรรหาฯ/ กรรมมการตรวจสอบ
บมจ.แอ็ดววานซ์อินฟอร์เมมชัน่ เทคโนโลยี
22546 – ปัจจุบนั
: กรรมการ บมจ.โรแยลซี
บ
รามิคอุตสาหกรรรม
22546 – มี.ค.2557
: กรรมการตตรวจสอบ บมจ.โรแยลซี รามิคออุตสาหกรรม
22551 – 2555
: กรรมการแและกรรมการตรรวจสอบ บมจ.ลิลิฟวิง่ แลนด์ แคคปปิ ตอล
ประสบบการณ์ทาํ งานใในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง (กิจการอื่นที่ไม่ใช่บบริ ษทั จดทะเบียยน)
: กรรมการ บจก.ขั
22550 – ปัจจุบนั
บ นธ์
22550 – ปัจจุบนั
: กรรมการ บจก.ปรุ
บ
ส (2008)
จํานวนนปี ที่ดาํ รงตําแหหน่งกรรมการ : 12 ปี
ประวัตติิการเข้าร่ วมปรระชุมปี 2557: 6/6 (ประชุมกรรรมการ) 5/6 (ประชุมคณะกรรมมการตรวจสอบ))
22/2 (ประชุมกรรรมการสรรหาแลละพิจารณาค่าตตอบแทน)
ผูท้ ี่ได้รัรับการเสนอชื่ออนี้ไม่มีการดํารงงตําแหน่งเป็ นกกรรมการ หรื อผูบ้ ริ หารในกิจการอื่นที่ทาํ ให้เกิดความขัดแย้งททาง
ผลประะโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ
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สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วยหมายเลข 5
นิยามและคุณสมบัตกิ รรมการอิสระของบริษัท
ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5
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 นหุน้ 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
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ข้อมูลกรรมการบริ ษทั ที่เป็ นตัวแทนรับมอบฉันทะ ในการประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2558
รายชื่อกรรมการ

ตําแหน่ง

อายุ

1.นายโชคชัย ตั้งพูลสิ นธนา

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
รองประธานกรรมการ และ
ประธานกรรมการสรรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ

66

2.นายพงษ์เทพ ผลอนันต์

3.นายศรี ภพ สารสาส

4.นายธนารักษ์ พงษ์เภตรา

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

60

ส่ วนได้เสี ยในวาระที่
จะพิจารณา
ไม่มี
ไม่มี

57

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

(เฉพาะวาระที่ 5)

58

90/33 หมู่3 ถ.พ่อขุนทะเล ต.มะขามเตี้ย
อ.เมือง จ.สุ ราษฎร์ ธานี

(เฉพาะวาระที่ 5)
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สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วยหมายเลข 6
ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 6
พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ
1. อัตราค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
อัตราเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
หัวข้อ

นาเสนอ ปี 2558

ปี 2557

ปี 2556

ค่าตอบแทนรายเดือน*
ค่าเบี้ยประชุม**

25,000
25,000

15,000
20,000

15,000
20,000

ค่าตอบแทนรายเดือน*
ค่าเบี้ยประชุม**

13,000
17,000

8,000
12,000

8,000
12,000

ค่าตอบแทนรายเดือน*
ค่าเบี้ยประชุม**

25,000
25,000

15,000
20,000

15,000
20,000

ค่าตอบแทนรายเดือน*
20,000
ค่าเบี้ยประชุม**
20,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานกรรมการ
ค่าตอบแทนรายเดือน*
ค่าเบี้ยประชุม**
25,000
กรรมการ
ค่าตอบแทนรายเดือน*
ค่าเบี้ยประชุม**
20,000
หมายเหตุ :
*
จ่ายให้กบั กรรมการทุกท่าน
**
จ่ายให้เฉพาะกรรมการที่ร่วมประชุมเท่านั้น

10,000
15,000

10,000
15,000

20,000
15,000

20,000
15,000

คณะกรรมการบริ ษทั
ประธานกรรมการ

กรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการ

กรรมการ
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2. พิจารณาบําเหน็จกรรมการประจําปี
จากการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาความเห็น
ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว มีมติ เห็นควรนําเสนอต่อที่ประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 1/2558
พิจารณาอนุมตั ิบาํ เหน็จประจําปี 2557 ของคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นเงินรวมทั้งสิ้ น 19,000,000 บาท (สิ บเก้าล้านบาทถ้วน) โดยจ่าย
จากค่าใช้จ่ายในปี 2558 และให้ประธานกรรมการเป็ นผูพ้ ิจารณาจัดสรร

ข้อมูลเปรี ยบเทียบเพื่อประกอบการพิจารณา

หัวข้อ
บําเหน็จประจําปี (ล้านบาท)
กําไรสุ ทธิ (ล้านบาท)
ยอดรายได้ (ล้านบาท)

ปี 2557
19.00
658.56
6,651.55
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ปี 2556
17.00
567.62
6,023.23

งบการเงินรวม
หน่วย: ล้านบาท
ปี 2555
10.50
366.73
4,187.92

สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วยเหมายเลข 7
ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 7
พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่ าตอบแทน
จากการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้
ประชุมพิจารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ในปี 2558 มีสาระสําคัญสรุ ปได้ดงั นี้
1. จากความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่เสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั สรุ ปว่าบริ ษทั ได้แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีจากบริ ษทั
สํานักงาน อี วาย จํากัด ให้เป็ นผูต้ รวจสอบบัญชีของบริ ษทั มาตั้งแต่ปี 2546 จนถึงปัจจุบนั ในช่วงเวลาดังกล่าวผูส้ อบบัญชีได้ทาํ หน้าที่
ตามขอบเขตอํานาจหน้าที่ และมีขอ้ เสนอแนะต่างๆให้กบั บริ ษทั เป็ นอย่างดีมาโดยตลอด และมีการมอบหมายผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
เข้ามาดําเนินการตรวจสอบบัญชี ดังตารางรายชื่อผูส้ อบบัญชีในแต่ละปี ดังนี้
ปี 2558
นําเสนอเพื่อพิจารณา
ชื่อสํานักงานตรวจสอบบัญชี บจก. สํานักงาน อีวาย
นายกฤษดา เลิศวนา
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958
และ/หรื อ
นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ
ผูส้ อบบัญชี
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313
และ/หรื อ
นางพูนนารถ เผ่าเจริ ญ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5238

ปี 2557

ปี 2556

บจก. สํานักงาน อี วาย
นายกฤษดา เลิศวนา
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958
และ/หรื อ
นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930
และ/หรื อ
นางชลรส สันติอศั วราภรณ์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523

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

รายการ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ตรวจสอบแล้วว่า ผูต้ รวจสอบบัญชีที่ถูกเสนอชื่ อนั้นไม่มีความสัมพันธ์หรื อมี ส่วนได้เสี ยกับ
บริ ษทั /บริ ษทั ย่อย/ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
ดังนั้น ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2558 มีมติให้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษทั ในการประชุม
คณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2558 เพื่อแต่งตั้ง นายกฤษดา เลิศวนา ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 และ/หรื อ นางสาวมณี
รัตนบรรณกิจ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 และ/หรื อ นางพูนนารถ เผ่าเจริ ญ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5238 เป็ นผูส้ อบบัญชี
ของบริ ษทั ในปี 2558 ต่อไป
ในการพิจารณาค่าสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558
พิจารณาใบเสนอราคาค่าสอบบัญชี ประจําปี 2558 ที่บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด เสนอมา โดยบริ ษทั สํานักงานอีวาย จํากัด เสนอ
ราคาค่าสอบบัญชี บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์ เมชัน่ เทคโนโลยี มาเป็ นเงิน 1,330,000 บาท (หนึ่ งล้านสามแสนสามหมื่นบาทถ้วน)
หลังจากที่คงอัตราค่าสอบบัญชีไว้ในอัตราเดิมตั้งแต่ปี 2557 ซึ่ งน่าจะสมเหตุสมผลที่จะเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ประชุมมีมตินาํ เสนอต่อที่
ประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 1/2558 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิค่าสอบบัญชี ประจําปี 2558 ในส่ วนของ บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์
เมชัน่ เทคโนโลยี เป็ นเงิน 1,330,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนสามหมื่นบาทถ้วน) เพื่อพิจารณาอนุมตั ิต่อไป
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หัวข้อ
ค่าสอบบัญชีของ บมจ.แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชัน่ เทคโนโลยี
- ค่าตรวจสอบงบประจาปี
- ค่าสอบทานรายไตรมาส

ปี 2558
(นาเสนอเพื่อพิจารณา)
1,330,000
700,000
630,000
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ปี 2557
1,330,000
700,000
630,000

หน่วย : บาท
ปี 2556
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 8.30 น. ผูถ้ ือหุ ้น หรื อผูร้ ับมอบฉันทะ จะต้องยื่นเอกสารแสดงตัว
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 1/2558
ขั้นตอนการออกเสี ยงลงคะแนน
1. การออกเสี ยงลงคะแนน ประธานในที่ประชุมขอให้ผถู ้ ือหุน้ ออกเสี ยงลงคะแนน
2. ผูถ้ ือหุน้ เฉพาะที่ประสงค์จะออกเสี ยงไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง ให้ทาเครื่ องหมายในช่อง ไม่เห็นด้วย หรื องดออก
เสี ยง ในบัตรลงคะแนน และประธานฯ จะให้เจ้าหน้าที่นาบัตรลงคะแนนของผูถ้ ือหุน้ ไปตรวจนับคะแนนเสี ยง และ
ประกาศผลคะแนนเสี ยงให้ที่ประชุมทราบ
3. ผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่ออกเสี ยงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสี ยง หรื อไม่ส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ จะถือว่ามีมติเห็นด้วย
ตามที่ประธานเสนอต่อที่ประชุม
กติกาการนับคะแนนเสี ยง
1. ให้นบั หนึ่งหุน้ เป็ นหนึ่งเสี ยง และให้ถือเอาเสี ยงข้างมากเป็ นมติ เว้นแต่กฎหมายกาหนดเป็ นอย่างอื่น ถ้าคะแนนเสี ยง
เท่ากันให้ประธานมีเสี ยงชี้ขาดอีกเสี ยงหนึ่งต่างหากจากในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุน้
2. การนับผลการลงคะแนนเสี ยงในแต่ละระเบียบวาระ จะนับคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุน้ ในที่ประชุม เฉพาะที่ออกเสี ยงไม่เห็น
ด้วย และ/หรื อ งดออกเสี ยง แล้วนาไปหักออกจากจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ในที่ประชุม เฉพาะที่มอบฉันทะที่ได้
บันทึกไว้ล่วงหน้า
3. หากผูเ้ ข้าร่ วมประชุมประสงค์จะออกจากห้องประชุมโดยออกเสี ยงลงคะแนนไว้ล่วงหน้า โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ เว้นแต่
ประสงค์จะให้ถือว่าออกเสี ยงลงคะแนนเห็นด้วย
4. การแจ้งผลการลงคะแนนเสี ยงจะระบุคะแนนเสี ยง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสี ยง และบัตรเสี ย โดยในแต่ละระเบียบ
วาระจะใช้จานวนหุน้ ของผูเ้ ข้าประชุมล่าสุด
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ขั้นตอนการเข้ าร่ วมการประชุมสามัญประจําปี ผู้ถอื หุ้นครั้งที่ 1/2558
ผูถ้ ือหุน้
บุคคลธรรมดา
มาด้วยตนเอง

นิติบุคคล
มอบฉันทะ

มอบฉันทะ

ตรวจเอกสาร
- หนังสื อมอบฉันทะ และอากรแสตมป์
- สําเนาบัตรประชาชนผูม้ อบ-รับรอง
- แบบฟอร์ มลงทะเบียน
- แสดงบัตรประชาชนผูร้ ับมอบ

ลงทะเบียน เวลา 9.00 น.
-แบบฟอร์มลงทะเบียน – ลงชื่อ
- แสดงบัตรประชาชน

ตรวจเอกสาร
- หนังสื อมอบฉันทะ และอากรแสตมป์
- สําเนาบัตรประชาชนผูม้ อบ-รับรอง
- หนังสื อรับรองนิติบุคคล-รับรอง
- แบบฟอร์ มลงทะเบียน
- แสดงบัตรประชาชนผูร้ ับมอบ

ลงทะเบียน เวลา 9.00 น.
-เอกสารข้างต้น
- ลงชื่อในแบบฟอร์ ม

เข้าห้องประชุม
เวลา 10.00 น.
เริ่ มประชุมตามลําดับระเบียบวาระ
บัตรลงคะแนน*
การลงคะแนนเสี ยง - เก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะกรณี ไม่เห็นด้วยหรื องดออกเสี ยง
โดยยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนน
(ผูร้ ับมอบฉันทะที่ผมู ้ อบฉันทะลงคะแนนไว้แล้ว จะไม่ได้รับ
บัตรลงคะแนน และไม่ออกเสี ยงอีก)
ประธานแถลงสรุ ปผลคะแนนและมติต่อที่ประชุม
*เมื่อเลิกประชุม ขอให้ทุกท่านส่ งบัตรลงคะแนนที่เหลืออยูค่ ืนให้กบั เจ้าหน้าที่ดว้ ย เพื่อใช้ประกอบการ
ตรวจสอบคะแนนระเบียบวาระที่ 5 เรื่ องการเลือกตั
33้ งกรรมการ
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ѱдјѯч Җь ъѧњјѧю оѠђѯђѠіѧь діѫкѯъёѢ 92 оѠѕѰѝкѰлҕє щьььёіѣіѥє 9 Ѱењкэѥкдѣюѧ ѯешў Җњѕењѥк діѫкѯъёѢ 10320
ўіѪѠлѣёѩкѯјѪѠ
ѷ ьѳюѲьњѤь ѯњјѥ ѰјѣѝщѥьъѨѠ
ѷ ь
Ѫѷ ч Җњѕ
дѧлдѥіѲчъѨя
ѷ Ѭ ҖіѤэєѠэмѤ ьъѣдіѣъѼѥѳюѲьдѥіюіѣнѫєьѤ ь
Ѹ Ѳў ҖщѪѠѯѝєѪѠьњҕѥе Җѥёѯл Җѥѳч ҖдіѣъѼѥѯѠкъѫдюіѣдѥі

ѷ ……………………………………………. яѬ ҖєѠэмѤ ьъѣ
јкнѪѠ
(……………………………….)

ѷ ……………………………………………. яѬ ҖіѤэєѠэмѤ ьъѣ
јкнѪѠ
(………………………………..)
ўєѥѕѯўшѫ : 1. яѬ ҖщѪѠўѫ ҖьъѨє
ѷ ѠэмѤ ьъѣлѣш ҖѠкєѠэмѤ ьъѣѲў ҖяѬ ҖіѤэєѠэмѤ ьъѣѯёѨѕкіѥѕѯчѨѕњ ѯюѶ ьяѬ Җѯе ҖѥюіѣнѫєѰјѣѠѠдѯѝѨѕк
јкзѣѰььѳєҕѝѥєѥіщѰэҕкѰѕдлѼѥьњьўѫ Җь Ѳў ҖяѬ ҖіѤэєѠэмѤ ьъѣўјѥѕзьѯёѪѠ
ѷ ѰѕддѥіјкзѣѰььѯѝѨѕкѳч Җ
2. яѬ ҖєѠэмѤ ьъѣ ѰјѣяѬ ҖіѤэєѠэмѤ ьъѣлѣш ҖѠкѰьэѝѼѥѯьѥэѤшіюіѣнѥньєѥёі ҖѠєўьѤкѝѪѠєѠэѠѼѥьѥлч Җњѕ
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Ѫ єѠэмѤ ьъѣ Ѱээ е.
ѰээўьѤкѝѠ
Ѥ ѯльшѥѕшѤњ)
(ѰээъѨд
ѷ Ѽѥўьчіѥѕдѥішҕѥкѵ ъѨл
ѷ ѣєѠэмѤ ьъѣъѨј
ѷ ѣѯѠѨѕчнч
ѯеѨѕьъѨѷ ………………………………………………
њѤьъѨѷ ……. ѯчѪѠь ……… ё.ћ. ………………….
е Җѥёѯл Җѥ ……………………………………………………………………….ѝѤрнѥшѧ ………………………………………….
ѠѕѬэ
ҕ ҖѥьѯјеъѨѷ …………………………………щьь……………………………….шѼѥэј/Ѱењк…………………………………………..
ѠѼѥѯѓѠ …………………………………………лѤкўњѤч………………………………..іўѤѝѳюіќцѨѕ ҙ ……………………………………
ѷ ѯъзѱьѱјѕѨ лѼѥдѤч (єўѥнь) ѱчѕщѪѠ
ѯюѶ ьяѬ ҖщѪѠўѫ ҖьеѠк эіѧќѤъ ѰѠѶчњѥьоҙѠь
ѧ ђѠіҙѯєнѤь
Ѹ іњє ……………………ўѫ Җь ѰјѣѠѠдѯѝѨѕкјкзѣѰььѳч ҖѯъҕѥдѤэ …………….. ѯѝѨѕк чѤкьѨѸ
ўѫ ҖьѝѥєѤрлѼѥьњьъѤкѸ ѝѧь
еѠєѠэмѤ ьъѣѲў Җ
(1)
………………………………………. Ѡѥѕѫ ……………юѨ ѠѕѬэ
ҕ ҖѥьѯјеъѨѷ ………………………………………….
щьь …………………………………………….шѼѥэј/Ѱењк ………………………………..ѠѼѥѯѓѠ/ѯеш …………………………….
лѤкўњѤч ………………………………………… іўѤѝѳюіќцѨѕ ҙ …………………………….. ўіѪѠ
(2)
………………………………………. Ѡѥѕѫ ……………юѨ ѠѕѬэ
ҕ ҖѥьѯјеъѨѷ ………………………………………….
щьь …………………………………………….шѼѥэј/Ѱењк ………………………………..ѠѼѥѯѓѠ/ѯеш …………………………….
лѤкўњѤч ………………………………………… іўѤѝѳюіќцѨѕ ҙ …………………………….. ўіѪѠ
(3)
………………………………………. Ѡѥѕѫ ……………юѨ ѠѕѬэ
ҕ ҖѥьѯјеъѨѷ ………………………………………….
щьь …………………………………………….шѼѥэј/Ѱењк ………………………………..ѠѼѥѯѓѠ/ѯеш …………………………….
лѤкўњѤч ………………………………………… іўѤѝѳюіќцѨѕ ҙ ……………………………..
зьѲчзьўьѩкѷ ѯёѨѕкзьѯчѨѕњѯюѶ ьяѬ ҖѰъьеѠке Җѥёѯл ҖѥѯёѪѠ
ѷ юіѣнѫєѰјѣѠѠдѯѝѨѕкјкзѣѰььѰъье Җѥёѯл Җѥ Ѳьдѥіюіѣнѫє
Ѹ 3 ѱікѰієѱдјѯч Җь
ѝѥєѤрюіѣлѼѥюѨ яѬ ҖщѪѠўѫ Җь зіѤкѸ ъѨѷ 1/2558 ѲьњѤьћѫдіҙъ Ѩѷ 10 ѯєќѥѕь 2558 ѯњјѥ 10.00 ь. ц.ў ҖѠкэѠјіѬє нѤь
ъѧњјѧю оѠђѯђѠіѧь діѫкѯъёѢ 92 оѠѕѰѝҕкѰлҕє щььёіѣіѥє 9 Ѱењкэѥкдѣюѧ ѯешў Җњѕењѥк діѫкѯъёѢ 10320 ўіѪѠлѣёѩк
ѯјѪѠ
ѷ ьѳюѲьњѤь ѯњјѥ ѰјѣѝщѥьъѨѠ
ѷ ь
Ѫѷ ч Җњѕ
е Җѥёѯл ҖѥеѠєѠэмѤ ьъѣѲў ҖяѬ ҖіѤэєѠэмѤ ьъѣѠѠдѯѝѨѕкјкзѣѰььѰъье Җѥёѯл ҖѥѲьдѥіюіѣнѫєзіѤкѸ ьѨѸ чѤкьѨѸ
іѣѯэѨѕэњѥіѣъѨѷ 1 і ѤэіѠкіѥѕкѥьдѥіюіѣнѫєѝѥє ѤрюіѣлѼѥюѨ яѬщ
Җ Ѡ
Ѫ ўѫь
Җ зікъѨ
Ѥҟ ѷ 1/2557 ѯєѪѠ
ѷ њ ѤьъѨѷ 8 ѯєќѥѕь 2557

Ŀ
Ŀ

ѧ ыѧёл
Ѳў ҖяѬ ҖіѤэєѠэмѤ ьъѣєѨѝъ
ѧ ѥіцѥѰјѣјкєшѧѰъье Җѥёѯл Җѥѳч ҖъѫдюіѣдѥішѥєъѨѯѷ ўѶьѝєзњі
Ѳў ҖяѬ ҖіѤэєѠэмѤ ьъѣѠѠдѯѝѨѕкјкзѣѰььшѥєзњѥєюіѣѝкзҙеѠке Җѥёѯл Җѥ чѤкьѨѸ

Ŀ

ѯўѶьч Җњѕ

Ŀ

ѳєҕѯўѶьч Җњѕ

Ŀ

кчѠѠдѯѝѨѕк

іѣѯэѨѕэњѥіѣъѨѷ 2 і ѤэъіѥэіѥѕкѥьяјдѥічѼѥѯьѧькѥьеѠкэіѧќ ѤъѲьіѠэюѨ 2557 ѰјѣіѥѕкѥьюіѣлѼѥюѨ

Ŀ
Ŀ

ѧ ыѧёл
Ѳў ҖяѬ ҖіѤэєѠэмѤ ьъѣєѨѝъ
ѧ ѥіцѥѰјѣјкєшѧѰъье Җѥёѯл Җѥѳч ҖъѫдюіѣдѥішѥєъѨѯѷ ўѶьѝєзњі
Ѳў ҖяѬ ҖіѤэєѠэмѤ ьъѣѠѠдѯѝѨѕкјкзѣѰььшѥєзњѥєюіѣѝкзҙеѠке Җѥёѯл Җѥ чѤкьѨѸ

Ŀ

ѯўѶьч Җњѕ

Ŀ

ѳєҕѯўѶьч Җњѕ

Ŀ

кчѠѠдѯѝѨѕк

іѣѯэѨѕэњѥіѣъѨѷ 3 ёѧлѥіцѥѠьѫє ѤшѧкэдѥіѯкѧьеѠкэіѧќ ѤъѢ юіѣлѼѥюѨ 2557

Ŀ
Ŀ

ѧ ыѧёл
Ѳў ҖяѬ ҖіѤэєѠэмѤ ьъѣєѨѝъ
ѧ ѥіцѥѰјѣјкєшѧѰъье Җѥёѯл Җѥѳч ҖъѫдюіѣдѥішѥєъѨѯѷ ўѶьѝєзњі
Ѳў ҖяѬ ҖіѤэєѠэмѤ ьъѣѠѠдѯѝѨѕкјкзѣѰььшѥєзњѥєюіѣѝкзҙеѠке Җѥёѯл Җѥ чѤкьѨѸ
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□
ระเบียบวาระที� 4

เห็นด ้วย

□

ไม่เห็นด ้วย

□

ี ง
งดออกเสย

พิจารณาจ ัดสรรเงินกําไรและการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2557

□
□

ิ ธิพจ
ให ้ผู ้รับมอบฉันทะมีสท
ิ ารณาและลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเ� ห็นสมควร
ี งลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี�
ให ้ผู ้รับมอบฉันทะออกเสย

□
ระเบียบวาระที� 5

เห็นด ้วย

□

ไม่เห็นด ้วย

□

ี ง
งดออกเสย

พิจารณาเลือกตงกรรมการใหม่
ั�
แทนกรรมการทีค
� รบกําหนดออกตามวาระ

□
□

ิ ธิพจ
ให ้ผู ้รับมอบฉันทะมีสท
ิ ารณาและลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเ� ห็นสมควร
ี งลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี�
ให ้ผู ้รับมอบฉันทะออกเสย

□
□
□

การแต่งตัง� กรรมการทัง� ชุด
เห็นด ้วย

□

□

ี ง
งดออกเสย

ไม่เห็นด ้วย

□

ี ง
งดออกเสย

ไม่เห็นด ้วย

□

ี ง
งดออกเสย

□

ี ง
งดออกเสย

□

ี ง
งดออกเสย

ไม่เห็นด ้วย

การแต่งตัง� กรรมการ เป็ นรายบุคคล

ื� กรรมการนายธนารักษ์ พงษ์ เภตรา
ชอ

□

เห็นด ้วย

□

ื� กรรมการนายภิสก
ั จารุดล
ชอ
ิ ก

□

เห็นด ้วย

□

ื� กรรมการนายโชดิวัต ดัน
ชอ
� ธนสาร

□

เห็นด ้วย

□

ไม่เห็นด ้วย

ื� กรรมการนายศรีภพ สารสาส
ชอ

□
ระเบียบวาระที� 6

เห็นด ้วย

□

ไม่เห็นด ้วย

พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ

□
□

ิ ธิพจ
ให ้ผู ้รับมอบฉันทะมีสท
ิ ารณาและลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเ� ห็นสมควร
ี งลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี�
ให ้ผู ้รับมอบฉันทะออกเสย

□

เห็นด ้วย

□

ไม่เห็นด ้วย

□

ี ง
งดออกเสย

พิจารณาแต่งตงผู
ั� ส
้ อบบ ัญช ี และกําหนดค่าตอบแทน

ร่ะเบียบวาระที� 7

□
□

ิ ธิพจ
ให ้ผู ้รับมอบฉันทะมีสท
ิ ารณาและลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเ� ห็นสมควร
ี งลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี�
ให ้ผู ้รับมอบฉันทะออกเสย

□

เห็นด ้วย

□
36

ไม่เห็นด ้วย

□

ี ง
งดออกเสย

ี งของผู ้รั บ มอบฉั น ทะในวาระใดที�ไ ม่เ ป็ นไปตามทีร� ะบุไ ว ้ในหนั ง ส อ
ื มอบฉั น ทะนี�ใ ห ้ถือ ว่า การ
การลงคะแนนเส ย
ี งนัน
ี งของผู ้ถือหุ ้น
ลงคะแนนเสย
� ไม่ถก
ู ต ้อง และไม่ถอ
ื เป็ นการลงคะแนนเสย
ี งลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไว ้ไม่ชด
ั เจนหรือในกรณีท ี�
ในกรณีทข
ี� ้าพเจ ้าไม่ได ้ระบุความประสงค์ในการออกเสย
มีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื�องใดนอกเหนือจากเรื�องทีร� ะบุไว ้ข ้างต ้น รวมถึงกรณีทม
ี� ก
ี ารแก ้ไขเปลีย
� นแปลงหรือ
ิ
เพิม
� เติมข ้อเท็จจริงประการใด ให ้ผู ้รับมอบฉันทะมีสทธิพจ
ิ ารณาและลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเ� ห็นสมควร
ี งตามทีข
ี� ู ้รับมอบฉั นทะไม่ออกเสย
� ้าพเจ ้าได ้ระบุใน
กิจการใดทีผ
� ู ้รับมอบฉั นทะกระทําไปในการประชุม เว ้นแต่กรณีทผ
ื มอบฉันทะ ให ้ถือเสมือนว่าข ้าพเจ ้าได ้กระทําเองทุกประการ
หนังสอ
ื� …………………………………………………ผู ้มอบฉันทะ
ลงชอ
(…..………………………………………….)

ื� …………………………………………………ผู ้รับมอบฉันทะ
ลงชอ
(………..……………………………………..)

ื� …………………………………………………ผู ้รับมอบฉันทะ
ลงชอ
(…..………………………………………….)

ื� …………………………………………………ผู ้รับมอบฉันทะ
ลงชอ
(…..………………………………………….)
ี ง
หมายเหตุ : 1. ผู ้ถือหุ ้นทีม
� อบฉั นทะจะต ้องมอบฉั นทะให ้ผู ้รั บมอบฉั นทะเพียงรายเดียวเป็ นผู ้เข ้าร่วมประชุมและออกเสย
ี
ลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ ้นให ้ผู ้รับมอบฉันทะหลายคนเพือ
� แยกการลงคะแนนเสยงได ้
2. วาระเลือกตัง� กรรมการสามารถเลือกตัง� กรรมการทัง� ชุดหรือเลือกตัง� กรรมการเป็ นรายบุคคล
3. กรณีทผ
ี� ู ้ถือหุ ้นประสงค์จะมอบฉันทะให ้กับกรรมการอิสระ ผู ้ถือหุ ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให ้กับกรรมการ
ั ตัง� พูลส น
ิ ธนา หรือ นายพงษ์ เทพ ผลอนันต์ หรือ นายศรีภพ สารสาส หรือนาย
อิสระคือ นายโชคชย
ธนารักษ์ พงษ์ เภตรา ท่านหนึง� ท่านใดก็ได ้
ื มอบอํานาจด ้วย
4. ผู ้มอบฉันทะ และผู ้รับมอบฉันทะ จะต ้องแนบสาํ เนาบัตรประชาชนมาพร ้อมกับหนังสอ
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Ѫ єѠэмѤ ьъѣ Ѱээ з.
ѰээўьѤкѝѠ
Җ
(ѰээъѨѲѷ нѯмёѥѣдіцѨ
яѬ ҖщѪѠўѫ ҖьѯюѶ ьяѬ ҖјкъѫьшҕѥкюіѣѯъћѰјѣѰшҕкшѤкѸ Ѳў ҖзѤѝѱшѯчѨѕь (Custodian)
ѲьюіѣѯъћѳъѕѯюѶ ьяѬ ҖіѤэѐѥдѰјѣчѬѰјўѫ Җь)
ѯеѨѕьъѨѷ ………………………………………………
њѤьъѨѷ ……. ѯчѪѠь ……… ё.ћ. ………………….
е Җѥёѯл Җѥ ……………………………………………………………………….ѝѤрнѥшѧ ………………………………………….
ѠѕѬэ
ҕ ҖѥьѯјеъѨѷ …………………………………щьь……………………………….шѼѥэј/Ѱењк…………………………………………..
ѠѼѥѯѓѠ …………………………………………лѤкўњѤч………………………………..іўѤѝѳюіќцѨѕ ҙ ……………………………………
ѷ ѯъзѱьѱјѕѨ лѼѥдѤч (єўѥнь) ѱчѕщѪѠ
ѯюѶ ьяѬ ҖщѪѠўѫ ҖьеѠк эіѧќѤъ ѰѠѶчњѥьоҙѠь
ѧ ђѠіҙѯєнѤь
Ѹ іњє ……………….ўѫ Җь ѰјѣѠѠдѯѝѨѕкјкзѣѰььѳч ҖѯъҕѥдѤэ ………………….. ѯѝѨѕк чѤкьѨѸ
ўѫ ҖьѝѥєѤрлѼѥьњьъѤкѸ ѝѧь
еѠєѠэмѤ ьъѣѲў Җ
(1)
………………………………………. Ѡѥѕѫ ……………юѨ ѠѕѬэ
ҕ ҖѥьѯјеъѨѷ ………………………………………….
щьь …………………………………………….шѼѥэј/Ѱењк ………………………………..ѠѼѥѯѓѠ/ѯеш …………………………….
лѤкўњѤч ………………………………………… іўѤѝѳюіќцѨѕ ҙ …………………………….. ўіѪѠ
(2)
………………………………………. Ѡѥѕѫ ……………юѨ ѠѕѬэ
ҕ ҖѥьѯјеъѨѷ ………………………………………….
щьь …………………………………………….шѼѥэј/Ѱењк ………………………………..ѠѼѥѯѓѠ/ѯеш …………………………….
лѤкўњѤч ………………………………………… іўѤѝѳюіќцѨѕ ҙ …………………………….. ўіѪѠ
(3)
………………………………………. Ѡѥѕѫ ……………юѨ ѠѕѬэ
ҕ ҖѥьѯјеъѨѷ ………………………………………….
щьь …………………………………………….шѼѥэј/Ѱењк ………………………………..ѠѼѥѯѓѠ/ѯеш …………………………….
лѤкўњѤч ………………………………………… іўѤѝѳюіќцѨѕ ҙ ……………………………..
зьѲчзьўьѩкѷ ѯёѨѕкзьѯчѨѕњѯюѶ ьяѬ ҖѰъьеѠке Җѥёѯл ҖѥѯёѪѠ
ѷ юіѣнѫєѰјѣѠѠдѯѝѨѕкјкзѣѰььѰъье Җѥёѯл Җѥ Ѳьдѥіюіѣнѫє
Ѹ 3 ѱікѰієѱдјѯч Җь
ѝѥєѤрюіѣлѼѥюѨ яѬ ҖщѪѠўѫ Җь зіѤкѸ ъѨѷ 1/2558 ѲьњѤьћѫдіҙъ Ѩѷ 10 ѯєќѥѕь 2558 ѯњјѥ 10.00 ь. ц.ў ҖѠкэѠјіѬє нѤь
ъѧњјѧю оѠђѯђѠіѧь діѫкѯъёѢ 92 оѠѕѰѝҕкѰлҕє щььёіѣіѥє 9 Ѱењкэѥкдѣюѧ ѯешў Җњѕењѥк діѫкѯъёѢ 10320 ўіѪѠлѣёѩк
ѯјѪѠ
ѷ ьѳюѲьњѤь ѯњјѥ ѰјѣѝщѥьъѨѠ
ѷ ь
Ѫѷ ч Җњѕ
е Җѥёѯл ҖѥеѠєѠэмѤ ьъѣѲў ҖяѬ ҖіѤэєѠэмѤ ьъѣѠѠдѯѝѨѕкјкзѣѰььѰъье Җѥёѯл ҖѥѲьдѥіюіѣнѫєзіѤкѸ ьѨѸ чѤкьѨѸ
іѣѯэѨѕэњѥіѣъѨѷ 1 і ѤэіѠкіѥѕкѥьдѥіюіѣнѫєѝѥє ѤрюіѣлѼѥюѨ яѬщ
Җ Ѡ
Ѫ ўѫь
Җ зікъѨ
Ѥҟ ѷ 1/2557 ѯєѪѠ
ѷ њ ѤьъѨѷ 8 ѯєќѥѕь 2557

Ŀ
Ŀ

ѧ ыѧёл
Ѳў ҖяѬ ҖіѤэєѠэмѤ ьъѣєѨѝъ
ѧ ѥіцѥѰјѣјкєшѧѰъье Җѥёѯл Җѥѳч ҖъѫдюіѣдѥішѥєъѨѯѷ ўѶьѝєзњі
Ѳў ҖяѬ ҖіѤэєѠэмѤ ьъѣѠѠдѯѝѨѕкјкзѣѰььшѥєзњѥєюіѣѝкзҙеѠке Җѥёѯл Җѥ чѤкьѨѸ

Ŀ

ѯўѶьч Җњѕ

Ŀ

ѳєҕѯўѶьч Җњѕ

Ŀ

кчѠѠдѯѝѨѕк

іѣѯэѨѕэњѥіѣъѨѷ 2 і ѤэъіѥэіѥѕкѥьяјдѥічѼѥѯьѧькѥьеѠкэіѧќ ѤъѲьіѠэюѨ 2557 ѰјѣіѥѕкѥьюіѣлѼѥюѨ

Ŀ
Ŀ

ѧ ыѧёл
Ѳў ҖяѬ ҖіѤэєѠэмѤ ьъѣєѨѝъ
ѧ ѥіцѥѰјѣјкєшѧѰъье Җѥёѯл Җѥѳч ҖъѫдюіѣдѥішѥєъѨѯѷ ўѶьѝєзњі
Ѳў ҖяѬ ҖіѤэєѠэмѤ ьъѣѠѠдѯѝѨѕкјкзѣѰььшѥєзњѥєюіѣѝкзҙеѠке Җѥёѯл Җѥ чѤкьѨѸ

Ŀ

ѯўѶьч Җњѕ

Ŀ
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ѳєҕѯўѶьч Җњѕ

Ŀ

кчѠѠдѯѝѨѕк

ระเบียบวาระที� 3 พิจารณาอนุม ัติงบการเงินของบริษ ัทฯประจําปี 2557

□
□

ิ ธิพจ
ให ้ผู ้รับมอบฉันทะมีสท
ิ ารณาและลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเ� ห็นสมควร
ี งลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี�
ให ้ผู ้รับมอบฉันทะออกเสย

□
ระเบียบวาระที� 4

เห็นด ้วย

□

ไม่เห็นด ้วย

□

ี ง
งดออกเสย

พิจารณาจ ัดสรรเงินกําไรและการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2557

□
□

ิ ธิพจ
ให ้ผู ้รับมอบฉันทะมีสท
ิ ารณาและลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเ� ห็นสมควร
ี งลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี�
ให ้ผู ้รับมอบฉันทะออกเสย

□
ระเบียบวาระที� 5

เห็นด ้วย

□

ไม่เห็นด ้วย

□

ี ง
งดออกเสย

พิจารณาเลือกตงกรรมการใหม่
ั�
แทนกรรมการทีค
� รบกําหนดออกตามวาระ

□
□

ิ ธิพจ
ให ้ผู ้รับมอบฉันทะมีสท
ิ ารณาและลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเ� ห็นสมควร
ี งลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี�
ให ้ผู ้รับมอบฉันทะออกเสย

□
□
□

การแต่งตัง� กรรมการทัง� ชุด
เห็นด ้วย

□

ไม่เห็นด ้วย

□

ี ง
งดออกเสย

การแต่งตัง� กรรมการ เป็ นรายบุคคล

ื� กรรมการนายธนารักษ์ พงษ์ เภตรา
ชอ

□

เห็นด ้วย

□

ไม่เห็นด ้วย

□

ี ง
งดออกเสย

□

ไม่เห็นด ้วย

□

ี ง
งดออกเสย

□

ไม่เห็นด ้วย

□

ี ง
งดออกเสย

□

ไม่เห็นด ้วย

□

ี ง
งดออกเสย

ื� กรรมการนายภิสก
ั จารุดล
ชอ
ิ ก

□

เห็นด ้วย

ื� กรรมการนายโชดิวัต ดัน
ชอ
� ธนสาร

□

เห็นด ้วย

ื� กรรมการนายศรีภพ สารสาส
ชอ

□
ระเบียบวาระที� 6

พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ

□
□

ิ ธิพจ
ให ้ผู ้รับมอบฉันทะมีสท
ิ ารณาและลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเ� ห็นสมควร
ี งลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี�
ให ้ผู ้รับมอบฉันทะออกเสย

□
ระเบียบวาระที� 7

เห็นด ้วย

เห็นด ้วย

□

ไม่เห็นด ้วย

พิจารณาแต่งตงผู
ั� ส
้ อบบ ัญช ี และกําหนดค่าตอบแทน
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□

ี ง
งดออกเสย

□
□

ิ ธิพจ
ให ้ผู ้รับมอบฉันทะมีสท
ิ ารณาและลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเ� ห็นสมควร
ี งลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี�
ให ้ผู ้รับมอบฉันทะออกเสย

□

เห็นด ้วย

□

ไม่เห็นด ้วย

□

ี ง
งดออกเสย

ี งของผู ้รั บ มอบฉั น ทะในวาระใดที�ไ ม่เ ป็ นไปตามทีร� ะบุไ ว ้ในหนั ง ส อ
ื มอบฉั น ทะนี�ใ ห ้ถือ ว่า การ
การลงคะแนนเส ย
ี งนัน
ี งของผู ้ถือหุ ้น
ลงคะแนนเสย
� ไม่ถก
ู ต ้อง และไม่ถอ
ื เป็ นการลงคะแนนเสย
ั เจนหรือในกรณีท ี�
ี งลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไว ้ไม่ชด
ในกรณีทข
ี� ้าพเจ ้าไม่ได ้ระบุความประสงค์ในการออกเสย
ประชุม มีการพิจารณาหรือลงมติในเรื�อ งใดนอกเหนือจากเรื�องทีร� ะบุไว ้ข ้างต ้น รวมถึงกรณีทม
ี� ก
ี ารแก ้ไขเปลีย
� นแปลงหรือ
ิ ธิพจ
เพิม
� เติมข ้อเท็จจริงประการใด ให ้ผู ้รับมอบฉันทะมีสท
ิ ารณาและลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเ� ห็นสมควร
ี งตามทีข
กิจการใดทีผ
� ู ้รับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุม เว ้นแต่กรณีทผ
ี� ู ้รับมอบฉั นทะไม่ออกเสย
� ้าพเจ ้าได ้ระบุใน
ื มอบฉันทะ ให ้ถือเสมือนว่าข ้าพเจ ้าได ้กระทําเองทุกประการ
หนังสอ
ื� …………………………………………………ผู ้มอบฉันทะ
ลงชอ
(…..………………………………………….)

ื� …………………………………………………ผู ้รับมอบฉันทะ
ลงชอ
(…..………………………………………….)

ื� …………………………………………………ผู ้รับมอบฉันทะ
ลงชอ
(…..………………………………………….)

ื� …………………………………………………ผู ้รับมอบฉันทะ
ลงชอ
(…..………………………………………….)
ื มอบอํานาจแบบ ค.ใชกรณี
้
ื� ในทะเบียนเป็ นผู ้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง�
ทผ
ี� ู ้ถือหุ ้นปรากฏชอ
หมายเหตุ : 1. หนังสอ
ให ้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู ้รับฝากและดูแลหุ ้นให ้เท่านัน
�
ื มอบฉันทะ คือ
2. หลักฐานทีต
� ้องแนบพร ้อมกับหนังสอ
ื มอบอํานาจจากผู ้ถือหุ ้นให ้คัสโตเดียน (Custodian) เป็ นผู ้ดําเนินการลงนามในหนังสอ
ื
ก. หนังสอ
มอบฉันทะแทน
ื ยืนยันว่าผู ้ลงนามในหนังสอ
ื มอบฉันทะแทนได ้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน
ข. หนังสอ
(Custodian)
ี ง
3. ผู ้ถือหุ ้นทีม
� อบฉันทะจะต ้องมอบฉันทะให ้ผู ้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู ้เข ้าประชุมและออกเสย
ี งได ้
ลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ ้นให ้ผู ้รับมอบฉันทะหลายคนเพือ
� แยกการลงคะแนนเสย
4. ระเบียบวาระเลือกตัง� กรรมการสามารถเลือกตัง� กรรมการทัง� ชุดหรือเลือกตัง� กรรมการเป็ นรายบุคคล

40

สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วยหมายเลข 11
แผนทีส่ ถานทีจ่ ดั ประชุม
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