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วาระท่ี 5  พิจารณาเลือกต้ังกรรมการใหมแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ 
   ตามขอบังคับบริษัท ในหมวด 3 ขอ 16 กําหนดไววา ในการประชุมสามญัผูถือหุนทุกครั้ง จะตองมีการเลือกตั้ง

กรรมการใหมแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ โดยกําหนดไวใหกรรมการออกครั้งละ 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการ คือ 4 
ทาน จากการประชุมคณะกรรมการครั้งท่ี 1/2553 เม่ือวันท่ี 23 กุมภาพันธ 2553 มีกรรมการ 4 ทาน ท่ีตองออกตาม
วาระ คือ นายพงษเทพ ผลอนันต นายภิสัก จารุจินดา นายศรีภพ สารสาส และ นายกิจจา เหลาบญุชยั  

 
  ในการพิจารณาเสนอชื่อกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายให
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคาตอบแทน ดําเนินการพจิารณาเสนอชือ่ผูท่ีเหมาะสมเปนกรรมการตอ
คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนไดเสนอความเห็นตอคณะกรรมการบริษัท 
(โดยกรรมการที่มีสวนไดเสียมิไดรวมพจิารณา) เพื่อเสนอตอท่ีประชุมผูถอืหุน เพื่อใหแตงตั้งกรรมการท่ีออกตามวาระ
ท้ัง 4 ทานกลับเขาเปนกรรมการอีกวาระหน่ึง สําหรับประวัติของผูท่ีคณะกรรมการเสนอชื่อเพ่ือแตงตั้งเปนกรรมการ 
และรายละเอียดในการพิจารณาปรากฏตาม เอกสารประกอบวาระท่ี 5  

  
 ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรใหท่ีประชุมพจิารณาอนุมัติตามขอพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทนเสนอ กลาวคือรับทราบการออกตามวาระของกรรมการจํานวน 4 ทานคือ นายพงษเทพ ผล
อนันต นายภิสัก จารุจินดา นายศรภีพ สารสาส และนายกิจจา เหลาบุญชยั และพิจารณาแตงตั้ง นายพงษเทพ ผล
อนันต นายภิสัก จารุดิลก นายศรภีพ สารสาส และนายกิจจา เหลาบุญชยั กลับเขาเปนกรรมการอีกวาระหนึ่ง 

 
วาระท่ี 6  พิจารณาคาตอบแทนกรรมการในรูปของเงินรางวัลประจําป 

 ในการพิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคาตอบแทน มีความเห็นตอ
คณะกรรมการบริษัท ดังน้ี 
1. เน่ืองจากเบ้ียประชุมและคาตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และ 
 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนยังคงอัตราเดมิ ท่ีไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุน 
 ครั้งท่ี 1/2552 แลว จึงไมตองนํามาขออนุมัตจิากท่ีประชุมอีก  
2. นําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัตจิายคาตอบแทนกรรมการใน 
 รูปของเงินรางวัลประจําป 2552 เปนเงิน 9.0 ลานบาท โดยจายจากคาใชจายในป 2553 และใหประธาน 
 กรรมการเปนผูจัดสรรคาตอบแทนประจําป 
 
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการประจําป 2552 
เปนเงิน 9.0 ลานบาท สวนอัตราเบ้ียประชุมและคาตอบแทนรายเดือนไดรับการอนุมัติจากการประชุมสามัญผูถือหุน
ครั้งท่ี 1/2552 แลวและยังคงใชอัตราเดิมอยูจึงไมตองขออนุมัติในการประชุมครั้งน้ี ตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทนเสนอมา 

 
วาระท่ี 7   พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทน 

ตามขอบังคับบริษัท ในหมวด 8 ขอ 54 กําหนดไววา ในการประชุมสามญัผูถือหุนทุกครั้งจะตองมีการแตงตั้ง
ผูตรวจสอบบัญชีและกําหนดจาํนวนเงินคาสอบบัญช ี
 
 จากการประ ชุมของคณะกรรมการตรวจสอบครั้งท่ี 1/2553 เม่ือวันท่ี 23 กุมภาพันธ 2553 คณะกรรมการ
ตรวจสอบไดประชุมพิจารณาคัดเลือกผูตรวจสอบบัญชีของบริษัทในป 2553 แลวมีมติเสนอผลการพิจารณาตอท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพ่ือเสนอตอท่ีประชุมสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 1/2553 เ พ่ือแตงตั้ง นางสาวทิพวัลย นานา
นุวัฒน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3459 และ/หรือ นายศภุชัย ปญญาวัฒโน ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 3930 
และ/หรือ นางชลรส อัศวราภรณผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 เปนผูสอบบัญชีของบริษัทในป 2553 ในการน้ี 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบไดตอรองคาตรวจสอบบัญชใีนป 2553 แลว คาตรวจสอบบัญชีของบริษทั แอ็ดวานซ
อินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) เปนเงิน 1,155,000 บาทตอป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบ
วาระท่ี 7 
 
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมพจิารณาแตงตั้ง 
นางสาวทิพวัลย นานานุวัฒน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3459 และ/หรอื 
นายศภุชยั ปญญาวัฒโน ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 3930 และ/หรือ 
นางชลรส สันตอัิศวราภรณ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 4523 เปนผูสอบบัญชีของบริษัทในป 2553 และกําหนดคา
ตรวจสอบบัญช ีในป 2553 ของบริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) เปนเงิน 1,155,000 บาท
ตอป 
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สําเนาขอบังคับท่ีใชในการประชุมสามัญผูถือหุน 
หมวดท่ี 4 

การประชุมผูถือหุน 
 
ขอ 29  คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําป ภายใน 4 เดือน นับแตวันสิ้นสุดรอบปบัญชี
ของบริษัท 
 การประชุมผูถือหุนคราวอ่ืนนอกจากวรรคหน่ึง ใหเรียกวา การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรยีกประชมุผูถือหุนเปน
การประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ไดสุดแตจะเห็นสมควร หรือผูถือหุนซ่ึงมีหุนนับจํานวนรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 5 ของจํานวนหุนท่ี
จําหนายไดท้ังหมด หรือผูถือหุนไมนอยกวา 25 คน ซ่ึงมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 10 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายได
ท้ังหมดเขาชื่อกันทําหนังสือขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได แตตองระบุเหตุผลในการ
ท่ีขอใหเรยีกประชุมไวในหนังสือดังกลาวน้ัน ในกรณีนี้ใหคณะกรรมการจัดประชุมผูถือหุนภายใน 1 เดือนนับแตวันท่ีไดรับหนังสือ
จากผูถือหุน 
 
ขอ 30  ในการเรียกประชุมผูถือหุน ใหคณะกรรมการจัดทําเปนหนังสือนัดประชุมระบุสถานท่ี วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม 
และเรื่องท่ีจะเสนอตอท่ีประชมุ พรอมท้ังรายละเอยีดตามสมควร โดยระบุใหชัดเจนวาเปนเรื่องท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ เพื่ออนุมัติ 
หรือเพื่อพิจารณา แลวแตกรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกลาว และจดัสงใหผูถือหุนและนายทะเบียนทราบ
ไมนอยกวา 7 วัน กอนวันประชมุ และโฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพติดตอกัน 3 วันและตองกอนวันประชุมไม
นอยกวา 3 วัน 
 ใหคณะกรรมการหรือกรรมการท่ีไดรับมอบหมายเปนผูกําหนดวัน เวลา และสถานท่ีท่ีประชุมผูถือหุน ซ่ึงสถานท่ีท่ีจะใช
เปนท่ีประชุมผูถอืหุนน้ันตองอยูในทองท่ีอันเปนท่ีตั้งของสํานักงานใหญ หรือสํานักงานสาขา หรือจังหวดัใกลเคียงกับท่ีตั้งของ
สํานักงานใหญ และสํานักงานสาขา หรือจังหวัดอ่ืน ตามท่ีคณะกรรมการเหน็วาเหมาะสม 
 
ขอ 31  ในการประชุมผูถือหุน ผูถือหุนอาจมอบฉันทะใหบุคคลอ่ืนเขาประชมุและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได หนังสือ
มอบฉันทะจะตองลงวันท่ี และลงลายมือชื่อของผูถือหุนท่ีมอบฉันทะ และจะตองเปนไปตามแบบท่ีนายทะเบียนกําหนด 
 หนังสือมอบฉันทะน้ีจะตองมอบใหแกประธานกรรมการหรือผูท่ีประธานกรรมการกําหนด ณ ท่ีประชุมกอนผูรับมอบฉันทะ
เขารวมประชุม 
 
ขอ 32  ในการประชุมผูถือหุน ตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) มาประชุมไมนอยกวา 25 คน หรือไมนอย
กวา 25 คน หรอืไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวนผูถือหุนท้ังหมด และตองมีจํานวนหุนนับรวมกันไดไ มนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวน
หุนท่ีจําหนายไดท้ังหมดของบริษัท จึงจะเปนองคประชุม 
 ในกรณีท่ีปรากฏวาการประชุมผูถือหุนครั้งใด เม่ือลวงเวลานัดไปแลวถึง 1 ชั่วโมงจํานวนผูถือหุนซ่ึงมาเขารวมประชุมไม
ครบองคประชมุตามท่ีกําหนดไว หากวาการประชุมผูถือหุนน้ันไดเรยีกนัดเพราะผูถือหุนรองขอ ใหการประชุมเปนอันระงับไป แต
ถาหากการประชุมผูถือหุนน้ันมิใชเปนการเรยีกประชมุเพราะผูถือหุนรองขอ ใหนัดประชุมใหม และใหสงหนังสือนัดประชมุไปยังผู
ถือหุนไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังน้ีไมบังคับวาตองครบองคประชุม 
 
ขอ 33 ใหประธานกรรมการเปนประธานท่ีประชุมผูถือหุน ในกรณีท่ีประธานกรรมการไมสามารถเขารวมประชุมหรือไมสามารถ
ปฏิบัติหนาท่ีได ถามีรองประธานใหรองประธานกรรมการเปนประธานท่ีประชมุ ถาไมมีรองประธานกรรมการหรือมีแตไมสามารถ
เขารวมประชุม หรือไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ก็ใหท่ีประชมุเลือกผูถือหุนคนหน่ึงซ่ึงไดเขารวมประชุมเปนประธานท่ีประชุม 
 
ขอ 34  ประธานในท่ีประชุมผูถือหุนมีหนาท่ีควบคุมการประชุมใหเปนไปตามกฏหมายและขอบังคับของบริษัทวาดวยการประชมุ
และใหการประชุมดําเนินไปตามลําดับวาระท่ีกําหนดไวในหนงัสือนัดประชุม เวนแตท่ีประชุมจะมีมตใิหเปล่ียนลําดับระเบยีบวาระ
ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนผูถือหุนซ่ึงมาประชุม 
 
ขอ 35  ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถือหุน ใหหุนหน่ึงมีเสียงหน่ึงเสียง และผูถือหุนคนใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษใน
เรื่องใดซ่ึงท่ีประชุมจะไดลงมต ิผูน้ันไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดวยในขอบังคับ เวนแตการออกเสียงลงคะแนนเสียงเลอืกตั้ง
คณะกรรมการ 
 การออกเสียงลงคะแนนใหกระทําโดยเปดเผย เวนแตผูถือหุนไมนอยกวา 5 คน รองขอและการประชุมลงมติให
ลงคะแนนลับกใ็หลงคะแนนลบั สวนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้น ใหเปนไปตามท่ีประธานในที่ประชุมกําหนด 
 
ขอ 36  มติของท่ีประชมุผูถือหุนใหประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปน้ี 

1) ในกรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุน ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถามีคะแนนเสียงเทากัน 
ใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเปนเสียงชี้ขาด 

2) ในกรณีดังตอไปน้ี ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุน ซ่ึงมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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ก. การขายหรือโอนกิจการบริษั  ทท้ังหมดหรือบางสวนท่ีสําคัญใหแกบุคคลอื่น 
ข. การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท 
ค. การทํา แกไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเชากิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางสวนท่ีสําคัญ การ 
 มอบหมายใหบุคคลอ่ืนเขาจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอ่ืน โดยมีวัตถุประสงคจะ 
 แบงกําไรขาดทุนกัน 
ง. การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับ 
จ. การเพ่ิมทุนหรอืลดทุนของบริษัท 
ฉ. การออกหุนกู 
ช. การควบบริษัท 
ซ. การเลิกบริษัท 
 

ขอ 37   กิจการอันท่ีประชุมสามัญประจําปพงึกระทํามีดังน้ี 
1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอตอท่ีประชุมแสดงถึงผลการดาํเนินการบริษัทในรอบปท่ีผานมา 
2) พิจารณาอนุมัตงิบดุลและบัญชกีําไรขาดทุน 
3) พิจารณาอนุมัตกิารจัดสรรกําไรและการจายเงินปนผล 
4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
5) พิจารณาแตงตัง้ผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญช ี
6) กิจการอื่นๆ 
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บริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมช่ัน เทคโนโลยี จํากัด 
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2552 

วันศุกรท่ี 24 เมษายน 2552 

 
 ประชุม ณ หอง Sarocha Level III โรงแรม Swissotel Le Concorde Bangkok ถนนรชัดาภิเษก เขตหวยขวาง กทม. 
มีผูถือหุนเขารวมประชมุดวยตนเอง และมอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุมแทนจํานวน 95 รายรวมจํานวนหุน 31,132,461 หุน  
คิดเปน รอยละ 51.89 ของจํานวนหุนท้ังหมดของบริษัทท่ีออกจําหนายครบเปนองคประชุมแลว นายธนา ไชยประสิทธ์ิ ประธาน
กรรมการบริษัทเปนประธานท่ีประชุม 
 
เปดประชุมเวลา 15.00 น. 
  กอนเขาสูวาระการประชุม นายเมตตา จารจุนิดา เลขานุการบริษัทไดชีแ้จงเก่ียวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน 
โดยการลงคะแนน ในวาระตางๆขอใหใชบัตรลงคะแนนท่ีไดแจกใหกับผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมแลว สวนสักขีพยานในการนับ
คะแนนในแตละวาระ บริษัทขอใหคุณอัปสร ตัวแทนของผูตรวจสอบบัญชีบริษัท ทําหนาท่ีเปนสักขีพยานในการนับคะแนน 
 จากนั้นประธานกลาวเปดการประชุมละดาํเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปน้ี 
 
วาระท่ี 1   พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 1/2551  
  ท่ีประชุมไดพจิารณา รายงานการประชุมสามญัผูถือหุน ครั้งท่ี 1/2551 ซ่ึงประชุมเม่ือวันท่ี 25 เมษายน 2551 
 
     มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถือหุนครั้งท่ี  1/2551  
  
วาระท่ี 2   รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป และรายงานประจําป 

ประธานฯไดขอใหนายศิริพงษ อุนทรพันธุ กรรมการผูจัดการใหญไดชีแ้จงถึงผลการดําเนินงานของปท่ีผานมา 
ซ่ึงไดสรุปโดยยอ พรอมกับฉายแผนภาพวา สภาพเศรษฐกิจในปท่ีผานมามีตองเผชญิกับความผันผวนอยางมากมาย 
ท้ังจากภายนอก และภายในประเทศ แตบริษัทก็ไดประคองตัวผานวิกฤต มาไดโดยยังคงผลประกอบการในระดับ
ใกลเคียงปกอนหนา ทําใหบรษัิทฯยังคงความสามารถในการทํากําไร และจายปนผลผูถือหุนได โดยจะขออนุมัติท่ี
ประชุมในวาระตอไป 

 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทรับรองผลการดําเนนิงานในป 2551 ของบริษัทแอ็ดวานซอิน
ฟอรเมชั่นเทคโนโลยี่ จํากัด (มหาชน) ซ่ึงประชุมเม่ือวันท่ี 30 เมษายน 2551  

 
วาระท่ี 3   พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนประจําป 2551  

ประธานฯไดมอบหมายใหนายนายสุรพร รักตประจติรองกรรมการผูจัดการใหญดานการเงิน ไดชี้แจงถึงผลการ
ดําเนินงานของปท่ีผานมาซ่ึงไดชี้แจงประกอบงบการเงิน ดังในรายงานประจําปท่ีไดสงไปพรอมหนังสือเชิญประชุม 
ซ่ึงภายหลังการชี้แจงเสรจ็สิ้น ประธานไดเปดโอกาสใหผูถอืหุนไดซักถาม และไดมีขอสงสัยเล็กนอยเก่ียวกับ
ขอผิดพลาดทางการพิมพในขอสรุปทางการเงิน นอกจากน้ียังมีคําถามจากตวัแทนผูลงทุนไทยเก่ียวกับ แนวทางใน
การจัดการสินคาคงเหลือ และเงินกูระยะส้ัน ซ่ึงทางกรรมการผูจัดการใหญนายศริิพงษไดชีแ้จงเพ่ิมเติมวาเปนสินคา
คงเหลือเปนสวนของสินคารอติดตั้ง สวนเงินกูระยะสั้น ก็เปนวงเงินกูโครงการซ่ึงอยูระหวางรอการชาํระเงินหลังจบ
โครงการแลว สวนในรายละเอียดรองกรรมการผูจัดการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายโชคชยั ตั้งพูลสินธนา 
และ auditor ไดชี้แจงจนเปนท่ีพอใจของผูถือหุน นอกจากน้ีตัวแทนผูลงทุนไทยยังไดสอบถามเพ่ิมเติมเก่ียวกับ
สัดสวนลูกคาในปน้ีวาจะมีนโยบายอยางไร และถามถึงนโยบายเก่ียวกับบริษทั BANCSERV จํากัด นายศิริพงษ ได
ชี้แจงวา ยังคงมองสัดสวนการขายของปน้ีเชนเดยีวกับปท่ีผานมาคือประมาณรอยละ 90 เปนภาคราชการ และรอยละ 
10 เปนภาคเอกชน สวนเร่ืองนโยบายบริษัท BANCSERV ซ่ึงจัดจั้งขึ้นเพ่ือเสริมการขายในภาคธนาคาร มีรอบระยะ
การขายนานและประสบภาวะวกิฤตทางการเงนิจึงยังคงตองรอ และคาดวาในปน้ีคงมีผลการประกอบการท่ีเปนรูปธรรม
ข้ึน  
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมไดพิจารณาแลวมีมตเิปนเอกฉันท อนุมัติงบดุล และบัญชีกําไรขาดทุนประจําป 2551 

   
วาระท่ี 4   พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไร การจายปนผล จากการดําเนินงานในรอบป 2551 

ประธานไดขอใหเลขานุการนายเมตตา จารจุนิดาไดชีแ้จงถึงมติท่ีประชุมคณะกรรมการบรษัิทเก่ียวกับการ
พิจารณาการจัดสรรกําไร และจายเงินปนผล เพื่อเสนอขออนุมัติท่ีประชุมผูถือหุนดังนี ้
 4.1 จัดสรรเปนสํารองตามกฎหมาย 9.70 ลานบาท 

4.2 จัดสรรเปนเงินปนผลจากผลประกอบการ 6 เดือนระวางเดือน กค.-ธค.2551 รวมเปนเงนิ 90 ลานบาท ใน
อัตราหุนละ 1.50 ลานบาท เม่ือรวมกับเงินปนผลระหวางกาลจํานวน 75 ลานบาท (อัตราหุนละ 1.25 ลาน
บาท) เทากับบริษัทจายเงินเปนเงินสดสําหรับผลการดําเนินงานในป 2551 รวามเปนเงิน 165 ลานบาท (อัตรา
หุนละ 2.75 บาท) 
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4.3 บริษัทจะทําการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนภายในวันท่ี 22 พค.2552 
4.4 กําไรสวนท่ีเหลือจํานวน 43.17 ลานบาท บริษัทจะจัดเปนกําไรสะสมท่ียังไมจัดสรรตอไป 

 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมไดพิจารณาอนุมัตเิปนเอกฉันทการจัดสรรกําไร การจายปนผล จากการดําเนินงานในรอบป 
2551งบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนประจําป 2551  

 
วาระท่ี 5   พิจารณาเลือกต้ังกรรมการใหมแทนกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระ 

ประธานไดขอใหเลขานุการนายเมตตา จารจุนิดาไดชีแ้จงขอบังคับของบริษัท ในหมวด 3 ขอ 16 กําหนดไววา 
ในการประชุมสามัญผูถือหุนทุกครั้ง จะตองมีการเลือกตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ โดยกําหนดไว
ใหกรรมการออกครั้งละ 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการ คือ 4 ทานจากการประชุมของคณะกรรมการครั้งท่ี 1/2552 เมื่อ
วันท่ี 23 กุมภาพันธ 2552 มีกรรมการ 4 ทานท่ีตองออกตามวาระ คือนายศิรพิงษ  อุนทรพันธุ นายชาติชาย เย็นบํารุง 
นายกิตตศิักดิ์ สพโชคชยั และนายโชดิวตั ดัน่ธนสาร โดยท่ีคณะกรรมการบริษัทไดขอใหท่ีประชุมรับทราบกรรมการท่ี
ตองออกตามวาระ และพิจารณาแตงตั้ง นายศิริพงษ อุนทรพันธุ นายชาติชาย เย็นบํารุง นายกิตตศิักดิ์ สพโชคชยั
และนายโชดิวัต ดั่นธนสาร กลับเขามาเปนกรรมการอีกวาระหน่ึง  โดยขอใหเปนการลงมตเิปนรายบุคคลตามบัตร
ลงคะแนนท่ีไดรับ 

 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมไดรับทราบการออกจากตําแหนงของกรรมการท้ัง 4 ทาน และไดมกีารลงคะแนนแตงตั้ง
กรรมการท้ัง 4 ทานกลับเขามาใหมเปนรายบุคคลดังน้ี 
 1.นายศิริพงษ  อุนทรพันธุ   

 2.นายชาติชาย  เย็นบํารุง 
 3.นายกิตติศักดิ์  สพโชคชยั 
 4.นายโชดิวตั  ดั่นธนสาร 

 
วาระท่ี 6   พิจารณาคาตอบแทนกรรมการ 

ประธานไดใหเลขานุการนายเมตตา จารุจินดาไดชี้แจงเก่ียวกับความเห็นของคณะกรรมการบริษัทท่ีจะขอ
นําเสนอในที่ประชุมดังน้ี  

1. ในป 2552 อัตราเบ้ียประชุมคณะกรรมการบริษัทใหคงใชอัตราเดิม โดยประธานคณะกรรมการไดรับ 
    คาตอบแทนรายเดือนในอัตราเดือนละ 15,000 บาท และเบ้ียประชุมในอัตราครั้งละ 20,000 บาท สวน 
    กรรมการไดคาตอบแทนรายเดือนในอัตราเดือนละ 8,000 บาท และไดรบัเบ้ียประชมุในอัตราครั้งละ  
    12,000 บาท 
2.  ในป 2552 อัตราเบ้ียประชุมคณะกรรมการตรวจสอบใหคงใชอัตราเดิม โดยประธานกรรมการไดรับ 
     คาตอบแทนรายเดือน 15,000 บาท และเบ้ียประชุมครั้งละ 20,000 บาท กรรมการตรวจสอบ ไดรับ 
     คาตอบแทนรายเดือนในอัตราเดือนละ 10,000 บาท เบ้ียประชุมในอัตราครั้งละ 15,000 บาท 
3.  ในป 2552 อัตราเบ้ียประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน โดยประธานคณะกรรมการ 
     ไดรับเบ้ียประชุมในอัตราครั้งละ 20,000 บาท กรรมการไดรับเบ้ียประชมุครั้งละ 15,000 บาท  
4.  พิจารณาอนุมัติจายคาเบี้ยประชุมของกรรมการสรรหาในปท่ีผานมาเปนเงิน 195,000 บาท 
5.  ใหใชอัตราเบี้ยประชุม และคาตอบแทนรายเดือน ท่ีเสนอตามขอ 1-3 ไปจนกวาจะมีการขออนุมัติ 
     เปล่ียนแปลง 
6.  คาบําเหน็จกรรมการประจาํป 2551 เปนเงนิ 5.00 ลานบาท โดยจายจากคาใชจายในป 2551 และให 
     กรรมการไปจัดสรรกันเอง 

 ซ่ึงไดมีคําถามจากผูถือหุนเก่ียวรายละเอียดท่ีอยากจะขอใหบริษัทแจงรายละเอียดเก่ียวกับคาตอบแทน
กรรมการฯ และเบี้ยประชมุในแตละคณะดวย ซ่ึงเลขานุการนายเมตตา จารุจินดาไดชีแ้จงวารายละเอียดท่ีทานผูถือ
หุนอยากทราบจะอยูในหนา 33 ของรายงานประจําป นอกจากน้ีนายโชคชยั ตั้งพูลสินธนายังไดเสริมในรายละเอียด
ของคาใชจายเก่ียวกับกรรมการ ซ่ึงมีรายละเอียดในหนา 17-18 ของหนังสือเชญิประชุม 

  
มติท่ีประชุม เม่ือมีการซักถามจนเปนท่ีพอใจท่ีประชุมจึงไดพิจาณาอนุมัตคิาตอบแทนกรรมการตามท่ีเสนอ เปนเอก
ฉันท โดยไมมีผูคัดคานและงดออกเสียง 

 
วาระท่ี 7   พิจาณาแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทน 

ประธานไดขอใหประธานคณะกรรมการตรวจสอบนายโชคชัย ตั้งพูลสินธนาไดชี้แจงเรื่องดังกลาว ซ่ึงไดรับการ
ชี้แจงวาตามขอบังคับบริษัท ในหมวด 8 ขอ 54 กําหนดไววา ในการประชุมสามัญผูถือหุนทุกครั้งจะตองมีการแตงตั้ง
ผูตรวจสอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญช ี

จากการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบครั้งท่ี 1/2552 เม่ือวันท่ี 15 กุมภาพันธ 2552 คณะกรรมการ
ตรวจสอบไดประชุมพิจารณาคัดเลือกผูตรวจสอบบัญชีของบริษัทในป 2552 แลวมีมติเสนอผลการพิจารณาตอท่ี
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เอกสารประกอบวาระท่ี 4 
 

1.    นโยบายจายเงินปนผลของบริษัท: บรษัิทมีนโยบายจายเงินปนผลไมต่ํากวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิ ในกรณีท่ี 
ไมมีเหตุจําเปนอ่ืนใดในการใชเงินน้ัน และการจายเงินปนผลน้ันจะตองไมกระทบตอการดําเนินงานปกติของบริษัท     
อยางมีนัยสําคญั  
2.    ประวัติการจายเงินปนผลในชวง 3 ป : 

 

หัวขอ 
2552 

นําเสนอเพ่ือ
พิจารณา 

2551 2550 

กําไรสุทธิ (ลานบาท) 
กําไรสุทธิตอหุน (บาท) 
เงินปนผลระหวางกาล (บาท/หุน)2/ 
เงินปนผล (บาท/หุน)3/ 
รวมเงินปนผลท้ังป (บาท/หุน)4/ 

อัตราการจายเงนิปนผลเปรยีบเทียบกับกําไรสุทธิ 
จํานวนหุน 1/ 

311.04 
5.16 
1.25 
2.25 
3.50 

67.83% 
            n.a. 

         217.87 
            3.63 
            1.25 
            1.50 
            2.75 
          75.76% 
          60.00 

          94.81 
            1.58 
             - 
            1.25 
            1.25 
          79.11% 
          60.00 

 
 หมายเหตุ:  

1/  จํานวนหุน ณ.วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 มีจํานวน 60,690,265 หุน จากเดิม 60 ลานหุน มูลคาท่ีตราไวหุน 
     ละ 5 บาท เน่ืองจากมีการใชสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีใหแกพนักงานและผูบรหิาร (ESOP AIT-WA)  
     ในรอบแรก วันท่ี 31 สิงหาคม 2552 และ มีการใชสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิของผูถือหุน (AIT-W1) เม่ือ 
     วันท่ี 30 กันยายน 2552 สาํหรับจํานวนหุนสามัญท่ีมีสิทธิรับปนผลในครั้งน้ีจะข้ึนอยูกับจํานวนผูใชสิทธิ 
     แปลงสภาพ Warrant ในวันท่ี 31 มีนาคม 2553 
2/  ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 3/2552 เมื่อวันท่ี 11 สิงหาคม 2552 คณะกรรมการมีมติให 
     จายเงินปนผลระหวางกาลจากผลประกอบการระหวางเดอืน มกราคม-มิถุนายน 2552 ในอัตราหุนละ 1.25  
      บาท รวมเปนเงิน 75 ลานบาท 
3/   ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 1/2553 เม่ือวันท่ี 23 กุมภาพันธ 2553 คณะกรรมการบริษัทมีมต ิ
      เสนอตอท่ีประชุมสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 1/2553 เพื่อพิจารณาอนุมัติจายเงินปนผลในอัตราหุนละ 2.25  
      บาท  
4/   ดังน้ันในป 2552 บริษัทจะจายเงินปนผลเปนเงินสดใหกบัผูถือหุนรวมในอัตราหุนละ 3.50 บาท  
 

3. อัตราเงินปนผลที่เสนอจายในป 2552: เน่ืองจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 3/2552 เมื่อวันท่ี 11
สิงหาคม 2552 มีการอนุมัติใหจายเงินปนผลระหวางกาลจากผลประกอบการ มกราคม-มิถุนายน 2552 ในอัตราหุนละ 
1.25 บาทรวมเปนเงิน 75 ลานบาท และจากผลประกอบการในครึ่งหลังของป 2552 ระหวางเดือน สิงหาคม-ธันวาคม 
2552 บริษัทมีผลประกอบการที่ดี ดังน้ันในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 1/2553 จึงมีมติใหเสนอตอท่ีประชุม
สามัญผูถือใหจายเงินปนผลเพิม่เติมอีกในอัตราหุนละ 2.25 บาท โดยอัตราการจายปนผลเม่ือเปรียบเทียบกับกําไรสุทธิ
จะเทากับรอยละ 67.83 ซ่ึงเปนไปตามนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทตามขอท่ี 1 
4. กําหนดวันจายเงินปนผล: กําหนดวันกําหนดรายช่ือผูถือหุนเพ่ือสิทธิในการรับเงินปนผล (Record Date) ในวันท่ี
6 พฤษภาคม 2553 และใหรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยปด
สมุดทะเบียนพกัการโอนหุนเพือ่สิทธิรับเงินปนผลในวันท่ี 7 พฤษภาคม 2553 และจะจายเงินปนผลในวันท่ี 21
พฤษภาคม 2553 
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เอกสารประกอบวาระท่ี 5 
ชื่อ-สกุล : นายพงษเทพ  ผลอนันต 
ตําแหนง : รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน กรรมการตรวจสอบและ 

กรรมการอิสระ 
สัญชาติ :  ไทย 
อายุ :  55 

 จํานวนหุนท่ีถือในบริษัทฯ (ณ. วันท่ี 30 ธันวาคม 2552) : 93,300  หุน 
 ท่ีอยู : 36 ซอยศูนยวิจยั 4 ถนนเพชรบุรตีัดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 
 วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม : 

- ปริญญาโทดานการเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
- ปริญญาโทดานการจัดการ สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร 
-    ปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบรษัิทไทย (IOD) 

ประสบการณการทํางาน : 
- ปจจุบัน  กรรมการ   ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
- ปจจุบัน  กรรมการ   บล ภัทร จํากดั (มหาชน) 
- ปจจุบัน  ท่ีปรึกษา  บมจ. โรแยล เซรามิค อุตสาหกรรม 
- 2525-2541 รองกรรมการผูจัดการ  บริษัทเงินทุนหลักทรัพยภัทรธนกิจ 

 
ประเภทกรรมการท่ีเสนอแตงตัง้ : กรรมการอิสระ         

 จํานวนปท่ีดํารงตําแหนงกรรมการ : 7 ป  
 ประวัติการเขารวมประชุมป 2552 : 6/6 (ประชุมกรรมการ) 5/5 (ประชุมกรรมการตรวจสอบ) 1/2 (ประชุมกรรมการสรร 

หาและพิจารณาคาตอบแทน (เน่ืองจากเพิ่งไดการแตงตั้งใหมจึงไมไดรวมประชุมใน
ครั้งแรก) 

ผูท่ีไดรับการเสนอชื่อนี้ไมมีการดํารงตําแหนงเปนกรรมการ หรือผูบริหารในกิจการอ่ืนท่ีทําใหเกิดความขดัแยงทาง
ผลประโยชนตอบริษัทฯ 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
ชื่อ-สกุล : นายศรีภพ สารสาส 
ตําแหนง : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน  
สัญชาติ :  ไทย 
อายุ :  52 

 จํานวนหุนท่ีถือในบริษัทฯ (ณ. วันท่ี 30 ธันวาคม 2552) :  ไมมี 
 ท่ีอยู : 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) จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบรษัิทไทย (IOD) 

ประสบการณการทํางาน : 
- ปจจุบัน  กรรมการ อิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ   บมจ. สมิติเวช 
- ปจจุบัน  กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ    บมจ. โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรมบ 
- ปจจุบัน  กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ    บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ 
- ปจจุบัน  กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ    บมจ. ลิฟวิ่งแลนด แคปปตอล 
- ปจจุบัน  กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ    บมจ. เกียรติธนาขนสง 
- 2546-2550 กรรมการผูจดัการและประธานเจาหนาท่ีบรหิาร บมจ. หลักทรัพยจัดการกองทุนกรุงไทย 

ประเภทกรรมการท่ีเสนอแตงตัง้ : กรรมการอิสระ  
 จํานวนปท่ีดํารงตําแหนงกรรมการ : 7 ป  
 ประวัติการเขารวมประชุมป 2552 : 6/6 (ประชุมกรรมการ) 4/5 (ประชุมกรรมการตรวจสอบ) 2/2 (ประชุมกรรมการสรร 

หาและพิจารณาคาตอบแทน  
ผูท่ีไดรับการเสนอชื่อนี้ไมมีการดํารงตําแหนงเปนกรรมการ หรือผูบริหารในกิจการอ่ืนท่ีทําใหเกิดความขดัแยงทาง
ผลประโยชนตอบริษัทฯ 
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ชื่อ-สกุล : นายภิสัก  จารุดลิก 
ตําแหนง : กรรมการ  
สัญชาติ :  ไทย 
อายุ :  5 ุ6 

 จํานวนหุนท่ีถือในบริษัทฯ (ณ. วันท่ี 30 ธันวาคม 2552) :  คุณสรอยสน จารดุิลก 1,338,750 หุน (คูสมรส) 
 ท่ีอยู : 39 หมู 1 ซอยเทพรัตน ตําบล คคูต อาํเภอ ลาํลูกกา จังหวัด ปทุมธานี 
 วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม : 

- ปริญญาโท รฐัศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
- ปริญญาตรี นติศิาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ประสบการณการทํางาน : 
- 2548-ปจจุบัน นายดานศุลกากร     สํานักงานศุลกากร ภูมภิาคท่ี 2 กรมศุลกากร 
- 2545  หัวหนาฝายกํากับคลังสินคาทัณฑบน สํานักงานศุลกากร กรุงเทพฯ กรมศุลกากร 

ประเภทกรรมการท่ีเสนอแตงตัง้ : กรรมการ 
 จํานวนปท่ีดํารงตําแหนงกรรมการ : 2 ป  

ประวัติการเขารวมประชุมป 2552 : 6/6 (ประชุมกรรมการ)  
ผูท่ีไดรับการเสนอชื่อนี้ไมมีการดํารงตําแหนงเปนกรรมการ หรือผูบริหารในกิจการอ่ืนท่ีทําใหเกิดความขดัแยงทาง 
ผลประโยชนตอบริษัทฯ 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
ชื่อ-สกุล : นายกิจจา  เหลาบุญชัย 
ตําแหนง :  รองกรรมการผูจัดการใหญดานการขายและการตลาด 
สัญชาติ :  ไทย 
อายุ :  50 

 จํานวนหุนท่ีถือในบริษัทฯ (ณ. วันท่ี 30 ธันวาคม 2552) :  657,594   หุน 
 ท่ีอยู : 2/13 ซอยเทวรตัน แขวงบางซ่ือ  เขตบางซ่ือ  กรุงเทพฯ 
 วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม : 

- ปริญญาโท  Industrial & System Engineering, Ohio University ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาตรีวศิวกรรมศาสตร จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย 
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบรษัิทไทย (IOD) 

36/2003 
ประสบการณการทํางาน : 

- 2537 - ปจจุบัน รองกรรมการผูจัดการใหญดานการขายและการตลาด   บมจ. แอดวานซอินฟอรเมชั่น
เทคโนโลยี 

ประเภทกรรมการท่ีเสนอแตงตัง้ : กรรมการ  
 จํานวนปท่ีดํารงตําแหนงกรรมการ :  7 ป  

ประวัติการเขารวมประชุมป 2552 : 6/6 (ประชุมกรรมการ) 
ผูท่ีไดรับการเสนอชื่อนี้ไมมีการดํารงตําแหนงเปนกรรมการ หรือผูบริหารในกิจการอ่ืนท่ีทําใหเกิดความขดัแยงทาง 
ผลประโยชนตอบริษัทฯ 
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นิยามกรรมการอิสระ 
 
กรรมการอิสระ คือกรรมการท่ีไมไดบริหารจัดการบริษัทฯ หรือบริษัทยอยของบริษัทฯ มีความอิสระจากคณะผูบริหารและผูถือหุนราย
ใหญ และไมมธุีรกิจกับบริษัทฯ ซ่ึงอาจสงผลกระทบในทางลบตอผลประโยชนของบริษัทฯ และ/หรือผลประโยชนของผูถือหุน โดย
กรรมการอิสระแตละคนตองเปนไปตามหลักเกณฑ ดังตอไปน้ี 
 
1.  ถือหุนไมเกินรอยละหน่ึงของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถอืหุนราย
ใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ท้ังนี้ ใหนับรวมการถอืหุนของผูท่ีเก่ียวของของกรรมการอิสระรายน้ัน ๆ ดวย 
 
2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมบรหิารงาน ลูกจาง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเงินเดือนประจาํ หรอืผูมีอํานาจควบคุมของ
บริษัท บริษัทใหญ บรษัิทยอย บริษัทรวม บรษัิทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือของผูมีอํานาจควบคุมของบรษัิท เวนแต
จะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป ท้ังน้ี ลักษณะตองหามดังกลาวไมรวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเปน
ขาราชการ หรอืท่ีปรึกษา ของสวนราชการซ่ึงเปนผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท  
 
3. ไมเปนบุคคลท่ีมีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะท่ีเปน บิดามารดา คูสมรส พี่นอง 
และบุตร  รวมท้ังคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคมุ หรือบุคคลท่ีจะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหาร
หรือผูมีอํานาจควบคุมของบรษิัท หรือบริษัทยอย 
 
4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถอืหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของ
บริษัท ในลักษณะท่ีอาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนท่ีมีนัย หรือผูมี
อํานาจควบคุมของผูท่ีมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุม
ของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป 
 
5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บรษิัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมอํีานาจควบคุมของ
บริษัท และไมเปนผูถือหุนท่ีมีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี ซ่ึงมีผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ 
บริษัทยอย บรษัิทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาว
มาแลวไมนอยกวา 2 ป 
 
6.ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบรกิารทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการใหบริการเปนท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรกึษาทางการเงนิ ซ่ึง
ไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถอืหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุม
ของบริษัท และไมเปนผูถือหุนท่ีมีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวชิาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมี
ลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป 
 
7. ไมเปนกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งขึ้นเพ่ือเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซ่ึงเปนผูท่ี
เก่ียวของกับผูถอืหุนรายใหญ 
 
8. ไมประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย หรือไมเปนหุนสวนท่ีมี
นัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมบริหารงาน ลกูจาง พนักงาน ท่ีปรึกษาที่รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินรอยละ
หนึ่งของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขนัท่ีมีนัยกับ
กิจการของบรษัิทหรือบริษัทยอย  
 
9.ไมมีลักษณะอ่ืนใดท่ีทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัท  
  
บริษัทฯไดกําหนดนิยามกรรมการอิสระเทากบัขอกําหนดข้ันต่ําของกลต. หรือตลาดหลักทรัพยฯ ในเรื่องการถือหุนของบรษัิท คือ
กรรมการอิสระของบริษัทฯ ตองถือหุนในบรษัิทไมเกินรอยละ หน่ึง ของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมด 
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          เอกสารประกอบวาระท่ี 6 
การพิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ 
1. การพิจารณาอัตราคาเบ้ียประชุมกรรมการ 

จากการประชุมของคณะกรรมการครั้งท่ี 1/2553 เม่ือวันท่ี 23 กุมภาพันธ 2553 คณะกรรมการพิจารณาแลว เห็น
ควรนําเสนอตอท่ีประชุมสามญัผูถือหุนครั้งท่ี 1/2553 กําหนดอัตราเบ้ียประชุมและคาตอบแทนรายเดือนของ
คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ เทากับอัตราในป 2552 
 
ขอมูลเปรยีบเทียบเพ่ือพิจารณา 

 
หัวขอ 

 
ป 2553 ป 2552 ป 2551 

คณะกรรมการบริษัท 
ประธานกรรมการ 

คาตอบแทนรายเดือน*
คาเบ้ียประชุม**

กรรมการ 
คาตอบแทนรายเดือน*

คาเบ้ียประชุม**

15,000
20,000

8,000
12,000

 
 

15,000 
20,000 

 
8,000 

12,000 

15,000
20,000

8,000
12,000

คณะกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการ 

คาตอบแทนรายเดือน*
คาเบ้ียประชุม**

กรรมการ 
คาตอบแทนรายเดือน*

คาเบ้ียประชุม**
 

15,000
20,000

10,000
15,000

 
 

15,000 
20,000 

 
10,000 
15,000 

15,000
20,000

10,000
15,000

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน *** 
ประธานกรรมการ 

คาตอบแทนรายเดือน*
คาเบ้ียประชุม**

กรรมการ 
คาตอบแทนรายเดือน*

คาเบ้ียประชุม**

-
20,000

-
15,000

 
 

- 
20,000 

 
- 

15,000 

 
 

-
-

-
-

หมายเหตุ :  
 *  จายใหกับกรรมการทุกทาน 

**  จายใหเฉพาะกรรมการท่ีรวมประชุมเทานั้น 
***  คณะกรรมการสรรรหาและพิจารณาคาตอบแทน แตงตั้งตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 3/2551  
 เมื่อวันท่ี 14 สิงหาคม 2551 

 
2. การพิจารณาคาตอบแทนประจาํปของคณะกรรมการบริษัท 

จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 1/2553 เม่ือวันท่ี 23 กุมภาพันธ 2553 คณะกรรมการบริษัทได
พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนแลว มีมติเห็นควรนําเสนอตอท่ีประชุม
สามัญผูถือหุนครั้งท่ี 1/2553 พิจารณาอนุมัตจิายคาตอบแทนประจําป 2552 ของคณะกรรมการบริษัทเปนเงิน
รวมทั้งส้ิน 9.00 ลานบาท โดยจายจากคาใชจายในป 2553 และใหกรรมการไปพิจารณาจดัสรรกันเอง 
 
ขอมูลเปรยีบเทียบเพ่ือประกอบการพิจารณา 
หัวขอ ป 2552 

นําเสนอเพื่อพจิารณา 
ป 2551 ป 2550 

คาตอบแทนประจําป (ลานบาท) 
กําไรสุทธิ (ลานบาท) 

9.00 
311.04 

5.00 
217.87 

2.80 
94.81 
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เอกสารประกอบวาระท่ี 7  
พิจารณาแตงตัง้ผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทน 
 จากการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบครั้งท่ี 1/2553 เม่ือวันท่ี 23 กุมภาพันธ 2553 คณะกรรมการ
ตรวจสอบไดประชุมพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีของบริษัทในป 2553 มีสาระสําคัญสรุปไดดังน้ี 
 1. จากความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ ท่ีเสนอตอคณะกรรมการบริษทั สรุปวาบริษทัไดแตงตั้งผูสอบ
บัญชีจากบริษทั สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด ใหเปนผูตรวจสอบบัญชีของบริษัทมาตั้งแตป 2546 จนถึงปจจุบัน 
ในชวงเวลาดังกลาวผูสอบบัญชีไดทําหนาท่ีตามขอบเขตอํานาจหนาท่ี และมีขอเสนอแนะตางๆใหกับบรษัิทเปนอยางดี
มาโดยตลอด และมีการมอบหมายผูสอบบัญชีรับอนุญาตเขามาดําเนินการตรวจสอบบัญช ีดังตารางรายชือ่ผูสอบบัญชี
ในแตละปดังน้ี 
 
รายการ ป 2553 

นําเสนอเพ่ือพจิารณา 
ป 2552 ป 2551 

ชื่อสํานักงานตรวจสอบบัญช ี บริษัท สํานักงานเอินสท แอนด 
ยัง จํากัด 

บริษัท สํานักงานเอินสท 
แอนด ยัง จํากัด 

บริษัท สํานักงานเอินสท 
แอนด ยัง จํากัด 

ผูสอบบัญชี นางสาวทิพวัลย นานานุวัฒน 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 
3459 และ/หรอื 

นางสาวทิพวัลย นานานุวัฒน 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 
3459 และ/หรอื 

นางสาวทิพวัลย นานานุวัฒน 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 
3459 และ/หรอื 

 นายศภุชยั ปญญาวัฒโน 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 
3930 และ/หรอื 

นายศภุชยั ปญญาวัฒโน 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 
3930 และ/หรอื 

นายศภุชยั ปญญาวัฒโน 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 
3930 และ/หรอื 

 นางชลรส สันตอัิศวราภรณ   
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 
4523 

นางสาวศิราภรณ เอ้ืออนันต
กุลผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เลขท่ี 3844  

นางสาวศิราภรณ เอ้ืออนันต
กุลผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เลขท่ี 3844  

 
 คณะกรรมการตรวจสอบไดตรวจสอบแลววา ผูตรวจสอบบัญชท่ีีถูกเสนอชื่อน้ันไมมีความสัมพันธหรือมีสวนได
เสียกับบริษัท/บริษัทยอย/ผูถือหุนรายใหญ 
 ดังนั้น ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งท่ี 1/2553 มีมติใหเสนอความเห็นตอคณะกรรมการบริษัทใน
การประชุมคณะกรรมการบริษทัครั้งท่ี 1/2553 เพื่อแตงตั้ง นางสาวทิพวัลย นานานุวัฒน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 
3459 และ/หรอื นายศุภชัย ปญญาวัฒโน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3930 และ/หรือ นางชลรส สันตอัิศวราภรณ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4523 เปนผูสอบบัญชีของบรษัิทในป 2553 ตอไป 
 ในการพิจารณาคาสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการประชุมครั้งท่ี 1/2553 เม่ือวันท่ี 23 กุมภาพันธ 
2553 พิจารณาใบเสนอราคาคาสอบบัญชี ประจําป 2553 ท่ีบริษัท สํานักงานเอินส แอนด ยัง จํากัด เสนอมา โดย
บริษัทสํานักงานเอินสท แอนด ยัง จํากดั เสนอราคาคาสอบบัญชี บมจ. แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี มาเปนเงิน 
1,205,000 บาท เพิ่มข้ึน 80,000 บาท เม่ือเปรียบเทียบกับคาสอบบัญชีป 2552 เหตุผลในการข้ึนคาสอบบัญชี ผูสอบ
บัญชีไดชี้แจงวา เนื่องจากเปนนโยบายของบรษัิทท่ีมีการข้ึนคาบริการสอบบัญชีทุกป คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา
แลวเห็นวาคาตรวจสอบท่ีเสนอมาน้ันเพ่ิมข้ึนสูงเกินไป จึงไดเจรจาตอรองหลังจากการตอรองแลว ผูสอบบัญชีไดลด
ราคาคาสอบบัญชีลงใหอีก 50,000 บาท เหลือคาสอบบัญชีเปนเงิน 1,155,000 บาทตอป 
 ในการประชุมคณะกรรมการบรษิัท ครั้งท่ี 1/2553 เม่ือวันท่ี 23 กุมภาพันธ 2553 ท่ีประชุมมีมตินําเสนอตอท่ี
ประชุมสามญัผูถือหุนครั้งท่ี 1/2553 เพ่ือพิจารณาอนุมัติคาสอบบัญชีประจําป 2553 ในสวนของ บมจ. แอ็ดวานซอิน
ฟอรเมชั่นเทคโนโลยี เปนเงิน 1,155,000 บาท เพื่อพิจารณาอนุมัติต อไป สวนคาสอบบัญชีของบริษัทยอยใหบริษัท
ยอยไปตอรองกันเอง 
 

หัวขอ 
 

ป 2553 
นําเสนอเพ่ือ
พิจารณา 

ป 2552 ป 2551 

 
คาสอบบัญชีของ บมจ.แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลย ี
  

1,155,000 1,125,000 1,080,000 

 
คาสอบบัญชีของบริษัทยอย บ. เมเปลพลัส จํากัด 
 

110,000 110,000 100,000 
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( ) 
 

         ……………………………………………… 
         …….  ……… . . …………………. 
 
  ……………………………………………………………………….  …………………………………………..  

 ………………………………… ………………………………. / ………………………………………….. 
 ………………………………………… …………………………...  ……………………………………….. 

 
     ( )  
          ……………………….   …………………..   
             ……….……………..   …………………..  
                    ……………………….   .………………….  
  
 

(1) ……………………………………….  ……………   …………………………………………. 
 ……………………………………………. /  ……………………………….. /  ……………………………. 

 …………………………………………  ……………………………..  
(2) ……………………………………….  ……………   …………………………………………. 

 ……………………………………………. /  ……………………………….. /  ……………………………. 
 …………………………………………  ……………………………..  

(3) ……………………………………….  ……………   …………………………………………. 
 ……………………………………………. /  ……………………………….. /  ……………………………. 

 …………………………………………  ……………………………..  
 

  
  1/2553  23  2553  14.30 . .  BALLROOM 

SALON A   2  Swissotel Le Concorde Bangkok   . 
   

 
  

 
 
 
 
 
       …………………………………………….  
             (…………………………………………….) 
 
 
 
 

 …………………………………………….  
             (…………………………………………….) 
 
 

 : 1.   
           
     2.    

✄
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  . 

(  ) 
 

        ……………………………………………… 
         …….  ……… . . …………………. 
 
  ……………………………………………………………………….  ………………………………………….  

 ………………………………… ………………………………. / ………………………………………….. 

 ………………………………………… ………………………………..  …………………………………… 
 
     ( )  
          ……………………….   …………………..   
             ……….……………..   …………………..  
                    ……………………….   .………………….  
  
 

(2) ……………………………………….  ……………   …………………………………………. 
 ……………………………………………. /  ……………………………….. /  ……………………………. 

 …………………………………………  ……………………………..  

(2) ……………………………………….  ……………   …………………………………………. 
 ……………………………………………. /  ……………………………….. /  ……………………………. 

 …………………………………………  ……………………………..  
(3) ……………………………………….  ……………   …………………………………………. 

 ……………………………………………. /  ……………………………….. /  ……………………………. 
 …………………………………………  ……………………………..  

 
  

  1/2553  23  2553  14.30 . .  BALLROOM 
SALON A   2  Swissotel Le Concorde Bangkok   . 

   
 

  
 

 1    1/2552  24  2552  

 

    

     

        

 
 2    2552  

    

    

     

        

 
 
 

 

✄
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 วาระท่ี 3   พิจารณาอนุมัติงบดุล บัญชีกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดของบริษัทฯประจําป 2552 
 

  □ ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
  □ ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงัน้ี 
 

□ เห็นดวย  □ ไมเห็นดวย  □ งดออกเสียง 
 
 วาระท่ี 4    พิจารณาจัดสรรเงินกําไรและการจายเงินปนผลประจําป 2552 
 

  □ ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
  □ ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงัน้ี 
 

□ เห็นดวย  □ ไมเห็นดวย  □ งดออกเสียง 
  
      วาระท่ี 5    พิจารณาเลือกต้ังกรรมการใหมแทนกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระ 
 

  □ ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
  □ ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงัน้ี 

 

     □ การแตงตั้งกรรมการท้ังชุด 

□ เห็นดวย  □ ไมเห็นดวย  □ งดออกเสียง 
 

   □ การแตงตั้งกรรมการ เปนรายบุคคล 
 

 ชื่อกรรมการนายพงษเทพ  ผลอนันต 

 □ เห็นดวย  □ ไมเห็นดวย  □ งดออกเสียง 
 

  ชื่อกรรมการนายภิสัก  จารดุิลก 

 □ เห็นดวย  □ ไมเห็นดวย  □ งดออกเสียง 
 

   ชื่อกรรมการนายศรภีพ  สารสาส 

 □ เห็นดวย  □ ไมเห็นดวย  □ งดออกเสียง 
 
    ชื่อกรรมการนายกิจจา เหลาบุญชัย 

 □ เห็นดวย  □ ไมเห็นดวย  □ งดออกเสียง 
 
 

วาระท่ี 6    พิจารณาคาตอบแทนกรรมการ 
 

  □ ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
     □ ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงัน้ี 

 □ เห็นดวย  □ ไมเห็นดวย  □ งดออกเสียง 
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  . 

(  

(Custodian) ) 
 

        ……………………………………………… 
         …….  ……… . . …………………. 
 
  ……………………………………………………………………….  ………………………………………….  

 ………………………………… ………………………………. / ………………………………………….. 
 ………………………………………… ………………………………..  …………………………………… 

 

     ( )  
          ……………………….   …………………..   
             ……….……………..   …………………..  
                    ……………………….   .………………….  
  
 

(3) ……………………………………….  ……………   …………………………………………. 
 ……………………………………………. /  ……………………………….. /  ……………………………. 

 …………………………………………  ……………………………..  
(2) ……………………………………….  ……………   …………………………………………. 

 ……………………………………………. /  ……………………………….. /  ……………………………. 
 …………………………………………  ……………………………..  

(3) ……………………………………….  ……………   …………………………………………. 
 ……………………………………………. /  ……………………………….. /  ……………………………. 

 …………………………………………  ……………………………..  
 
  

  1/2553  23  2553  14.30 . .  BALLROOM 
SALON A  2  Swissotel Le Concorde Bangkok   . 

   
 

  
 

 1    1/2552  24  2552  

 

    

     

 

        

 
 2    2552  

     

    

     

 

        

✄
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 วาระท่ี 3   พิจารณาอนุมัติงบดุล บัญชีกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดของบริษัทฯประจําป 2552 
 

  □ ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
  □ ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงัน้ี 
 

□ เห็นดวย  □ ไมเห็นดวย  □ งดออกเสียง 
 
 วาระท่ี 4    พิจารณาจัดสรรเงินกําไรและการจายเงินปนผลประจําป 2552 
 

  □ ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
  □ ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงัน้ี 
 

□ เห็นดวย  □ ไมเห็นดวย  □ งดออกเสียง 
  
      วาระท่ี 5    พิจารณาเลือกต้ังกรรมการใหมแทนกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระ 
 

  □ ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
  □ ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงัน้ี 

 

     □ การแตงตั้งกรรมการท้ังชุด 

□ เห็นดวย  □ ไมเห็นดวย  □ งดออกเสียง 
 

   □ การแตงตั้งกรรมการ เปนรายบุคคล 
 

ชื่อกรรมการนายพงษเทพ  ผลอนันต 

 □ เห็นดวย  □ ไมเห็นดวย  □ งดออกเสียง 
 
 ชื่อกรรมการนายภิสัก  จารดุลิก 

 □ เห็นดวย  □ ไมเห็นดวย  □ งดออกเสียง 
 
  ชื่อกรรมการนายศรีภพ  สารสาส 

 □ เห็นดวย  □ ไมเห็นดวย  □ งดออกเสียง 
 
ชื่อกรรมการนายกิจจา  เหลาบุญชัย 

 □ เห็นดวย  □ ไมเห็นดวย  □ งดออกเสียง 
 
 

วาระท่ี 6    พิจารณาคาตอบแทนกรรมการ 
 

  □ ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
     □ ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงัน้ี 

 

 □ เห็นดวย  □ ไมเห็นดวย  □ งดออกเสียง 
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          …………………………………………………  
       (…..………………………………………….) 

 
 
 
 
 
          …………………………………………………  

       (…..………………………………………….) 
 
 
 
 
 

    …………………………………………………  
       (…..………………………………………….) 
 
 
 
 
 

    …………………………………………………  
       (…..………………………………………….) 
 

 :  1.   . .

 (Custodian)  
2.     

i.  (Custodian) 
 

ii.  
(Custodian) 

3. 
  

4.  

✄
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