ADVANCED INFORMATION TECHNOLOGY PUBLIC CO., LTD.

ที่ AIT (SVP-SEC) 009/2554
วันที่ 11 มีนาคม 2554
เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผูถ ือหุนครั้งที่ 1/2554
เรียน ทานผูถือหุน
สิ่งที่สงมาดวย
1. รายงานประจําป 2553
2. สําเนาขอบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผูถ อื หุน
3. วิธีการนับคะแนนและการประกาศผลคะแนน การประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2554
4. รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2553
5. รายการเอกสารที่ตองแสดงและสงมอบใหแกบริษัทในการลงทะเบียนเขาประชุม
6. นิยามคุณสมบัติกรรมการอิสระ
7. เอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุม 4, 5, 6 และ 7
8. แบบฟอรมหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
ดวยบริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) จะจัดใหมีการประชุมสามัญผูถ ือหุนครั้งที่ 1/2554
ในวันศุกรที่ 8 เมษายน 2554 เวลา 10.00 น. ณ หองราชพฤกษบอลรูม สโมสรราชพฤกษ ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210 เพื่อพิจารณาเรื่องตางๆตามระเบียบวาระดังตอไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ ือหุนครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2553
บริษัทฯไดจดั ทํารายงานการประชุมสามัญผูถ ือหุนประจําป 2553 ซึ่งไดจดั ขึน้ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2553 ตามสิ่งที่สงมา
ดวย 4 นับแตวันประชุมตามทีก่ ฎหมายกําหนด พรอมทั้งเผยแพรทางเว็ปไซตของบริษัทฯ (www.ait.co.th) แลวไมปรากฏวา
มีผูคดั คานหรือขอแกไขใดๆ
ความเห็นคณะกรรมการฯ: เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผูถ ือหุนประจําป 2553 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2553
ดังกลาวใหผถู ือหุนรับรอง
ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2553 และรายงานประจําป
บริษัทฯไดรวบรวมจัดทํารายงานเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ในดานตางๆ ในรอบป 2553 ดังรายละเอียดปรากฏใน
รายงานประจําป 2553 ตามสิ่งทีส่ งมาดวย 1
ความเห็นคณะกรรมการฯ: เห็นควรสรุปรายงานเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯในรอบป 2553 ใหผูถอื หุนรับทราบในวัน
ประชุมสามัญผูถ ือหุนฯ
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ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุล บัญชีกําไรขาดทุน ของบริษัทฯประจําป 2553
บริษัทไดจัดทํางบดุล บัญชีกําไรขาดทุนและงบกระแสเงินสดของบริษัทฯประจําป 2553 ซึ่งรับรองโดยผูส อบบัญชี
บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด และผานการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบเรียบรอยแลว โดยมี
รายละเอียด ปรากฏในรายงานประจําป 2553 ของบริษัทฯ ตามสิง่ ที่สงมาดวย 1
ความเห็นคณะกรรมการฯ: เห็นสมควรใหผูถือหุน พิจารณาอนุมัติงบดุล บัญชีกําไรขาดทุนของบริษัทฯประจําป 2553 ซึ่ง
แสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯในรอบป 2553
ระเบียบวาระที่ 4

พิจารณาจัดสรรเงินกําไรและการจายเงินปนผลประจําป 2553
ความเห็นคณะกรรมการฯ: จากการประชุมของคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2554 พิจารณา
แลวเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถ ือหุนพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิ จากผลการดําเนินงานในป 2553 ดังนี้
4.1 บริษัทไดจดั สรรกําไรเปนสํารองตามกฎหมายครบตามจํานวนแลว
4.2 จัดสรรเปนเงินปนผลอีก ในอัตราหุนละ 3.00 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับเงินปนผลระหวางกาลในอัตราหุนละ 1.50 บาท
เทากับบริษัทจายเงินปนผลรวมทั้งป 2553 ในอัตราหุนละ 4.50 บาท โดยกําหนดวัน Record Date เปนวันที่ 21 เมษายน
2554 และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยปดสมุดทะเบียน
พักการโอนหุนเพื่อสิทธิในการรับเงินปนผลในวันที่ 22 เมษายน 2554 และจะจายเงินปนผลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2554
4.3 กําไรสวนที่เหลือ บริษัทจะจัดเปนกําไรสะสมที่ยังไมจัดสรรตอไป

ระเบียบวาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ
ตามขอบังคับบริษัท ในหมวด 3 ขอ 16 กําหนดไววา ในการประชุมสามัญผูถ ือหุนทุกครั้ง จะตองมีการเลือกตั้ง
กรรมการใหมแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยกําหนดไวใหกรรมการออกครั้งละ 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการ คือ 4
ทาน จากการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2554 มีกรรมการ 4 ทาน ที่ตองออกตามวาระ คือ
นายธนา ไชยประสิทธิ์ นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา นายสุรพร รักตประจิต และนายกิตติศักดิ์ สพโชคชัย
ในการพิจารณาเสนอชื่อกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายใหคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ดําเนินการพิจารณาเสนอชื่อผูทเี่ หมาะสมเปนกรรมการตอคณะกรรมการบริษัท และ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนไดเสนอความเห็นตอคณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่มสี วนไดเสีย
มิไดรวมพิจารณา) เพื่อเสนอตอที่ประชุมผูถ ือหุน เพื่อใหแตงตั้งกรรมการที่ออกตามระเบียบวาระทั้ง 4 ทานกลับเขาเปน
กรรมการอีกวาระหนึ่ง สําหรับประวัติของผูที่คณะกรรมการเสนอชื่อเพื่อแตงตั้งเปนกรรมการ และรายละเอียดในการ
พิจารณาปรากฏตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 5
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ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัตติ ามขอพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทนเสนอ กลาวคือรับทราบการออกตามวาระของกรรมการจํานวน 4 ทานคือ นายธนา ไชยประสิทธิ์ นายโชคชัย
ตั้งพูลสินธนา นายสุรพร รักตประจิต และนายกิตติศกั ดิ์ สพโชคชัย และพิจารณาแตงตั้ง นายธนา ไชยประสิทธิ์
นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา นายสุรพร รักตประจิต และนายกิตติศักดิ์ สพโชคชัย กลับเขาเปนกรรมการอีกวาระหนึ่ง
ระเบียบวาระที่ 6

พิจารณาคาตอบแทนกรรมการ
ในการพิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน มีความเห็นตอ
คณะกรรมการบริษัท ดังนี้
1. เนื่องจากเบี้ยประชุมและคาตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนยังคงอัตราเดิม ที่ไดรับการอนุมัตจิ ากที่ประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่
1/2552 แลว จึงไมตองนํามาขออนุมัติจากทีป่ ระชุมอีก
2. นําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อใหที่ประชุมสามัญผูถ ือหุนพิจารณาอนุมัติจา ยคาตอบแทนกรรมการในรูปของ
เงินบําเหน็จประจําป 2553 เปนเงิน 11.5 ลานบาท โดยจายจากคาใชจายในป 2554 และใหประธานกรรมการเปนผู
จัดสรรคาตอบแทนประจําป
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถ ือหุนพิจารณาอนุมัติคา ตอบแทนกรรมการประจําป 2553 เปน
เงิน 11.5 ลานบาท สวนอัตราเบี้ยประชุมและคาตอบแทนรายเดือนไดรับการอนุมัติจากการประชุมสามัญผูถ ือหุนครั้งที่
1/2552 แลวและยังคงใชอัตราเดิมอยูจึงไมตองขออนุมัติในการประชุมครั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทนเสนอมา

ระเบียบวาระที่ 7

พิจารณาแตงตัง้ ผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทน
ตามขอบังคับบริษัท ในหมวด 8 ขอ 54 กําหนดไววา ในการประชุมสามัญผูถ ือหุนทุกครั้งจะตองมีการแตงตั้งผูตรวจ
สอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี
จากการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2554 คณะกรรมการ
ตรวจสอบไดประชุมพิจารณาคัดเลือกผูต รวจสอบบัญชีของบริษัทในป 2554 แลวมีมติเสนอผลการพิจารณาตอทีป่ ระชุม
คณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2554 เพื่อแตงตั้ง นายกฤษดา เลิศวนา ผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 4958 และ/หรือ นายศุภชัย ปญญาวัฒโน ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3930 และ/หรือ นางชลรส อัศวราภรณ
ผูสอบบัญชีรับ อนุญาตเลขที่ 4523 เปนผูสอบบัญชีของบริษัทในป 2554 ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบไดตอ รองคา
ตรวจสอบบัญชีใน ป 2554 แลว คาตรวจสอบบัญชีของบริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) เปนเงิน
1,155,000 บาทตอป ซึ่งยังคงอัตราเดียวกันกับของป 2553 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระที่ 7
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมพิจารณาแตงตั้ง
นายกฤษดา เลิศวนา ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 และ/หรือ
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นายศุภชัย ปญญาวัฒโน ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3930 และ/หรือ
นางชลรส สันติอัศวราภรณ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4523 เปนผูสอบบัญชีของบริษัทในป 2554 และกําหนดคา
ตรวจสอบบัญชี ในป 2554 ของบริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) เปนเงิน 1,155,000 บาทตอป
เทาเดิม
ระเบียบวาระอื่นๆ (ถามี)
บริษัทกําหนดวันกําหนดรายชื่อผูถ ือหุนเพื่อสิทธิในการเขารวมประชุมสามัญผูถ ือหุน (Record Date) ในวันที่ 9 มีนาคม
2554 และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยปดสมุดทะเบียนรวบรวม
รายชื่อผูถ ือหุนเพื่อสิทธิในการเขารวมประชุมในวันที่ 10 มีนาคม 2554
จึงขอเรียนเชิญทานเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกลาวโดยพรอมเพรียงกัน โดยปฎิบตั ิตามหลักเกณฑและวิธี
ปฎิบัติในการเขารวมประชุม การมอบฉันทะใหเขารวมประชุมและการออกเสียงลงคะแนนที่นําสงมาพรอมหนังสือเชิญประชุมนี้
แลว

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
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สําเนาขอบังคับที่ใชในการประชุมสามัญผูถ ือหุน
หมวดที่ 4
การประชุมผูถือหุน
ขอ 29 คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถ ือหุนเปนการประชุมสามัญประจําป ภายใน 4 เดือน นับแตวันสิ้นสุดรอบปบัญชีของบริษัท
การประชุมผูถ ือหุนคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ใหเรียกวา การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถ ือหุนเปนการประชุมวิสามัญ
เมื่อใดก็ไดสุดแตจะเห็นสมควร หรือผูถ ือหุนซึ่งมีหุนนับจํานวนรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 5 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด หรือผูถือหุน
ไมนอยกวา 25 คน ซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 10 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดเขาชื่อกันทําหนังสือขอใหคณะกรรมการ
เรียกประชุมผูถอื หุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได แตตองระบุเหตุผลในการที่ขอใหเรียกประชุมไวในหนังสือดังกลาวนั้น ในกรณีนี้ให
คณะกรรมการจัดประชุมผูถอื หุน ภายใน 1 เดือนนับแตวันที่ไดรับหนังสือจากผูถ อื หุน
ขอ 30 ในการเรียกประชุมผูถ ือหุน ใหคณะกรรมการจัดทําเปนหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่
จะเสนอตอที่ประชุม พรอมทั้งรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหชัดเจนวาเปนเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แลวแต
กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกลาว และจัดสงใหผูถือหุนและนายทะเบียนทราบไมนอยกวา 7 วัน กอนวันประชุม และ
โฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพติดตอกัน 3 วันและตองกอนวันประชุมไมนอยกวา 3 วัน
ใหคณะกรรมการหรือกรรมการที่ไดรับมอบหมายเปนผูกาํ หนดวัน เวลา และสถานที่ที่ประชุมผูถ ือหุน ซึ่งสถานที่ที่จะใชเปนที่
ประชุมผูถ ือหุนนั้นตองอยูในทองที่อนั เปนที่ตั้งของสํานักงานใหญ หรือสํานักงานสาขา หรือจังหวัดใกลเคียงกับทีต่ ั้งของสํานักงานใหญ และ
สํานักงานสาขา หรือจังหวัดอื่น ตามที่คณะกรรมการเห็นวาเหมาะสม
ขอ 31 ในการประชุมผูถ ือหุน ผูถ ือหุนอาจมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขาประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได หนังสือมอบฉันทะ
จะตองลงวันที่ และลงลายมือชื่อของผูถือหุนที่มอบฉันทะ และจะตองเปนไปตามแบบที่นายทะเบียนกําหนด
หนังสือมอบฉันทะนี้จะตองมอบใหแกประธานกรรมการหรือผูทปี่ ระธานกรรมการกําหนด ณ ที่ประชุมกอนผูร บั มอบฉันทะเขารวม
ประชุม
ขอ 32 ในการประชุมผูถ ือหุน ตองมีผถู อื หุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถ อื หุน (ถามี) มาประชุมไมนอยกวา 25 คน หรือไมนอยกวา 25 คน
หรือไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถือหุนทั้งหมด และตองมีจํานวนหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด
ของบริษัท จึงจะเปนองคประชุม
ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมผูถ ือหุนครั้งใด เมื่อลวงเวลานัดไปแลวถึง 1 ชั่วโมงจํานวนผูถือหุนซึ่งมาเขารวมประชุมไมครบองค
ประชุมตามทีก่ ําหนดไว หากวาการประชุมผูถ ือหุน นั้นไดเรียกนัดเพราะผูถือหุนรองขอ ใหการประชุมเปนอันระงับไป แตถาหากการประชุมผู
ถือหุนนั้นมิใชเปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุนรองขอ ใหนัดประชุมใหม และใหสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถอื หุนไมนอยกวา 7 วันกอนวัน
ประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไมบังคับวาตองครบองคประชุม
ขอ 33 ใหประธานกรรมการเปนประธานที่ประชุมผูถอื หุน ในกรณีที่ประธานกรรมการไมสามารถเขารวมประชุมหรือไมสามารถปฏิบตั ิ
หนาที่ได ถามีรองประธานใหรองประธานกรรมการเปนประธานที่ประชุม ถาไมมีรองประธานกรรมการหรือมีแตไมสามารถเขารวมประชุม
หรือไมสามารถปฏิบตั ิหนาที่ได ก็ใหที่ประชุมเลือกผูถ ือหุนคนหนึ่งซึ่งไดเขารวมประชุมเปนประธานที่ประชุม
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ขอ 34 ประธานในที่ประชุมผูถ ือหุนมีหนาที่ควบคุมการประชุมใหเปนไปตามกฏหมายและขอบังคับของบริษัทวาดวยการประชุมและใหการ
ประชุมดําเนินไปตามลําดับวาระที่กําหนดไวในหนังสือนัดประชุม เวนแตที่ประชุมจะมีมติใหเปลี่ยนลําดับระเบียบวาระดวยคะแนนเสียงไม
นอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุม
ขอ 35 ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถ ือหุน ใหหุนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง และผูถ ือหุนคนใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่
ประชุมจะไดลงมติ ผูนั้นไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดวยในขอบังคับ เวนแตการออกเสียงลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ คณะกรรมการ
การออกเสียงลงคะแนนใหกระทําโดยเปดเผย เวนแตผถู ือหุนไมนอยกวา 5 คน รองขอและการประชุมลงมติใหลงคะแนนลับก็ให
ลงคะแนนลับ สวนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้น ใหเปนไปตามที่ประธานในที่ประชุมกําหนด
ขอ 36 มติของที่ประชุมผูถ ือหุนใหประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้
1) ในกรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถ ือหุน ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถามีคะแนนเสียงเทากัน ใหประธาน
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
2) ในกรณีดังตอไปนี้ ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน
ก. การขายหรือโอนกิจการบริษัททัง้ หมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น
ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท
ค. การทํา แกไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเชากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญ การ
มอบหมายใหบุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการกับบุคคลอืน่ โดยมีวัตถุประสงคจะ
แบงกําไรขาดทุนกัน
ง. การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับ
จ. การเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัท
ฉ. การออกหุนกู
ช. การควบบริษัท
ซ. การเลิกบริษัท
ขอ 37 กิจการอันที่ประชุมสามัญประจําปพึงกระทํามีดังนี้
1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอตอที่ประชุมแสดงถึงผลการดําเนินการบริษัทในรอบปที่ผานมา
2) พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกาํ ไรขาดทุน
3) พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรและการจายเงินปนผล
4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
5) พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี
6) กิจการอื่นๆ
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รายการเอกสารที่ตองแสดงและสงมอบใหแกบริษัทในการลงทะเบียนเขาประชุม
1. ในการประชุมสามัญผูถ ือหุน บริษัทจะใชขอบังคับในหมวดที่ 4 การประชุมผูถ ือหุน ขอ 29-37 ในการดําเนินการประชุม
สามัญผูถือหุนครั้งนี้ บริษัทไดแนบสําเนาขอบังคับมาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมแลว
2. สําหรับผูถ ือหุนที่ประสงคจะเขารวมประชุมดวยตัวเอง กรุณานําบัตรประชาชน หรือ บัตรขาราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ อยาง
ใดอยางหนึ่ง เพื่อเปนหลักฐานในการใชสิทธิเขาประชุม
3. การลงทะเบียนเขาประชุมบริษัทจะเปดลงทะเบียนตั้งแตเวลา 9.00 น. ผูถ ือหุน หรือผูรับมอบฉันทะ จะตองยื่นเอกสารแสดงตัว
หรือ ใบมอบฉันทะ และลงชื่อในสมุดทะเบียนลายชื่อ หลังจากนั้น เจาหนาที่จะมอบบัตรลงคะแนนใหเพื่อใชในการลงมติตอไป
4. สําหรับผูถ ือหุนที่ประสงคจะแตงตั้งผูอื่นเขารวมประชุม และออกเสียงแทน โปรดกรอกรายละเอียด และลงลายมือชื่อในใบมอบ
ฉันทะใหครบถวน โดยผูถือหุนสามารถเลือกใชแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบใดแบบหนึ่งที่แนบมากับหนังสือเชิญประชุม
5. ในกรณีผูถือหุนมอบฉันทะใหผูอื่นมารวมประชุมแทน
- กรณีที่ผถู ือหุนเปนบุคคลธรรมดา ผูถ ือหุนที่มอบฉันทะ และผูรับมอบฉันทะ ตองแนบสําเนา บัตรประชาชน หรือบัตร
ขาราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ อยางใดอยางหนึ่ง พรอมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองมาพรอมกับหนังสือมอบฉันทะ
ดวย
- กรณีผถู ือหุนเปนนิติบุคคล ผูถ ือหุนที่มอบฉันทะตองแนบสําเนาหนังสือรับรองและลงลายมือชื่อรับรองโดยผูมีอาํ นาจของ
นิติบุคคลนั้น สวนผูรับมอบฉันทะ ตองแนบสําเนา บัตรประชาชน หรือ บัตรขาราชการ หรือ ใบอนุญาตขับขี่ อยางใดอยาง
หนึ่ง พรอมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองมาพรอมกับหนังสือมอบฉันทะดวย
6. ในกรณีผูถือหุนตองการมอบฉันทะใหกับกรรมการอิสระเปนผูรบั มอบฉันทะ ผูถอื หุนสามารถเลือกมอบฉันทะใหกับ กรรมการ
อิสระ คือ นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือนายพงษเทพ ผลอนันต กรรมการตรวจสอบ หรือ
นายศรีภพ สารสาส กรรมการตรวจสอบ หรือนายชาติชาย เย็นบํารุงกรรมการอิสระทานหนึ่งทานใดก็ได
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วิธีนับคะแนนและการประกาศผลคะแนน การประชุมสามัญประจําปผถู ือหุน ครั้งที่ 1/2554
ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน
1. การออกเสียงลงคะแนน ประธานในที่ประชุมขอใหผูถือหุนออกเสียงลงคะแนน
2. ผูถือหุนเฉพาะที่ประสงคจะออกเสียงไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ใหทําเครื่องหมายในชอง ไมเห็นดวย หรืองดออก
เสียง ในบัตรลงคะแนน และประธานฯ จะใหเจาหนาที่นําบัตรลงคะแนนของผูถ ือหุนไปตรวจนับคะแนนเสียง และ
ประกาศผลคะแนนเสียงใหที่ประชุมทราบ
3. ผูถือหุนที่ไมออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียง หรือไมสง บัตรลงคะแนนใหเจาหนาที่ จะถือวามีมติเห็นดวย
ตามที่ประธานเสนอตอที่ประชุม
กติกาการนับคะแนนเสียง
1. ใหนับหนึ่งหุนเปนหนึ่งเสียง และใหถือเอาเสียงขางมากเปนมติ เวนแตกฎหมายกําหนดเปนอยางอื่น ถาคะแนนเสียง
เทากันใหประธานมีเสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่งตางหากจากในฐานะเปนผูถ ือหุน
2. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแตละระเบียบวาระ จะนับคะแนนเสียงของผูถือหุนในที่ประชุม เฉพาะที่ออกเสียงไมเห็น
ดวย และ/หรือ งดออกเสียง แลวนําไปหักออกจากจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถ ือหุนในที่ประชุม เฉพาะที่มอบฉันทะที่ได
บันทึกไวลวงหนา
3. หากผูเขารวมประชุมประสงคจะออกจากหองประชุมโดยออกเสียงลงคะแนนไวลวงหนา โปรดติดตอเจาหนาที่ เวนแต
ประสงคจะใหถือวาออกเสียงลงคะแนนเห็นดวย
4. การแจงผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง และบัตรเสีย โดยในแตละระเบียบ
วาระจะใชจํานวนหุนของผูเขาประชุมลาสุด

8

บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผูถ ือหุน ครั้งที่ 1/ 2553
ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2553 เวลา 14.30 น. ณ หองประชุม Ballroom Salon A ชั้น 2 โรงแรม Swissotel Le Concorde Bangkok
ถนน รัชดาภิเษก เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร มีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเอง และมอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุมแทนจํานวน 112
ราย นับจํานวนหุนรวมกันได 30,770,154 หุน คิดเปนรอยละ 50.70 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดของบริษัท ซึ่งเกินกวา 1 ใน 3 ของ
จํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดของบริษัทแลว ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับบริษัท ขอ 32 โดยมีนายธนา ไชยประสิทธิ์ ทําหนาที่เปน
ประธานในที่ประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2553
กอนเขาสูวาระการประชุม นายวรวิทย วัฒนกุลจรัส เลขานุการบริษัท ไดชี้แจงเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนน โดยการลงคะแนนใน
วาระตางๆขอใหใชบัตรลงคะแนนที่ไดแจกใหกับผูถือหุนที่เขารวมประชุมแลว จากนั้นประธานกลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระดังตอไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2552
ประธานฯเสนอใหที่ประชุมผูถอื หุนรับทราบรายงานการประชุมสามัญผูถ ือหุนครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2552 ไมปรากฏวา
มีผูใดคัดคานหรือขอแกไขใดๆ ประธานฯไดสอบถามที่ประชุมวา มีผถู ือหุนทานใดตองการซักถามเพิ่มเติมประเด็นใดหรือไม ปรากฏวาไมมีผู
ถือหุนทานใดมีขอซักถาม
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2552 ตามที่คณะกรรมการเสนอดวยคะแนนเสียงขางมากของ
จํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง

29,853,241
0
5,200

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

99.98
0
0.02

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2552 และรายงานประจําป
ประธานฯไดขอใหนายศิริพงษ อุนทรพันธุ กรรมการผูจัดการใหญรายงานสรุปผลการดําเนินงานในปที่ผานมา ดังตอไปนี้วา แมปที่
ผานมาจะเปนอีกปหนึ่งที่ภาวะเศรษฐกิจโลกยังไมคอยปกติ แตอยางไรตามภาวะเศรษฐกิจที่วานี้ถือวาสงผลกระทบนอยตอบริษัท เนื่องจาก
บริษัททําธุรกิจที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยี ซึ่งเทคโนโลยีเหลานี้ไมสามารถรอคอยภาวะตางๆได ดังนั้นตัวผูใหบริการเองก็มีหนาที่ที่ยังคงตอง
ติดตามเทคโนโลยีนั้นๆอยู นอกจากนี้ฐานลูกคาหลักของบริษัทมาจากภาคราชการ โดยสัดสวนของลูกคาภาครัฐโตขึ้นเรื่อยๆจากรอยละ 80 เปน
90 และขอดีของภาครัฐคือมีงบประมาณประจําปที่ตั้งไวอยูแลว โครงการที่อนุมัติแลวก็ยังคงดําเนินตอไปแมวาเศรษฐกิจไมดี ตางจากเอกชนซึ่ง
อาจจะชะลอการลงทุนกอนได นอกจากนี้รัฐบาลยังมีโครงการไทยเขมแข็งตางๆ เพื่ออัดฉีดเงินเขาสูระบบ ก็ทําใหเรามีโอกาสมากขึ้นที่เราจะ
ไดรับงานเพิ่มขึ้น
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ทําใหในภาพรวมบริษัทไดบรรลุเปาการขายเมื่อปที่แลวคือ 3,300 ลานบาท โดยบริษัทสามารถทํารายไดไดถึง 3,871 ลานบาท ซึ่งเปน
ยอดขายที่สูงที่สุดเทาที่บริษัทเคยทําธุรกิจมา ในเรื่องรายได (Revenue) และ กําไรสุทธิ (Net profit) ของบริษัทเราเติบโตมาเรื่อยๆโดยป 2552
รายไดที่ทางบริษัททําไดประมาณ 3,871 ลานบาท ถาเปรียบเทียบกับคาเฉลี่ยเรื่องรายไดบริษัทกับอุตสาหกรรมเดียวกันแลวอยูที่ประมาณ 3,800
ลานบาท ซึ่งบริษัทเราก็สามารถทําไดใกลเคียงกัน สวนกําไรสุทธิเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกันแลว บริษัทสามารถทําไดสูงกวาคาเฉลี่ย
คอนขางมาก ในเรื่องของกําไรขั้นตน(gross profit) ในป 2552 บริษัททําไดประมาณรอยละ 23 ซึ่งถือวาอยูในระดับที่คอนขางนาพอใจ เพราะ
การแขงขันตอนนี้ก็คอนขางสูง สวนความสามารถในการทํากําไรจากยอดขาย (Net Profit Margin) บริษัททําไดรอยละ 8 ซึ่งก็ดีกวาปที่ผานๆมา
สําหรับกําไรตอหุน(EPS) ปนี้คอนขางจะสูง คือ 5.16 ทําใหบริษัทสามารถจายเงินปนผลไดถึง 3.50 บาทตอหุน
แมวาบริษัทจะมีนโยบายในการจายเงินปนผลไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิ แตโดยปกติบริษัทก็มักจะจายสูงกวาเสมอเชนกันในป 2552
มีการจายปนผลออกมาถึงรอยละ 67 ของกําไรสุทธิ
เนื่องจากปที่ผานมาบริษัทมีการเจริญเติบโตอยางตอเนื่องสงผลใหบริษัทไดรับรางวัล Set Award ในป 2552 โดยทางตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศพิจารณาจากผลการดําเนินงานของป 2551 จึงมอบไดรางวัล “Best Performance Award” ของกลุมบริษัทที่มูลคาตลาด ต่ํากวา
10,000 ลานบาทใหกับทางบริษัท
ประธานไดสอบถามที่ประชุมวา ผูถือหุนทานใดมีขอซักถามหรือไม
- คุณสันติ สิงหวังชา ผูถือหุน สอบถามถึงการเรื่องขาดทุนดอยคาและยังเกิดรายการแบบนี้อีกหรือไม
นายสุรพร รักตประจิต ชี้แจงวาการดอยคาชวงที่ผานมา สวนใหญเปนเรื่องของการดอยคาของอุปกรณใหเชาเปนสําคัญ ซึ่งจะไมมี
เพิ่มขึ้นแลวในปนี้ เพราะสัญญาหมดแลว เรื่องของการตัดคาเสื่อมของตัวอุปกรณใหเชาตอนแรกไดทําไว 5 ป แตตอมาลดลงเปน 3 ปตามอายุ
สัญญาเชา ซึ่งเดิมคาดวาจะมีการตออายุสัญญาเกินกวา 5 ป แตปรากฏวาในการเชาจริงอายุสัญญาเชาแคประมาณ 3 ป หรือ 4 ป เนื่องจากวา
อุปกรณมันเปนเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงคอนขางเร็ว สงผลใหระยะเวลาที่บริษัทใหเชาอุปกรณลดลงตาม ซึ่งก็ไดมีการตั้งสํารองไว
เรียบรอยแลว
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2552
ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุล งบกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดของบริษัทประจําป 2552
ประธานฯไดมอบหมายใหนายสุรพร รักตประจิต รองกรรมการผูจัดการใหญดานการเงิน ชี้แจงถึงงบดุล งบกําไรขาดทุน และงบ
กระแสเงินสดของบริษัทของปที่ผานมา โดยผูสอบบัญชีไดรับรองความถูกตองตามหลักบัญชีทั่วไป โดยไมไดมีเงื่อนไขใดๆ ในงบดุล โดยใน
งบดุลจะประกอบดวยบริษัทยอย 2 บริษัท คือ บจก.เมเปลพลัส และ บจก.บีเอเอ็นซีเซิรฟ (ประเทศไทย) ทําใหบริษัทตองมีการจัดทํางบการเงิน
รวมดวย แตเนื่องจากบจก.บีเอเอ็นซีเซิรฟ มีขนาดเล็กและประสบภาวะขาดทุน กรรรมการบริหารจึงไดพิจารณาเลิกกิจการของบริษัทยอยนี้ ซึ่ง
ดําเนินการเรียบรอยแลวในเดือน ธันวาคม ป 2552 สวน บจก.เมเปลพลัส ยังอยูในชวงเริ่มตน ยังไมมีรายการที่เปนสาระสําคัญในงบการเงินรวม
มากนัก ดังนั้นจึงควรพิจารณาที่งบการเงินเฉพาะกิจการเปนสําคัญ
จากงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ในสวนของสินทรัพยหมุนเวียนในงบการเงินเฉพาะกิจการป 2552 เทากับ 1,830 ลาน
บาทเพิ่มขึ้น 291 ลานบาท จาก 1,539 ลานบาท คิดเปนรอยละ 19 จากงบ ซึ่งเกิดจากการเพิ่มขึ้นของเงินสดรับจากลูกหนี้ และลูกหนี้การคา
สําหรับสินทรัพยไมหมุนเวียนในป 2552 ลดลง 38 ลานบาท คิดเปนรอยละ 25 จาก 152 ลานบาทในป 2551 เปน 114 ลานบาทในป 2552 ซึ่งการ
ลดลงนี้สวนใหญเกิดจากการลดลงในอุปกรณใหเชาในป 2552
โดยสรุปบริษัทมีสินทรัพยรวมในป 2552 เพิ่มขึ้น 253 ลานบาทจาก 1,691 ลานบาทในป 2551 เปน 1,944 ลานบาทในป 2552 คิดเปน
รอยละ 15 ในสวนของหนี้สินหมุนเวียนในป 2552 เพิ่มขึ้นประมาณ 100 ลานบาทจาก 814 ลานบาทเปน 914 ลานบาทคิดเปนรอยละ 12 การ
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เพิ่มขึ้นในสวนนี้เกิดจากเจาหนี้การคา ซึ่งสวนใหญจะเพิ่มขึ้นชวงปลายป ขณะที่สวนของผูถือหุนเพิ่มขึ้น 152 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 17
จาก 877 ลานบาทในป 2551 เปน 1,030 ลานบาท สวนที่เพิ่มขึ้นมาจากกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรร
สําหรับในเรื่องของรายได ในป 2552 ประมาณ 3,877 ลานบาท เพิ่มขึ้น 552 ลานบาทคิดเปนรอยละ 17 จาก 3,325 ลานบาทป 2551
สวนคาใชจายในป 2552 เพิ่มขึ้น 445 ลานบาทจาก 2,999 ลานบาทเปน 3,444 ลานบาทคิดเปนรอยละ 15 ซึ่งเกิดจากรายการดังตอไปนี้
1. การเพิ่มขึ้นของตนทุน เนื่องจากโครงการใหญหลายโครงการมีสวนประกอบหลักเปนฮารดแวร
2. การเพิ่มขึ้นของคาใชจายในการขาย และคาใชจายเกี่ยวของกับพนักงาน เชน คารับรอง คาสงสัยหนี้เผื่อจะสูญ คาคอมมิชชั่น และ
โบนัส
ในสวนของกําไรสุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจการป 2552 เปนจํานวน 311ลานบาท จาก 218 ลานบาท ในป 2551 เพิ่มขึ้นเปนจํานวน
93 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 43 สงผลใหกําไรตอหุนจากงบการเฉพาะกิจการในป 2552 เทากับ 5.16 บาทตอหุน
ประธานฯไดสอบถามที่ประชุมวา มีผูถือหุนทานใดตองการซักถามเพิ่มเติมประเด็นใดหรือไม ปรากฏวาไมมีผูถือหุนทานใดมีขอ
ซักถาม
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุล และ งบกําไรขาดทุนประจําป 2552 ตามที่คณะกรรมการเสนอดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง

30,758,254
0
0

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

100
0
0

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินกําไรและการจายเงินปนผลประจําป 2552
ประธานฯมอบหนาที่ให นายวรวิทย วัฒนกุลจรัส เลขานุการบริษัท เปนผูชี้แจงถึงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการ
พิจารณาจัดสรรกําไร และจายเงินปนผล ดังตอไปนี้ บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลไมต่ํากวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิ ในกรณีที่ไมมีเหตุจําเปน
อื่นใดในการใชเงินนั้น การจายเงินปนผลนั้นจะตองไมกระทบตอการดําเนินการปกติของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ และ จากการประชุมของ
คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/ 2553 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2553 ไดพิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการ
จัดสรรกําไรสุทธิ จากการดําเนินงานในป 2552 ดังตอไปนี้
1. บริษัทไดจัดสรรกําไรเปนสํารองตามกฎหมายครบ 34.5 ลานบาทเปนที่เรียบรอยตั้งแตการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2552
2. จัดสรรเปนเงินปนผลจากผลเพิ่มเติมอีกในอัตราหุนละ 2.25 บาท เมื่อรวมกับเงินปนผลระหวางกาลในอัตราหุนละ 1.25 บาท เทากับ
บริษัทจายเงินปนผลเปนเงินสดสําหรับผลการดําเนินการในป 2552 ในอัตราหุนละ 3.50 บาท
3. บริษัทจะทําการจายปนผลใหแกผูถือหุนในวันที่ 21 พฤษภาคม 2553 โดยกําหนดวัน Record date เปนวันที่ 6 พฤษภาคม 2553 และให
รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนเพื่อสิทธิใน
การรับปนผลในวันที่ 7 พฤษภา คม 2553
4. จํานวนหุนใหมที่เกิดจากการใชสิทธิแปลงสภาพ warrant ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 มีรายละเอียดดังตอไปนี้
4.1 จํานวนรายที่ยื่นขอใชสิทธิ
58
ราย
4.2 จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน
2,710,594
หนวย
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4.3 จํานวนหุนสามัญที่ไดจากการใชสิทธิ จํานวน
2,710,594
หุน
4.4 จํานวนเงินที่ไดรับจากใชสิทธิ (ที่ราคา 16.50 บาทตอหุน)
44,724,801
บาท
4.5 จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิคงเหลือจํานวน
3,288,613
หนวย
เนื่องดวยมีหุนใหมเพิ่มขึ้นจํานวน 2,710,594 หุน ทําใหจํานวนหุนสามัญทั้งหมดของบริษัทจะเทากับ 63,400,859 หุน (จากเดิม
60,690,265 หุน) โดยจํานวนหุนสามัญทั้งหมดนี้จะมีสิทธิไดรับเงินปนผลเปนจํานวน 2.25 บาทตอหุน คิดเปนยอดเงินจายปนผล
ทั้งสิ้น 142.65 ลานบาท
5. กําไรสวนที่เหลือจํานวนประมาณ 326 ลานบาทบริษัทจะจัดเปนกําไรสะสมที่ยังไมจัดสรรตอไป
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติจัดสรรเงินกําไรและการจายเงินปนผลประจําป 2552 ตามที่คณะกรรมการเสนอดวยคะแนนเสียงขางมากของ
จํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง

30,768,354
0
0

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

100
0
0

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ
ประธานฯไดขอใหเลขานุการบริษัท นายวรวิทย วัฒนกุลจรัส ไดชี้แจงดังนี้ ขอบังคับบริษัท ในหมวด 3 ขอ 16 กําหนดไววาการ
ประชุมสามัญผูถือหุนทุกครั้ง จะตองมีการเลือกตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยกําหนดใหกรรมการออกครั้งละ 1 ใน 3
ของจํานวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งก็คือ 4 ทาน จากการประชุมของคณะกรรมการครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2554 มีกรรมการ 4 ทานที่
ตองออกตามวาระ คือ นายพงษเทพ ผลอนันต นายภิสัก จารุดิลก นายศรีภพ สารสาส และนายกิจจา เหลาบุญชัย
คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลวเห็นชอบตามขอเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาคาตอบแทนที่ประชุมโดยไมมี
กรรมการที่มีสวนไดเสียเขารวมประชุมดวยเสนอความเห็นที่วา กรรมการทั้ง 4 ทานเปนผูที่เหมาะสมที่จะกลับมาดํารงตําแหนงอีกครั้งหนึ่ง ทาง
คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน เพื่อแตงตั้งกรรมการทั้ง 4 ทานที่ครบวาระ ใหกลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระหนึ่ง โดย
ขอใหเปนการลงมติเปนรายบุคคลตามบัตรลงคะแนนที่ไดรับ
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายชื่อกรรมการที่ออกตามวาระ และมีมติรับรองการกลับเขามาดํารงตําแหนงเปนรายบุคคลตามที่
คณะกรรมการบริษัทเสนอดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้
ดังนี้
รายชื่อ
1. นายพงษเทพ ผลอนันต
2. นาย ภิสัก จารุดิลก

เห็นดวย
30,675,352 เสียง
คิดเปนรอยละ 99.70
30,768,652 เสียง
คิดเปนรอยละ 100

ไมเห็นดวย
0 เสียง
คิดเปนรอยละ 0
0 เสียง
คิดเปนรอยละ 0
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งดออกเสียง
93,302 เสียง
คิดเปนรอยละ 0.30
2 เสียง
คิดเปนรอยละ 0

3. นายศรีภพ สารสาส
4. นายกิจจา เหลาบุญชัย

30,768,652 เสียง
คิดเปนรอยละ100
30,073,558 เสียง
คิดเปนรอยละ 97.74

0 เสียง
คิดเปนรอยละ 0
0 เสียง
คิดเปนรอยละ 0

0 เสียง
คิดเปนรอยละ 0
695,096 เสียง
คิดเปนรอยละ 0

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาคาตอบแทนกรรมการในรูปของเงินรางวัลประจําป
ประธานฯได ข อให เ ลขานุ ก ารบริ ษั ท นายวรวิ ท ย วั ฒ นกุ ล จรั ส เป น ผู ให ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ มติ ข องคณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณา
คาตอบแทนที่นําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อใหนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน โดยที่อัตราเบี้ยประชุมและคาตอบแทนรายเดือนของ
คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการยอยยังคงอัตราเดิมที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือสามัญหุนประจําป 2552 แลว สวนคาตอบแทน
กรรมการในรูปของเงินรางวัลประจําป 2552 มีรายละเอียดดังนี้
1. คณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการไดรับคาตอบแทนรายเดือนๆละ 15,000 บาทและเบี้ยประชุมครั้งละ 20,000 บาท สวน
กรรมการไดคาตอบแทนรายเดือนๆละ 8,000 บาทและไดรับเบี้ยประชุมครั้งละ 12,000 บาท
2. คณะกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการไดรับคาตอบแทนรายเดือนๆละ 15,000 บาทและเบี้ยประชุมครั้งละ 20,000 บาท สวน
กรรมการตรวจสอบไดคาตอบแทนรายเดือนๆละ 10,000 บาทและไดรับเบี้ยประชุมครั้งละ 15,000 บาท
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ประธานกรรมการฯไดรับคาเบี้ยประชุมครั้งละ 20,000 บาท สวนกรรมการฯไดรับเบี้ย
ประชุมครั้งละ 12,000 บาท โดยไมมีคาตอบแทนรายเดือน
4. เรื่องคาตอบแทนกรรมการในรูปของเงินรางวัลประจําป 2552 เปนจํานวนเงิน 9 ลานบาทโดยเปนคาใชจายในป 2553 โดยใหประธาน
กรรมการเปนผูจัดสรร
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติคาตอบแทนกรรมการในรูปของเงินรางวัลประจําป 2552 ตามที่คณะกรรมการเสนอดวยคะแนนเสียงขางมาก
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง

30,760,452
0
8,202

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

99.97
0
0.03

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทน
ประธานฯขอใหนายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา ประธานกรรมการตรวจสอบ เปนผูชี้แจงดังตอไปนี้ ตามขอบังคับบริษัทในหมวด 8 ขอ 54
กําหนดไววา ใหที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําป แตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของบริษัท และจากการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2553 ไดมีมติใหเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อแตงตั้ง
1. นางสาวทิพวัลย นานานุวัฒน
2. นายศุภชัย ปญญาวัฒโน
3. นางชลรส สันติอัศวราภรณ

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3459
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523
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แห ง บริ ษั ท สํ า นั ก งานเอิ นส ท แอนด ยั ง จํ า กั ด เป นผู ส อบบั ญชี ข องบริ ษั ท ประจํ า ป 2553 พร อ มทั้ ง กํ า หนค า สอบบั ญชี เ ป น
จํานวนเงิน 1,155,000 บาท
ประธานเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามเพิ่มเติม
- นายสุรพล อินทรคํา ผูที่ถือหุนรายยอยมีขอซักถามเกี่ยวกับคาสอบบัญชีของบริษัทยอย บจก. เมเปล พลัส ที่มีราคาคอนขางสูง
และ กังวลกับคาสอบบัญชีที่มีการเพิ่มราคาทุกๆป
นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา ชี้แจงวา จํานวนงานบริษัทเมเปลพลัสเองก็พอมี ดังนั้นก็ตองจายคาสอบบัญชีบางซึ่งก็ไดรับการตอรองแลว
สวนเรื่องความกังวลกับการเพิ่มคาสอบบัญชีเรื่อยๆ สามารถอธิบายไดดังนี้ เกณฑที่บริษัทเอินสท แอนด ยัง พิจารณาคาสอบบัญชีคือจํานวนงาน
ของบริษัทเราไดรับเพิ่มขึ้น ทางบริษัทตรวจสอบบัญชีเองก็จะมีจํานวนงานที่ตองตรวจเพิ่มขึ้นตามเชนกัน ดังนั้นคาสอบบัญชีจึงมีราคาสูงขึ้น
อยางไรก็ตามราคาคาสอบบัญชีนี้เปนราคาที่ทางบริษัทไดตอรองมาแลว แมจะมีบริษัทตรวจสอบบัญชีอื่นมาเสนอราคาให แตก็ยังเสนอราคาที่
แพงกวาอยูดี
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทน ประจําป 2553 ตามที่คณะกรรมการเสนอดวยคะแนนเสียงขาง
มากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง

30,736,952
0
33,202

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

99.89
0
0.11

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ
-ไมมีประธานฯไดขอปดประชุม และเปดโอกาสใหใหผูถือหุนซักถาม ซึ่งมีคําถามและคําชี้แจงดังตอไปนี้
1. ผูถือหุนไมแจงชื่อ ไดสอบถามโดยอางตามรายงานการประจําป 2552 หนา 24 บริษัทมีสัดสวนของรายไดในของแตละ solution
มากนอยแคไหน และในอนาคต solution เหลานี้จะเปนอยางไร
นายศิริพงษ อุนทรพันธุ กรรมการผูจัดการใหญชี้แจงวารายไดสวนหลักจะมาจากสวนแรก Infrastructure Solution เปนการขาย
ระบบคอมพิวเตอร ในสวนที่สอง Collaboration Solution เชื่อวามีแนวโนมวาจะกอใหเกิดรายไดมากขึ้น ในสวนที่สาม Application Solution
เรื่องของ software อาจจะตองพิจารณาเรื่องนี้ใหม เพราะแนวโนมของตลาดยังไมคอยดี และเล็งเห็นวายังไมคอยมีผูประสบความสําเร็จในตลาด
มากเทาไหร ในสวนนี้คงไมไดมีการพัฒนามาก นอกจากนี้ในอนาคตคงยังไมไดกําหนดระยะเวลาในแตละสวนวาจะถึงเปาเทานั้นเทานี้เพราะ
ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยูกับโอกาสและจังหวะมากกวา
2. นายสุรพล อินทรคํา ผูถือหุนถามวา คาดหวังวาปหนาบริษัทควรจะกําไรเหมือนเดิม เพราะวาดูจากเปาการขายของป 2551 คือ 3,300
ลานบาท แตบริษัทสามารถทําได 3,800 ลานบาท ซึ่งมีกําไรประมาณรอยละ 17 เนื่องจากคาใชจายเพิ่มขึ้นมารอยละ 15 ซึ่งอยากจะใหผูบริหาร
ชวยดูแลเรื่องการลดคาใชจาย เพื่อใหมีกําไรสําหรับผูถือหุนมากขึ้น
นายศิริพงษ อุนทรพันธุ กรรมการผูจัดการใหญชี้แจงวา ปนี้บริษัทมีการเพิ่มอัตรากําลังคนแตยังอยูในระดับต่ํา และไดระมัดระวังใน
เรื่องคาใชจายอยูแลว สวนเปาที่ตั้งแค 4,000 ลานบาท ที่ไมสูงมากเมื่อเทียบกับรายไดปที่แลว เพราะธุรกิจนี้ไมเหมือนกับธุรกิจ consumer
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product ที่สามารถคาดการณไดวาปหนาเปาจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงกี่เปอรเซ็นต แตธุรกิจนี้เปนธุรกิจที่ขายเปนโครงการจึงเปนการยากในการ
คาดการณและที่ตั้งเปาการขายนี้ก็คิดวาเปนสิ่งที่สามารถทําสําเร็จไดหลังจากที่เราดําเนินงานได 3 เดือน และจะพยายามรักษากําไรในอัตราที่เคย
เปน
3. นายสันติ สิงหวังชา ผูถือหุน ถามเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจใหม และคาดวาจะมีนัยสําคัญตอรายไดหรือไม
นายศิริพงษ อุนทรพันธุ กรรมการผูจัดการใหญชี้แจงวาเปนอีกสายธุรกิจหนึ่ง ที่เกี่ยวกับเคเบิลทีวี ปจจุบันเราคาขายอยูกับเรื่องเสียง(Voice)กับ
ขอมูล(Data) เนื่องจากปจจุบันบริษัท Cisco System ซึ่งเปน Partner ของเราไดขยายกิจการไปยังธุรกิจที่เกี่ยวกับวีดีโอหรือเคเบิลทีวี ในขณะที่
บริษัทเคเบิ้ลรายยอยทั่วประเทศไทย ประมาณ 300 ราย มีฐานลูกคาที่เปนสมาชิกประมาณ 3 ลานราย ไมรวมยูบีซี รวมตัวกันตั้งเปนบริษัท CTH
Cable Holding จํากัด เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน บริษัทโดยการสนับสนุนการขายจาก Cisco จะเปนผูใหบริการสงสัญญาณเคเบิ้ลทีวีใหกับ
บริษัท CTH Cable Holding จํากัด ซึ่งปจจุบันระบบสัญญาณยังเปนแบบอนาล็อก แตในอนาคตอันใกลนี้ สัญญาณภาพจะเปลี่ยนเปนระบบ
ดิจิตอล โดย เอไอทีก็จะเปน Strategic Partner กับ CTH Cable Holding ตอไป ซึ่งในทายสุดที่เราอยากเห็นคือ ในแตละบานจะมีกลองรับ
สัญญาณดิจิตอลที่เปนของเรา ซึ่งจะเปนการเพิ่มฐานรายไดใหกับบริษัทได
ปดการประชุมเวลา 16.05 น.
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เอกสารประกอบวาระที่ 4
1. นโยบายจายเงินปนผลของบริษัท: บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลไมตา่ํ กวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิ ในกรณีที่ไมมีเหตุจําเปนอื่น
ใดในการใชเงินนั้น และการจายเงินปนผลนั้นจะตองไมกระทบตอการดําเนินงานปกติของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ
2. ประวัติการจายเงินปนผลในชวง 3 ป :
หัวขอ
กําไรสุทธิ (ลานบาท)
กําไรสุทธิตอหุน (บาท)
เงินปนผลระหวางกาล (บาท/หุน)2/
เงินปนผล (บาท/หุน)3/
รวมเงินปนผลทัง้ ป (บาท/หุน)4/
อัตราการจายเงินปนผลเปรียบเทียบกับกําไรสุทธิ
จํานวนหุน 1/

2553
385.87
6.07
1.50
3.00
4.50
74.14%
66,185,862

2552
311.04
5.16
1.25
2.25
3.50
67.83%
60,690,265

2551
217.87
3.63
1.25
1.50
2.75
75.76%
60,000,000

หมายเหตุ:
1/ จํานวนหุน ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีจํานวน 66,185,862 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 5 บาทสําหรับจํานวนหุนสามัญที่มี
สิทธิรับปนผลในครั้งนี้จะนับรวมจํานวนผูใชสิทธิแปลงสภาพ Warrant ในวันที่ 31 มีนาคม 2554
2/ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2553 คณะกรรมการมีมติใหจายเงินปนผลระหวาง
กาลจากผลประกอบการระหวางเดือน มกราคม-มิถุนายน 2553 ในอัตราหุนละ 1.50 บาท
3/ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2554 คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอตอที่
ประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2554 เพื่อพิจารณาอนุมัติจายเงินปนผลเพิ่มจากผลประกอบการระหวางเดือนกรกฎาคม
2553-ธันวาคม 2553ในอัตราหุนละ 3.00 บาท
4/ ดังนั้นในป 2553 บริษัทจะจายเงินปนผลเปนเงินสดใหกับผูถ ือหุนรวมในอัตราหุนละ 4.50 บาท
3. อัตราเงินปนผลที่เสนอจายในป 2553: เนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2553 มีการ
อนุมัติใหจายเงินปนผลระหวางกาลจากผลประกอบการ มกราคม-มิถุนายน 2553 ในอัตราหุนละ 1.50 บาท และจากผลประกอบการ
ในครึ่งหลังของป 2553 ระหวางเดือน สิงหาคม-ธันวาคม 2553 บริษัทมีผลประกอบการทีด่ ี ดังนั้นในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครั้งที่ 1/2554 จึงมีมติใหเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถ ือใหจายเงินปนผลเพิ่มเติมอีกในอัตราหุนละ3.00 บาท โดยอัตราการจายปนผลเมื่อ
เปรียบเทียบกับกําไรสุทธิจะเทากับรอยละ74.14 ซึ่งเปนไปตามนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทตามขอที่ 1
4. กําหนดวันจายเงินปนผล: กําหนดวันกําหนดรายชื่อผูถ ือหุนเพื่อสิทธิในการรับเงินปนผล (Record Date) ในวันที่ 21 เมษายน
2554 และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน
เพื่อสิทธิรับเงินปนผลในวันที่ 22 เมษายน 2554 และจะจายเงินปนผลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2554
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เอกสารประกอบวาระที่ 5
ชื่อ-สกุล: นายธนา ไชยประสิทธิ์
ตําแหนง : ประธานกรรมการบริษัท
สัญชาติ : ไทย
อายุ : 56 ป
จํานวนหุน ที่ถือในบริษทั ฯ (31 ธ.ค. 53): 750,000 หุน
ที่อยู : 37/2 หมู 6 ถ. ศรีนครินทร แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ
วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม:
- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต กิตติมศักดิ์ ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
- วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร (ภาครัฐรวมเอกชน) วปรอ.388
- MINI MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ
ประสบการณการทํางาน :
- ปจจุบันดํารงตําแหนง ประธานกรรมการบริษทั บมจ. แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี
- ปจจุบันดํารงตําแหนง ประธานกรรมการบริษทั บจ.สยามกลาส อินดัสทรี
- ปจจุบันดํารงตําแหนง ประธานกรรมการบริษทั บจ. ธนารมณ
- ปจจุบันดํารงตําแหนง รองประธานกรรมการบริหาร บจ. โอสถสภา
- ปจจุบันดํารงตําแหนง กรรมการผูจ ัดการ บจ. โอสถสภาประกันภัย
- ปจจุบันดํารงตําแหนง สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
กิจกรรมทางสังคม
- ผูพิพากษาสมทบ ศาลแรงงานกลาง ป 2547
- เหรัญญิกคณะกรรมการโอลิมปคแหงประเทศไทย
- กรรมการบริหาร การกีฬาแหงประเทศไทย
- คณะกรรมการการกลั่นกรองการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสงเสริมกีฬาอาชีพ การกีฬาแหงประเทศไทย
- ที่ปรึกษาคณะกรรมมาธิการการกีฬา สภาผูแทนราษฎร
- ประธานสมาพันธเทเบิลเทนนิสแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต
- รองประธานสหภาพเทเบิลเทนนิสแหงเอเซีย
- คณะกรรมการสหพันธเทเบิลเทนนิสนานาชาติ
ประเภทกรรมการที่เสนอแตงตั้ง : กรรมการ
จํานวนปที่ดํารงตําแหนงกรรมการ : 9 ป
ประวัตกิ ารเขารวมประชุมป 2553: 5/5 (ประชุมกรรมการ)
ผูที่ไดรับการเสนอชื่อนี้ไมมกี ารดํารงตําแหนงเปนกรรมการ หรือผูบ ริหารในกิจการอื่นที่ทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัทฯ
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ชื่อ-สกุล: นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา
ตําแหนง : ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
สัญชาติ : ไทย
อายุ : 63 ป
จํานวนหุนที่ถือในบริษัทฯ (31 ธ.ค. 53): ไมมี
ที่อยู : 1275-81 ถ. ทรงวาด เขต สัมพันธวงศ กรุงเทพฯ 10110
วุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม:
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (Quantitative Analysis & Finance)
University of Wisconsin ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Master of Science (Civil Engineering) University of Wisconsin ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Certification Program 3/2000
- Audit Committee Program 8/2009
- Monitoring the Internal Audit Function 6/2009
- Monitoring the System of Internal Control and Risk Management 7/2009
- Monitoring Fraud Risk Management 1/2009
- Monitoring the Quality of Financial Report 12/2010
- Advanced Audit Committee Programs 4/2002
ประสบการณการทํางาน :
- 2546-ปจจุบัน ดํารงตําแหนง ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บมจ. แอ็ดวานซอนิ ฟอรเมชั่นเทคโนโลยี
- 2551-ปจจุบัน ดํารงตําแหนง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บล. ยูไนเต็ด จํากัด(มหาชน)
- 2547-ปจจุบัน ดํารงตําแหนง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บล. ยูไนเต็ด จํากัด(มหาชน)
- 2543-ปจจุบัน ดํารงตําแหนงกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยสแตนเลยการไฟฟา
- 2550-ปจจุบัน ดํารงตําแหนง กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาฯและและกรรมการอิสระ
บริษัท ไทยอะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด (มหาชน)
- ม.ค. 2554-ปจจุบัน ดํารงตําแหนง กรรมการอุทธรณ บริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ประเภทกรรมการที่เสนอแตงตั้ง : กรรมการอิสระ
จํานวนปที่ดํารงตําแหนงกรรมการ : 9 ป
ประวัติการเขารวมประชุมป 2553: 5/5 (ประชุมกรรมการ) 4/4 (ประชุมกรรมการตรวจสอบ)
ผูที่ไดรับการเสนอชื่อนี้ไมมีการดํารงตําแหนงเปนกรรมการ หรือผูบริหารในกิจการอื่นที่ทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอ
บริษัทฯ
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ชื่อ-สกุล : นายสุรพร รักตประจิต
ตําแหนง : กรรมการ รองกรรมการผูจ ัดการใหญดานบริการ
สัญชาติ : ไทย
อายุ : 56 ป
จํานวนหุนที่ถือในบริษัทฯ (31 ธ.ค. 53): 1,672,125 หุน
ที่อยู : 7 ซอยเลียบคูนายกิม 9 ถนนเลียบคูนายกิม สาย 1 แขวงสีกัน เขตดอนเมือง ก.ท.ม.
วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม:
- ปริญญาโทเศรษฐศาสตร Syracuse University, New York ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร The American University, Washington D.C. ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Director Certification Program (DCP) 35/2003
ประสบการณการทํางาน :
- ปจจุบัน กรรมการ, กรรมการสรรหาฯ, กรรมการบริหาร และ รองกรรมการผูจัดการใหญดานบริการ
บมจ. แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี
ประเภทกรรมการที่เสนอแตงตั้ง : กรรมการ
จํานวนปที่ดํารงตําแหนงกรรมการ : 9 ป
ประวัติการเขารวมประชุมป 2553: 5/5 (ประชุมกรรมการ) 2/2 (ประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน)
ผูที่ไดรับการเสนอชื่อนี้ไมมีการดํารงตําแหนงเปนกรรมการ หรือผูบริหารในกิจการอื่นที่ทําใหเกิดความขัดแยงทาง
ผลประโยชนตอบริษัทฯ
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ชื่อสกุล: นายกิตติศกั ดิ์ สพโชคชัย
ตําแหนง : กรรมการ
สัญชาติ : ไทย
อายุ : 55
จํานวนหุนที่ถือในบริษัทฯ (31 ธ.ค. 53) : 3,741,400 หุน (ในนาม คุณกิ่งพร สพโชคชัย)
ที่อยู : 419 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม:
- ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- Director Certification Pprogram (DCP) 54/2006
ประสบการณการทํางาน :
- ปจจุบัน กรรมการ/กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน บมจ. แอ็ดวานซอนิ ฟอรเมชั่นเทคโนโลยี
- ปจจุบัน กรรมการผูจ ัดการ บจ. สุรียตรีบุญ โฮลดิ้ง
- ปจจุบัน กรรมการผูจ ัดการ บจ. มูฟวี่ลิงค (ไทยแลนด)
- ปจจุบัน กรรมการ บจ. โอคทรี
- ปจจุบัน กรรมการ บจ. เค เอส พี สแควร
- ปจจุบัน กรรมการ บจ. มูฟวี่ กรุปโฮลดิ้ง
- ปจจุบัน กรรมการ บจ. ออดิโอ เอ็นจิเนียริ่ง เซอรวิส
- ปจจุบัน กรรมการผูจ ัดการ บจ.ดิจิตอลคอนโทรล
- ปจจุบัน กรรมการผูจ ัดการ บจ.เครื่องเสียง
- ปจจุบัน กรรมการผูจ ดั การ บจ.วิชัยเทรดดิ้ง (1983)
ประเภทกรรมการที่เสนอแตงตั้ง : กรรมการ
จํานวนปที่ดํารงตําแหนงกรรมการ : 9 ป
ประวัติการเขารวมประชุมป 2553: 4/5 (ประชุมกรรมการ) 2/2 (ประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน)
ผูที่ไดรับการเสนอชื่อนี้ไมมีการดํารงตําแหนงเปนกรรมการ หรือผูบริหารในกิจการอื่นที่ทําใหเกิดความขัดแยงทาง
ผลประโยชนตอบริษัทฯ
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นิยามคุณสมบัติกรรมการอิสระมีดังนี้
กรรมการอิสระ คือกรรมการที่ไมไดบริหารจัดการบริษัทฯ หรือบริษัทยอยของบริษัทฯ มีความอิสระจากคณะผูบริหารและผูถ ือหุน รายใหญ และ
ไมมีธุรกิจกับบริษัทฯ ซึ่งอาจสงผลกระทบในทางลบตอผลประโยชนของบริษัทฯ และ/หรือผลประโยชนของผูถอื หุน โดยกรรมการอิสระแตละ
คนตองเปนไปตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้
1. ถือหุนไมเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ดวย
2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา หรือผูมีอาํ นาจควบคุมของบริษัท บริษัท
ใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือของผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมี
ลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป ทั้งนี้ ลักษณะตองหามดังกลาวไมรวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเปนขาราชการ หรือที่ปรึกษา ของ
สวนราชการซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท
3. ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปน บิดามารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร
รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถ ือหุน รายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรบั การเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูม ีอํานาจควบคุม
ของบริษัท หรือบริษัทยอย
4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษทั บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ใน
ลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปนผูถ ือหุนที่มีนัย หรือผูมีอาํ นาจควบคุมของผูที่มี
ความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการ
มีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป
5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอาํ นาจควบคุมของบริษัท และไมเปนผู
ถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุน
รายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลกั ษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป
6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนทีป่ รึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการ
เกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุน
ที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลกั ษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป
7. ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษทั ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุน ซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุน
รายใหญ
8. ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันทีม่ ีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย หรือไมเปนหุนสวนที่มีนัยในหาง
หุนสวน หรือเปนกรรมการทีม่ ีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รบั เงินเดือนประจํา หรือถือหุน เกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่
มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษทั หรือบริษัทยอย
9. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท
บริษัทฯไดกาํ หนดนิยามกรรมการอิสระเทากับขอกําหนดขั้นต่ําของกลต. หรือตลาดหลักทรัพยฯ ในเรื่องการถือหุน ของบริษัท คือ
กรรมการอิสระของบริษัทฯ ตองถือหุนในบริษัทไมเกินรอยละ หนึ่ง ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
21

เอกสารประกอบวาระที่ 6
พิจารณาคาตอบแทนกรรมการ
1. อัตราคาเบี้ยประชุมกรรมการ
อัตราเบี้ยประชุมและคาตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ เทากับอัตราเดิมในป 2552
หัวขอ

ป 2554

ป 2553

ป 2552

คณะกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการ
คาตอบแทนรายเดือน*
คาเบี้ยประชุม**

15,000
20,000

15,000
20,000

15,000
20,000

คาตอบแทนรายเดือน*
คาเบี้ยประชุม**

8,000
12,000

8,000
12,000

8,000
12,000

คาตอบแทนรายเดือน*
คาเบี้ยประชุม**

15,000
20,000

15,000
20,000

15,000
20,000

10,000
15,000

10,000
15,000

10,000
15,000

20,000
15,000

20,000
15,000

20,000
15,000

กรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการ

กรรมการ

คาตอบแทนรายเดือน*
คาเบี้ยประชุม**
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
ประธานกรรมการ
คาตอบแทนรายเดือน*
คาเบี้ยประชุม**
กรรมการ
คาตอบแทนรายเดือน*
คาเบี้ยประชุม**
หมายเหตุ :
*
จายใหกับกรรมการทุกทาน
**
จายใหเฉพาะกรรมการที่รวมประชุมเทานั้น
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2. พิจารณาบําเหน็จกรรมการประจําป
จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2554 คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาความเห็น
ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนแลว มีมติเห็นควรนําเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2554 พิจารณา
อนุมัติบําเหน็จประจําป 2553 ของคณะกรรมการบริษัทเปนเงินรวมทั้งสิ้น 11.5 ลานบาท โดยจายจากคาใชจา ยในป 2554 และให
ประธานกรรมการเปนผูพิจารณาจัดสรร
ขอมูลเปรียบเทียบเพื่อประกอบการพิจารณา
หัวขอ
บําเหน็จประจําป (ลานบาท)
กําไรสุทธิ (ลานบาท)

ป 2553
11.5
385.87
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ป 2552
9.00
311.04

ป 2551
5.00
217.87

เอกสารประกอบวาระที่ 7
พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทน
จากการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ ที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2554 คณะกรรมการตรวจสอบได
ประชุมพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีของบริษัทในป 2554 มีสาระสําคัญสรุปไดดงั นี้
1. จากความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่เสนอตอคณะกรรมการบริษัท สรุปวาบริษัทไดแตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัท
สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด ใหเปนผูตรวจสอบบัญชีของบริษัทมาตั้งแตป 2546 จนถึงปจจุบนั ในชวงเวลาดังกลาวผูสอบบัญชี
ไดทําหนาทีต่ ามขอบเขตอํานาจหนาที่ และมีขอเสนอแนะตางๆใหกับบริษัทเปนอยางดีมาโดยตลอด และมีการมอบหมายผูส อบบัญชี
รับอนุญาตเขามาดําเนินการตรวจสอบบัญชี ดังตารางรายชื่อผูสอบบัญชีในแตละปดังนี้
รายการ
ชื่อสํานักงานตรวจสอบบัญชี
ผูสอบบัญชี

ป 2554
นําเสนอเพื่อพิจารณา
บริษัท สํานักงานเอินสท แอนด ยัง
จํากัด
นายกฤษดา เลิศวนา
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958
และ/หรือ
นายศุภชัย ปญญาวัฒโน
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930
และ/หรือ
นางชลรส สันติอัศวราภรณ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523

ป 2553

ป 2552

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

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

คณะกรรมการตรวจสอบไดตรวจสอบแลววา ผูต รวจสอบบัญชีที่ถูกเสนอชื่อนั้นไมมีความสัมพันธหรือมีสวนไดเสียกับ
บริษัท/บริษัทยอย/ผูถ ือหุนรายใหญ
ดังนั้น ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ ที่ 1/2554 มีมติใหเสนอความเห็นตอคณะกรรมการบริษัทในการประชุม
คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2554 เพื่อแตงตั้ง นายกฤษดา เลิศวนา ผูสอบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4958 และ/หรือ นายศุภชัย ปญญาวัฒ
โน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือ นางชลรส สันติอัศวราภรณผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 เปนผูสอบบัญชีของ
บริษัทในป 2554 ตอไป
ในการพิจารณาคาสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการประชุมครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันจันทรที่ 21 กุมภาพันธ 2554
พิจารณาใบเสนอราคาคาสอบบัญชี ประจําป 2554 ที่บริษัท สํานักงานเอินส แอนด ยัง จํากัด เสนอมา โดยบริษัทสํานักงานเอินสท
แอนด ยัง จํากัด เสนอราคาคาสอบบัญชี บมจ. แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี มาเปนเงิน 1,210,000 บาท เพิ่มขึ้น 55,000 บาท เมื่อ
เปรียบเทียบกับคาสอบบัญชีป 2553 เหตุผลในการขึ้นคาสอบบัญชี ผูสอบบัญชีไดชี้แจงวา เนื่องจากเปนนโยบายของบริษัทที่มีการขึ้น
คาบริการสอบบัญชีทุกป คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแลวเห็นวาคาตรวจสอบที่เสนอมานั้นเพิ่มขึ้นสูงเกินไป จึงไดเจรจาตอรอง
หลังจากการตอรองแลว โดยขอใหผูสอบบัญชีไดคงราคาคาสอบบัญชีในอัตราเดิมซึ่งจะเทากับ 1,155,000 บาทตอป
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ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันจันทรที่ 21 กุมภาพันธ 2554 ที่ประชุมมีมตินําเสนอตอทีป่ ระชุม
สามัญผูถ ือหุนครั้งที่ 1/2554 เพื่อพิจารณาอนุมัติคา สอบบัญชีประจําป 2554 ในสวนของ บมจ. แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี เปน
เงิน 1,155,000 บาท เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป สวนคาสอบบัญชีของบริษัทยอยใหบริษัทยอยไปตอรองกันเอง

ป 2554
(นําเสนอเพื่อพิจารณา)

ป 2553

หนวย : บาท
ป 2552

คาสอบบัญชีของ บมจ.แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่น
เทคโนโลยี

1,155,000

1,155,000

1,125,000

คาสอบบัญชีของบริษัทยอย บ. เมเปลพลัส จํากัด

110,000

110,000

110,000

หัวขอ
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
(แบบทั่วไปซึ่งเปนแบบงายไมซับซอน)

ปดอากร 20 บาท

เขียนที่ ………………………………………………
วันที่ ……. เดือน ……… พ.ศ. ………………….
ขาพเจา ……………………………………………………………………….สัญชาติ …………………………………………..
อยูบานเลขที่ …………………………………ถนน……………………………….ตําบล/แขวง…………………………………………..
อําเภอ …………………………………………จังหวัด…………………………...รหัสไปรษณีย ………………………………………..
เปนผูถือหุนของ บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) โดยถือ
หุนจํานวนทั้งสิ้นรวม ……………………….หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ ………………….. เสียง ดังนี้
หุนสามัญ ……….…………….. หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ ………………….. เสียง
หุนบุริมสิทธิ์ ………………………. หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ…………………… เสียง
ขอมอบฉันทะให
(1) ………………………………………. อายุ ……………ป อยูบานเลขที่ ………………………………………….
ถนน …………………………………………….ตําบล/แขวง ………………………………..อําเภอ/เขต …………………………….
จังหวัด ………………………………………… รหัสไปรษณีย …………………………….. หรือ
(2)
………………………………………. อายุ ……………ป อยูบานเลขที่ ………………………………………….
ถนน …………………………………………….ตําบล/แขวง ………………………………..อําเภอ/เขต …………………………….
จังหวัด ………………………………………… รหัสไปรษณีย …………………………….. หรือ
(3)
………………………………………. อายุ ……………ป อยูบานเลขที่ ………………………………………….
ถนน …………………………………………….ตําบล/แขวง ………………………………..อําเภอ/เขต …………………………….
จังหวัด ………………………………………… รหัสไปรษณีย ……………………………..
คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจา ในการประชุม
สามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2554 ในวันศุกรที่ 8 เมษายน 2554 เวลา 10.00 น. ณ.หองประชุม ราชพฤกษบอลรูม ชั้น 2 สโมสร
ราชพฤกษ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ
สถานที่อื่นดวย
กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมนั้น ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ

ลงชื่อ ……………………………………………. ผูมอบฉันทะ
(…………………………………………….)

ลงชื่อ ……………………………………………. ผูรับมอบฉันทะ
(…………………………………………….)
หมายเหตุ : 1. ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียว เปนผูเขาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนไมสามารถแบงแยกจํานวนหุน
 ใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได
2. ผูมอบฉันทะ และผูรับมอบฉันทะจะตองแนบสําเนาบัตรประชาชนมาพรอมหนังสือมอบอํานาจดวย
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ปดอากร 20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
(แบบที่กําหนดรายการตางๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
เขียนที่ ………………………………………………
วันที่ ……. เดือน ……… พ.ศ. ………………….
ขาพเจา ……………………………………………………………………….สัญชาติ ………………………………………….
อยูบานเลขที่ …………………………………ถนน……………………………….ตําบล/แขวง…………………………………………..
อําเภอ …………………………………………จังหวัด………………………………..รหัสไปรษณีย ……………………………………
เปนผูถือหุนของ บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) โดยถือ
หุนจํานวนทั้งสิ้นรวม ……………………….หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ ………………….. เสียง ดังนี้
หุนสามัญ ……….…………….. หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ ………………….. เสียง
หุนบุริมสิทธิ์ ………………………. หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ .…………………. เสียง
ขอมอบฉันทะให
(1)
………………………………………. อายุ ……………ป อยูบานเลขที่ ………………………………………….
ถนน …………………………………………….ตําบล/แขวง ………………………………..อําเภอ/เขต …………………………….
จังหวัด ………………………………………… รหัสไปรษณีย …………………………….. หรือ
(2)
………………………………………. อายุ ……………ป อยูบานเลขที่ ………………………………………….
ถนน …………………………………………….ตําบล/แขวง ………………………………..อําเภอ/เขต …………………………….
จังหวัด ………………………………………… รหัสไปรษณีย …………………………….. หรือ
(3)
………………………………………. อายุ ……………ป อยูบานเลขที่ ………………………………………….
ถนน …………………………………………….ตําบล/แขวง ………………………………..อําเภอ/เขต …………………………….
จังหวัด ………………………………………… รหัสไปรษณีย ……………………………..
คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจา ในการประชุม
สามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2554 ในวันศุกรที่ 8 เมษายน 2554 เวลา 10.00 น. ณ.หองประชุมราชพฤกษบอลรูม ชั้น 2 สโมสร
ราชพฤกษ สโมสรราชพฤกษ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 หรือจะพึงเลื่อนไปใน
วัน เวลา และสถานที่อื่นดวย
ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครัง้ นี้ ดังนี้
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2553

□
□

ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

□

เห็นดวย

□

ไมเห็นดวย

□

งดออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2553 และรายงานประจําป

□
□

ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

□

เห็นดวย

□
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ไมเห็นดวย

□

งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุล บัญชีกําไรขาดทุน ของบริษัทฯประจําป 2553

□
□

ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

□
วาระที่ 4

□

ไมเห็นดวย

งดออกเสียง

ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

□

เห็นดวย

□

ไมเห็นดวย

□

งดออกเสียง

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ

□
□

ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

□
□
□

การแตงตั้งกรรมการทั้งชุด
เห็นดวย

□

ไมเห็นดวย

□

เห็นดวย

□

ไมเห็นดวย

ชื่อกรรมการนายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา

□

เห็นดวย

□

ไมเห็นดวย

ชื่อกรรมการนายสุรพร รักประจิต

□

เห็นดวย

□

ไมเห็นดวย

ชื่อกรรมการนายกิตติศักดิ์ สพโชคชัย

□

□

งดออกเสียง

□

งดออกเสียง

□

งดออกเสียง

□

งดออกเสียง

□

งดออกเสียง

การแตงตั้งกรรมการ เปนรายบุคคล

ชื่อกรรมการนายธนา ไชยประสิทธิ์

วาระที่ 6

□

พิจารณาจัดสรรเงินกําไรและการจายเงินปนผลประจําป 2553

□
□

วาระที่ 5

เห็นดวย

เห็นดวย

□

ไมเห็นดวย

พิจารณาคาตอบแทนกรรมการ

□
□

ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

□

เห็นดวย

□
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ไมเห็นดวย

□

งดออกเสียง

วาระที่ 7

พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทน

□
□

ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

□

เห็นดวย

□

ไมเห็นดวย

□

งดออกเสียง

การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ใหถือวาการ
ลงคะแนนเสียงนั้นไมถูกตอง และไมถือเปนการลงคะแนนเสียงของผูถือหุน
ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจนหรือในกรณีที่
มีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือ
เพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาไดระบุใน
หนังสือมอบฉันทะ ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ
ลงชื่อ …………………………………………………ผูมอบฉันทะ
(…..………………………………………….)

ลงชื่อ …………………………………………………ผูรับมอบฉันทะ
(…..………………………………………….)

ลงชื่อ …………………………………………………ผูรับมอบฉันทะ
(…..………………………………………….)

ลงชื่อ …………………………………………………ผูรับมอบฉันทะ
(…..………………………………………….)
หมายเหตุ : 1. ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขารวมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผรู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล
3. กรณีที่ผูถือหุนประสงคจะมอบฉันทะใหกับกรรมการอิสระ ผูถ
 ือหุนสามารถเลือกมอบฉันทะใหกับกรรมการ
อิสระคือ นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา หรือนายพงษเทพ ผลอนันต หรือ นายศรีภพ สารสาส หรือนาย
ชาติชาย เย็นบํารุง ทานหนึ่งทานใดก็ได
4. ผูมอบฉันทะ และผูรับมอบฉันทะ จะตองแนบสําเนาบัตรประชาชนมาพรอมกับหนังสือมอบอํานาจดวย
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ปดอากร 20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
(แบบที่ใชเฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตัง้ ใหคัสโตเดียน (Custodian)
ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน)
เขียนที่ ………………………………………………
วันที่ ……. เดือน ……… พ.ศ. ………………….
ขาพเจา ……………………………………………………………………….สัญชาติ ………………………………………….
อยูบานเลขที่ …………………………………ถนน……………………………….ตําบล/แขวง…………………………………………..
อําเภอ …………………………………………จังหวัด………………………………..รหัสไปรษณีย ……………………………………
เปนผูถือหุนของ บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) โดยถือ
หุนจํานวนทั้งสิ้นรวม ……………………….หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ ………………….. เสียง ดังนี้
หุนสามัญ ……….…………….. หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ ………………….. เสียง
หุนบุริมสิทธิ์ ………………………. หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ ………..……..… เสียง
ขอมอบฉันทะให
(1)
………………………………………. อายุ ……………ป อยูบานเลขที่ ………………………………………….
ถนน …………………………………………….ตําบล/แขวง ………………………………..อําเภอ/เขต …………………………….
จังหวัด ………………………………………… รหัสไปรษณีย …………………………….. หรือ
(2)
………………………………………. อายุ ……………ป อยูบานเลขที่ ………………………………………….
ถนน …………………………………………….ตําบล/แขวง ………………………………..อําเภอ/เขต …………………………….
จังหวัด ………………………………………… รหัสไปรษณีย …………………………….. หรือ
(3)
………………………………………. อายุ ……………ป อยูบานเลขที่ ………………………………………….
ถนน …………………………………………….ตําบล/แขวง ………………………………..อําเภอ/เขต …………………………….
จังหวัด ………………………………………… รหัสไปรษณีย ……………………………..
คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจา ในการประชุม
สามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2554 ในวันศุกรที่ 8 เมษายน 2553 เวลา 10.00 น. ณ.หองประชุมราชพฤกษบอลรูม ชั้น 2 สโมสร
ราชพฤกษ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ
สถานที่อื่นดวย
ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครัง้ นี้ ดังนี้
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2553

□
□

ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

□

เห็นดวย

□

ไมเห็นดวย

□

งดออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2553 และรายงานประจําป

□
□

ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

□

เห็นดวย

□
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ไมเห็นดวย

□

งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุล บัญชีกําไรขาดทุน ของบริษัทฯประจําป 2553

□
□

ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

□
วาระที่ 4

□

ไมเห็นดวย

งดออกเสียง

ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

□

เห็นดวย

□

ไมเห็นดวย

□

งดออกเสียง

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ

□
□

ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

□
□
□

การแตงตั้งกรรมการทั้งชุด
เห็นดวย

□

□

□

งดออกเสียง

ไมเห็นดวย

□

งดออกเสียง

□

ไมเห็นดวย

□

งดออกเสียง

□

ไมเห็นดวย

□

งดออกเสียง

ไมเห็นดวย

□

งดออกเสียง

ไมเห็นดวย

การแตงตั้งกรรมการ เปนรายบุคคล

ชื่อกรรมการนายธนา ไชยประสิทธิ์
เห็นดวย

□

ชื่อกรรมการนายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา

□

เห็นดวย

ชื่อกรรมการนายสุรพร รักตประจิต

□

เห็นดวย

ชื่อกรรมการนายกิตติศักดิ์ สพโชคชัย

□

วาระที่ 6

□

พิจารณาจัดสรรเงินกําไรและการจายเงินปนผลประจําป 2553

□
□

วาระที่ 5

เห็นดวย

เห็นดวย

□

พิจารณาคาตอบแทนกรรมการ

□
□

ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

□

เห็นดวย

□
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ไมเห็นดวย

□

งดออกเสียง

วาระที่ 7

พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทน

□
□

ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

□

เห็นดวย

□

ไมเห็นดวย

□

งดออกเสียง

การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ใหถือวาการ
ลงคะแนนเสียงนั้นไมถูกตอง และไมถือเปนการลงคะแนนเสียงของผูถือหุน
ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจนหรือในกรณีที่
มีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือ
เพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาไดระบุใน
หนังสือมอบฉันทะ ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ
ลงชื่อ …………………………………………………ผูมอบฉันทะ
(…..………………………………………….)

ลงชื่อ …………………………………………………ผูรับมอบฉันทะ
(…..………………………………………….)

ลงชื่อ …………………………………………………ผูรับมอบฉันทะ
(…..………………………………………….)

ลงชื่อ …………………………………………………ผูรับมอบฉันทะ
(…..………………………………………….)
หมายเหตุ : 1. หนังสือมอบอํานาจแบบ ค.ใชกรณีที่ผูถือหุน
 ปรากฏชื่อในทะเบียนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้ง
ใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรบ
ั ฝากและดูแลหุนใหเทานั้น
2. หลักฐานที่ตองแนบพรอมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
ก. หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนใหคัสโตเดียน (Custodian) เปนผูดําเนินการลงนามในหนังสือ
มอบฉันทะแทน
ข. หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน
(Custodian)
3. ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผรู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได
4. ระเบียบวาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตัง้ กรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล
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