วันที่ 26 พฤษภาคม 2552
เรื่อง มติที่ประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2552 (แกไขเพิ่มเติม)
เรียน กรรมการและผูจัดการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
สืบเนื่องจากการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2552 ของ บริษัทแอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จํากัด
(มหาชน) เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2552 เวลา 15.00 น. ณ. หองประชุม SAROCHA LEVEL III โรงแรม SWISSOTEL LE
CONCORDE BANGKOK ถนนรัชดาภิเษก เขตหวยขวาง กทม. โดย นายธนา ไชยประสิทธิ์ เปนประธานในที่ประชุม
มีผูถือหุนเขารวมประชุม ที่มาดวยตัวเอง และผูรับมอบฉันทะ รวม 95 ราย รวมจํานวนหุนทั้งหมด 31,132,461 หุน คิดเปน
รอยละ 51.89 ของจํานวนหุนทั้งหมด ของบริษัทที่จําหนาย ซึ่งนับเปนองคประชุมแลว ประธานที่ประชุมดําเนินการประชุม
สามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2552 ตามระเบียบวาระดังนี้
วาระที่ 1 ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันท พิจารณาและรับรองการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 25
เมษายน 2551
วาระที่ 2 ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันท รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2551
วาระที่ 3 ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันท อนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนสิ้นสุดป 2551 ตามรายงานที่ผานการ
รับรองของผูตรวจสอบบัญชีของบริษัท
วาระที่ 4 ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันท อนุมัติจัดสรรกําไร และการจายเงินปนผล จากผลดําเนินงาน ป 2551 ดังนี้
o จัดสรรเปนสํารองตามกฎหมาย 9.70 ลานบาท
o จัดสรรเปนเงินปนผลจากผลประกอบการ 6 เดือน ระหวางเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2551 รวมเปน
เงิน 90.00 ลานบาท (อัตราหุนละ 1.50 บาท) เมื่อรวมกับเงินปนผลระหวางกาล รวมเปนเงิน 75 ลาน
บาท (อัตราหุนละ 1.25 บาท) เทากับบริษัทจายเงินปนผลเปนเงินสด สําหรับผลการดําเนินงานในป
2551 รวมเปนเงิน 165 ลานบาท (อัตราหุนละ 2.75 บาท)
o กําหนดวันปดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิในการรับเงินปนผล ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2552
o บริษัทจะจายเงินปนผล ใหแกผูถือหุนภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2552
o กําไรสวนที่เหลือหลังจากการจัดสรร จํานวน 43.17 ลานบาท บริษัทจะจัดเปน กําไรที่ยังไมไดจัดสรร
วาระที่ 5 ที่ประชุมรับทราบรายชื่อกรรมการออกตามวาระ คือ นายศิริพงษ อุนทรพันธุ นายชาติชาย เย็นบํารุง
นายกิตติศักดิ์ สพโชคชัย และนายโชดิวัต ดั่นธนสาร และที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันท แตงตั้ง นายศิริพงษ อุนทรพันธุ นาย
ชาติชาย เย็นบํารุง นายกิตติศักดิ์ สพโชคชัย และนายโชดิวัต ดั่นธนสาร เปนกรรมการอีกวาระหนึ่ง
วาระที่ 6 ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันท กําหนดคาตอบแทนกรรมการป 2552 โดยอัตราดังนี้ คือ
1. คณะกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการ ไดรับคาตอบแทนเปนรายเดือนในอัตรา เดือนละ 15,000 บาท และไดรับเบี้ยประชุมครั้งละ
20,000 บาท

กรรมการ ไดรับคาตอบแทนเปนรายเดือนในอัตรา เดือนละ 8,000 บาท และไดรับเบี้ยประชุมครั้งละ 12,000
บาท
คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการ ไดรับคาตอบแทนเปนรายเดือนในอัตรา เดือนละ 15,000 บาท และไดรับเบี้ยประชุมครั้งละ
20,000 บาท
กรรมการ ไดรับคาตอบแทนเปนรายเดือนในอัตรา เดือนละ 10,000 บาท และไดรับเบี้ยประชุมครั้งละ 15,000 บาท
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
ประธานกรรมการ ไดรับเบี้ยประชุมครั้งละ 20,000 บาท
กรรมการ ไดรับเบี้ยประชุมครั้งละ 15,000 บาท
2.

4.

5.
6.

อนุมัติคาจายคาเบี้ยประชุม คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน จํานวน 3 ครั้งในระหวางป 2551
และ 2552 เปนเงิน 195,000 บาท
อนุมัติใหใชอัตราเบี้ยประชุม และ คาตอบแทนรายเดือน ตามขอ 1-3 ไปจนกวาจะมีการขออนุมัติ เปลี่ยนแปลง
อนุมัติคาบําเหน็จกรรมการประจําป 2551 เปนเงิน 5 ลานบาท โดยจายจากคาใชจายในป 2552 และให
กรรมการไปจัดสรรกันเอง

วาระที่ 7 ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันท แตงตั้ง นางสาวทิพวัลย นานานุวัฒน
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3459 และ/หรือ นายศุภชัย ปญญาวัฒโน
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือ นางสาวศิราภรณ เอื้ออนันตกุล
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 เปนผูสอบบัญชีของบริษัทในป 2552
และ อนุมัติคาตอบตรวจสอบบัญชี ป 2552 เปนเงิน 1,125,000 บาทตอป
วาระอื่น

-ไมมี-

ปดประชุมเวลา 16.20 น.
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(วรวิทย วัฒนกุลจรัส)
เลขานุการบริษัท
หมายเหตุ:
สวนที่แกไข 32,816,811 หุน คิดเปนรอยละ 54.69
แกเปน 32,132,461 หุน คิดเปนรอยละ 51.89

