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њѤьъѨѷ 22 єѨьѥзє 2553
ѯіѪѷѠк еѠѯнѧрюіѣнѫєѝѥєѤряѬҖщѠ
Ѫ ўѫҖьзіѤѸкъѨѷ 1/2553
ѝѧѷкъѨѷѝҕкєѥчҖњѕ

1.
2.
3.
4.

іѥѕкѥьдѥіюіѣнѫєѝѥєѤряѬщ
Җ ѪѠўѫҖьюіѣлѼѥюҍ 2552 ѯєѪѷѠњѤьъѨѷ 24 ѯєќѥѕь 2552
іѥѕкѥьюіѣлѼѥюҍ
ѝѼѥѯьѥеҖѠэѤкзѤээіѧќѤъѯдѨѕ
ѷ њдѤэдѥіюіѣнѫєяѬҖщѪѠўѫҖь
ѯѠдѝѥіюіѣдѠэњѥіѣдѥіюіѣнѫє

Ѩ ѥіюіѣнѫєѝѥєѤряѬҖщѪѠўѫҖьзіѤѸкъѨѷ 1/2553 Ѳь
чҖњѕэіѧќѤъ ѰѠѶчњѥьоҙѠѧьђѠіҙѯєнѤѷьѯъзѱьѱјѕѨ лѼѥдѤч (єўѥнь) лѣлѤчѲўҖєд
њѤьћѫдіҙъѨѷ 23 ѯєќѥѕь 2552 ѯњјѥ 14.30 ь. ц ўҖѠк BALLROOM SALON A ѱікѰіє Swissotel Le Concorde Bangkok щьь
іѤнчѥѓѧѯќд ѯешўҖњѕењѥк дъє. ѯёѪѷѠёѧлѥіцѥѯіѪѷѠкшҕѥкѵшѥєіѣѯэѨѕэњѥіѣчѤкшҕѠѳюьѨѸ
њѥіѣъѨѷ 1

іѤэіѠкіѥѕкѥьдѥіюіѣнѫєѝѥєѤряѬҖщѪѠўѫҖьзіѤѸкъѨѷ 1/2552 ѯєѪѠ
ѷ њѤьъѨѷ 24 ѯєќѥѕь 2552
эіѧќѤъѢѳчҖлѤчъѼѥіѥѕкѥьдѥіюіѣнѫєѝѥєѤряѬщ
Җ ѪѠўѫҖьюіѣлѼѥюҍ 2552 оѩѷкѳчҖлѤчеѩѸьѯєѪѷѠњѤьъѨѷ 24 ѯєќѥѕь 2552 шѥє
ѝѧѷкъѨѷѝҕкєѥчҖњѕ 1 ьѤэѰшҕњѤьюіѣнѫєшѥєъѨѷдсўєѥѕдѼѥўьч ёіҖѠєъѤѸкѯяѕѰёіҕъѥкѯњѶюѳошҙеѠкэіѧќѤъѢ
(www.ait.co.th) ѰјҖњѳєҕюіѥдтњҕѥєѨяѬҖзѤчзҖѥьўіѪѠеѠѰдҖѳеѲчѵ
зњѥєѯўѶьзцѣдіієдѥіѢ: ѯўѶьѝєзњіѯѝьѠіѥѕкѥьдѥіюіѣнѫєѝѥєѤряѬҖщѠ
Ѫ ўѫҖь юіѣлѼѥюҍ 2552 ѯєѪѷѠњѤьъѨѷ 24
ѯєќѥѕь 2552 чѤкдјҕѥњѲўҖяѬҖщѠ
Ѫ ўѫҖьіѤэъіѥэ

њѥіѣъѨѷ 2

іѤэъіѥэіѥѕкѥьяјдѥічѼѥѯьѧькѥьеѠкэіѧќѤъѲьіѠэюҍ 2552 ѰјѣіѥѕкѥьюіѣлѼѥюҍ
эіѧќѤъѢѳчҖіњэіњєлѤчъѼѥіѥѕкѥьѯдѨѷѕњдѤэдѧлдѥіеѠкэіѧќѤъѢ ѲьчҖѥьшҕѥкѵ ѲьіѠэюҍ 2552 чѤкіѥѕјѣѯѠѨѕч
юіѥдтѲьіѥѕкѥьюіѣлѼѥюҍ 2552 шѥєѝѧѷкъѨѷѝҕкєѥчҖњѕ 2
зњѥєѯўѶьзцѣдіієдѥіѢ: ѯўѶьзњіѝіѫюіѥѕкѥьѯдѨѕ
ѷ њдѤэдѧлдѥіеѠкэіѧќъ
Ѥ ѢѲьіѠэюҍ 2552 ѲўҖяѬҖщѪѠўѫҖьіѤэъіѥэѲь
њѤьюіѣнѫєѝѥєѤряѬҖщѪѠўѫҖьѢ

њѥіѣъѨѷ 3

ёѧлѥіцѥѠьѫєш
Ѥ ѧкэчѫј эѤрнѨдѼѥѳіеѥчъѫь ѰјѣкэдіѣѰѝѯкѧьѝчеѠкэіѧќѤъѢюіѣлѼѥюҍ 2552
эіѧќѤъѳчҖлѤчъѼѥкэчѫј эѤрнѨдѼѥѳіеѥчъѫьѰјѣкэдіѣѰѝѯкѧьѝчеѠкэіѧќѤъѢюіѣлѼѥюҍ 2552 оѩѷкіѤэіѠкѱчѕяѬҖѝѠэ
эѤрнѨ эіѧќѤъ ѝѼѥьѤдкѥь ѯѠѧьѝҙъ ѰѠьчҙ ѕѤк лѼѥдѤч ѰјѣяҕѥьдѥіёѧлѥіцѥлѥдзцѣдіієдѥішіњлѝѠэѯіѨѕэіҖѠѕѰјҖњ
ѱчѕєѨіѥѕјѣѯѠѨѕчюіѥдтѲьіѥѕкѥьюіѣлѼѥюҍ 2552 еѠкэіѧќѤъѢ шѥєѝѧѷкъѨѷѝҕкєѥчҖњѕ 2
зњѥєѯўѶьзцѣдіієдѥіѢ: ѯўѶьѝєзњіѲўҖяѬҖщѪѠўѫҖьёѧлѥіцѥѠьѫєѤшѧкэчѫј эѤрнѨдѼѥѳіеѥчъѫьѰјѣкэдіѣѰѝѯкѧьѝч
еѠкэіѧќѤъѢюіѣлѼѥюҍ 2552 оѩѷкѰѝчкуѥьѣдѥіѯкѧьѰјѣяјдѥічѼѥѯьѧькѥьеѠкэіѧќѤъѢѲьіѠэюҍ 2552

њѥіѣъѨѷ 4

ёѧлѥіцѥлѤчѝііѯкѧьдѼѥѳіѰјѣдѥілҕѥѕѯкѧьюқьяјюіѣлѼѥюҍ 2552
зњѥєѯўѶьзцѣдіієдѥіѢ: лѥддѥіюіѣнѫєеѠкзцѣдіієдѥіэіѧќѤъзіѤѸкъѨѷ 1/2553 ѯєѪѷѠњѤьъѨѷ 23 дѫєѓѥёѤьыҙ 2553
ёѧлѥіцѥѰјҖњѯўѶьѝєзњіѯѝьѠѲўҖъѨѷюіѣнѫєяѬҖщѪѠўѫҖьёѧлѥіцѥѠьѫєѤшѧдѥілѤчѝіідѼѥѳіѝѫъыѧ лѥдяјдѥічѼѥѯьѧькѥьѲьюҍ
2552 чѤкьѨѸ
4.1 эіѧќѤъѳчҖлѤчѝіідѼѥѳіѯюҝьѝѼѥіѠкшѥєдсўєѥѕзіэшѥєлѼѥьњьѰјҖњ
4.2 лѤчѝііѯюҝьѯкѧьюқьяјѠѨд ѲьѠѤшіѥўѫҖьјѣ 2.25 эѥъ оѩѷкѯєѪѷѠіњєдѤэѯкѧьюқьяјіѣўњҕѥкдѥјѲьѠѤшіѥўѫҖьјѣ 1.25
эѥъ ѯъҕѥдѤээіѧќѤълҕѥѕѯкѧьюқьяјіњєъѤѸкюҍ 2552 ѲьѠѤшіѥўѫҖьјѣ 3.50 эѥъ ѱчѕдѼѥўьчњѤь Record Date ѯюҝь
њѤьъѨѷ 6 ёїќѓѥзє 2553 ѰјѣѲўҖіњэіњєіѥѕнѪѷѠшѥєєѥшіѥ 225 еѠкёіѣіѥнэѤррѤшў
ѧ јѤдъіѤёѕҙѰјѣшјѥч
ўјѤдъіѤёѕҙ ѱчѕюҌчѝєѫчъѣѯэѨѕьёѤддѥіѱѠьўѫҖьѯёѪѷѠѝѧъыѧѲьдѥііѤэѯкѧьюқьяјѲьњѤьъѨѷ 7 ёїќѓѥзє 2553 Ѱјѣ
лѣлҕѥѕѯкѧьюқьяјѲьњѤьъѨѷ 21 ёїќѓѥзє 2553
4.3 дѼѥѳіѝҕњьъѨѷѯўјѪѠ ўјѤклѥддѥілѤчѝіішѥєеҖѠ 4.1 щѩк 4.2 эіѧќѤълѣлѤчѯюҝьдѼѥѳіѝѣѝєъѨѷѕѤкѳєҕлѤчѝіі
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วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ
ตามขอบังคับบริษัท ในหมวด 3 ขอ 16 กําหนดไววา ในการประชุมสามัญผูถ
 ือหุนทุกครั้ง จะตองมีการเลือกตั้ง
กรรมการใหมแทนกรรมการทีอ
่ อกตามวาระ โดยกําหนดไวใหกรรมการออกครั้งละ 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการ คือ 4
ทาน จากการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2553 มีกรรมการ 4 ทาน ที่ตองออกตาม
วาระ คือ นายพงษเทพ ผลอนันต นายภิสัก จารุจินดา นายศรีภพ สารสาส และ นายกิจจา เหลาบุญชัย
ในการพิจารณาเสนอชื่อกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายให
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ดําเนินการพิจารณาเสนอชือ
่ ผูที่เหมาะสมเปนกรรมการตอ
คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนไดเสนอความเห็นตอคณะกรรมการบริษัท
(โดยกรรมการที่มีสวนไดเสียมิไดรวมพิจารณา) เพื่อเสนอตอที่ประชุมผูถ
 อ
ื หุน เพื่อใหแตงตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ
ทั้ง 4 ทานกลับเขาเปนกรรมการอีกวาระหนึ่ง สําหรับประวัติของผูที่คณะกรรมการเสนอชื่อเพื่อแตงตั้งเปนกรรมการ
และรายละเอียดในการพิจารณาปรากฏตาม เอกสารประกอบวาระที่ 5
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรใหทป
ี่ ระชุมพิจารณาอนุมัติตามขอพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทนเสนอ กลาวคือรับทราบการออกตามวาระของกรรมการจํานวน 4 ทานคือ นายพงษเทพ ผล
อนันต นายภิสก
ั จารุจินดา นายศรีภพ สารสาส และนายกิจจา เหลาบุญชัย และพิจารณาแตงตั้ง นายพงษเทพ ผล
ั จารุดิลก นายศรีภพ สารสาส และนายกิจจา เหลาบุญชัย กลับเขาเปนกรรมการอีกวาระหนึ่ง
อนันต นายภิสก
วาระที่ 6 พิจารณาคาตอบแทนกรรมการในรูปของเงินรางวัลประจําป
ในการพิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน มีความเห็นตอ
คณะกรรมการบริษัท ดังนี้
1.
เนื่องจากเบีย
้ ประชุมและคาตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนยังคงอัตราเดิม ที่ไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุน
ครั้งที่ 1/2552 แลว จึงไมตองนํามาขออนุมัตจ
ิ ากที่ประชุมอีก
ิ ายคาตอบแทนกรรมการใน
2.
นําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัตจ
รูปของเงินรางวัลประจําป 2552 เปนเงิน 9.0 ลานบาท โดยจายจากคาใชจายในป 2553 และใหประธาน
กรรมการเปนผูจ
 ัดสรรคาตอบแทนประจําป
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการประจําป 2552
เปนเงิน 9.0 ลานบาท สวนอัตราเบี้ยประชุมและคาตอบแทนรายเดือนไดรับการอนุมัติจากการประชุมสามัญผูถือหุน
ครั้งที่ 1/2552 แลวและยังคงใชอัตราเดิมอยูจงึ ไมตองขออนุมัติในการประชุมครั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทนเสนอมา
วาระที่ 7 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทน
ตามขอบังคับบริษัท ในหมวด 8 ขอ 54 กําหนดไววา ในการประชุมสามัญผูถ
 ือหุนทุกครั้งจะตองมีการแตงตั้ง
ผูตรวจสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี
จากการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2553 คณะกรรมการ
ตรวจสอบไดประชุมพิจารณาคัดเลือกผูตรวจสอบบัญชีของบริษัทในป 2553 แลวมีมติเสนอผลการพิจารณาตอที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพือ
่ เสนอตอที่ประชุมสามัญผูถ
 ือหุนครั้งที่ 1/2553 เพื่อแตงตั้ง นางสาวทิพวัลย นานา
นุวัฒน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3459 และ/หรือ นายศุภชัย ปญญาวัฒโน ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3930
และ/หรือ นางชลรส อัศวราภรณผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 เปนผูสอบบัญชีของบริษัทในป 2553 ในการนี้
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบไดตอรองคาตรวจสอบบัญชีในป 2553 แลว คาตรวจสอบบัญชีของบริษท
ั แอ็ดวานซ
อินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) เปนเงิน 1,155,000 บาทตอป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบ
วาระที่ 7
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมพิจารณาแตงตั้ง
นางสาวทิพวัลย นานานุวัฒน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3459 และ/หรือ
นายศุภชัย ปญญาวัฒโน ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3930 และ/หรือ
นางชลรส สันติอัศวราภรณ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4523 เปนผูสอบบัญชีของบริษัทในป 2553 และกําหนดคา
ตรวจสอบบัญชี ในป 2553 ของบริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) เปนเงิน 1,155,000 บาท
ตอป
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สําเนาขอบังคับที่ใชในการประชุมสามัญผูถือหุน
หมวดที่ 4
การประชุมผูถือหุน
ขอ 29 คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถ
 ือหุนเปนการประชุมสามัญประจําป ภายใน 4 เดือน นับแตวันสิ้นสุดรอบปบัญชี
ของบริษัท
การประชุมผูถือหุนคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ใหเรียกวา การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถือหุนเปน
การประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ไดสุดแตจะเห็นสมควร หรือผูถือหุนซึ่งมีหุนนับจํานวนรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 5 ของจํานวนหุนที่
จําหนายไดทั้งหมด หรือผูถือหุนไมนอยกวา 25 คน ซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 10 ของจํานวนหุนที่จําหนายได
ทั้งหมดเขาชื่อกันทําหนังสือขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได แตตองระบุเหตุผลในการ
ที่ขอใหเรียกประชุมไวในหนังสือดังกลาวนั้น ในกรณีนี้ใหคณะกรรมการจัดประชุมผูถือหุนภายใน 1 เดือนนับแตวันที่ไดรับหนังสือ
จากผูถือหุน
ขอ 30 ในการเรียกประชุมผูถือหุน ใหคณะกรรมการจัดทําเปนหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม
และเรื่องที่จะเสนอตอที่ประชุม พรอมทั้งรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหชัดเจนวาเปนเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ
หรือเพื่อพิจารณา แลวแตกรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกลาว และจัดสงใหผูถือหุนและนายทะเบียนทราบ
ไมนอยกวา 7 วัน กอนวันประชุม และโฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพติดตอกัน 3 วันและตองกอนวันประชุมไม
นอยกวา 3 วัน
ใหคณะกรรมการหรือกรรมการที่ไดรับมอบหมายเปนผูกําหนดวัน เวลา และสถานที่ที่ประชุมผูถือหุน ซึ่งสถานที่ที่จะใช
่ ั้งของ
เปนที่ประชุมผูถอ
ื หุนนั้นตองอยูในทองที่อันเปนที่ตั้งของสํานักงานใหญ หรือสํานักงานสาขา หรือจังหวัดใกลเคียงกับทีต
สํานักงานใหญ และสํานักงานสาขา หรือจังหวัดอื่น ตามที่คณะกรรมการเห็นวาเหมาะสม
ขอ 31 ในการประชุมผูถ
 ือหุน ผูถือหุนอาจมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขาประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได หนังสือ
มอบฉันทะจะตองลงวันที่ และลงลายมือชื่อของผูถือหุนที่มอบฉันทะ และจะตองเปนไปตามแบบที่นายทะเบียนกําหนด
หนังสือมอบฉันทะนี้จะตองมอบใหแกประธานกรรมการหรือผูท
 ี่ประธานกรรมการกําหนด ณ ที่ประชุมกอนผูรับมอบฉันทะ
เขารวมประชุม
ขอ 32 ในการประชุมผูถ
 ือหุน ตองมีผถ
ู ือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) มาประชุมไมนอยกวา 25 คน หรือไมนอย
กวา 25 คน หรือไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถือหุนทั้งหมด และตองมีจาํ นวนหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวน
หุนที่จําหนายไดทั้งหมดของบริษัท จึงจะเปนองคประชุม
ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมผูถือหุนครั้งใด เมื่อลวงเวลานัดไปแลวถึง 1 ชั่วโมงจํานวนผูถือหุนซึ่งมาเขารวมประชุมไม
ครบองคประชุมตามที่กําหนดไว หากวาการประชุมผูถือหุนนั้นไดเรียกนัดเพราะผูถือหุนรองขอ ใหการประชุมเปนอันระงับไป แต
ถาหากการประชุมผูถือหุนนั้นมิใชเปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุนรองขอ ใหนัดประชุมใหม และใหสงหนังสือนัดประชุมไปยังผู
ถือหุนไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไมบังคับวาตองครบองคประชุม
ขอ 33 ใหประธานกรรมการเปนประธานที่ประชุมผูถือหุน ในกรณีที่ประธานกรรมการไมสามารถเขารวมประชุมหรือไมสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ได ถามีรองประธานใหรองประธานกรรมการเปนประธานที่ประชุม ถาไมมีรองประธานกรรมการหรือมีแตไมสามารถ
เขารวมประชุม หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหที่ประชุมเลือกผูถือหุนคนหนึ่งซึ่งไดเขารวมประชุมเปนประธานที่ประชุม
ขอ 34 ประธานในที่ประชุมผูถือหุนมีหนาที่ควบคุมการประชุมใหเปนไปตามกฏหมายและขอบังคับของบริษัทวาดวยการประชุม
และใหการประชุมดําเนินไปตามลําดับวาระที่กาํ หนดไวในหนังสือนัดประชุม เวนแตที่ประชุมจะมีมติใหเปลีย
่ นลําดับระเบียบวาระ
ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุม
ขอ 35 ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุน
 ใหหุนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง และผูถือหุนคนใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษใน
เรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะไดลงมติ ผูนั้นไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดวยในขอบังคับ เวนแตการออกเสียงลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
คณะกรรมการ
การออกเสียงลงคะแนนใหกระทําโดยเปดเผย เวนแตผูถือหุนไมนอยกวา 5 คน รองขอและการประชุมลงมติให
ลงคะแนนลับก็ใหลงคะแนนลับ สวนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้น ใหเปนไปตามที่ประธานในที่ประชุมกําหนด
ขอ 36 มติของที่ประชุมผูถือหุนใหประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้
1) ในกรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุน ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถามีคะแนนเสียงเทากัน
ใหประธานในทีป
่ ระชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
 ซึ่งมาประชุมและมี
2) ในกรณีดังตอไปนี้ ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน
สิทธิออกเสียงลงคะแนน
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ก. การขายหรือโอนกิจการบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น
ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษท
ั
ค. การทํา แกไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเชากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญ การ
มอบหมายใหบค
ุ คลอื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวต
ั ถุประสงคจะ
แบงกําไรขาดทุนกัน
ง. การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับ
จ. การเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัท
ฉ. การออกหุนกู
ช. การควบบริษัท
ซ. การเลิกบริษัท
ขอ 37 กิจการอันที่ประชุมสามัญประจําปพงึ กระทํามีดังนี้
1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอตอที่ประชุมแสดงถึงผลการดําเนินการบริษัทในรอบปที่ผานมา
2) พิจารณาอนุมัตงิ บดุลและบัญชีกําไรขาดทุน
3) พิจารณาอนุมัตก
ิ ารจัดสรรกําไรและการจายเงินปนผล
4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
5) พิจารณาแตงตัง้ ผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี
6) กิจการอื่นๆ

5

บริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จํากัด
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2552
วันศุกรที่ 24 เมษายน 2552
ประชุม ณ หอง Sarocha Level III โรงแรม Swissotel Le Concorde Bangkok ถนนรัชดาภิเษก เขตหวยขวาง กทม.
มีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเอง และมอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุมแทนจํานวน 95 รายรวมจํานวนหุน 31,132,461 หุน
คิดเปน รอยละ 51.89 ของจํานวนหุนทั้งหมดของบริษัทที่ออกจําหนายครบเปนองคประชุมแลว นายธนา ไชยประสิทธิ์ ประธาน
กรรมการบริษัทเปนประธานที่ประชุม
เปดประชุมเวลา 15.00 น.
ิ ดา เลขานุการบริษัทไดชแ
ี้ จงเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน
กอนเขาสูวาระการประชุม นายเมตตา จารุจน
โดยการลงคะแนน ในวาระตางๆขอใหใชบต
ั รลงคะแนนที่ไดแจกใหกับผูถือหุนที่เขารวมประชุมแลว สวนสักขีพยานในการนับ
คะแนนในแตละวาระ บริษัทขอใหคุณอัปสร ตัวแทนของผูตรวจสอบบัญชีบริษัท ทําหนาที่เปนสักขีพยานในการนับคะแนน
จากนั้นประธานกลาวเปดการประชุมละดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2551
ที่ประชุมไดพจ
ิ ารณา รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2551
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2551
วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป และรายงานประจําป
ประธานฯไดขอใหนายศิริพงษ อุนทรพันธุ กรรมการผูจัดการใหญไดชแ
ี้ จงถึงผลการดําเนินงานของปที่ผานมา
ซึ่งไดสรุปโดยยอ พรอมกับฉายแผนภาพวา สภาพเศรษฐกิจในปที่ผานมามีตองเผชิญกับความผันผวนอยางมากมาย
ทั้งจากภายนอก และภายในประเทศ แตบริษท
ั ก็ไดประคองตัวผานวิกฤต มาไดโดยยังคงผลประกอบการในระดับ
ใกลเคียงปกอนหนา ทําใหบริษัทฯยังคงความสามารถในการทํากําไร และจายปนผลผูถือหุนได โดยจะขออนุมัติที่
ประชุมในวาระตอไป
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทรับรองผลการดําเนินงานในป 2551 ของบริษัทแอ็ดวานซอิน
ฟอรเมชั่นเทคโนโลยี่ จํากัด (มหาชน) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2551
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนประจําป 2551
ประธานฯไดมอบหมายใหนายนายสุรพร รักตประจิตรองกรรมการผูจัดการใหญดานการเงิน ไดชี้แจงถึงผลการ
ดําเนินงานของปที่ผานมาซึ่งไดชี้แจงประกอบงบการเงิน ดังในรายงานประจําปที่ไดสงไปพรอมหนังสือเชิญประชุม
ซึ่งภายหลังการชี้แจงเสร็จสิ้น ประธานไดเปดโอกาสใหผูถอ
ื หุนไดซักถาม และไดมีขอสงสัยเล็กนอยเกี่ยวกับ
ขอผิดพลาดทางการพิมพในขอสรุปทางการเงิน นอกจากนี้ยังมีคําถามจากตัวแทนผูลงทุนไทยเกี่ยวกับ แนวทางใน
การจัดการสินคาคงเหลือ และเงินกูระยะสั้น ซึ่งทางกรรมการผูจัดการใหญนายศิริพงษไดชแ
ี้ จงเพิ่มเติมวาเปนสินคา
คงเหลือเปนสวนของสินคารอติดตั้ง สวนเงินกูระยะสั้น ก็เปนวงเงินกูโครงการซึ่งอยูระหวางรอการชําระเงินหลังจบ
โครงการแลว สวนในรายละเอียดรองกรรมการผูจัดการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา
และ auditor ไดชี้แจงจนเปนที่พอใจของผูถือหุน นอกจากนี้ตัวแทนผูลงทุนไทยยังไดสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
่ วกับบริษท
ั BANCSERV จํากัด นายศิริพงษ ได
สัดสวนลูกคาในปนี้วาจะมีนโยบายอยางไร และถามถึงนโยบายเกีย
ชี้แจงวา ยังคงมองสัดสวนการขายของปนี้เชนเดียวกับปที่ผานมาคือประมาณรอยละ 90 เปนภาคราชการ และรอยละ
10 เปนภาคเอกชน สวนเรื่องนโยบายบริษัท BANCSERV ซึ่งจัดจั้งขึ้นเพื่อเสริมการขายในภาคธนาคาร มีรอบระยะ
การขายนานและประสบภาวะวิกฤตทางการเงินจึงยังคงตองรอ และคาดวาในปนี้คงมีผลการประกอบการทีเ่ ปนรูปธรรม
ขึ้น
ิ ารณาแลวมีมติเปนเอกฉันท อนุมัติงบดุล และบัญชีกําไรขาดทุนประจําป 2551
มติที่ประชุม ที่ประชุมไดพจ
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไร การจายปนผล จากการดําเนินงานในรอบป 2551
ประธานไดขอใหเลขานุการนายเมตตา จารุจน
ิ ดาไดชแ
ี้ จงถึงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการ
พิจารณาการจัดสรรกําไร และจายเงินปนผล เพื่อเสนอขออนุมัติที่ประชุมผูถ
 ือหุนดังนี้
4.1 จัดสรรเปนสํารองตามกฎหมาย 9.70 ลานบาท
4.2 จัดสรรเปนเงินปนผลจากผลประกอบการ 6 เดือนระวางเดือน กค.-ธค.2551 รวมเปนเงิน 90 ลานบาท ใน
อัตราหุนละ 1.50 ลานบาท เมื่อรวมกับเงินปนผลระหวางกาลจํานวน 75 ลานบาท (อัตราหุนละ 1.25 ลาน
บาท) เทากับบริษัทจายเงินเปนเงินสดสําหรับผลการดําเนินงานในป 2551 รวามเปนเงิน 165 ลานบาท (อัตรา
หุนละ 2.75 บาท)
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4.3 บริษัทจะทําการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนภายในวันที่ 22 พค.2552
4.4 กําไรสวนที่เหลือจํานวน 43.17 ลานบาท บริษัทจะจัดเปนกําไรสะสมที่ยังไมจัดสรรตอไป
มติที่ประชุม ที่ประชุมไดพจ
ิ ารณาอนุมัตเิ ปนเอกฉันทการจัดสรรกําไร การจายปนผล จากการดําเนินงานในรอบป
2551งบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนประจําป 2551
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ
ประธานไดขอใหเลขานุการนายเมตตา จารุจน
ิ ดาไดชแ
ี้ จงขอบังคับของบริษัท ในหมวด 3 ขอ 16 กําหนดไววา
ในการประชุมสามัญผูถือหุนทุกครั้ง จะตองมีการเลือกตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยกําหนดไว
ใหกรรมการออกครั้งละ 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการ คือ 4 ทานจากการประชุมของคณะกรรมการครั้งที่ 1/2552 เมื่อ
วันที่ 23 กุมภาพันธ 2552 มีกรรมการ 4 ทานที่ตองออกตามวาระ คือนายศิรพ
ิ งษ อุนทรพันธุ นายชาติชาย เย็นบํารุง
นายกิตติศักดิ์ สพโชคชัย และนายโชดิวต
ั ดัน
่ ธนสาร โดยที่คณะกรรมการบริษัทไดขอใหที่ประชุมรับทราบกรรมการที่
ตองออกตามวาระ และพิจารณาแตงตั้ง นายศิริพงษ อุนทรพันธุ นายชาติชาย เย็นบํารุง นายกิตติศักดิ์ สพโชคชัย
และนายโชดิวต
ั ดั่นธนสาร กลับเขามาเปนกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยขอใหเปนการลงมติเปนรายบุคคลตามบัตร
ลงคะแนนที่ไดรับ
ี ารลงคะแนนแตงตั้ง
มติท่ป
ี ระชุม ที่ประชุมไดรับทราบการออกจากตําแหนงของกรรมการทั้ง 4 ทาน และไดมก
กรรมการทั้ง 4 ทานกลับเขามาใหมเปนรายบุคคลดังนี้
1.นายศิริพงษ อุนทรพันธุ
2.นายชาติชาย เย็นบํารุง
3.นายกิตติศักดิ์ สพโชคชัย
4.นายโชดิวต
ั ดั่นธนสาร
วาระที่ 6 พิจารณาคาตอบแทนกรรมการ
ประธานไดใหเลขานุการนายเมตตา จารุจน
ิ ดาไดชี้แจงเกีย
่ วกับความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่จะขอ
นําเสนอในที่ประชุมดังนี้
1. ในป 2552 อัตราเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทใหคงใชอัตราเดิม โดยประธานคณะกรรมการไดรับ
คาตอบแทนรายเดือนในอัตราเดือนละ 15,000 บาท และเบี้ยประชุมในอัตราครั้งละ 20,000 บาท สวน
กรรมการไดคาตอบแทนรายเดือนในอัตราเดือนละ 8,000 บาท และไดรบ
ั เบี้ยประชุมในอัตราครั้งละ
12,000 บาท
2. ในป 2552 อัตราเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบใหคงใชอัตราเดิม โดยประธานกรรมการไดรับ
คาตอบแทนรายเดือน 15,000 บาท และเบี้ยประชุมครั้งละ 20,000 บาท กรรมการตรวจสอบ ไดรับ
คาตอบแทนรายเดือนในอัตราเดือนละ 10,000 บาท เบี้ยประชุมในอัตราครั้งละ 15,000 บาท
3. ในป 2552 อัตราเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน โดยประธานคณะกรรมการ
ไดรับเบีย
้ ประชุมในอัตราครั้งละ 20,000 บาท กรรมการไดรับเบีย
้ ประชุมครั้งละ 15,000 บาท
4. พิจารณาอนุมัติจายคาเบี้ยประชุมของกรรมการสรรหาในปที่ผานมาเปนเงิน 195,000 บาท
5. ใหใชอัตราเบี้ยประชุม และคาตอบแทนรายเดือน ที่เสนอตามขอ 1-3 ไปจนกวาจะมีการขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลง
6. คาบําเหน็จกรรมการประจําป 2551 เปนเงิน 5.00 ลานบาท โดยจายจากคาใชจายในป 2551 และให
กรรมการไปจัดสรรกันเอง
ซึ่งไดมีคําถามจากผูถือหุนเกีย
่ วรายละเอียดที่อยากจะขอใหบริษัทแจงรายละเอียดเกี่ยวกับคาตอบแทน
กรรมการฯ และเบี้ยประชุมในแตละคณะดวย ซึ่งเลขานุการนายเมตตา จารุจน
ิ ดาไดชแ
ี้ จงวารายละเอียดที่ทา นผูถือ
หุนอยากทราบจะอยูในหนา 33 ของรายงานประจําป นอกจากนี้นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนายังไดเสริมในรายละเอียด
ของคาใชจา ยเกี่ยวกับกรรมการ ซึ่งมีรายละเอียดในหนา 17-18 ของหนังสือเชิญประชุม
มติที่ประชุม เมื่อมีการซักถามจนเปนที่พอใจที่ประชุมจึงไดพิจาณาอนุมัตค
ิ าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ เปนเอก
ฉันท โดยไมมีผูคัดคานและงดออกเสียง
วาระที่ 7 พิจาณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทน
ประธานไดขอใหประธานคณะกรรมการตรวจสอบนายโชคชัย ตั้งพูลสินธนาไดชี้แจงเรื่องดังกลาว ซึ่งไดรับการ
ชี้แจงวาตามขอบังคับบริษัท ในหมวด 8 ขอ 54 กําหนดไววา ในการประชุมสามัญผูถือหุนทุกครั้งจะตองมีการแตงตั้ง
ผูตรวจสอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี
จากการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 2552 คณะกรรมการ
ตรวจสอบไดประชุมพิจารณาคัดเลือกผูตรวจสอบบัญชีของบริษัทในป 2552 แลวมีมติเสนอผลการพิจารณาตอที่
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เอกสารประกอบวาระที่ 4
1. นโยบายจายเงินปนผลของบริษัท: บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลไมต่ํากวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิ ในกรณีที่
ไมมีเหตุจําเปนอื่นใดในการใชเงินนั้น และการจายเงินปนผลนั้นจะตองไมกระทบตอการดําเนินงานปกติของบริษัท
อยางมีนัยสําคัญ
2. ประวัติการจายเงินปนผลในชวง 3 ป :

หัวขอ
กําไรสุทธิ (ลานบาท)
กําไรสุทธิตอหุน (บาท)
เงินปนผลระหวางกาล (บาท/หุน)2/
เงินปนผล (บาท/หุน)3/
รวมเงินปนผลทั้งป (บาท/หุน)4/
อัตราการจายเงินปนผลเปรียบเทียบกับกําไรสุทธิ
จํานวนหุน 1/

2552
นําเสนอเพื่อ
พิจารณา
311.04
5.16
1.25
2.25
3.50
67.83%
n.a.

2551
217.87
3.63
1.25
1.50
2.75
75.76%
60.00

2550
94.81
1.58
1.25
1.25
79.11%
60.00

หมายเหตุ:
1/ จํานวนหุน ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2552 มีจํานวน 60,690,265 หุน จากเดิม 60 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุน
ละ 5 บาท เนื่องจากมีการใชสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิที่ใหแกพนักงานและผูบริหาร (ESOP AIT-WA)
ในรอบแรก วันที่ 31 สิงหาคม 2552 และ มีการใชสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิของผูถือหุน (AIT-W1) เมื่อ
วันที่ 30 กันยายน 2552 สําหรับจํานวนหุนสามัญที่มีสิทธิรับปนผลในครั้งนี้จะขึ้นอยูก
 ับจํานวนผูใชสิทธิ
แปลงสภาพ Warrant ในวันที่ 31 มีนาคม 2553
2/ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2552 คณะกรรมการมีมติให
จายเงินปนผลระหวางกาลจากผลประกอบการระหวางเดือน มกราคม-มิถุนายน 2552 ในอัตราหุนละ 1.25
บาท รวมเปนเงิน 75 ลานบาท
3/ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2553 คณะกรรมการบริษัทมีมติ
เสนอตอที่ประชุมสามัญผูถ
 ือหุนครั้งที่ 1/2553 เพื่อพิจารณาอนุมัติจายเงินปนผลในอัตราหุนละ 2.25
บาท
4/ ดังนั้นในป 2552 บริษัทจะจายเงินปนผลเปนเงินสดใหกบ
ั ผูถือหุนรวมในอัตราหุนละ 3.50 บาท
3. อัตราเงินปนผลที่เสนอจายในป 2552: เนือ
่ งจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันที่ 11
 ละ
สิงหาคม 2552 มีการอนุมัติใหจายเงินปนผลระหวางกาลจากผลประกอบการ มกราคม-มิถุนายน 2552 ในอัตราหุน
1.25 บาทรวมเปนเงิน 75 ลานบาท และจากผลประกอบการในครึ่งหลังของป 2552 ระหวางเดือน สิงหาคม-ธันวาคม
2552 บริษัทมีผลประกอบการที่ดี ดังนั้นในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 1/2553 จึงมีมติใหเสนอตอที่ประชุม
สามัญผูถือใหจา ยเงินปนผลเพิม
่ เติมอีกในอัตราหุนละ 2.25 บาท โดยอัตราการจายปนผลเมือ
่ เปรียบเทียบกับกําไรสุทธิ
จะเทากับรอยละ 67.83 ซึ่งเปนไปตามนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทตามขอที่ 1
4. กําหนดวันจายเงินปนผล: กําหนดวันกําหนดรายชื่อผูถือหุนเพื่อสิทธิในการรับเงินปนผล (Record Date) ในวันที่
6 พฤษภาคม 2553 และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยปด
สมุดทะเบียนพักการโอนหุนเพือ
่ สิทธิรับเงินปนผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2553 และจะจายเงินปนผลในวันที่ 21
พฤษภาคม 2553
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เอกสารประกอบวาระที่ 5
ชื่อ-สกุล : นายพงษเทพ ผลอนันต
ตําแหนง : รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ
สัญชาติ : ไทย
อายุ : 55
จํานวนหุนที่ถือในบริษัทฯ (ณ. วันที่ 30 ธันวาคม 2552) : 93,300 หุน
ที่อยู : 36 ซอยศูนยวิจย
ั 4 ถนนเพชรบุรต
ี ัดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ
วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม :
- ปริญญาโทดานการเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
- ปริญญาโทดานการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
- ปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณการทํางาน :
- ปจจุบัน
กรรมการ
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
- ปจจุบัน
กรรมการ
บล ภัทร จํากัด (มหาชน)
- ปจจุบัน
ที่ปรึกษา
บมจ. โรแยล เซรามิค อุตสาหกรรม
- 2525-2541
รองกรรมการผูจัดการ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพยภัทรธนกิจ
ประเภทกรรมการที่เสนอแตงตัง้ : กรรมการอิสระ
จํานวนปที่ดํารงตําแหนงกรรมการ : 7 ป
ประวัติการเขารวมประชุมป 2552 : 6/6 (ประชุมกรรมการ) 5/5 (ประชุมกรรมการตรวจสอบ) 1/2 (ประชุมกรรมการสรร
หาและพิจารณาคาตอบแทน (เนื่องจากเพิ่งไดการแตงตั้งใหมจึงไมไดรวมประชุมใน
ครั้งแรก)
ผูที่ไดรับการเสนอชื่อนี้ไมมีการดํารงตําแหนงเปนกรรมการ หรือผูบริหารในกิจการอื่นที่ทําใหเกิดความขัดแยงทาง
ผลประโยชนตอ
 บริษัทฯ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ชื่อ-สกุล : นายศรีภพ สารสาส
ตําแหนง : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
สัญชาติ : ไทย
อายุ : 52
จํานวนหุนที่ถือในบริษัทฯ (ณ. วันที่ 30 ธันวาคม 2552) : ไมมี
ที่อยู : 12/96 หมู 6 ถนนศรีนครินทร แขวงหนองบอน เขตประเวศน กรุงเทพฯ
วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม :
- ปริญญาโท MBA University of Southern California, U.S.A.
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตรการแพทย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณการทํางาน :
- ปจจุบัน
กรรมการ อิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. สมิติเวช
- ปจจุบัน
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
บมจ. โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรมบ
บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ
- ปจจุบัน
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
- ปจจุบัน
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
บมจ. ลิฟวิ่งแลนด แคปปตอล
- ปจจุบัน
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
บมจ. เกียรติธนาขนสง
- 2546-2550
กรรมการผูจด
ั การและประธานเจาหนาที่บริหาร บมจ. หลักทรัพยจด
ั การกองทุนกรุงไทย
ประเภทกรรมการที่เสนอแตงตัง้ : กรรมการอิสระ
จํานวนปที่ดํารงตําแหนงกรรมการ : 7 ป
ประวัติการเขารวมประชุมป 2552 : 6/6 (ประชุมกรรมการ) 4/5 (ประชุมกรรมการตรวจสอบ) 2/2 (ประชุมกรรมการสรร
หาและพิจารณาคาตอบแทน
ผูที่ไดรับการเสนอชื่อนี้ไมมีการดํารงตําแหนงเปนกรรมการ หรือผูบริหารในกิจการอื่นที่ทําใหเกิดความขัดแยงทาง
ผลประโยชนตอ
 บริษัทฯ
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ชื่อ-สกุล : นายภิสัก จารุดล
ิ ก
ตําแหนง : กรรมการ
สัญชาติ : ไทย
อายุ : 5ุ6
จํานวนหุนที่ถือในบริษัทฯ (ณ. วันที่ 30 ธันวาคม 2552) : คุณสรอยสน จารุดิลก 1,338,750 หุน (คูสมรส)
ที่อยู : 39 หมู 1 ซอยเทพรัตน ตําบล คูคต อําเภอ ลําลูกกา จังหวัด ปทุมธานี
วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม :
- ปริญญาโท รัฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- ปริญญาตรี นิตศ
ิ าสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ประสบการณการทํางาน :
- 2548-ปจจุบัน
นายดานศุลกากร
สํานักงานศุลกากร ภูมภ
ิ าคที่ 2 กรมศุลกากร
- 2545
หัวหนาฝายกํากับคลังสินคาทัณฑบน
สํานักงานศุลกากร กรุงเทพฯ กรมศุลกากร
ประเภทกรรมการที่เสนอแตงตัง้ : กรรมการ
จํานวนปที่ดํารงตําแหนงกรรมการ : 2 ป
ประวัติการเขารวมประชุมป 2552 : 6/6 (ประชุมกรรมการ)
ผูที่ไดรับการเสนอชื่อนี้ไมมีการดํารงตําแหนงเปนกรรมการ หรือผูบริหารในกิจการอื่นที่ทําใหเกิดความขัดแยงทาง
ผลประโยชนตอ
 บริษัทฯ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ชื่อ-สกุล : นายกิจจา เหลาบุญชัย
ตําแหนง : รองกรรมการผูจด
ั การใหญดานการขายและการตลาด
สัญชาติ : ไทย
อายุ : 50
จํานวนหุนที่ถือในบริษัทฯ (ณ. วันที่ 30 ธันวาคม 2552) : 657,594 หุน
ที่อยู : 2/13 ซอยเทวรัตน แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ
วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม :
- ปริญญาโท Industrial & System Engineering, Ohio University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรีวศ
ิ วกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
36/2003
ประสบการณการทํางาน :
- 2537 - ปจจุบน
ั
รองกรรมการผูจัดการใหญดานการขายและการตลาด บมจ. แอดวานซอินฟอรเมชั่น
เทคโนโลยี
ประเภทกรรมการที่เสนอแตงตัง้ : กรรมการ
จํานวนปที่ดํารงตําแหนงกรรมการ : 7 ป
ประวัติการเขารวมประชุมป 2552 : 6/6 (ประชุมกรรมการ)
ผูที่ไดรับการเสนอชื่อนี้ไมมีการดํารงตําแหนงเปนกรรมการ หรือผูบริหารในกิจการอื่นที่ทําใหเกิดความขัดแยงทาง
ผลประโยชนตอ
 บริษัทฯ
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นิยามกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ คือกรรมการที่ไมไดบริหารจัดการบริษัทฯ หรือบริษัทยอยของบริษัทฯ มีความอิสระจากคณะผูบริหารและผูถ
 ือหุนราย
ใหญ และไมมธ
ี ุรกิจกับบริษัทฯ ซึ่งอาจสงผลกระทบในทางลบตอผลประโยชนของบริษัทฯ และ/หรือผลประโยชนของผูถือหุน โดย
กรรมการอิสระแตละคนตองเปนไปตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้
ื หุนราย
1. ถือหุนไมเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนทีม
่ ีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถอ
ใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ดวย
2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา หรือผูมีอํานาจควบคุมของ
 รายใหญ หรือของผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท เวนแต
บริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุน
จะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป ทั้งนี้ ลักษณะตองหามดังกลาวไมรวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเปน
ขาราชการ หรือที่ปรึกษา ของสวนราชการซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญ หรือผูมอ
ี ํานาจควบคุมของบริษัท
3. ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปน บิดามารดา คูสมรส พี่นอง
และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหาร
หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทยอย
ื หุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของ
4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถอ
บริษัท ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนที่มีนัย หรือผูมี
อํานาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษท
ั ยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุม
ของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป
5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมอ
ี ํานาจควบคุมของ
บริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ
 รายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาว
บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุน
มาแลวไมนอยกวา 2 ป
6.ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่ง
ื หุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุม
ไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถอ
ของบริษัท และไมเปนผูถือหุน
 ที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมี
ลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป
7. ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถ
 ือหุนซึ่งเปนผูที่
เกี่ยวของกับผูถอ
ื หุนรายใหญ
8. ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษท
ั หรือบริษัทยอย หรือไมเปนหุน
 สวนที่มี
นัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินรอยละ
หนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับ
กิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย
9.ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท
บริษัทฯไดกําหนดนิยามกรรมการอิสระเทากับขอกําหนดขั้นต่ําของกลต. หรือตลาดหลักทรัพยฯ ในเรื่องการถือหุนของบริษัท คือ
กรรมการอิสระของบริษัทฯ ตองถือหุนในบริษัทไมเกินรอยละ หนึ่ง ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
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เอกสารประกอบวาระที่ 6
การพิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ
1. การพิจารณาอัตราคาเบีย
้ ประชุมกรรมการ
จากการประชุมของคณะกรรมการครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2553 คณะกรรมการพิจารณาแลว เห็น
ควรนําเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2553 กําหนดอัตราเบีย
้ ประชุมและคาตอบแทนรายเดือนของ
คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ เทากับอัตราในป 2552
ขอมูลเปรียบเทียบเพื่อพิจารณา
ป 2553

หัวขอ

ป 2552

ป 2551

คณะกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการ
กรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการ
กรรมการ

คาตอบแทนรายเดือน*
คาเบีย
้ ประชุม**

15,000
20,000

15,000
20,000

15,000
20,000

คาตอบแทนรายเดือน*
คาเบีย
้ ประชุม**

8,000
12,000

8,000
12,000

8,000
12,000

คาตอบแทนรายเดือน*
คาเบีย
้ ประชุม**

15,000
20,000

15,000
20,000

15,000
20,000

คาตอบแทนรายเดือน*
คาเบีย
้ ประชุม**

10,000
15,000

10,000
15,000

10,000
15,000

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ***
ประธานกรรมการ
คาตอบแทนรายเดือน*
คาเบีย
้ ประชุม**
20,000
20,000
กรรมการ
คาตอบแทนรายเดือน*
15,000
คาเบีย
้ ประชุม**
15,000
หมายเหตุ :
*
จายใหกับกรรมการทุกทาน
**
จายใหเฉพาะกรรมการที่รวมประชุมเทานั้น
***
คณะกรรมการสรรรหาและพิจารณาคาตอบแทน แตงตั้งตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2551
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2551
2. การพิจารณาคาตอบแทนประจําปของคณะกรรมการบริษัท
จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2553 คณะกรรมการบริษัทได
พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนแลว มีมติเห็นควรนําเสนอตอที่ประชุม
สามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2553 พิจารณาอนุมัตจ
ิ ายคาตอบแทนประจําป 2552 ของคณะกรรมการบริษัทเปนเงิน
รวมทั้งสิ้น 9.00 ลานบาท โดยจายจากคาใชจายในป 2553 และใหกรรมการไปพิจารณาจัดสรรกันเอง
ขอมูลเปรียบเทียบเพื่อประกอบการพิจารณา
หัวขอ
ป 2552
นําเสนอเพื่อพิจารณา
คาตอบแทนประจําป (ลานบาท)
9.00
กําไรสุทธิ (ลานบาท)
311.04
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ป 2551

ป 2550

5.00
217.87

2.80
94.81

เอกสารประกอบวาระที่ 7
พิจารณาแตงตัง้ ผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทน
จากการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2553 คณะกรรมการ
ตรวจสอบไดประชุมพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีของบริษัทในป 2553 มีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้
1. จากความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่เสนอตอคณะกรรมการบริษท
ั สรุปวาบริษท
ั ไดแตงตั้งผูสอบ
บัญชีจากบริษท
ั สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด ใหเปนผูตรวจสอบบัญชีของบริษัทมาตั้งแตป 2546 จนถึงปจจุบัน
ในชวงเวลาดังกลาวผูสอบบัญชีไดทําหนาที่ตามขอบเขตอํานาจหนาที่ และมีขอเสนอแนะตางๆใหกับบริษัทเปนอยางดี
มาโดยตลอด และมีการมอบหมายผูสอบบัญชีรับอนุญาตเขามาดําเนินการตรวจสอบบัญชี ดังตารางรายชือ
่ ผูสอบบัญชี
ในแตละปดังนี้
รายการ
ชื่อสํานักงานตรวจสอบบัญชี
ผูสอบบัญชี

ป 2553
นําเสนอเพื่อพิจารณา
บริษัท สํานักงานเอินสท แอนด
ยัง จํากัด
นางสาวทิพวัลย นานานุวัฒน
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
3459 และ/หรือ
นายศุภชัย ปญญาวัฒโน
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
3930 และ/หรือ
นางชลรส สันติอัศวราภรณ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
4523

ป 2552

ป 2551

บริษัท สํานักงานเอินสท
แอนด ยัง จํากัด
นางสาวทิพวัลย นานานุวัฒน
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
3459 และ/หรือ
นายศุภชัย ปญญาวัฒโน
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
3930 และ/หรือ
นางสาวศิราภรณ เอื้ออนันต
กุลผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 3844

บริษัท สํานักงานเอินสท
แอนด ยัง จํากัด
นางสาวทิพวัลย นานานุวัฒน
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
3459 และ/หรือ
นายศุภชัย ปญญาวัฒโน
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
3930 และ/หรือ
นางสาวศิราภรณ เอื้ออนันต
กุลผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 3844

คณะกรรมการตรวจสอบไดตรวจสอบแลววา ผูต
 รวจสอบบัญชีที่ถูกเสนอชื่อนัน
้ ไมมีความสัมพันธหรือมีสวนได
เสียกับบริษัท/บริษัทยอย/ผูถือหุนรายใหญ
ดังนั้น ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2553 มีมติใหเสนอความเห็นตอคณะกรรมการบริษท
ั ใน
การประชุมคณะกรรมการบริษท
ั ครั้งที่ 1/2553 เพื่อแตงตั้ง นางสาวทิพวัลย นานานุวัฒน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
3459 และ/หรือ นายศุภชัย ปญญาวัฒโน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือ นางชลรส สันติอัศวราภรณ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 เปนผูสอบบัญชีของบริษัทในป 2553 ตอไป
ในการพิจารณาคาสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการประชุมครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ
2553 พิจารณาใบเสนอราคาคาสอบบัญชี ประจําป 2553 ที่บริษัท สํานักงานเอินส แอนด ยัง จํากัด เสนอมา โดย
บริษัทสํานักงานเอินสท แอนด ยัง จํากัด เสนอราคาคาสอบบัญชี บมจ. แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี มาเปนเงิน
1,205,000 บาท เพิ่มขึ้น 80,000 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับคาสอบบัญชีป 2552 เหตุผลในการขึ้นคาสอบบัญชี ผูสอบ
บัญชีไดชี้แจงวา เนื่องจากเปนนโยบายของบริษัทที่มีการขึ้นคาบริการสอบบัญชีทุกป คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา
แลวเห็นวาคาตรวจสอบที่เสนอมานั้นเพิ่มขึ้นสูงเกินไป จึงไดเจรจาตอรองหลังจากการตอรองแลว ผูสอบบัญชีไดลด
ราคาคาสอบบัญชีลงใหอีก 50,000 บาท เหลือคาสอบบัญชีเปนเงิน 1,155,000 บาทตอป
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2553 ที่ประชุมมีมตินําเสนอตอที่
ประชุมสามัญผูถ
 ือหุนครั้งที่ 1/2553 เพื่อพิจารณาอนุมัติคา สอบบัญชีประจําป 2553 ในสวนของ บมจ. แอ็ดวานซอิน
ฟอรเมชั่นเทคโนโลยี เปนเงิน 1,155,000 บาท เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป สวนคาสอบบัญชีของบริษัทยอยใหบริษัท
ยอยไปตอรองกันเอง
หัวขอ

คาสอบบัญชีของ บมจ.แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี
คาสอบบัญชีของบริษัทยอย บ. เมเปลพลัส จํากัด
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ป 2553
นําเสนอเพื่อ
พิจารณา

ป 2552

ป 2551

1,155,000

1,125,000

1,080,000

110,000

110,000

100,000

юҌчѠѥді 20 эѥъ

ѰээўьѤкѝѪѠєѠэмѤьъѣ Ѱээ д.
(ѰээъѤѷњѳюоѩѷкѯюҝьѰээкҕѥѕѳєҕоѤэоҖѠь)
ѯеѨѕьъѨѷ ………………………………………………
њѤьъѨѷ ……. ѯчѪѠь ……… ё.ћ. ………………….
еҖѥёѯлҖѥ ……………………………………………………………………….ѝѤрнѥшѧ …………………………………………..
ѠѕѬҕэҖѥьѯјеъѨѷ …………………………………щьь……………………………….шѼѥэј/Ѱењк…………………………………………..
ѠѼѥѯѓѠ …………………………………………лѤкўњѤч…………………………...іўѤѝѳюіќцѨѕҙ ………………………………………..
ѯюҝьяѬҖщѪѠўѫҖьеѠк эіѧќѤъ ѰѠѶчњѥьоҙѠѧьђѠіҙѯєнѤѷьѯъзѱьѱјѕѨ лѼѥдѤч (єўѥнь) ѱчѕщѪѠ
ўѫҖьлѼѥьњьъѤѸкѝѧѸьіњє ……………………….ўѫҖь ѰјѣѠѠдѯѝѨѕкјкзѣѰььѳчҖѯъҕѥдѤэ ………………….. ѯѝѨѕк чѤкьѨѸ
ўѫҖьѝѥєѤр ……….…………….. ўѫҖь ѰјѣѠѠдѯѝѨѕкјкзѣѰььѳчҖѯъҕѥдѤэ ………………….. ѯѝѨѕк
ўѫҖьэѫіѧєѝѧъыѧѻ ………………………. ўѫҖь ѰјѣѠѠдѯѝѨѕкјкзѣѰььѳчҖѯъҕѥдѤэ .…………………. ѯѝѨѕк
еѠєѠэмѤьъѣѲўҖ
(1)
………………………………………. Ѡѥѕѫ ……………юҍ ѠѕѬҕэҖѥьѯјеъѨѷ ………………………………………….
щьь …………………………………………….шѼѥэј/Ѱењк ………………………………..ѠѼѥѯѓѠ/ѯеш …………………………….
лѤкўњѤч ………………………………………… іўѤѝѳюіќцѨѕҙ …………………………….. ўіѪѠ
(2)
………………………………………. Ѡѥѕѫ ……………юҍ ѠѕѬҕэҖѥьѯјеъѨѷ ………………………………………….
щьь …………………………………………….шѼѥэј/Ѱењк ………………………………..ѠѼѥѯѓѠ/ѯеш …………………………….
лѤкўњѤч ………………………………………… іўѤѝѳюіќцѨѕҙ …………………………….. ўіѪѠ
(3)
………………………………………. Ѡѥѕѫ ……………юҍ ѠѕѬҕэҖѥьѯјеъѨѷ ………………………………………….
щьь …………………………………………….шѼѥэј/Ѱењк ………………………………..ѠѼѥѯѓѠ/ѯеш …………………………….
лѤкўњѤч ………………………………………… іўѤѝѳюіќцѨѕҙ ……………………………..
зьѲчзьўьѩѷкѯёѨѕкзьѯчѨѕњѯюҝьяѬҖѰъьеѠкеҖѥёѯлҖѥѯёѪѷѠюіѣнѫєѰјѣѠѠдѯѝѨѕкјкзѣѰььѰъьеҖѥёѯлҖѥ Ѳьдѥі
юіѣнѫєѝѥєѤряѬщ
Җ ѪѠўѫҖь зіѤѸкъѨѷ 1/2553 ѲьњѤьћѫдіҙъѨѷ 23 ѯєќѥѕь 2553 ѯњјѥ 14.30 ь. ц.ўҖѠкюіѣнѫє BALLROOM
SALON A нѤѸь 2 ѱікѰіє Swissotel Le Concorde Bangkok щььіѤнчѥѓѧѯќд ѯешўҖњѕењѥк дъє. ўіѪѠлѣёѩкѯјѪѷѠьѳю
ѲьњѤь ѯњјѥ ѰјѣѝщѥьъѨѷѠѪѷьчҖњѕ
дѧлдѥіѲчъѨѷяѬҖіѤэєѠэмѤьъѣдіѣъѼѥѳюѲьдѥіюіѣнѫєьѤѸь ѲўҖщѪѠѯѝєѪѠьњҕѥеҖѥёѯлҖѥѳчҖдіѣъѼѥѯѠкъѫдюіѣдѥі

јкнѪѷѠ ……………………………………………. яѬҖєѠэмѤьъѣ
(…………………………………………….)

јкнѪѷѠ ……………………………………………. яѬҖєѠэмѤьъѣ
(…………………………………………….)

✄

ўєѥѕѯўшѫ : 1. яѬҖщѪѠўѫҖьъѨѷєѠэмѤьъѣлѣшҖѠкєѠэмѤьъѣѲўҖяѬҖіѤэєѠэмѤьъѣѯёѨѕкіѥѕѯчѨѕњ ѯюҝѕяѬҖѯеҖѥюіѣнѫєѰјѣѠѠдѯѝѨѕк
Җ ѲўҖяѬҖіѤэєѠэмѤьъѣўјѥѕзьѯёѪѷѠѰѕддѥіјкзѣѰььѯѝѨѕкѳчҖ
јкзѣѰььѳєҕѝѥєѥіщѰэҕкѰѕдлѼѥьњьўѫь
2. яѬҖєѠэѠѼѥьѥл ѰјѣяѬҖѳчҖіѤэєѠэѠѼѥьѥл лѣшҖѠкѰьэѝѼѥѯьѥэѤшіюіѣнѥньєѥёіҖѠєўьѤкѝѪѠєѠэѠѼѥьѥлчҖњѕ
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ѰээўьѤкѝѪѠєѠэмѤьъѣ Ѱээ е.
(ѰээъѨѷдѼѥўьчіѥѕдѥішҕѥкѵ ъѨѷлѣєѠэмѤьъѣъѨѷјѣѯѠѨѕчнѤчѯльшѥѕшѤњ)
ѯеѨѕьъѨѷ ………………………………………………
њѤьъѨѷ ……. ѯчѪѠь ……… ё.ћ. ………………….
еҖѥёѯлҖѥ ……………………………………………………………………….ѝѤрнѥшѧ ………………………………………….
ѠѕѬҕэҖѥьѯјеъѨѷ …………………………………щьь……………………………….шѼѥэј/Ѱењк…………………………………………..
ѠѼѥѯѓѠ …………………………………………лѤкўњѤч………………………………..іўѤѝѳюіќцѨѕҙ ……………………………………
ѯюҝьяѬҖщѪѠўѫҖьеѠк эіѧќѤъ ѰѠѶчњѥьоҙѠѧьђѠіҙѯєнѤѷьѯъзѱьѱјѕѨ лѼѥдѤч (єўѥнь) ѱчѕщѪѠ
ўѫҖьлѼѥьњьъѤѸкѝѧѸьіњє ……………………….ўѫҖь ѰјѣѠѠдѯѝѨѕкјкзѣѰььѳчҖѯъҕѥдѤэ ………………….. ѯѝѨѕк чѤкьѨѸ
ўѫҖьѝѥєѤр ……….…………….. ўѫҖь ѰјѣѠѠдѯѝѨѕкјкзѣѰььѳчҖѯъҕѥдѤэ ………………….. ѯѝѨѕк
ўѫҖьэѫіѧєѝѧъыѧѻ ………………………. ўѫҖь ѰјѣѠѠдѯѝѨѕкјкзѣѰььѳчҖѯъҕѥдѤэ .…………………. ѯѝѨѕк
еѠєѠэмѤьъѣѲўҖ
(2)
………………………………………. Ѡѥѕѫ ……………юҍ ѠѕѬҕэҖѥьѯјеъѨѷ ………………………………………….
щьь …………………………………………….шѼѥэј/Ѱењк ………………………………..ѠѼѥѯѓѠ/ѯеш …………………………….
лѤкўњѤч ………………………………………… іўѤѝѳюіќцѨѕҙ …………………………….. ўіѪѠ
(2)
………………………………………. Ѡѥѕѫ ……………юҍ ѠѕѬҕэҖѥьѯјеъѨѷ ………………………………………….
щьь …………………………………………….шѼѥэј/Ѱењк ………………………………..ѠѼѥѯѓѠ/ѯеш …………………………….
лѤкўњѤч ………………………………………… іўѤѝѳюіќцѨѕҙ …………………………….. ўіѪѠ
(3)
………………………………………. Ѡѥѕѫ ……………юҍ ѠѕѬҕэҖѥьѯјеъѨѷ ………………………………………….
щьь …………………………………………….шѼѥэј/Ѱењк ………………………………..ѠѼѥѯѓѠ/ѯеш …………………………….
лѤкўњѤч ………………………………………… іўѤѝѳюіќцѨѕҙ ……………………………..
зьѲчзьўьѩѷкѯёѨѕкзьѯчѨѕњѯюҝьяѬҖѰъьеѠкеҖѥёѯлҖѥѯёѪѷѠюіѣнѫєѰјѣѠѠдѯѝѨѕкјкзѣѰььѰъьеҖѥёѯлҖѥ Ѳьдѥі
юіѣнѫєѝѥєѤряѬщ
Җ ѪѠўѫҖь зіѤѸкъѨѷ 1/2553 ѲьњѤьћѫдіҙъѨѷ 23 ѯєќѥѕь 2553 ѯњјѥ 14.30 ь. ц.ўҖѠкюіѣнѫє BALLROOM
SALON A нѤѸь 2 ѱікѰіє Swissotel Le Concorde Bangkok щььіѤнчѥѓѧѯќд ѯешўҖњѕењѥк дъє. ўіѪѠлѣёѩкѯјѪѷѠьѳю
ѲьњѤь ѯњјѥ ѰјѣѝщѥьъѨѷѠѪѷьчҖњѕ
еҖѥёѯлҖѥеѠєѠэмѤьъѣѲўҖяѬҖіѤэєѠэмѤьъѣѠѠдѯѝѨѕкјкзѣѰььѰъьеҖѥёѯлҖѥѲьдѥіюіѣнѫєзіѤкѸ ьѨѸ чѤкьѨѸ
њѥіѣъѨѷ 1 іѤэіѠкіѥѕкѥьдѥіюіѣнѫєѝѥєѤряѬҖщѪѠўѫҖьзіѤѸкъѨѷ 1/2552 ѯєѪѷѠњѤьъѨѷ 24 ѯєќѥѕь 2552

Ŀ
Ŀ

ѲўҖяѬҖіѤэєѠэмѤьъѣєѨѝѧъыѧёѧлѥіцѥѰјѣјкєшѧѰъьеҖѥёѯлҖѥѳчҖъѫдюіѣдѥішѥєъѨѷѯўѶьѝєзњі
ѲўҖяѬҖіѤэєѠэмѤьъѣѠѠдѯѝѨѕкјкзѣѰььшѥєзњѥєюіѣѝкзҙеѠкеҖѥёѯлҖѥ чѤкьѨѸ

Ŀ

ѯўѶьчҖњѕ

Ŀ

ѳєҕѯўѶьчҖњѕ

Ŀ

кчѠѠдѯѝѨѕк

њѥіѣъѨѷ 2 іѤэъіѥэіѥѕкѥьяјдѥічѼѥѯьѧькѥьеѠкэіѧќѤъѲьіѠэюҍ 2552 ѰјѣіѥѕкѥьюіѣлѼѥюҍ

Ŀ
Ŀ

ѲўҖяѬҖіѤэєѠэмѤьъѣєѨѝѧъыѧёѧлѥіцѥѰјѣјкєшѧѰъьеҖѥёѯлҖѥѳчҖъѫдюіѣдѥішѥєъѨѷѯўѶьѝєзњі
ѲўҖяѬҖіѤэєѠэмѤьъѣѠѠдѯѝѨѕкјкзѣѰььшѥєзњѥєюіѣѝкзҙеѠкеҖѥёѯлҖѥ чѤкьѨѸ

✄

Ŀ

ѯўѶьчҖњѕ

Ŀ

ѳєҕѯўѶьчҖњѕ

16

6

Ŀ

кчѠѠдѯѝѨѕк

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุล บัญชีกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดของบริษัทฯประจําป 2552

□
□

ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

□
วาระที่ 4

□

ไมเห็นดวย

งดออกเสียง

ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

□

เห็นดวย

□

ไมเห็นดวย

□

งดออกเสียง

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ

□
□

ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

□
□
□

การแตงตั้งกรรมการทั้งชุด
เห็นดวย

□

□

งดออกเสียง

ไมเห็นดวย

□

งดออกเสียง

ไมเห็นดวย

□

งดออกเสียง

□

งดออกเสียง

□

งดออกเสียง

ไมเห็นดวย

การแตงตั้งกรรมการ เปนรายบุคคล

ชื่อกรรมการนายพงษเทพ ผลอนันต

□

เห็นดวย

□

ชื่อกรรมการนายภิสัก จารุดิลก

□

เห็นดวย

□

ชื่อกรรมการนายศรีภพ สารสาส

□

เห็นดวย

□

ไมเห็นดวย

ชื่อกรรมการนายกิจจา เหลาบุญชัย

□
วาระที่ 6

□

พิจารณาจัดสรรเงินกําไรและการจายเงินปนผลประจําป 2552

□
□

วาระที่ 5

เห็นดวย

เห็นดวย

□

ไมเห็นดวย

พิจารณาคาตอบแทนกรรมการ

□
□

ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

□

เห็นดวย

□
17

ไมเห็นดวย

□

งดออกเสียง

њѥіѣъѨѷ 7

ёѧлѥіцѥѰшҕкшѤѸкяѬҖѝѠээѤрнѨ ѰјѣдѼѥўьчзҕѥшѠэѰъь

Ŀ
Ŀ

ѲўҖяѬҖіѤэєѠэмѤьъѣєѨѝѧъыѧёѧлѥіцѥѰјѣјкєшѧѰъьеҖѥёѯлҖѥѳчҖъѫдюіѣдѥішѥєъѨѷѯўѶьѝєзњі
ѲўҖяѬҖіѤэєѠэмѤьъѣѠѠдѯѝѨѕкјкзѣѰььшѥєзњѥєюіѣѝкзҙеѠкеҖѥёѯлҖѥ чѤкьѨѸ

Ŀ

ѯўѶьчҖњѕ

Ŀ

ѳєҕѯўѶьчҖњѕ

Ŀ

кчѠѠдѯѝѨѕк

дѥіјкзѣѰььѯѝѨѕкеѠкяѬҖіѤэєѠэмѤьъѣѲьњѥіѣѲчъѨѷѳєҕѯюҝьѳюшѥєъѨѷіѣэѫѳњҖѲьўьѤкѝѪѠєѠэмѤьъѣьѨѸѲўҖщѪѠњҕѥдѥі
јкзѣѰььѯѝѨѕкьѤѸьѳєҕщѬдшҖѠк ѰјѣѳєҕщѪѠѯюҝьдѥіјкзѣѰььѯѝѨѕкеѠкяѬҖщѪѠўѫҖь
ѲьдіцѨъѨѷеҖѥёѯлҖѥѳєҕѳчҖіѣэѫзњѥєюіѣѝкзҙѲьдѥіѠѠдѯѝѨѕкјкзѣѰььѲьњѥіѣѲчѳњҖўіѪѠіѣэѫѳњҖѳєҕнѤчѯльўіѪѠѲь
діцѨъѨѷєѨюіѣнѫєєѨдѥіёѧлѥіцѥўіѪѠјкєшѧѲьѯіѪѠ
ѷ кѲчьѠдѯўьѪѠлѥдѯіѪѷѠкъѨѷіѣэѫѳњҖеҖѥкшҖь іњєщѩкдіцѨъѨѷєѨдѥіѰдҖѳе
ѯюјѨѷѕьѰюјкўіѪѠѯёѧѷєѯшѧєеҖѠѯъѶлліѧкюіѣдѥіѲч ѲўҖяіѬҖ ѤэєѠэмѤьъѣєѨѝѧъыѧёѧлѥіцѥѰјѣјкєшѧѰъьеҖѥёѯлҖѥѳчҖъѫдюіѣдѥі
шѥєъѨѷѯўѶьѝєзњі
дѧлдѥіѲчъѨѷяѬҖіѤэєѠэмѤьъѣдіѣъѼѥѳюѲьдѥіюіѣнѫє ѯњҖьѰшҕдіцѨъѨѷяѬҖіѤэєѠэмѤьъѣѳєҕѠѠдѯѝѨѕкшѥєъѨѷеҖѥёѯлҖѥѳчҖ
іѣэѫѲьўьѤкѝѪѠєѠэмѤьъѣ ѲўҖщѠ
Ѫ ѯѝєѪѠьњҕѥеҖѥёѯлҖѥѳчҖдіѣъѼѥѯѠкъѫдюіѣдѥі

јкнѪѷѠ …………………………………………………яѬҖєѠэмѤьъѣ
(…..………………………………………….)

јкнѪѷѠ …………………………………………………яѬҖіѤэєѠэмѤьъѣ
(…..………………………………………….)

јкнѪѷѠ …………………………………………………яѬҖіѤэєѠэмѤьъѣ
(…..………………………………………….)

јкнѪѷѠ …………………………………………………яѬҖіѤэєѠэмѤьъѣ
(…..………………………………………….)

✄

ўєѥѕѯўшѫ : 1. яѬҖщѪѠўѫҖьъѨѷєѠэмѤьъѣлѣшҖѠкєѠэмѤьъѣѲўҖяѬҖіѤэєѠэмѤьъѣѯёѨѕкіѥѕѯчѨѕњѯюҝьяѬҖѯеҖѥіҕњєюіѣнѫєѰјѣѠѠдѯѝѨѕ
јкзѣѰььѳєҕѝѥєѥіщѰэҕкѰѕдлѼѥьњьўѫҖьѲўҖяѬҖіѤэєѠэмѤьъѣўјѥѕзьѯёѪѷѠѰѕддѥіјкзѣѰььѯѝѨѕкѳчҖ
2. њѥіѣѯјѪѠдшѤѸкдіієдѥіѝѥєѥіщѯјѪѠдшѤѸкдіієдѥіъѤѸкнѫчўіѪѠѯјѪѠдшѤѸкдіієдѥіѯюҝьіѥѕэѫззј
3. діцѨъѨѷяѬҖщѪѠўѫҖьюіѣѝкзҙлѣєѠэмѤьъѣѲўҖдѤэдіієдѥіѠѧѝіѣ яѬщ
Җ ѪѠўѫҖьѝѥєѥіщѯјѪѠдєѠэмѤьъѣѲўҖдѤэдіієдѥіѠѧѝіѣзѪѠ
ьѥѕѱнзнѤѕ шѤкѸ ёѬјѝѧьыьѥ ўіѪѠьѥѕёкќҙѯъё яјѠьѤьшҙ ўіѪѠ ьѥѕћіѨѓё ѝѥіѝѥѝ ўіѪѠьѥѕнѥшѧнѥѕ ѯѕѶьэѼѥіѫк
ъҕѥьўьѩѷкъҕѥьѲчдҖѳчҖ
4. яѬҖєѠэѠѼѥьѥл ѰјѣяѬҖѳчҖіѤэєѠэѠѼѥьѥл лѣшҖѠкѰьэѝѼѥѯьѥэѤшіюіѣнѥньєѥёіҖѠєдѤэўьѤкѝѪѠєѠэѠѼѥьѥлчҖњѕ

18

7

юҌчѠѥді 20 эѥъ

ѰээўьѤкѝѪѠєѠэмѤьъѣ Ѱээ з.
(ѰээъѨѷѲнҖѯмёѥѣдіцѨяѬҖщѪѠўѫҖьѯюҝьяѬҖјкъѫьшҕѥкюіѣѯъћѰјѣѰшҕкшѤкѸ ѲўҖзѤѝѱшѯчѨѕь
(Custodian)ѲьюіѣѯъћѳъѕѯюҝьяѬҖіѤэѐѥдѰјѣчѬѰјўѫь
Җ )
ѯеѨѕьъѨѷ ………………………………………………
њѤьъѨѷ ……. ѯчѪѠь ……… ё.ћ. ………………….
еҖѥёѯлҖѥ ……………………………………………………………………….ѝѤрнѥшѧ ………………………………………….
ѠѕѬҕэҖѥьѯјеъѨѷ …………………………………щьь……………………………….шѼѥэј/Ѱењк…………………………………………..
ѠѼѥѯѓѠ …………………………………………лѤкўњѤч………………………………..іўѤѝѳюіќцѨѕҙ ……………………………………
ѯюҝьяѬҖщѪѠўѫҖьеѠк эіѧќѤъ ѰѠѶчњѥьоҙѠѧьђѠіҙѯєнѤѷьѯъзѱьѱјѕѨ лѼѥдѤч (єўѥнь) ѱчѕщѪѠ
ўѫҖьлѼѥьњьъѤѸкѝѧѸьіњє ……………………….ўѫҖь ѰјѣѠѠдѯѝѨѕкјкзѣѰььѳчҖѯъҕѥдѤэ ………………….. ѯѝѨѕк чѤкьѨѸ
ўѫҖьѝѥєѤр ……….…………….. ўѫҖь ѰјѣѠѠдѯѝѨѕкјкзѣѰььѳчҖѯъҕѥдѤэ ………………….. ѯѝѨѕк
ўѫҖьэѫіѧєѝѧъыѧѻ ………………………. ўѫҖь ѰјѣѠѠдѯѝѨѕкјкзѣѰььѳчҖѯъҕѥдѤэ .…………………. ѯѝѨѕк
еѠєѠэмѤьъѣѲўҖ
(3)
………………………………………. Ѡѥѕѫ ……………юҍ ѠѕѬҕэҖѥьѯјеъѨѷ ………………………………………….
щьь …………………………………………….шѼѥэј/Ѱењк ………………………………..ѠѼѥѯѓѠ/ѯеш …………………………….
лѤкўњѤч ………………………………………… іўѤѝѳюіќцѨѕҙ …………………………….. ўіѪѠ
(2)
………………………………………. Ѡѥѕѫ ……………юҍ ѠѕѬҕэҖѥьѯјеъѨѷ ………………………………………….
щьь …………………………………………….шѼѥэј/Ѱењк ………………………………..ѠѼѥѯѓѠ/ѯеш …………………………….
лѤкўњѤч ………………………………………… іўѤѝѳюіќцѨѕҙ …………………………….. ўіѪѠ
(3)
………………………………………. Ѡѥѕѫ ……………юҍ ѠѕѬҕэҖѥьѯјеъѨѷ ………………………………………….
щьь …………………………………………….шѼѥэј/Ѱењк ………………………………..ѠѼѥѯѓѠ/ѯеш …………………………….
лѤкўњѤч ………………………………………… іўѤѝѳюіќцѨѕҙ ……………………………..
зьѲчзьўьѩѷкѯёѨѕкзьѯчѨѕњѯюҝьяѬҖѰъьеѠкеҖѥёѯлҖѥѯёѪѷѠюіѣнѫєѰјѣѠѠдѯѝѨѕкјкзѣѰььѰъьеҖѥёѯлҖѥ Ѳьдѥі
юіѣнѫєѝѥєѤряѬщ
Җ ѪѠўѫҖь зіѤѸкъѨѷ 1/2553 ѲьњѤьћѫдіҙъѨѷ 23 ѯєќѥѕь 2553 ѯњјѥ 14.30 ь. ц.ўҖѠкюіѣнѫє BALLROOM
SALON A нѤѸь 2 ѱікѰіє Swissotel Le Concorde Bangkok щььіѤнчѥѓѧѯќд ѯешўҖњѕењѥк дъє. ўіѪѠлѣёѩкѯјѪѷѠьѳю
ѲьњѤь ѯњјѥ ѰјѣѝщѥьъѨѷѠѪѷьчҖњѕ
еҖѥёѯлҖѥеѠєѠэмѤьъѣѲўҖяѬҖіѤэєѠэмѤьъѣѠѠдѯѝѨѕкјкзѣѰььѰъьеҖѥёѯлҖѥѲьдѥіюіѣнѫєзіѤкѸ ьѨѸ чѤкьѨѸ
њѥіѣъѨѷ 1 іѤэіѠкіѥѕкѥьдѥіюіѣнѫєѝѥєѤряѬҖщѪѠўѫҖьзіѤѸкъѨѷ 1/2552 ѯєѪѷѠњѤьъѨѷ 24 ѯєќѥѕь 2552

Ŀ
Ŀ

ѲўҖяѬҖіѤэєѠэмѤьъѣєѨѝѧъыѧёѧлѥіцѥѰјѣјкєшѧѰъьеҖѥёѯлҖѥѳчҖъѫдюіѣдѥішѥєъѨѷѯўѶьѝєзњі
ѲўҖяѬҖіѤэєѠэмѤьъѣѠѠдѯѝѨѕкјкзѣѰььшѥєзњѥєюіѣѝкзҙеѠкеҖѥёѯлҖѥ чѤкьѨѸ

Ŀ

ѯўѶьчҖњѕ

Ŀ

ѳєҕѯўѶьчҖњѕ

Ŀ

кчѠѠдѯѝѨѕк

њѥіѣъѨѷ 2 іѤэъіѥэіѥѕкѥьяјдѥічѼѥѯьѧькѥьеѠкэіѧќѤъѲьіѠэюҍ 2552 ѰјѣіѥѕкѥьюіѣлѼѥюҍ

Ŀ
Ŀ

ѲўҖяѬҖіѤэєѠэмѤьъѣєѨѝѧъыѧёѧлѥіцѥѰјѣјкєшѧѰъьеҖѥёѯлҖѥѳчҖъѫдюіѣдѥішѥєъѨѷѯўѶьѝєзњі
ѲўҖяѬҖіѤэєѠэмѤьъѣѠѠдѯѝѨѕкјкзѣѰььшѥєзњѥєюіѣѝкзҙеѠкеҖѥёѯлҖѥ чѤкьѨѸ
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุล บัญชีกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดของบริษัทฯประจําป 2552

□
□

ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

□
วาระที่ 4

□

ไมเห็นดวย

งดออกเสียง

ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

□

เห็นดวย

□

ไมเห็นดวย

□

งดออกเสียง

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ

□
□

ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

□
□
□

การแตงตั้งกรรมการทั้งชุด
เห็นดวย

□

ไมเห็นดวย

□

เห็นดวย

ชื่อกรรมการนายภิสัก จารุดล
ิ ก

□

เห็นดวย

ชื่อกรรมการนายศรีภพ สารสาส

□

งดออกเสียง

เห็นดวย

□

ไมเห็นดวย

□

งดออกเสียง

□

ไมเห็นดวย

□

งดออกเสียง

□

ไมเห็นดวย

□

งดออกเสียง

ไมเห็นดวย

□

งดออกเสียง

ชื่อกรรมการนายกิจจา เหลาบุญชัย

□

□

การแตงตั้งกรรมการ เปนรายบุคคล

ชื่อกรรมการนายพงษเทพ ผลอนันต

วาระที่ 6

□

พิจารณาจัดสรรเงินกําไรและการจายเงินปนผลประจําป 2552

□
□

วาระที่ 5

เห็นดวย

เห็นดวย

□

พิจารณาคาตอบแทนกรรมการ

□
□

ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

□

เห็นดวย

□
20

ไมเห็นดวย

□

งดออกเสียง

њѥіѣъѨѷ 7

ёѧлѥіцѥѰшҕкшѤѸкяѬҖѝѠээѤрнѨ ѰјѣдѼѥўьчзҕѥшѠэѰъь

Ŀ
Ŀ

ѲўҖяѬҖіѤэєѠэмѤьъѣєѨѝѧъыѧёѧлѥіцѥѰјѣјкєшѧѰъьеҖѥёѯлҖѥѳчҖъѫдюіѣдѥішѥєъѨѷѯўѶьѝєзњі
ѲўҖяѬҖіѤэєѠэмѤьъѣѠѠдѯѝѨѕкјкзѣѰььшѥєзњѥєюіѣѝкзҙеѠкеҖѥёѯлҖѥ чѤкьѨѸ

Ŀ

ѯўѶьчҖњѕ

Ŀ

ѳєҕѯўѶьчҖњѕ

Ŀ

кчѠѠдѯѝѨѕк

дѥіјкзѣѰььѯѝѨѕкеѠкяѬҖіѤэєѠэмѤьъѣѲьњѥіѣѲчъѨѷѳєҕѯюҝьѳюшѥєъѨѷіѣэѫѳњҖѲьўьѤкѝѪѠєѠэмѤьъѣьѨѸѲўҖщѪѠњҕѥдѥі
јкзѣѰььѯѝѨѕкьѤѸьѳєҕщѬдшҖѠк ѰјѣѳєҕщѪѠѯюҝьдѥіјкзѣѰььѯѝѨѕкеѠкяѬҖщѪѠўѫҖь
ѲьдіцѨъѨѷеҖѥёѯлҖѥѳєҕѳчҖіѣэѫзњѥєюіѣѝкзҙѲьдѥіѠѠдѯѝѨѕкјкзѣѰььѲьњѥіѣѲчѳњҖўіѪѠіѣэѫѳњҖѳєҕнѤчѯльўіѪѠѲь
діцѨъѨѷєѨюіѣнѫєєѨдѥіёѧлѥіцѥўіѪѠјкєшѧѲьѯіѪѠ
ѷ кѲчьѠдѯўьѪѠлѥдѯіѪѷѠкъѨѷіѣэѫѳњҖеҖѥкшҖь іњєщѩкдіцѨъѨѷєѨдѥіѰдҖѳе
ѯюјѨѷѕьѰюјкўіѪѠѯёѧѷєѯшѧєеҖѠѯъѶлліѧкюіѣдѥіѲч ѲўҖяіѬҖ ѤэєѠэмѤьъѣєѨѝѧъыѧёѧлѥіцѥѰјѣјкєшѧѰъьеҖѥёѯлҖѥѳчҖъѫдюіѣдѥі
шѥєъѨѷѯўѶьѝєзњі
дѧлдѥіѲчъѨѷяѬҖіѤэєѠэмѤьъѣдіѣъѼѥѳюѲьдѥіюіѣнѫє ѯњҖьѰшҕдіцѨъѨѷяѬҖіѤэєѠэмѤьъѣѳєҕѠѠдѯѝѨѕкшѥєъѨѷеҖѥёѯлҖѥѳчҖ
іѣэѫѲьўьѤкѝѪѠєѠэмѤьъѣ ѲўҖщѠ
Ѫ ѯѝєѪѠьњҕѥеҖѥёѯлҖѥѳчҖдіѣъѼѥѯѠкъѫдюіѣдѥі

јкнѪѷѠ …………………………………………………яѬҖєѠэмѤьъѣ
(…..………………………………………….)

јкнѪѷѠ …………………………………………………яѬҖіѤэєѠэмѤьъѣ
(…..………………………………………….)

јкнѪѷѠ …………………………………………………яѬҖіѤэєѠэмѤьъѣ
(…..………………………………………….)

јкнѪѷѠ …………………………………………………яѬҖіѤэєѠэмѤьъѣ
(…..………………………………………….)

✄

ўєѥѕѯўшѫ : 1. ўьѤкѝѪѠъѠэѠѼѥьѥлѰээ з. .ѲнҖдіцѨъѨѷяѬҖщѪѠўѫҖьюіѥдтнѪѷѠѲьъѣѯэѨѕьѯюҝьяѬј
Җ къѫьшҕѥкюіѣѯъћѰјѣ
ѰшҕкшѤѸкѲўҖзѤѝѱшѯчѨѕь (Custodian) ѲьюіѣѯъћѳъѕѯюҝьяѬҖіэ
Ѥ ѐѥдѰјѣчѬѰјўѫҖьѲўҖѯъҕѥьѤѸь
2. ўјѤдуѥьъѨѷшҖѠкѰьэёіҖѠєдѤэўьѤкѝѪѠєѠэмѤьъѣ зѪѠ
i. ўьѤкѝѪѠєѠэѠѼѥьѥллѥдяѬҖщѪѠўѫь
Җ ѲўҖзѤѝѱшѯчѨѕь (Custodian) ѯюҝьяѬҖчѼѥѯьѧьдѥіјкьѥєѲьўьѤкѝѪѠ
єѠэмѤьъѣѰъь
ii. ўьѤкѝѪѠѕѪьѕѤьњҕѥяѬҖјкьѥєѲьўьѤкѝѪѠєѠэмѤьъѣѰъьѳчҖіѤэѠьѫрѥшюіѣдѠэыѫідѧлзѤѝѱшѯчѨѕь
(Custodian)
3. яѬҖщѪѠўѫҖьъѨѷєѠэмѤьъѣлѣшҖѠкєѠэмѤьъѣѲўҖяѬҖіѤэєѠэмѤьъѣѯёѨѕкіѥѕѯчѨѕњѯюҝьяѬҖѯеҖѥюіѣнѫєѰјѣѠѠдѯѝѨѕк
јкзѣѰьь ѳєҕѝѥєѥіщѰэҕкѰѕдлѼѥьњьўѫҖьѲўҖяіѬҖ ѤэєѠэмѤьъѣўјѥѕзьѯёѪѷѠѰѕддѥіјкзѣѰььѯѝѨѕкѳчҖ
4. њѥіѣѯјѪѠдшѤѸкдіієдѥіѝѥєѥіщѯјѪѠдшѤѸкдіієдѥіъѤѸкнѫчўіѪѠѯјѪѠдшѤѸкдіієдѥіѯюҝьіѥѕэѫззј
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