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ที่ AIT (VP-SEC) 009/2565 

        วนัท่ี 16 มีนาคม 2565 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2565 ผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ 

เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น 

สิง่ที่สง่มาด้วย         1. ส าเนารายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2564  ซึ่งประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวนัที่ 21 ธันวาคม 2564  
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 1) 

 2. รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบของคิวอาร์โค้ดพร้อมงบการเงินของบริษัท ซึง่ผา่นการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีภายนอกและคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
(ประกอบการพิจารณาระเบยีบวาระท่ี 2 และที่ 3) 

 3. รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล และอตัราการจ่ายเงินปันผลย้อนหลงั 3 ปี (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 4) 

 4. ประวตัิของบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือให้เข้ารับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหนง่
ตามวาระ และกรรมการใหมแ่ทนกรรมการท่ีลาออก (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 5) 

     5. ค านิยามและคณุสมบตัิกรรมการอิสระของบริษัท (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 5) 

     6. คา่ตอบแทนกรรมการ และกรรมการชดุยอ่ยของบริษัทส าหรับปี 2565 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 6) 

     7. การแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัทและก าหนดคา่ตอบแทน ประจ าปี 2565 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 7)  

     8. ส าเนาข้อบงัคบัของบริษัทในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้น 

     9. ข้อมลูของกรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอเป็นผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น   

   10. รายการเอกสารที่ต้องแสดงและสง่มอบให้แก่บริษัทในการลงทะเบียนเข้าประชมุ การออกเสยีงลงคะแนน หลกัเกณฑ์
วิธีนบัคะแนนและการประกาศผลคะแนน และขัน้ตอนการเข้าร่วมประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ 

   11. แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปี 2565 ในรูปแบบผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ (E–AGM) 

   12. หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.  

   13. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบหนงัสอื 

   14. ค าบอกกลา่วการคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล (Privacy Notice) ส าหรับการประชมุผู้ ถือหุ้น 
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ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2565 ของบริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ได้
ก าหนดวนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2565 เป็นวันจันทร์ที่  11 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เพียงรูปแบบเดียวเท่านัน้ โดย ถ่ายทอดสด ณ ห้องสมัมนา ชัน้ 1 ส านกังานใหญ่ของบริษัท ซึ่งจะอยู่ภายใต้กฎหมายและหลกัเกณฑ์ใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้เชือ้ไวรัส COVID–19 ที่เก่ียวข้อง และก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้ นที่มีสิทธิในการประชุมผู้ ถือหุ้ น 
(Record Date) ในวนัพธุที่ 8 มีนาคม 2565 ทัง้นี ้หากผู้ ถือหุ้นไม่สะดวกประชุมผ่านอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทแนะน าให้ท่านมอบฉนัทะให้
กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง โดยการจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2565 มีระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้

ระเบียบวาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้นครัง้ที่ 1/2564  ซึ่งประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 
21 ธันวาคม 2564   

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้จัดท ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ นครัง้ที่  1/2564  ซึ่งประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวนัที่ 21 ธันวาคม 2564  ตามสิ่งที่ ส่งมาด้วยหมายเลข 1 นบัแต่วนัประชุมตามที่กฎหมายก าหนด 
พร้อมทัง้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.ait.co.th) แล้ว ปรากฏวา่ไมม่ีผู้ใดคดัค้านหรือขอแก้ไขแตอ่ยา่งใด 

ความเห็นคณะกรรมการฯ เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2564  ซึ่งประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวนัที่ 21 ธันวาคม 2564  ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่ามีการบนัทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง และเห็นควร
เสนอให้ทีป่ระชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปี 2565 รับรอง โดยมีรายละเอียดตามส าเนารายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น
ครัง้ที่ 1/2564  ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1 
 

คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ คะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

ระเบียบวาระที่ 2   รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2564  

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้รวบรวมจัดท ารายงานเก่ียวกับกิจการของบริษัทในด้านต่าง ๆ ในรอบปี 2564  
ดงัรายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2 
 

ความเห็นคณะกรรมการฯ เห็นสมควรสรุปรายงานเก่ียวกบักิจการของบริษัทในรอบปี 2564 และรายงานประจ าปี 
2564 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท และเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปี 2565 รับทราบ 
 

คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไมม่ีการลงคะแนนเสยีง 

ระเบียบวาระที่ 3   พิจารณาอนุมัติงบการเงนิของบริษัทประจ าปี 2564 สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มี
การแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด”) และตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 50 บริษัทได้จดัให้มีการท างบ
การเงินของบริษัทประจ าปี 2564 สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดย
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตของบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั และผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดย
มีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2  

ความเห็นคณะกรรมการฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปี 2565 พิจารณาอนมุตัิงบการเงินซึ่ง
แสดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2564 สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านการ
ตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตของบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั และได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว  

http://www.ait.co.th/


 5 

คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ คะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

ระเบียบวาระที่ 4  พิจารณารับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล และพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินก าไร และการจ่ายเงินปันผล
 ประจ าปี 2564 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต ่ากว่าร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิ ในกรณีที่ไม่มีความจ าเป็น
อื่นใดในการใช้เงินนัน้ และการจ่ายเงินปันผลนัน้จะต้องไม่กระทบต่อการด าเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนยัส าคญั
ตามสิ่งที่ ส่งมาด้วยหมายเลข  3 ด้วยมติที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2565 เมื่อวนัที่ 21 กุมภาพนัธ์ 
2565 พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปี 2565 พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรก าไรสทุธิจาก
ผลการด าเนินงานในปี 2564 ดงันี ้ 

 4.1  บริษัทได้จดัสรรก าไรสทุธิเป็นทนุส ารองคิดเป็นร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียนของบริษัท ซึ่งครบตามที่บญัญัติไว้
ในมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากดั และ ข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 47 แล้ว ดงันัน้ บริษัทจึงไม่มีการ
จดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีเป็นเงินทนุส ารองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก  

4.2   จ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานในปี 2564 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเพิ่มอีกจ านวนทัง้สิน้ 309,481,345.50  บาท 
ในอตัราหุ้นละ 0.30 บาท (สามสิบสตางค์) โดยมีมลูค่าที่ตราไว้ของหุ้น (พาร์) 1 บาท โดยก าหนดวนัก าหนด
รายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 22 เมษายน 2565 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 
พฤษภาคม 2565 ทัง้นี ้เนื่องจากบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 1 ครัง้ เมื่อวนัที่ 9 กนัยายน 2564 
จ านวน 144,424,627.90 บาท ในอตัราหุ้นละ 0.70 บาท (เจ็ดสิบสตางค์) โดยมีมลูค่าที่ตราไว้ของหุ้น (พาร์) 5 
บาท ดังนัน้บริษัทได้จ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินกิจการในปี 2564 รวมเป็นเงินจ านวนทัง้สิน้ 
453,905,973.40 บาท หากค านวณจากมลูคา่ที่ตราไว้ของหุ้น (พาร์) 1 บาท จะคิดเป็นในอตัรา 0.44 บาท (สีส่บิ
สีส่ตางค์) ตอ่หุ้น ซึง่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท  

 ทัง้นี ้การให้สทิธิรับเงินปันผลประจ าปีดงักลา่วของบริษัทยงัมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนมุตัิจากที่
ประชมุผู้ ถือหุ้น 

ความเห็นคณะกรรมการฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปี 2565 พิจารณาอนมุตัิการจ่ายปันผล
ประจ าปี 2564 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลจ านวน 1 ครัง้ส าหรับผลการด าเนินงานในปี 2564 

    คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ ใช้คะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  

ระเบียบวาระที่ 5  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการเดิมที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระและพิจารณา
เลือกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการเดิมที่ลาออกจากต าแหน่ง 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 71 แหง่พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากดั และข้อบงัคบัของบริษัท ในหมวด 3 ข้อ 16 ได้
ก าหนดให้ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีทกุครัง้ กรรมการจ านวน 1 ใน 3 จะต้องพ้นจากต าแหน่ง ถ้าจ านวน
กรรมการท่ีจะพ้นจากต าแหนง่ไมอ่าจแบง่ออกได้พอดี 1 ใน 3 ให้กรรมการจ านวนใกล้เคียงที่สดุกบัจ านวน 1 ใน 3 ออก
จากต าแหนง่ ในปีแรกและปีที่สองภายหลงัการจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากดั การออกจากต าแหนง่ของ
กรรมการตามวาระจะใช้วิธีจับสลากกัน ส่วนในปีต่อ ๆ ไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุเป็นผู้ออกจาก
ต าแหน่ง และหากในคราวเดียวกนัมีกรรมการหลายคนอยู่ในต าแหน่งมานานเท่า  ๆ กนั เป็นจ านวนมากกว่าจ านวนที่
ต้องพ้นจากต าแหน่งในคราวนัน้ ให้กรรมการดงักล่าวพ้นจากต าแหน่งโดยใช้วิธีจับสลาก ทัง้นีก้รรมการที่ออก จาก
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ต าแหนง่ตามวาระนัน้ ๆ อาจถกูเลอืกให้กลบัเข้ามาด ารงต าแหนง่ใหมไ่ด้  

โดยในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปี 2565 ครัง้นี ้มีกรรมการที่ครบวาระการด ารงต าแหน่งจ านวน 3 ท่าน ซึ่ง
เทา่กบัอตัรา 1 ใน 3 ของจ านวนคณะกรรมการทัง้หมด และมีกรรมการใหมจ่ านวน 1 ทา่น ปรากฏตามรายช่ือดงัตอ่ไปนี ้
  

ชื่อ       ต าแหน่ง 

1. นายธนา ไชยประสทิธ์ิ  ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ 

2. นายพงษ์เทพ ผลอนนัต์  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา 
   คา่ตอบแทน 

3. นายกิตติศกัดิ์ สพโชคชยั กรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

4. นายกมลพทัธ์ พหลโยธิน            กรรมการบริษัท (กรรมการใหมแ่ทนกรรมการเดิมที่ลาออกจากต าแหนง่) 

ในการพิจารณาเสนอช่ือกรรมการแทนกรรมการเดิมที่ออกจากต าแหนง่ตามวาระ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ด าเนินการสรรหาและพิจารณาเสนอช่ือผู้ที่มีความเหมาะสมในการ
ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการใหม่แทนกรรมการเดิมที่ออกจากต าแหน่งตามวาระต่อคณะกรรมการบริษัท โดย
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน (กรรมการท่ีมีสว่นได้เสยีได้ออกจากห้องประชุมและมิได้ร่วมพิจารณา) 
ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
2565 ทัง้ 3 ท่าน และ นายกมลพทัธ์ พหลโยธิน ผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือให้แต่งตัง้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทแทน
นายโชดิวตั ดัน่ธนสาร กรรมการท่ีลาออกจากต าแหนง่เมือ่วนัท่ี 1 มกราคม 2565 แล้ว ซึง่มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่
ส่งมาด้วยหมายเลข  4 และ 5 เห็นว่าบุคคลทัง้ 4 ท่านนีเ้ป็นบคุคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และ
ประวตัิการท างานที่ดี มีภาวะผู้น า วิสยัทศัน์กว้างไกล รวมทัง้มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทศันคติที่ดีต่อองค์กร 
สามารถอทุิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพออนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินกิจการของบริษัท ตลอดจนมีคณุสมบตัิและไม่มี
ลกัษณะต้องห้ามตามพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจ ากัด และพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ .ศ. 2535 
(รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เก่ียวข้อง 

ส าหรับผู้ที่จะด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระก็เป็นผู้ที่มีคณุสมบตัิความเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามข้อก าหนด
ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมถึงนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ตามสิ่งที่ ส่ง
มาด้วยหมายเลข 5 และสามารถให้ความเห็นได้อยา่งเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง คณะกรรมการ
บริษัทจึงเห็นสมควรน าเสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2565 เพื่อพิจารณาเลือกตัง้กรรมการที่ครบก าหนด
ออกจากต าแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่านข้างต้นกลบัเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง  และเห็นสมควรเสนอให้แต่งตัง้  
นายกมลพทัธ์ พหลโยธิน เข้าด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัทแทนนายโชดิวตั ดัน่ธนสาร กรรมการที่ลาออกจากต าแหน่ง
เมื่อวนัท่ี 1 มกราคม 2565  

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการ (ไม่รวมกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระในครัง้นี )้ ได้
พิจารณาหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการตาม
ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอย่างรอบคอบและระมดัระวงัแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2565 พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการโดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
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รายชื่อ ประเภท หมายเหตุ 

1.นายธนา ไชยประสทิธ์ิ ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กลบัเข้าด ารงต าแหนง่เป็นกรรรมการอีก
วาระหนึง่ 

2. นายพงษ์เทพ ผลอนนัต์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน 

กลบัเข้าด ารงต าแหนง่เป็นกรรรมการอีก
วาระหนึง่ 

3. นายกิตติศกัดิ์ สพโชคชยั  กรรมการ กรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน 

กลบัเข้าด ารงต าแหนง่เป็นกรรรมการอีก
วาระหนึง่ 

4. นายกมลพทัธ์ พหลโยธิน  กรรมการ  เข้าด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัทแทน 
นายโชดวิตั ดัน่ธนสาร กรรมการที่ลาออก
จากต าแหนง่เมื่อวนัท่ี 1 มกราคม 2565 

 

คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ คะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

ระเบียบวาระที่ 6  พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัทประจ าปี 2565 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 90 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากดั ได้ก าหนดห้ามมิให้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่น
ใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบงัคบัของบริษัท ทัง้ข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 17 ได้ก าหนดให้
กรรมการมีสทิธิได้รับคา่ตอบแทนจากบริษัทในรูปแบบของเงินรางวลั เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนสัหรือผลประโยชน์ตอบ
แทนในลกัษณะอื่น ๆ ตามข้อบงัคบั หรือตามที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นก าหนด ทัง้นี ้ไม่ว่าจะก าหนดเป็นจ านวนแน่นอน หรือ
ก าหนดเป็นกฎเกณฑ์ที่จะใช้ในการพิจารณาเป็นคราว ๆ ไปหรือก าหนดให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็
ได้ และให้กรรมการมีสทิธิได้รับเบีย้เลีย้ง และสวสัดิการตา่ง ๆ ตามระเบียบของบริษัท 

ในการพิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ และกรรมการชดุยอ่ยประจ าปี 2565 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนได้พิจารณากลัน่กรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร โดยได้ท าการศึกษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบ
อ้างอิงอตัราคา่ตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารให้อยูใ่นระดบัท่ีเทียบเคยีงได้กบับริษัทจดทะเบียนท่ีมีขนาดใกล้เคียง
กนั และประกอบธุรกิจในอตุสาหกรรมเดียวกนั อีกทัง้เพียงพอท่ีจะจงูใจและรักษากรรมการท่ีมีคณุภาพไว้กบับริษัท โดย
มีความเห็นน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท ดงันี ้

1. เสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2565 พิจารณาอนมุตัิอตัราเบีย้ประชุมและค่าตอบแทนรายเดือนของ
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ  และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยมี
รายละเอียดดงันี ้
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        หนว่ย: บาท 

หัวข้อ ปี 2565  
(เพื่อน าเสนอ) 

ปี 2564 ปี 2563 

คณะกรรมการบริษัท 
ประธานกรรมการ                       คา่ตอบแทนรายเดือน* 

คา่เบีย้ประชมุ** 
กรรมการ                                   คา่ตอบแทนรายเดือน* 

คา่เบีย้ประชมุ** 

 
25,000 
25,000 
13,000 
17,000 

 
25,000 
25,000 
13,000 
17,000 

 
25,000 
25,000 
13,000 
17,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการ                       คา่ตอบแทนรายเดือน* 

คา่เบีย้ประชมุ** 
กรรมการ                                  คา่ตอบแทนรายเดือน* 
                                                         คา่เบีย้ประชมุ** 

 
25,000 
25,000 
20,000 
20,000 

 
25,000 
25,000 
20,000 
20,000 

 
25,000 
25,000 
20,000 
20,000 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  
ประธานกรรมการ                      คา่ตอบแทนรายเดือน* 
                                                         คา่เบีย้ประชมุ** 
กรรมการ                                  คา่ตอบแทนรายเดือน* 
                                                         คา่เบีย้ประชมุ** 

 
- 

25,000 
- 

20,000 

 
- 

25,000 
- 

20,000 

 
- 

25,000 
- 

20,000 
หมายเหต ุ:   * จ่ายให้กบักรรมการทกุทา่น 

** จ่ายให้เฉพาะกรรมการท่ีร่วมประชมุเทา่นัน้ 

2.  เสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2565 พิจารณาอนมุตัิจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปของเงินบ าเหน็จ
ประจ าปี 2564 เป็นเงิน 15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาท) โดยให้จ่ายจากค่าใช้จ่ายในปี 2565 และให้ประธาน
กรรมการเป็นผู้จดัสรรคา่ตอบแทนประจ าปี รายละเอียดในการพิจารณาปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 6 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
แล้ว เห็นสมควรเสนอให้ทีป่ระชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2565 พิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุด
ยอ่ย ประจ าปี 2565 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น  

คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ คะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สองในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุม 

ระเบียบวาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีของบริษัท และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2565 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นตามมาตรา 120 แหง่พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากดั และตามข้อบงัคบับริษัท ในหมวด 
8 ข้อ 54 ที่ก าหนดว่า ให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของ
บริษัททกุปี โดยในการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจะแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีคนเดิมอีกก็ได้ 

จากการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ที่ 1/2565 เมื่อวนัที่ 21 กุมภาพนัธ์ 2565 คณะกรรมการตรวจสอบได้
ประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้ ตรวจสอบบัญชีของบริษัทในปี 2565 แล้วมีมติเสนอผลการพิจารณาต่อที่ประชุม
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คณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2565 เพื่อแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท ส านกังาน  
อีวาย จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทในปี 2565 โดยบคุคลทัง้ 3 ราย ดงัต่อไปนี ้มีคณุสมบตัิไม่ขดักบัหลกัเกณฑ์ของ
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และไม่มีความสมัพนัธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัท 
ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วในลกัษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบตัิหน้าที่อย่างเป็น
อิสระแตอ่ยา่งใด 

1. นางสาวมณี  รัตนบรรณกิจ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที่ 5313 และ/หรือ 
2. นายเติมพงษ์  โอปนพนัธุ์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 4501 และ/หรือ 
3. นายกฤษดา       เลศิวนา  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที่ 4958  

ในกรณีที่ผู้สอบบญัชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้บริษัท ส านกังาน  อีวาย จ ากดั แต่งตัง้ผู้สอบ
บญัชีรายอื่นของบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เข้าท าหน้าที่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทแทนได้ 

ในการนี ้ในส่วนของค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีนัน้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงปริมาณงานสอบทานและ
ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทแล้ว และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบและน าเสนอต่อที่ประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2565 เพื่อพิจาณาอนมุตัิก าหนดคา่สอบบญัชีส าหรับบริษัทในปี 2565 เป็นเงิน 1,770,000 บาท 
(หนึ่งล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นบาท) ต่อปี เพิ่มขึน้จากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 5.4  รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ ส่งมาด้วย
หมายเลข 7 

 
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้
ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2565 พิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัทและอนุมตัิค่าสอบบญัชี ตาม
รายละเอียดที่เสนอข้างต้น  

คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ คะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

ระเบียบวาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 5 เร่ือง คุณสมบัติของหลักทรัพย์จดทะเบียน 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกบัข้อบงัคบัตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ือง การรับหุ้นสามญั หรือหุ้น
บริุมสทิธิเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ข้อ 3 ที่ก าหนดคณุสมบตัิให้หลกัทรัพย์ที่
จดทะเบียนต้องเป็นหุ้นชนิดระบช่ืุอผู้ ถือหุ้น ดงันี ้
 

“ข้อ 3  หุ้นสามญัหรือหุ้นบริุมสทิธิที่อาจขอจดทะเบียนตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ ต้องมี คณุสมบตัิดงัตอ่ไปนี ้ 
 (1) หุ้นสามญั  
 (ก)  มีมลูคา่ที่ตราไว้ไมน้่อยกวา่หุ้นละ 0.5 บาท และช าระเต็มมลูคา่แล้วทัง้หมด  
 (ข)  ระบช่ืุอผู้ ถือ 
 (ค)  ไมม่ีข้อจ ากดัในการโอนหุ้นสามญั ยกเว้นข้อก าหนดที่เป็นไปตามกฎหมาย และต้องระบไุว้ใน 

    ข้อบงัคบับริษัท” 

คณะกรรรมการจึงพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 5 
ดงันี ้
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ข้อบังคับบริษัทข้อความเดิม ข้อบังคับบริษัทข้อความใหม่ 
“ข้อ 5. หุ้ นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญมีมูลค่าหุ้นละเท่า ๆ 
กนั และต้องใช้เงินจนเต็มมูลค่าหุ้น ผู้จองหุ้นหรือผู้ซือ้หุ้น
จะขอหกัหลบลบหนีก้บับริษัทไม่ได้ ทัง้นี ้เว้นแต่ในกรณีที่
บริษัทปรับโครงสร้างหนีโ้ดยการออกหุ้นใหม่เพื่อช าระหนี ้
แก่เจ้าหนีต้ามโครงการแปลงหนีเ้ป็นทุน โดยมติของที่
ประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ
จ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงคะแนน หรือบริษัทอาจออกหุ้นใหม่ให้แก่บคุคล
ใดเสมือนวา่ได้ช าระเงินคา่หุ้นเต็มมลูคา่แล้ว เพราะบคุคล
นัน้เป็นผู้ ให้ทรัพย์สินอื่นนอกจากตวัเงิน หรือให้ใช้ลิขสิทธ์ิ
ในงานวรรณกรรม ศิลป หรือวิทยาศาสตร์ สิทธิบัตร 
เคร่ืองหมายการค้า แบบหรือหุ่นจ าลอง แผนผงั สตูร หรือ
กรรมวิธีลบัใดๆ หรือให้ข้อสนเทศเก่ียวกับประสบการณ์
ทางอตุสาหกรรม การพาณิชย์ หรือวิทยาศาสตร์” 

“ข้อ 5. หุ้ นของบริษัทเป็นหุ้นสามญัมีมูลค่าหุ้นละเท่า ๆ 
กนั และเป็นหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น การช าระค่าหุ้น
ทุกหุ้นของบริษัทต้องช าระเต็มมูลค่าหุ้นด้วยตัวเงิน
หรือทรัพย์สินอื่นนอกจากตวัเงนิ โดยผู้จองหุ้นหรือผู้ซือ้
หุ้นจะขอหกักลบลบหนีก้บับริษัทไมไ่ด้ ทัง้นี ้เว้นแตใ่นกรณี
ที่บริษัทปรับโครงสร้างหนีโ้ดยการออกหุ้นใหม่เพื่อช าระ
หนีแ้ก่เจ้าหนีต้ามโครงการแปลงหนีเ้ป็นทนุ โดยมติของที่
ประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ
จ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงคะแนน หรือบริษัทอาจออกหุ้นใหม่ให้แก่บคุคล
ใดเสมือนวา่ได้ช าระเงินคา่หุ้นเต็มมลูคา่แล้ว เพราะบคุคล
นัน้เป็นผู้ ให้ทรัพย์สินอ่ืนนอกจากตวัเงิน หรือให้ใช้ลิขสิทธ์ิ
ในงานวรรณกรรม ศิลป หรือวิทยาศาสตร์ สิทธิบัตร 
เคร่ืองหมายการค้า แบบหรือหุ่นจ าลอง แผนผงั สตูร หรือ
กรรมวิธีลบัใดๆ หรือให้ข้อสนเทศเก่ียวกับประสบการณ์
ทางอตุสาหกรรม การพาณิชย์ หรือวิทยาศาสตร์” 

 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2565 พิจารณาอนมุตัิการ
แก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบงัคบับริษัท ข้อ 5 เพื่อให้สอดคล้องกบัข้อบงัคบัตลาดหลกัทรัพย์ฯ โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและ
ใช้ข้อความใหม ่ตามที่เสนอข้างต้น รวมถึงให้ด าเนินการยื่นจดทะเบียนแก้ไขข้อบงัคบัตามที่เสนอนัน้ และพิจารณาให้
มอบอ านาจให้กรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่กรรมการบริษัทมอบหมาย มีอ านาจแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง
ข้อความที่จ าเป็นในเอกสารส าหรับการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงเร่ืองดงักลา่วตามค าสัง่ หรือค าแนะน าของนาย
ทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากดั  

คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ ใช้คะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

ระเบียบวาระที่ 9  พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เพื่อให้
สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท  

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้วตัถปุระสงค์ในการประกอบธุรกิจของบริษัทครอบคลมุผลติภณัฑ์ที่เก่ียวกบัการด าเนิน

ธุรกิจของบริษัท และเพื่อเพิ่มโอกาสในการรับงานด้านการรับเหมาก่อสร้างระบบไฟฟ้า ตลอดจนให้วตัถปุระสงค์ของ

บริษัทครอบคลมุธุรกิจที่บริษัทอาจขยายขอบเขตไปในอนาคตให้มากขึน้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2565 

ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 21 กุมภาพนัธ์ 2565 จึงมีมติให้น าเสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2565 เพื่อพิจารณา

อนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมวตัถปุระสงค์ของบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกบัการ

แก้ไขเพิ่มเติมวตัถปุระสงค์ของบริษัท โดยให้เพิ่มวตัถปุระสงค์ของบริษัทจ านวน 1 ข้อ จากเดิมทัง้หมด 51 ข้อ เป็น 52 
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ข้อ โดยมีข้อความดงันี ้

“ข้อ 52. ประกอบกิจการรับจ้าง รับเหมา ให้บริการ วางแผน ออกแบบ จัดท าระบบ ผลิต จ่าย ติดตัง้ 

เดินสาย ท่อร้อยสาย ตรวจสอบ บ ารุงรักษา ซ่อมแซม ระบบไฟฟ้าแรงต ่า ระบบไฟฟ้าแรงสูง และเคร่ืองมือ 

เคร่ืองจักร เคร่ืองกลที่เกี่ยวข้อง และด าเนินการให้บริการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าว” 

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นสมควรให้น าเสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2565 เพื่อพิจารณาอนมุตัิแก้ไข

เพิ่มเติมวตัถปุระสงค์ของบริษัท โดยเพิ่มวตัถปุระสงค์ของบริษัทจ านวน 1 ข้อ จากเดิมทัง้หมด 51 ข้อ เป็น 52 ข้อ และ

แก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกบัการแก้ไขเพิ่มเติมวตัถปุระสงค์ของบริษัท ดงัรายละเอียด

ข้างต้น 

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ  ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี

สทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

ระเบียบวาระที่ 10  อื่นๆ (ถ้ามี) 

บริษัทก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2565 (Record Date) ในวนัที่ 8 มีนาคม 
2565 ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุได้ด้วยตนเองในรูปแบบผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) และมีความประสงค์จะมอบฉนัทะ
ให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนผ่านการประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามใน
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือแบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คัส โตเดียน 
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น) ที่แนบมาตามสิ่งที่ ส่งมาด้วยหมายเลข 12 โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่
ระบุไว้เท่านัน้ โดยขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะตามที่ก าหนดมายังบริษัท
ลว่งหน้าเพื่อให้บริษัทได้รับเอกสารภายในวันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565 

เพื่อเป็นการรักษาสทิธิ และผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นกรณีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบ
ฉนัทะให้กบักรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงแทนตน ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะโดยใช้หนงัสอืมอบอ านาจแบบ ข. และ
เลือกกรรมการอิสระของบริษัท ดงัมีรายช่ือและรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ ส่งมาด้วยหมายเลข 9 เพื่อเข้าร่วมประชุม และออกเสียง
ลงคะแนนแทนผู้ ถือหุ้นได้ โดยขอความร่วมมือจากท่านโปรดสง่หนงัสือมอบฉนัทะพร้อมเอกสารประกอบการมอบฉนัทะตามที่ก าหนดมายงั
บริษัทลว่งหน้าเพื่อให้บริษัทได้รับเอกสารภายในวันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565 

จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2565 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามระเบียบและ
วิธีการที่บริษัทก าหนด ในวนัจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องสมัมนา ชัน้ 1 ส านกังานใหญ่บริษัท  
แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

        ขอแสดงความนบัถือ 
บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)        
                                            

                                                                                                
                  (นายธนา  ไชยประสทิธ์ิ) 
                              ประธานคณะกรรมการ  
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สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1 
ส าเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้นครัง้ที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ 

ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 1 
 

รายงานการประชุมวสิามัญผู้ถอืหุ้นครัง้ที่ 1/2564 
ของ 

บริษัท แอ็ดวานซ์อนิฟอร์เมชั่นเทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 
 

ประชุมเมื่อวนัที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) โดยถ่ายทอดจาก
ห้องสมัมนาใหญ่ ชัน้ 1 ส านกังานใหญ่ของบริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) เลขที่ 32/7 อาคาร เอไอที 
ถนนสทุธิสารวินิจฉยั แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

การประชุมในวนันีม้ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉนัทะรวม 76 ราย นบัเป็นจ านวนหุ้นได้ 70,797,488 หุ้น 
คิดเป็นร้อยละ 34.31 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมดของบริษัท 206,320,897 หุ้น ซึง่เกินกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมด
ของบริษัทแล้ว ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบับริษัท ข้อ 29 โดยมีนายธนา ไชยประสิทธ์ิท าหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม (“ประธานฯ”) 
และก่อนที่จะเร่ิมการประชมุวาระตา่ง ๆ  พิธีกร ได้ชีแ้จงหลกัเกณฑ์วิธีการออกเสยีงลงคะแนน การซกัถาม หรือการแสดงความเห็นระหวา่งการ
ประชมุให้ที่ประชมุทราบดงันี ้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้บริหาร ที่ร่วมกนัชีแ้จงรายละเอียดและตอบข้อ
ซกัถามตอ่ที่ประชมุมีรายนามดงันี ้

 
 กรรมการท่ีเข้าร่วมประชมุ 
1.  นายธนา ไชยประสทิธ์ิ ประธานกรรมการ 
2.  นายศิริพงษ์ อุน่ทรพนัธุ์ กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานคณะกรรมการ

บริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
3.  นายโชคชยั ตัง้พลูสนิธนา       กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
4.  นายพงษ์เทพ ผลอนนัต์ รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธาน

กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
5.  นายศรีภพ สารสาส กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา

คา่ตอบแทน 

6.  นายธนารักษ์ พงษ์เภตรา กรรมการอิสระ 
7.  นายภิสกั จารุดิลก กรรมการ 
8.  นายสรุพร รักตประจิต (ผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์) กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน กรรมการบริหาร  

และรองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานบริการ 
9.  นายกิตติศกัดิ์ สพโชคชยั กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
10.  นายโชดวิตั ดัน่ธนสาร กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานลูกค้า

สมัพนัธ์ 
11.  นางศศิเนตร พหลโยธิน    กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานบริหารทัว่ไป

และสายงานส านกังานกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
ทัง้นีม้ีกรรมการเข้าร่วมจ านวน 11 ทา่น จากจ านวนกรรมการทัง้หมด 11 ทา่น คิดเป็นสดัสว่นกรรมการท่ีเข้าร่วมประชมุร้อยละ 100 
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  ผู้ เข้าร่วมประชมุ 
1.  นายวรชาติ ทวยเจริญ (ผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์) ที่ปรึกษาทางการเงิน จากบริษัท ฟินเน็กซ์ แอดไวเซอร่ี จ ากดั  

2.  นายวสตุต์ บญุชะลกัษี (ผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์) ที่ปรึกษาทางการเงิน จากบริษัท ฟินเน็กซ์ แอดไวเซอร่ี จ ากดั 

3.  นายทวิ ถวลัย์กิจด ารงค์ (ผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์) ที่ปรึกษาทางการเงิน จากบริษัท ฟินเน็กซ์ แอดไวเซอร่ี จ ากดั 

4.  นางมนญัญา ฐิตินนัทวรรณ  ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ซีเอ็มที จ ากดั 

5.  นางสาวสรีุรัตน์ ปราชญานกุลุ  
 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่  
ฝ่ายควบคมุการเงินและการบญัชี 

จากบริษัท 

6. นายบญุเลศิ ปัญจา  ผู้จดัการอาวโุสแผนกการบญัชี จากบริษัท 

7. นางสาวศรินทร์ จนัทรนิภาพงศ์ เลขานกุารบริษัท  
 
ก่อนเข้าสูว่าระการประชมุ บริษัทได้ชีแ้จงวา่การประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2564 ผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) นี ้เป็นระบบ

ของบริษัท ควิดแลบ จ ากดั ซึง่เป็นระบบที่สอดคล้องกบัประกาศของกระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคมในเร่ืองมาตรฐานการรักษาความ
มัน่คงปลอดภยัของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงยังได้เป็นบริษัทที่ผ่านการรับรองระบบควบคุมการประชุม จาก
ส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ (ETDA) และได้เปิดวิดีโออธิบายวิธีการออกเสียงลงคะแนน และหลกัเกณฑ์นบัคะแนนเสียงของ  
ผู้ ถือหุ้นในแตล่ะวาระ โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

 
วิธีนบัคะแนนและการประกาศผลคะแนน  
1. การออกเสยีงลงคะแนนในแตล่ะวาระจะกระท าโดยเปิดเผย ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะต้องออกเสยีงลงคะแนนเพียงอยา่งใดอยา่งหนึง่ 

คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง  ทัง้นี ้ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ 
Custodian) 

2. ขัน้ตอนการออกเสยีงลงคะแนน   
 2.1 ผู้ ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงของท่าน โดยกดปุ่ มสญัลกัษณ์เคร่ืองหมายถกูในเมนลู าดบัที่ 1 ทางแถบเมนทูี่ ปรากฏอยู่ทาง

ซ้ายมือ 
 2.2 หลงัจากนัน้จะปรากฏวาระต่าง ๆ ที่สามารถลงคะแนนเสียงได้ ให้ท่านท าการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยกดปุ่ มใดปุ่ ม  

หนึง่ของปุ่ ม เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง  
 2.3 กดปุ่ ม “ส่ง” เพื่อยืนยนัการลงคะแนนเสียงของท่าน ทัง้นี ้ท่านสามารถลงคะแนนเสียง/ เปลี่ยนแปลงคะแนนเสียง หรือแก้ไข

คะแนนเสยีงของทา่นในแตล่ะวาระได้ จนกวา่ที่ประชมุจะประกาศให้ปิดการลงคะแนนเสยีงของวาระนัน้ ๆ 
3. ผู้ ถือหุ้นที่ไม่ออกเสียงลงคะแนนในโปรแกรมลงคะแนนเสียง หรือไม่กดลงคะแนนเข้าในระบบ จะถือว่ามีมติเห็นด้วย ตามที่ประธาน

เสนอตอ่ที่ประชมุ 
4. เพื่อไมต้่องให้ที่ประชมุรอผลการลงคะแนนของแตล่ะวาระ บริษัทเสนอให้ที่ประชมุด าเนินการในวาระถดัไปก่อน จากนัน้บริษัทจะแจ้งผล

การลงคะแนนของวาระก่อนหน้านีใ้ห้ที่ประชมุทราบ เมื่อประกาศผลการลงคะแนนเสยีงในวาระใดแล้ว ถือวา่ผลคะแนนในวาระนัน้เป็น
ที่สิน้สดุแล้ว 

 
หลกัเกณฑ์การนบัคะแนนเสยีง 
1. ให้นบัหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ในการลงมติ เว้นแต่กฎหมายก าหนดเป็นอย่างอื่น ถ้าคะแนนเสียง

เทา่กนัให้ประธานมีเสยีงชีข้าดอีกเสยีงหนึง่ตา่งหากจากในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้น 
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2. การนบัผลการลงคะแนนเสยีงในแตล่ะระเบียบวาระ จะนบัคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้นในที่ประชมุ เฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรือ 
งดออกเสยีง แล้วน าไปหกัออกจากจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นในที่ประชมุ โดยสว่นท่ีเหลอืจะถือวา่เป็นคะแนนเสยีงที่เห็นด้วย ทัง้นี ้
ได้นบัรวมคะแนนเสยีงที่ผู้มอบฉนัทะได้ลงคะแนนมาในหนงัสอืมอบฉนัทะเรียบร้อยแล้ว ซึง่ได้บนัทกึคะแนนเสยีงดงักลา่วไว้ลว่งหน้าใน
ตอนที่ลงทะเบียนเข้าประชมุแล้ว 

3. การแจ้งผลการลงคะแนนเสยีงจะระบคุะแนนเสยีง เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย และงดออกเสยีง โดยในแตล่ะระเบียบวาระจะใช้จ านวนหุ้นของ
ผู้ เข้าประชมุลา่สดุ  

4. กรณีที่จะถือว่าเป็นบตัรเสีย หมายถึง กรณีที่ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะแสดงเจตนาไม่ชดัเจนในบตัรลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ เช่น 
ลงคะแนนเสยีงเกินกวา่ 1 ช่องในบตัรลงคะแนนอิเลก็ทรอนิกส์ หรือมีการแยกการลงคะแนนเสยีง (ยกเว้นกรณีคสัโตเดียน) 
ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นสามารถดผูลคะแนนได้โดยการกดปุ่ มสญัลกัษณ์ในเมนลู าดบัที่ 2 ซึ่งรายละเอียดของผลการนบัคะแนนจะแสดงเฉพาะ

วาระท่ีพิจารณาเสร็จสิน้ไปเป็นท่ีเรียบร้อยแล้วเทา่นัน้ 
 

การแสดงความเห็นหรือซกัถาม 
 หากท่านผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซกัถามหรือแสดงความเห็น ขอความกรุณาให้ซกัถามหรือแสดงความเห็นที่เก่ียวข้องกบัวาระ  
นัน้ ๆ โดยตรง โดยสามารถเร่ิมส่งค าถามหรือแสดงความคิดเห็นผ่าน “กล่องข้อความ” ได้ตัง้แต่ประธานในที่ประชุมประกาศเร่ิมการ
พิจารณาในวาระนัน้ ๆ 
 หากท่านผู้ ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามหรือเสนอแนะความคิดเห็นอื่นที่ไม่อยู่ในระเบียบวาระการประชุม  ขอความกรุณาแสดง
ความคิดเห็น หรือถามค าถามของทา่นได้ภายหลงัการปิดการประชมุตามระเบียบวาระตา่งๆที่ได้ก าหนดไว้ลว่งหน้าแล้ว เพื่อเป็นการท าให้
การด าเนินการประชมุเป็นไปโดยราบร่ืน 
 ทัง้นี ้หากทา่นประสงค์จะซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น ท่านสามารถพิมพ์ข้อความมาทางหน้าต่างแชท โดยกดปุ่ มสญัลกัษณ์ใน
เมนลู าดบัท่ี 4 พิมพ์ข้อความที่ทา่นต้องการสอบถามและกด “สง่” เพื่อยืนยนัข้อความดงักลา่วมายงับริษัท 
 หลงัจากนัน้เจ้าหน้าที่จะเป็นผู้อา่นค าถามของทา่นตามล าดบัเวลาที่ปรากฎอยูใ่นระบบหลงับ้านของบริษัท โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ
ในการถามค าถามที่ตรงกบัวาระในเวลานัน้ๆ หากค าถามใดไมต่รงตามวาระจะถกูน าไปสอบถามภายหลงัจากการปิดประชุมตามวิธีการที่
ได้แจ้งไว้ข้างต้น  ทัง้นี ้ก่อนการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นทาง “กลอ่งข้อความ” ขอให้ทา่นแจ้งช่ือ นามสกลุ และสถานะของท่าน เช่น 
มาด้วยตนเองหรือรับมอบฉนัทะ เพื่อท่ีจะได้บนัทกึรายงานการประชมุได้อยา่งถกูต้องและครบถ้วน 

นอกจากนี ้ผู้ ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่ทางบริษัทได้จัดเตรียมไว้ให้ ได้แก่  หนงัสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 
1/2564 และพรีเซ็นเทชัน่ของบริษัท ได้ในระบบ โดยกดปุ่ มสญัลกัษณ์ในเมนลู าดบัที่  3 และท าการดาวน์โหลดเอกสารได้ตามความต้องการ  
บริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการด าเนินการใดๆท่ีเหมาะสม เพ่ือให้การประชมุกระชบัและมีประสทิธิภาพ 

ทัง้นี ้บริษัทได้แจ้งข้อมลูค าบอกกลา่วการคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล (Privacy Notice) ส าหรับการประชุมฯ ซึ่งท่านผู้ ถือหุ้นสามารถ
ศึกษารายละเอียดดงัปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 9 ในหนงัสือเชิญประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2564 และบริษัทขอบนัทึก
ภาพถ่ายและภาพเคลือ่นไหวของการประชมุฯ เพื่อใช้ในการรายงานและประชาสมัพนัธ์การประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2564  

จากนัน้ประธานฯ กลา่วเปิดการประชมุและด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้
 

ระเบียบวาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2564 ซึ่งประชุมผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์เมื่อวนัที่ 8 
เมษายน 2564 

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 ซึ่งประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อ
วนัที่ 8 เมษายน 2564  

  
จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นซกัถามค าถามใด ๆ ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่

ประชมุได้พิจารณาลงมติ 
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ส าหรับระเบียบวาระนีใ้ช้คะแนนเสยีงข้างมากเป็นเกณฑ์ โดยองค์ประชมุในระเบียบวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะเข้ามาร่วม
ประชมุ 76 ราย นบัจ านวนหุ้นรวมได้ 70,797,488 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 34.31 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมด 

 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 ซึ่งประชุมผ่านสื่อ
อิเลก็ทรอนิกส์ เมื่อวนัที่ 8 เมษายน 2564 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้ 
 

มีผู้ ถือหุ้น จ านวนเสยีง ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 70,797,488  100 
ไมเ่ห็นด้วย 0 0 
งดออกเสยีง 0 - 
บตัรเสยี - - 
รวม (76 ราย) 70,797,488  100 

 
ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น จากเดิมหุ้นละ 5.00 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 

บาท และการแก้ไขหนังสอืบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ 

 เลขาฯชีแ้จงต่อที่ประชุมว่าบริษัทมีความประสงค์ในการเปลี่ยนแปลงมลูค่าที่ตราไว้ของหุ้น โดยการลดมลูค่าที่ตราไว้ของหุ้นจะ
สง่ผลให้หุ้นของบริษัทมีสภาพคลอ่งสงูขึน้ จากจ านวนหุ้นท่ีเพิ่มขึน้และราคาหุ้นท่ีลดลง อีกทัง้ยงัเพิ่มการกระจายหุ้นไปยงันกัลงทนุได้กว้างขึน้ 
และดงึดดูให้นกัลงทนุรายยอ่ยและนกัลงทนุสถาบนัทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ ให้เข้ามาลงทนุในหุ้นของบริษัทได้อีกด้วย 

อนึง่ การแก้ไขมลูคา่หุ้นท่ีตราไว้ของหุ้นบริษัทดงักลา่ว จะไมม่ีผลกระทบตอ่สดัสว่นของผู้ ถือหุ้นแตอ่ยา่งใด โดยจะมีแต่เพียงจ านวน
หุ้นท่ีเพิ่มขึน้จากเดิมเทา่นัน้  

 ทัง้นีค้ณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการเปลี่ยนแปลงมลูค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท จากหุ้นละ 5.00 
บาท เป็นหุ้นละ 1.00 บาท เพื่อกระจายการถือหุ้นไปยงันกัลงทนุอย่างกว้างขึน้ และก่อให้เกิดสภาพคลอ่งของการซือ้ขาย และเห็นควรให้ที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ให้สอดคล้องกบัมติการเปลี่ยนแปลงมลูค่าหุ้นที่ตราไว้
ของบริษัท 
 รายละเอียดการแตกพาร์มีดงันี ้ก่อนการเปลีย่นแปลงมลูคา่ที่ตราไว้ ทนุจดทะเบียนและทนุช าระแล้วอยูท่ี่ 1,031,604,485 บาท มลู
คา่ที่ตราไว้ของหุ้นคือ 5.00 บาท จ านวนหุ้นและจ านวนหุ้นช าระแล้วอยูท่ี่ 206,320,897 หุ้น ภายหลังจากการเปลีย่นแปลงมลูคา่ทีต่ราไว้ของ
หุ้น จาก 5.00 บาทเป็น 1.00 บาทแล้ว จ านวนหุ้นและจ านวนหุ้นช าระแล้วจะอยูท่ี่ 1,031,604,485 หุ้น 
 

รายการ หน่วย 
ก่อน การเปลี่ยนแปลง 

มูลค่าที่ตราไว้ 
หลัง การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่

ตราไว้ 
ทนุจดทะเบียน บาท 1,031,604,485 1,031,604,485 
ทนุจดทะเบียนช าระแล้ว บาท 1,031,604,485 1,031,604,485 
มลูคา่ที่ตราไว้ บาทตอ่หุ้น 5.00 1.00 
จ านวนหุ้นจดทะเบียน หุ้น 206,320,897 1,031,604,485 
จ านวนหุ้นช าระแล้ว หุ้น 206,320,897 1,031,604,485 
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 ส าหรับการอนมุตัแิก้ไขเพิม่เตมิหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ให้สอดคล้องกบัมติการเปลีย่นแปลงมลูคา่หุ้นท่ีตราไว้ของ
บริษัท รายละเอยีดจะเป็นตามภาพท่ีปรากฎ 

“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน จ านวน 1,031,604,485 บาท (หนึง่พนัสามสบิเอ็ดล้านหกแสนสีพ่นัสีร้่อยแปดสบิห้าบาท) 

แบง่ออกเป็น 1,031,604,485 หุ้น (หนึง่พนัสามสบิเอ็ดล้านหกแสนสีพ่นัสีร้่อยแปดสบิห้าหุ้น) 

มลูคา่หุ้นละ 1.00 บาท (หนึง่บาท) 

โดยแบง่ออกเป็น :    

 หุ้นสามญั 1,031,604,485 หุ้น (หนึง่พนัสามสบิเอ็ดล้านหกแสนสีพ่นัสีร้่อยแปดสบิห้าหุ้น) 

 หุ้นบริุมสทิธิ - หุ้น (        -        )” 

 
 ทัง้นี ้ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขบริษัทหนงัสือบริคณห์สนธิ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค าเพื่อให้เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน 
 ทางเลขาฯชีแ้จงเพิ่มเติมว่า เนื่องจากระเบียบวาระนีเ้ป็นการขออนุมัติผู้ ถือหุ้ นเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้ น ก่อนที่จะ
ด าเนินการขออนมุตัิการเพิ่มทนุในวาระถดัไป จึงขอแบง่เหตกุารณ์เป็น 2 รูปแบบดงันีค้ะ่  

1.  ในกรณีที่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เปลีย่นแปลงมลูคา่ที่ตราไว้ของหุ้น บริษัทจะน าวาระที่ 3 วาระที่ 4 และวาระที่ 5 เสนอ
ตอ่ผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณา และจะไมน่ าวาระท่ี 6 วาระท่ี 7 และวาระท่ี 8 เสนอตอ่ผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณา 

2. ในกรณีที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติไม่อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงมลูค่าที่ตราไว้ของหุ้น บริษัทจะน าวาระที่ 6 วาระที่ 7 และวาระที่ 8 
เสนอตอ่ผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณา และจะไมน่ าวาระท่ี 3 วาระท่ี 4 และวาระท่ี 5 เสนอตอ่ผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณา 

จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม มีค าถามจากผู้ ถือหุ้นดงันี ้
 คุณภวูนารถ ณ สงขลา อาสาพิทกัษ์สทิธิ สมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย จากวตัถปุระสงค์ในการเปลี่ยนแปลงมลูค่าที่ไว้ของหุ้นจาก 
5 บาท เหลอื 1 บาท จะช่วยให้หุ้น AIT มีสภาพคลอ่งสงูขึน้ มีการกระจายหุ้นได้กว้างขึน้และดึงดดูให้นกัลงทนุทัง้ในประเทศและต่างประเทศ
สนใจมาลงทนุในหุ้น AIT จึงขอทราบเพิ่มเติมวา่ การลดพาร์หุ้นครัง้นีจ้ะเป็นประโยชน์ในแง่ของการด าเนินธุรกิจบริษัทอยา่งไรบ้าง 
 คุณศิริพงษ์ อุ่นทรพนัธ์ุ  ในแงข่องการด าเนินธุรกิจคงไมม่ีผลกระทบใด  

และเมื่อไมม่ีค าถามอื่นใด ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชมุได้พิจารณาลงมติ 
ส าหรับระเบียบวาระนีใ้ช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยองค์ประชุม

ส าหรับระเบียบวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะเข้ามาร่วมประชุม  77 ราย นบัเป็นจ านวนหุ้นได้ 70,797,492 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 34.31 
ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมด 

 
 มติที่ประชุม ที่ประชมุมีมติอนมุตัิการเปลีย่นแปลงมลูคา่ที่ตราไว้ของหุ้น จากเดมิหุ้นละ 5.00 บาท เป็นมลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 

บาท และการแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกบัการเปลีย่นแปลงมลูคา่ที่ตราไว้ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วย
คะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้
  

Slide  P.12- 14 
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มีผู้ ถือหุ้น จ านวนเสยีง ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ

หุ้ นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

เห็นด้วย 70,797,488 100 
ไมเ่ห็นด้วย 0 0 
งดออกเสยีง 4 0 
บตัรเสยี 0 - 
รวม (77 ราย) 70,797,492  100 

 
หมายเหตุ ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิม่ขึน้จากตอนเร่ิมประชมุจ านวน 1 ราย คิดเป็น 70,797,492 หุ้น รวมมีจ านวนเสยีง

ในวาระนีท้ัง้สิน้ 70,797,492 เสยีง  
 

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการออกใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทครัง้ที่ 2 (AIT-W2) จ านวนไม่เกิน  
            515,802,242 หน่วย 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คณุศิริพงษ์ อุน่ทรพนัธุ์ ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ เป็นผู้ ชีแ้จงดงันี ้
 วตัถปุระสงค์ของการออกใบส าคญัแสดงสทิธิเนื่องจากต้องการเตรียมความพร้อมด้านการเงินเพื่อรองรับการประมลูโครงการขนาด
ใหญ่หลายโครงการในอีก 1-2 ปีข้างหน้า  ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 4/2564 จึงเห็นควรให้บริษัทออกและเสนอขายใบส าคญัแสดง
สทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ครัง้ที่ 2 (AIT-W2) (“ใบส าคญัแสดงสทิธิฯ”) จ านวนไมเ่กิน 515,802,242 หนว่ย ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท
ตามสดัสว่นการถือหุ้นโดยไม่คิดมลูค่า ซึ่งรายละเอียดเบือ้งต้นของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชัน่
เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 2 (AIT-W2) ที่ได้น าสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม และมีรายละเอียดโดย
สรุปดงันี ้
 
ชนิดของใบส าคัญแสดงสทิธิฯ ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือและสามารถโอนเปลีย่นมือได้ 
อายุของใบส าคัญแสดงสิทธิฯ 2 ปี นบัตัง้แตว่นัท่ีออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิฯ 
จ านวนใบส าคัญแสดงสทิธิฯที่ออกและ
เสนอขาย 

ไมเ่กิน 515,802,242 หนว่ย  
 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย 0.00 บาท (ศนูย์บาท) 
อัตราการใช้สทิธิ ใบส าคญัแสดงสทิธิฯ 1 หนว่ย มสีทิธิซือ้หุ้นสามญัเพิม่ทนุได้ 1 หุ้น (อาจเปลีย่นแปลงได้

ตามเง่ือนไขการปรับสทิธิ) 
วิธีการจดัสรร จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้นในอตัราสว่น 2 หุ้นเดิมตอ่

ใบส าคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ย 
ราคาใช้สิทธิ 2.00 บาทตอ่หนว่ย (ในกรณีมลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) เว้นแตจ่ะมกีารปรับราคา

การใช้สทิธิตามเง่ือนไขการปรับสทิธิ 
ก าหนดรายชื่อผู้ถอืหุ้นที่จะได้รับการจัดสรร
ใบส าคัญแสดงสทิธิฯ (RD) 

วนัท่ี 10 มกราคม 2565 

  
  ทัง้นี ้การออกใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าว คณะกรรมการบริษัท หรือ กรรมการผู้จดัการใหญ่ หรือ บคุคลที่ได้รับมอบหมายจาก
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คณะกรรมการบริษัท หรือ กรรมการผู้จดัการใหญ่ เป็นผู้มีอ านาจในการก าหนดวนัที่ออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิฯ หลงัจากได้รับ
อนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น  

 จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม โดยมีค าถามดงันี ้
 คุณประสาน เกิดอยู่ ผู้ ถือมาด้วยตนเอง การออกใบส าคญัแสดงสทิธิเพื่อรองรับการใช้เงินส าหรับโครงการขนาดใหญ่นัน้ ขอถาม

วา่โครงการเหลา่นัน้เป็นโครงการประเภทอะไร และขนาดของโครงการประมาณเทา่ไหร่ 
คุณศิริพงษ์ อุ่นทรพันธ์ุ  1. เป็นการลงทนุในโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก (Eastern Economic Corridor) ซึ่งต้อง

เตรียมการลงทนุหลายร้อยล้านบาท 2. เตรียมประมลูงานโครงการขนาดใหญ่หลายโครงการ ซึง่บางโครงการมีมลูคา่ 2,000 ล้านบาท  
คุณภวูนารถ ณ สงขลา อาสาพิทกัษ์สทิธิ สมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย การเพิ่มทนุในครัง้นีเ้พื่อไปใช้ลงทนุในอนาคตที่เป็นโครงการ

ขนาดใหญ่นัน้ มีจ านวนเพียงพอแล้วหรือไม ่และจะมีแนวทางการเพิ่มทนุในลกัษณะของ RO หรือไม ่
คุณศิริพงษ์ อุ่นทรพันธ์ุ เนื่องด้วยบริษัทมีโครงการท่ีคิดวา่จะเข้าร่วมประมลูอยูปั่จจบุนัประมาณ 5,000 ล้านบาท ซึง่คาดวา่บริษัท

ไม่น่าจะชนะโครงการดงักลา่วทัง้หมด ดงันัน้ คิดว่าเงินจ านวนประมาณ 1,000 ล้านบาทเพียงพอส าหรับการด าเนินธุรกิจที่เพิ่มเติมจากที่
บริษัทด าเนินอยูปั่จจบุนัแล้ว อยา่งไรก็ตามยงัไมม่ีแผนการเพิ่มทนุในลกัษณะของ RO (Right Offering) เพิ่มเติม  

 
เมื่อปรากฏวา่ไมม่ีค าถามเพิ่มเติม  ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชมุได้พิจารณาลงมติ 
ส าหรับระเบียบวาระนีใ้ช้คะแนนเสยีงข้างมากเป็นเกณฑ์ โดยองค์ประชมุในระเบียบวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะเข้ามาร่วม

ประชมุ 78 ราย นบัจ านวนหุ้นรวมได้ 72,547,492 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 35.16 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมด 
 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนมุตัิการออกใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทครัง้ที่ 2 (AIT-W2) จ านวนไม่
เกิน 515,802,242 หนว่ยตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้ดงันี  ้
 

มีผู้ ถือหุ้น จ านวนเสยีง ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 72,547,488 100 
ไมเ่ห็นด้วย 0 0 
งดออกเสยีง 4 - 
บตัรเสยี 0 - 
รวม (78 ราย) 72,547,492 100 

 
หมายเหตุ ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึน้จากตอนเร่ิมประชุมจ านวน 1 ราย คิดเป็น 1,750,000 หุ้น รวมมีจ านวนเสียง

ในวาระนีท้ัง้สิน้ 72,547,492  เสยีง 
 

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 515,802,242 บาท และการแก้ไขหนังสอืบริคณห์ 
  สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 
 ประธานฯ กลา่วต่อที่ประชุมว่าเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ครัง้ที่ 2 (AIT-W2) ซึ่ง
จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น จ านวนไมเ่กิน 515,802,242 หนว่ย บริษัทจ าเป็นต้องเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท
อีกจ านวน 515,802,242 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิม 1,031,604,485 บาท แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 1,031,604,485 หุ้น มลูค่าที่ตรา
ไว้หุ้นละ 1.00 บาท เป็นทนุจดทะเบียน จ านวน 1,547,406,727 บาท แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 1,547,406,727 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 
1.00 บาท โดยออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวนไมเ่กิน 515,802,242 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยรายละเอียดเก่ียวกบัการเพิ่มทนุจด
ทะเบียนของบริษัท ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทนุ (F53-4) (ตามสิง่ที่สง่มาด้วยหมายเลข 4) 
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 นอกจากนีย้ังขออนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ  4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 
รายละเอียดดงันี ้
 

“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน จ านวน 1,547,406,727 บาท (หนึง่พนัห้าร้อยสีส่บิเจ็ดล้านสีแ่สนหกพนัเจ็ดร้อยยี่สบิเจ็ดบาท) 
แบง่ออกเป็น 1,547,406,727 หุ้น (หนึง่พนัห้าร้อยสีส่บิเจ็ดล้านสีแ่สนหกพนัเจ็ดร้อยยี่สบิเจ็ดหุ้น) 
มลูคา่หุ้นละ 1.00 บาท (หนึง่บาท) 
โดยแบง่ออกเป็น :    

 หุ้นสามญั 1,547,406,727 หุ้น (หนึง่พนัห้าร้อยสีส่บิเจ็ดล้านสีแ่สนหกพนัเจ็ดร้อยยี่สบิเจ็ดหุ้น) 
 หุ้นบริุมสทิธิ - หุ้น (        -        )” 

 

 ทัง้นีใ้ห้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิ ที่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค าเพื่อให้เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน 
 

จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม  เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นซกัถามค าถามใด ๆ  ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่
ประชมุได้พิจารณาลงมติ 

 
ส าหรับระเบียบวาระนีใ้ช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยองค์ประชุม

ส าหรับระเบียบวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะเข้ามาร่วมประชุม  78 ราย นบัเป็นจ านวนหุ้นได้ 72,547,492 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 35.16 
ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมด 

 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมตัิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 515,802,242 บาท และการแก้ไข

หนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสาม
ในสีข่องผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้ดงันี ้

 
 มีผู้ ถือหุ้น จ านวนเสยีง ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ

หุ้ นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

เห็นด้วย 72,547,488 100 
ไมเ่ห็นด้วย 0 0 
งดออกเสยีง 4 0 
บตัรเสยี - - 
รวม (78 ราย) 72,547,492 100 
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ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ จ านวน 515,802,242 หุ้น 
ประธานฯ ชีแ้จงวา่สบืเนื่องจากเพิ่มทนุจดทะเบียนบริษัทในระเบียบวาระท่ี 4 ข้างต้น คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้น าเสนอต่อ

ที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่1/2564 พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัที่ออกใหม่จ านวนไม่เกิน 515,802,242 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 
1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทครัง้ที่  2 (AIT-W2) ซึ่งจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม ตาม
สดัสว่นการถือหุ้น (รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทนุ (F53-4) ตามสิ่งที่สง่มาด้วยหมายเลย 4) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือ
เนื่องจากไมม่ีการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นของบริษัท บริษัทจะน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาลดทนุจดทะเบียน
ตอ่ไป 

ทัง้นี ้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทหรือ
กรรมการผู้จดัการใหญ่ มีอ านาจในการด าเนินการใด ๆ อนัจ าเป็นและเก่ียวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุในครัง้นีไ้ด้ทกุประการ 
ตลอดจนการแก้ไขถ้อยค า หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น หนงัสอืบริคณห์สนธิ และ/หรือค าขอตา่งๆ และ/หรือด าเนินการ
ใดๆ เพื่อให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงการน าหุ้นสามญัเพิ่มทนุเข้าเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ และการน าสง่ข้อมลูเอกสารหลกัฐานต่อ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่
เก่ียวข้องจากนัน้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม  เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นซกัถามค าถามใด ๆ ประธานฯ  จึงได้เสนอให้ที่
ประชมุได้พิจารณาลงมติ 

ส าหรับระเบียบวาระนีใ้ช้คะแนนเสยีงข้างมากเป็นเกณฑ์ โดยองค์ประชุมส าหรับระเบียบวาระนีใ้ช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ 
โดยองค์ประชมุส าหรับระเบียบวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะเข้ามาร่วมประชุม 78 ราย นบัเป็นจ านวนหุ้นได้ 72,547,492 หุ้น คิดเป็น
ร้อยละ 35.16 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมด 

 

 มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้ นสามัญที่ออกใหม่ จ านวน 515,802,242 หุ้นตามที่
คณะกรรมการเสนอ ด้วยเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนโดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี  ้
 

มีผู้ ถือหุ้น จ านวนเสยีง ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 72,547,488 100 
ไมเ่ห็นด้วย 0 0 
งดออกเสยีง 4 - 
บตัรเสยี 0 - 
รวม (78 ราย) 72,547,492 100 

 

ระเบียวาระท่ี 6-8 ไมม่ีการพิจารณาเนื่องจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัิให้เปลีย่นแปลงมลูคา่ที่ตราไว้ของหุ้นในระเบียบวาระท่ี 2  
 

ระเบียบวาระที่ 9 อื่น ๆ 
-ไมม่ี-  
  

เมื่อไมม่ีค าถามจากผู้ ถือหุ้นอื่น ๆ แล้ว ประธานฯ จึงได้ขอปิดการประชมุ และยงัให้ผู้ ถือหุ้นสามารถซกัถามได้หลงัการประชุมและได้
กลา่วขอขอบคณุผู้ ถือหุ้นทกุทา่นท่ีมาเข้าร่วมประชมุในวนันี ้โดยทางบริษัทจะน าข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ไปปรึกษาหารือกนัตอ่ไป 
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ปิดการประชมุเวลา 14.55 น. 

  

 

 

          นายธนา ไชยประสทิธ์ิ 
                               ประธานท่ีประชมุ 
 

 

                               นางสาวศรินทร์ จนัทรนิภาพงศ์ 
                                       เลขานกุารบริษัท 
                                 ผู้บนัทกึรายงานการประชมุ 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3 
รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล และอัตราการจ่ายเงนิปันผลย้อนหลัง  3 ปี 

ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4 
 

1. นโยบายจ่ายเงนิปันผลของบริษัท: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิ ในกรณีที่ไมม่ีเหตจุ าเป็นอื่นใด
ในการใช้เงินนัน้ และการจ่ายเงินปันผลนัน้จะต้องไมก่ระทบตอ่การด าเนินงานปกติของบริษัทอยา่งมีนยัส าคญั  

2. ประวัติการจ่ายเงนิปันผลในช่วง 3 ปี :   

                               งบเฉพาะกิจการ 

หัวข้อ ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 

ก าไรสทุธิ (ล้านบาท)* 

ก าไรสทุธิตอ่หุ้น (บาท) 

เงินปันผลระหวา่งกาล (บาท/หุ้น)  

เงินปันผลประจ าปี (บาท/หุ้น)  

รวมเงินปันผลทัง้ปี (บาท/หุ้น) 

อตัราการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกบัก าไรสทุธิ 

จ านวนหุ้นทัง้สิน้  

508.98 

0.49 

0.701/ 

0.302/ 

0.443/ 

89.80% 

1,031,604,485 

401.59 

1.95 

0.25 

1.25 

1.50 

76.92% 

206,320,897 

420.64 

2.04 

1.90 

- 

1.90 

93.14% 

206,320,897 

* ก าไรสทุธิสว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

 หมายเหต:ุ  

 1/ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 3/2564 เมื่อวนัที่ 10 สิงหาคม 2564 คณะกรรมการมีมติให้จ่ายเงินปันผล
ระหวา่งกาลจากผลการด าเนินงานระหวา่งเดือน มกราคม-มิถนุายน 2564 ในอตัราหุ้นละ 0.70 บาท (เจ็ดสิบสตางค์) 
โดยมีมลูคา่ที่ตราไว้ของหุ้น (พาร์) 5 บาท 

2/ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2565 เมื่อวนัที่ 21 กุมภาพนัธ์ 2565 คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอต่อที่
ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมตัิให้จ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมจากผลการด าเนินงานในรอบปี 
2564 ในอตัราหุ้นละ 0.30 บาท (สามสบิสตางค์) โดยมีมลูคา่ที่ตราไว้ของหุ้น (พาร์) 1 บาท 

3/ ดงันัน้ในปี 2564 หากค านวณจากมลูค่าที่ตราไว้ของหุ้น (พาร์) 1 บาท บริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดรวมให้กบัผู้ ถือ
หุ้นรวมในอตัราหุ้นละ 0.44 บาท (สีส่บิสีส่ตางค์)  
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สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 4 
ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออก 

จากต าแหน่งตามวาระและกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก 
ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5 

 
นายธนา  ไชยประสิทธ์ิ 
ต าแหน่ง : ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ  
สัญชาติ : ไทย 
อายุ  :  68 ปี  

 จ านวนหุ้นที่ถอืในบริษัท (24 ก.พ. 65): 10,000,000 หุ้น  
                                                 คิดเป็นร้อยละ 0.97 ของทนุจดทะเบียนช าระแล้ว     

 วุฒกิารศึกษา/ประวัติการอบรม: 
- ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑติกิตติมศกัดิ์ สาขาศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
- ปริญญาบริหารธุรกิจดษุฎีบณัฑติกิตตมิศกัดิ์ สาขาการจดัการทัว่ไป มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม   
- ปริญญาศิลปศาสตร์ดษุฎีบณัฑติกิตติมศกัดิ์ สาขาวิชานวตักรรมการจดัการการกีฬา มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสนุนัทา 
- MINI MBA มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   
- วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (ภาครัฐร่วมเอกชน) วปรอ.388  

 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (จ านวน 2 บริษัท) 
 2546 – ปัจจบุนั  : ประธานกรรมการ บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลยี 
 2557 – ปัจจบุนั : กรรมการ / รองประธานคณะกรรมการบริหารอาวโุส บมจ.โอสถสภา 
 

 การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (จ านวน 4 บริษัท/หน่วยงาน) 
 2557 – ปัจจบุนั : คณะกรรมการ สหพนัธ์เทเบิลเทนนิสนานาชาต ิ
 2556 – ปัจจบุนั : คณะกรรมการกิตตมิศกัดิ์ สหภาพเทเบิลเทนนิสแหง่เอเชีย 
 2542 – ปัจจบุนั : เหรัญญิกคณะกรรมการ โอลมิปิคแหง่ประเทศไทย 
 2533 – ปัจจบุนั  : ประธานกรรมการบริษัท บจก. ธนารมณ์ 
 

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้     : กรรมการอิสระ 

วันที่ได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการ : 15 กมุภาพนัธ์ 2546 

          จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ  : 19 ปี 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งจนครบวาระ : 22 ปี (ด ารงต าแหนง่กรรมการอิสระเกินกวา่ 9 ปีเนื่องจากเป็นกรรมการท่ีเป็นผู้ เช่ียวชาญ

ด้านการบริหารจดัการจึงสามารถให้ความเห็นด้านดงักลา่วเพื่อช่วยการตดัสินใจเร่ือง

ส าคญัของบริษัทได้เป็นอยา่งดีมาตลอด) 

 ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2564  : 5/5 (ประชมุกรรมการ) 1/1 (ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 ผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส)์ 

    1/1 (ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2564 ผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์) 

ต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเน่ืองกับธุรกจิของบริษัทที่อาจท าให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์:             -ไมม่ี- 

มีคุณสมบัตกิรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน:           ใช ่

ประวัติการกระท าความผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลงั:                                                                                       -ไมม่ี- 
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 นายพงษ์เทพ ผลอนันต์ 

ต าแหน่ง : ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
สัญชาติ :  ไทย 
อาย ุ      :  68 ปี 

 จ านวนหุ้นที่ถอืในบริษัท (24 ก.พ. 65): - ไมม่-ี 
 วุฒกิารศึกษา/ประวัติการอบรม: 
 -  ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์การเงิน สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
 -  ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจ (การจดัการ) ศศินทร์แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 -  ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  
 -  หลกัสตูร Director Accreditation Program 36/2005 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
 การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (จ านวน 2 บริษัท) 
 2546 – ปัจจบุนั  : รองประธาน/ ประธานกรรมการสรรหาฯ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ  
       บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลยี 
 เม.ย.2564 – ปัจจบุนั : ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บมจ. ธนาคารเกียรตินาคิน 
 2555 - 2564  : กรรมการอิสระ บมจ. ธนาคารเกียรตินาคิน 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (จ านวน 1 บริษัท/หน่วยงาน) 
   พ.ย. 2564 -  ปัจจบุนั : กรรมการ บจก. อีสเทิร์น สเปคตรัม กรุ๊ป 

  ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้    : กรรมการอิสระ 

วันที่ได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการ : 15 กมุภาพนัธ์ 2546 

 จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ  : 19 ปี 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งจนครบวาระ : 22 ปี (ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปีเนื่องจากเป็นกรรมการที่เป็น

ผู้ เช่ียวชาญด้านการเงินจึงสามารถให้ความเห็นด้านดงักลา่วเพื่อช่วยการตดัสินใจเร่ือง

ส าคญัของบริษัทได้เป็นอยา่งดีมาตลอด) 

 ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2564 : 5/5 (ประชมุกรรมการ),  4/4 (กรรมการตรวจสอบ), 2/2 (กรรมการสรรหาฯ) 

     1/1 (ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 ผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์)   

     1/1(ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2564 ผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์) 

ต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์:             -ไมม่ี- 

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน:           ใช่ 

ประวัติการกระท าความผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง:                                                                                    -ไมม่ี- 
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นายกติติศักด์ สพโชคชัย 
ต าแหน่ง : กรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  
สัญชาติ :  ไทย     
อาย ุ      :  67 ปี   

 จ านวนหุ้นที่ถอืในบริษัท (24 ก.พ. 65):  34,373,295 หุ้น 
            คิดเป็นร้อยละ 3.33 ของทนุจดทะเบียนช าระแล้ว 
 วุฒกิารศึกษา/ประวัติการอบรม: 

 - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  
 - หลกัสตูร Director Accreditation Program 54/2006 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
 - หลกัสตูรอบรมนกับริหารระดบัสงู ธรรมศาสตร์เพื่อสงัคม รุ่นท่ี1 (นมธ.1) 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (จ านวน 2 บริษัท) 

 2546 – ปัจจบุนั : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  บมจ. แอ็ดวานซ์ 
     อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลย ี
 2561 – ปัจจบุนั : กรรมการ บมจ. วีรันดา รีสอร์ท 
 
 การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (จ านวน 11 บริษัท/หน่วยงาน) 
 2559 – ปัจจบุนั : กรรมการ บจก. วชิย์ สเปซ 

 : กรรมการ บจก. ต้นคณู ดีเวลลอปเม้นท์ 
 : กรรมการ บจก. สรีุย์ตรีบญุ ดีเวลลอปเม้นท์ 

2553 – ปัจจบุนั      : กรรมการ บจก. โตอะ อิเลค็โทรนิคส์ (ประเทศไทย) 
  : กรรมการ บจก. เคเอสพี สแควร์  
2551 – ปัจจบุนั : กรรมการ บจก. โอ๊คทรี (So Bangkok Hotel) 
  : กรรมการ บจก. สรีุย์ตรีบญุ โฮลดิง้  
2526 – ปัจจบุนั : ประธานกรรมการ กลุม่บริษัทในเครือ วิชยั กรุ๊ป  
  : บจก. วิชยัเทรดดิง้ (1983) 
  : บจก. เคร่ืองเสยีง 
  : บจก. ออดิโอเอ็นจิเนียร่ิงเซอร์วิส 
  : บจก. ดิจิตคอนโทรล 

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้      : กรรมการบริษัท  

วันที่ได้รับแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการ : 15 กมุภาพนัธ์ 2546  

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ : 19 ปี 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งจนครบวาระ  :  22 ปี  

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2564 : 5/5 (ประชมุกรรมการ), 2/2 (กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน) 

   1/1 (ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 ผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์)   

  1/1(ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2564 ผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์) 

ต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :        -ไมม่ี- 

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน:           ใช่ 

ประวัติการกระท าความผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลงั:                   -ไมม่ี- 
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 นายกมลพัทธ์ พหลโยธิน (กรรมการใหม่) 
ต าแหน่ง : กรรมการ   

 สัญชาติ   : ไทย     
 อาย ุ  : 38   ปี   
 จ านวนหุ้นที่ถอืในบริษัท (24 ก.พ.65): ถือในนามคูส่มรส นางศศิเนตร พหลโยธิน  
          จ านวน 34,490,575 หุ้น 

                                                          คิดเป็นร้อยละ 3.34 ของทนุจดทะเบียนช าระแล้ว   
 วุฒกิารศึกษา/ประวัติการอบรม:  
  - ปริญญาโท Management Imperial College London, University of London   
  - ปริญญาตรี สาขา Economic and Business with East European Studies, University College London (UCL), 
     University of London.  
 

  การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน  -ไมม่ี- 
 

 การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น/ /หน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  (จ านวน 3 บริษัท) 
 2562 – ปัจจบุนั : กรรมการ และ ผู้จดัการฝ่ายธุรกิจยางมะตอย ไทย ลาว กมัพชูา และพมา่ บจก. เชลล์ ประเทศไทย 
      : กรรมการ บจก. สหพาณิชย์กิจภณัฑ์ 

    : กรรมการ บจก. ยนูิตสั 

 ม.ค. 2561- ธ.ค.2561 : Project Manager, Business Development, Aviation บริษัท เชลล์อินเตอร์ปิโตรเลยีม จ ากดั 
    (ประเทศองักฤษ) 
  

 ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้ : กรรมการบริษัท 

ต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเน่ืองกับธุรกจิของบริษัทที่อาจท าให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ :         -ไมม่ี- 

มีคุณสมบัตกิรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน:            ใช ่

ประวัติการกระท าความผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลงั:                   -ไมม่ี- 

 

 

  



 27 

สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 5 
ค านิยามและคุณสมบตักิรรมการอิสระของบริษัท 

ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5 
นิยามและคุณสมบัติกรรมการอิสระมีดังนี ้

กรรมการอิสระ คือกรรมการท่ีไมไ่ด้บริหารจดัการบริษัท หรือบริษัทย่อยของบริษัท มีความอิสระจากคณะผู้บริหารและผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ และ
ไมม่ีธุรกิจกบับริษัท ซึง่อาจสง่ผลกระทบในทางลบตอ่ผลประโยชน์ของบริษัท และ/หรือผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น โดยกรรมการอิสระแต่ละคน
ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ ดงัตอ่ไปนี ้

1. ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละหนึง่ของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มี
อ านาจควบคมุของบริษัท ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย 

2. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท 
บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท เว้นแตจ่ะได้พ้นจาก
การมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี ทัง้นี ้ลกัษณะต้องห้ามดงักลา่วไมร่วมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่
ปรึกษาของสว่นราชการซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท  

3. ไมเ่ป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และ
บตุรรวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มี
อ านาจควบคมุของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

4. ไมม่ีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท  
ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วจิารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทัง้ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยัหรือผู้มีอ านาจควบคมุ
ของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท เว้นแต่
จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

ความสมัพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า
อสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกบัสนิทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค า้ประกนั 
การให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกันหนีส้ิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนญุาตหรือคู่สญัญามีภาระหนีท้ี่ต้อง
ช าระอีกฝ่ายหนึง่ ตัง้แตร้่อยละ 3 ของสนิทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของบริษัท หรือตัง้แต่ 20 ล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้นี ้
การค านวณภาระหนีด้งักลา่วให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมลูคา่ของรายการเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุว่า
ด้วยหลกัเกณฑ์ในการท ารายการเก่ียวโยง โดยอนโุลม แตใ่นการการพิจารณาภาระหนีด้งักลา่ว ให้นบัรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหว่าง 
1 ปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท และไม่
เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของส านกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผู้สอบบญัชีของบริษัท บ ริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วมผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทสงักดัอยู ่เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่  2 ปี 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิ น ซึ่งได้รับ
คา่บริการเกินกวา่ 2 ล้านบาทตอ่ปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทและ 
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ไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าว
มาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

7. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เก่ียว ข้องกบัผู้ ถือ
หุ้นรายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นสว่นที่มีนยัใน
ห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งขอ ง
จ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักบักิจการของ
บริษัทหรือบริษัทยอ่ย  

9. ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท 

10.  ภายหลงัได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระแล้ว อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท 
บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุ โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบของ
องค์คณะได้  (collective decision) 

ในกรณีที่บคุคลที่บริษัทแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทาง
วิชาชีพเกินมูลค่าที่ก าหนดตามวรรคหนึ่งข้อ 4 หรือ 6 ให้บริษัทได้รับการผ่อนผนัข้อห้ามการมีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือการ
ให้บริการทางวิชาชีพเกินมลูคา่ดงักลา่ว ก็ตอ่เมื่อบริษัทได้จดัให้มีความเห็นคณะกรรมการบริษัทท่ีแสดงวา่ได้พิจารณาตามหลกัในมาตรา 89/7
แล้ววา่ การแตง่ตัง้บคุคลดงักลา่วไมม่ีผลกระทบตอ่การปฎิบตัิหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจดัให้มีการเปิดเผยข้อมลูต่อไปนีใ้น
หนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้นในวาระพิจารณาแตง่ตัง้กรรมการอิสระด้วย 

บริษัทได้ก าหนดคุณสมบตัิของกรรมการอิสระตามที่ระบุไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ . 39/2559 เร่ืองการขอ
อนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขนายหุ้นท่ีออกใหมน่ัน้ทกุประการ 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 6 
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทส าหรับปี 2565 

ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 6 
พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ 

1. หลกัเกณฑ์ในการพิจารณาคา่ตอบแทน 

 ศึกษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารให้อยู่ในระดบัที่เทียบเคียงได้กบับริษัทจดทะเบียนที่มีขนาด
ใกล้เคียงกนั และท าธุรกิจในอตุสาหกรรมเดียวกนั อีกทัง้เพียงพอท่ีจะจูงใจและรักษากรรมการท่ีมีคณุภาพให้อยู่กบับริษัท 

2. อตัราคา่เบีย้ประชมุกรรมการ 

อตัราเบีย้ประชมุและคา่ตอบแทนรายเดอืนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทนเทา่กบัอตัราเดมิตัง้แตปี่ 2558 จนถงึปี 2565 

           หนว่ย: บาท 

หัวข้อ 
ปี 2565  

(น าเสนอเพื่อ
พิจารณา) 

ปี 2564 ปี 2563 

คณะกรรมการบริษัท 

ประธานกรรมการ                       คา่ตอบแทนรายเดือน* 

คา่เบีย้ประชมุ** 

 

กรรมการ                                   คา่ตอบแทนรายเดือน* 

คา่เบีย้ประชมุ** 

 

25,000 

25,000 

 

13,000 

17,000 

 

25,000 

25,000 

 

13,000 

17,000 

 

25,000 

25,000 

 

13,000 

17,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการ                    คา่ตอบแทนรายเดือน* 

คา่เบีย้ประชมุ** 

 

กรรมการ                                คา่ตอบแทนรายเดือน* 

                                                       คา่เบีย้ประชมุ** 

 

25,000 

25,000 

 

20,000 

20,000 

 

25,000 

25,000 

 

20,000 

20,000 

 

25,000 

25,000 

 

20,000 

20,000 
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หัวข้อ 
ปี 2565  

(น าเสนอเพื่อ
พิจารณา) 

ปี 2564 ปี 2563 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  

ประธานกรรมการ                    คา่ตอบแทนรายเดือน* 

                                                       คา่เบีย้ประชมุ** 

 

กรรมการ                                คา่ตอบแทนรายเดือน* 

                                                       คา่เบีย้ประชมุ** 

 

- 

25,000 

 

- 

20,000 

 

- 

25,000 

 

- 

20,000 

 

- 

25,000 

 

- 

20,000 

หมายเหต ุ:   * จ่ายให้กบักรรมการทกุทา่น 
** จ่ายให้เฉพาะกรรมการท่ีร่วมประชมุเทา่นัน้ 
 

3.    พิจารณาบ าเหน็จกรรมการประจ าปี 

จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเห็นของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนแล้ว มีมติเห็นควรน าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปี 2565 พิจารณาอนมุตัิบ าเหน็จ
ประจ าปี 2564 ของคณะกรรมการบริษัทเป็นเงินรวมทัง้สิน้ 15,000,000 บาท (สบิห้าล้านบาทถ้วน) โดยจ่ายจากค่าใช้จ่ายในปี 2565 และให้
ประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาจดัสรร  

ข้อมูลเปรียบเทียบเพื่อประกอบการพิจารณา 

 

 

 

 

 

 

4. ผลประโยชน์อื่นท่ีไมใ่ช่ตวัเงิน   :  -ไมม่-ี 

 

 

  

 งบการเงินรวม 

 ปี 2564 
(น าเสนอเพื่อ
พิจารณา) 

 
ปี 2563 

 

 
ปี 2562 

บ าเหน็จประจ าปี (ล้านบาท) 15.00 11.80 12.00 

ยอดรายได้ (ล้านบาท) 7,034.75 6,730.97 7,076.68 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 7 
การแต่งตัง้ผู้สอบบัญชขีองบริษัทและก าหนดค่าตอบแทน 

ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 7  
 

พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทน 

 จากการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ที่ 1/2565 เมื่อวนัที่ 21 กุมภาพนัธ์ 2565 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุม
พิจารณาคดัเลอืกผู้สอบบญัชีของบริษัทในปี 2565 มีสาระส าคญัสรุปได้ดงันี ้

 1. จากความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท สรุปว่าบริษัทได้แต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีจากบริษัท 
ส านกังาน อีวาย จ ากดั ให้เป็นผู้ตรวจสอบบญัชีของบริษัทมาตัง้แต่ปี 2546 จนถึงปัจจุบนั ในช่วงเวลาดงักลา่วผู้สอบบญัชีได้ท าหน้าที่ตาม
ขอบเขตอ านาจหน้าที่และมีข้อเสนอแนะต่าง ๆ ให้กับบริษัทเป็นอย่างดีมาโดยตลอด และมีการมอบหมายผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเข้ามา
ด าเนินการตรวจสอบบญัชี ดงัตารางรายช่ือผู้สอบบญัชีในแตล่ะปีดงันี ้

 
ปี 2565 

(น าเสนอเพื่อพิจารณา) 

ปี 2564 

 

ปี 2563 

 

จ านวนปีที่เคย 

เคยได้รับการแต่งตัง้
เป็นผู้สอบบัญชีของ

บริษัท(ปี) 

ช่ือส านกังาน
ตรวจสอบบญัชี 

บจก. ส านักงาน อีวาย บจก. ส านกังาน อีวาย  บจก. ส านกังาน อีวาย  18 
(ปี 2546-2564) 

* ผู้สอบบญัชี 

นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 5313 หรือ 

นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต
เลขที่ 5313 หรือ 

นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต
เลขที่ 5313 หรือ 

5 
(ปี 2559-2564) 

นายเติมพงษ์ โอปนพันธ์ุ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 4501 หรือ 

นายเติมพงษ์ โอปนพนัธุ์
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต
เลขที่ 4501 หรือ 

นายเติมพงษ์ โอปนพนัธุ์
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต
เลขที่ 4501 หรือ 

5 
(ปี 2559-2564) 

นายกฤษดา เลิศวนา  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 4958 

นางสาวสมุาล ีรีวราบณัฑิต 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต
เลขที่ 3970 

นางสาวสมุาล ีรีวราบณัฑิต 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต
เลขที่ 3970 

4 
(ปี 2554-2558) 

หมายเหตุ  * ระยะเวลาการปฏิบตัิหน้าที่ผู้สอบบญัชีของทัง้สามรายข้างต้นสอดคล้องกบัแนวทางการหมนุเวียนผู้สอบบญัชีในตลาดทนุตาม
ประกาศของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 
 คณะกรรมการตรวจสอบได้ตรวจสอบแล้ววา่ ผู้ตรวจสอบบญัชีที่ถกูเสนอช่ือนัน้ไม่มีความสมัพนัธ์หรือมีสว่นได้เสียกบับริษัท /บริษัท
ยอ่ย/ ผู้บริหาร/ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้อง แม้ว่าบริษัทผู้สอบบญัชีของบริษัทย่อยเป็นคนละบริษัทกบับริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
แตค่ณะกรรมการตรวจสอบ  และ คณะกรรมการบริษัท มัน่ใจวา่จะดแูลให้สามารถจดัท างบการเงินได้ทนัตามก าหนดเวลา 

 ดงันัน้ ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที่ 1/2565 จึงมีมติให้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุม
คณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2565 เพื่อแต่งตัง้ นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 5313 หรือ นายเติมพงษ์ โอปนพนัธุ์ 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4501 หรือ นายกฤษดา เลศิวนา ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4958 เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทในปี 2565 ตอ่ไป 
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 2. ในการพิจารณาคา่สอบบญัชี คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมครัง้ที่ 1/2565 เมื่อวนัที่ 21 กุมภาพนัธ์ 2565 พิจารณาใบ
เสนอราคาคา่สอบบญัชี ประจ าปี 2565 ที่บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เสนอมา โดยบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เสนอราคาค่าสอบบญัชี 
บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลยี มาเป็นเงิน 1,770,000 บาท (หนึง่ล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) เพิ่มขึน้จากปีก่อนประมาณร้อยละ 
5.4 ซึง่เป็นอตัราเพิ่มที่พอรับได้ เห็นสมควรที่จะเสนอตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท 

 ในการประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2565 เมื่อวนัที่ 21 กุมภาพนัธ์ 2565 ที่ประชุมมีมติน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นสามญั
ประจ าปี 2565 เพื่อพิจารณาอนมุตัิคา่สอบบญัชีประจ าปี 2565 ในสว่นของ บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลยี เป็นเงิน 1,770,000 บาท 
(หนึง่ล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) เพื่อพิจารณาอนมุตัิตอ่ไป  

                         หนว่ย : บาท     

 
ปี 2565 

(น าเสนอเพื่อ

พิจารณา) 

ปี 2564 

 

ปี 2563 

 

คา่สอบบญัชีของ บมจ.แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลยี 

- คา่ตรวจสอบงบประจ าปี 

- คา่สอบทานรายไตรมาส 

1,770,000 

960,000 

810,000 

1,680,000 

900,000 

780,000 

1,680,000 

900,000 

780,000 

คา่บริการอื่น ๆ - - - 

  



 33 

สิ่งที่ส่งมาด้วยเหมายเลข 8 
ส าเนาข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญประจ าปีผู้ถอืหุ้น 

 

หมวดที่ 3 

คณะกรรมการ 

ข้อ 16.   ในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ กรรมการจ านวน 1 ใน 3 จะต้องพ้นจากต าแหน่ง ถ้าจ านวนกรรมการที่จะพ้นจากต าแหน่งไม่
อาจแบง่ออกได้พอดี 1 ใน 3 ให้กรรมการจ านวนที่ใกล้เคียงที่สดุกบัจ านวน 1 ใน 3 ออกจากต าแหนง่ 

 ในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจากจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากดั การออกจากต าแหน่งของกรรมการตามวาระจะใช้
วิธีจบัฉลาก สว่นในปีตอ่ๆ ไปให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหนง่นานที่สดุเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง และหากในคราวใดมีกรรมการหลายคนอยู่ใน
ต าแหน่งมานานเท่าๆ กนั เป็นจ านวนมากกว่าจ านวนที่ต้องพ้นจากต าแหน่งในคราวนัน้ ให้กรรมการดงักล่าวพ้นจากต าแหน่งโดยใช้วิธีจับ
ฉลาก ทัง้นี ้กรรมการท่ีออกตามวาระนัน้ๆ อาจถกูเลอืกเข้ามาด ารงต าแหนง่ใหมไ่ด้ 

หมวดที่ 4 

การประชุมผู้ถอืหุ้น 

ข้อ 29    คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจ าปีภายใน 4 เดือนนบัแตว่นัสิน้สดุรอบปีบญัชีของบริษัท 

การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกเหนือจากวรรคหนึ่ง ให้เ รียกว่า การประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุม
วิสามญัเมื่อใดก็ได้สดุแตจ่ะเห็นสมควร  

 ข้อ 29/1 การประชมุที่ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่หรือหลายคนซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด 
เข้าช่ือกนัท าหนงัสอืขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมือ่ใดก็ได้ แตต้่องระบเุร่ืองและเหตผุลในการท่ีขอให้เรียก
ประชมุไว้ให้ชดัเจนในหนงัสอืดงักลา่วนัน้ ในกรณีนีค้ณะกรรมการต้องจดัประชุมผู้ ถือหุ้นภายใน  45 วนันบัแต่วนัที่ได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้น 
ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุไม่อาจใช้สิทธิร้องขอให้ที่ประชุมพิจารณาเร่ืองอื่นนอกจากที่ก าหนดไว้ในหนงัสือประชุมโดยอาศยัอ านาจตาม
มาตรา 105 วรรคสอง แหง่พระราชบญัญตัิ บริษัทมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 (หรือที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติม)ได้ 

            ข้อ 29/2 ในกรณีที่คณะกรรมการไมจ่ดัให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามข้อ29/1 ผู้ ถือหุ้นทัง้หลายซึ่งเข้าช่ือกนั หรือผู้ ถือ
หุ้นคนอื่นๆรวมกนัได้จ านวนหุ้นตามที่บงัคบัไว้นัน้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วนันบัแต่วนัครบก าหนดระยะเวลาตามข้อ29/1 ในกรณี
เช่นนี ้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอนัจ าเป็นที่เกิดจากการจัดให้ มีการ
ประชุมและอ านวยความสะดวกตามสมควร ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมไม่อาจใช้สิทธิร้องขอให้ที่ประชุมพิจารณาเร่ื องอื่นนอกจากที่
ก าหนดไว้ในหนงัสอืประชมุโดยอาศยัอ านาจตามมาตรา 105 วรรคสอง แหง่พระราชบญัญตัิ บริษัทมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 (หรือที่จะมีการ
แก้ไขเพิ่มเติม)ได้ 

 ข้อ 29/3 ในกรณีที่ปรากฎวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นตามข้อ29/1และข้อ29/2 ครัง้ใด จ านวนผู้ ถือหุ้น
ซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 32 ผู้ ถือหุ้นตามข้อ29/1และข้อ29/2 ต้องร่วมกนัรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิด
จากการจดัให้มีการประชมุในครัง้นัน้ให้แก่บริษัท 

ข้อ 30  ในการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสอืนดัประชมุระบสุถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองที่
จะเสนอตอ่ที่ประชมุ พร้อมทัง้รายละเอียดตามสมควร โดยระบใุห้ชดัเจนวา่เป็นเร่ืองที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนมุตัิ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่
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กรณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักลา่ว และจัดสง่ให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วนั ก่อนวนัประชุม และ
โฆษณาค าบอกกลา่วนดัประชมุในหนงัสอืพิมพ์ติดตอ่กนั 3 วนัและต้องก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่ 3 วนั 

 ให้คณะกรรมการหรือกรรมการท่ีได้รับมอบหมายเป็นผู้ก าหนดวนั เวลา และสถานท่ีที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ซึ่งสถานท่ีที่จะใช้เป็นท่ีประชุม
ผู้ ถือหุ้นนัน้ต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตัง้ของส านักงานใหญ่ หรือส านักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียงกับที่ตัง้ของส านักงานใหญ่ แ ละ
ส านกังานสาขา หรือจงัหวดัอื่น ตามที่คณะกรรมการเห็นวา่เหมาะสม 

ข้อ 31  ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บคุคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนงัสือมอบฉันทะ
จะต้องลงวนัท่ี และลงลายมือช่ือของผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนก าหนด 

 หนงัสอืมอบฉนัทะนีจ้ะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการก าหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วม
ประชมุ 

ข้อ 32  ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่า 25 คน 
หรือไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีจ านวนหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด
ของบริษัท จึงจะเป็นองค์ประชมุ 

 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เมื่อลว่งเวลานดัไปแล้วถึง 1 ชัว่โมงจ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์
ประชมุตามที่ก าหนดไว้ หากวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอนัระงบัไป แต่ถ้าหากการประชุมผู้
ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นดัประชุมใหม่ และให้สง่หนงัสือนดัประชุมไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนั
ประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้มบ่งัคบัวา่ต้องครบองค์ประชมุ 

ข้อ 33  ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตัิ
หน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม 
หรือไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชมุเลอืกผู้ ถือหุ้นคนหนึง่ซึง่ได้เข้าร่วมประชมุเป็นประธานที่ประชมุ 

ข้อ 34  ประธานในที่ประชมุผู้ ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคมุการประชมุให้เป็นไปตามกฏหมายและข้อบงัคบัของบริษัทวา่ด้วยการประชมุและให้การ
ประชมุด าเนินไปตามล าดบัวาระที่ก าหนดไว้ในหนงัสือนดัประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนล าดบัระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

ข้อ 35  ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ให้หุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง และผู้ ถือหุ้นคนใดมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใดซึ่ง ที่
ประชมุจะได้ลงมติ ผู้นัน้ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนด้วยในข้อบงัคบั เว้นแตก่ารออกเสยีงลงคะแนนเสียงเลอืกตัง้คณะกรรมการ 

 การออกเสียงลงคะแนนให้กระท าโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คน ร้องขอและการประชุมลงมติให้ลงคะแนนลบัก็ให้
ลงคะแนนลบั สว่นวิธีการออกเสยีงลงคะแนนลบันัน้ ให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชมุก าหนด 

ข้อ 36  มติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้

1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้น ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสยีงเทา่กนั ให้ประธาน
ในท่ีประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 

2) ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ให้ถือคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียง
ลงคะแนน 
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ก. การขายหรือโอนกิจการบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอื่น 

ข. การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

ค. การท า แก้ไข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนที่ส าคญั การมอบหมายให้
บคุคลอื่นเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบับคุคลอื่น โดยมีวตัถปุระสงค์จะแบง่ก าไรขาดทนุกนั 

ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบั 

จ. การเพิ่มทนุหรือลดทนุของบริษัท 

ฉ. การออกหุ้นกู้  

ช. การควบบริษัท 

ซ. การเลกิบริษัท 

ข้อ 37   กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจ าปีพงึกระท ามีดงันี ้

1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอตอ่ที่ประชมุแสดงถึงผลการด าเนินการบริษัทในรอบปีที่ผา่นมา 

2) พิจารณาอนมุตัิงบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุ  

3) พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรก าไรและการจ่ายเงินปันผล 

4) พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

5) พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่สอบบญัชี 

6) กิจการอื่นๆ 

หมวดที่ 8 

สมุด บัญชี และการสอบบัญช ี

ข้อ 54    ให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินสอบบญัชีของบริษัททกุปี โดยในการแตง่ตัง้ผู้สอบ
บญัชีจะแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีคนเดมิอีกก็ได้ 

  



 36 

สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 9 

ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถอืหุ้น 

ชื่อ นายธนา ไชยประสิทธ์ิ 
อาย ุ 68  ปี 
ต าแหน่ง ประธานกรรมการ 
ที่อยู่ บจก.โอสถสภา อาคาร 5 ชัน้ 11 เลขที่  348 ถ.รามค าแหง หวัหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 
การมีส่วนได้เสีย มีสว่นได้เสยีในระเบียบวาระท่ี 6 เร่ือง พิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการและระเบียบวาระท่ี 5 เร่ืองพิจารณา

เลอืกตัง้กรรมการ  นอกจากนัน้ถือวา่ไมม่ีสว่นได้เสยีพเิศษที่แตกตา่งจากกรรมการคนอื่น 
 

ชื่อ นายโชคชัย ตัง้พูลสนิธนา 
อาย ุ 74  ปี 
ต าแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ 
ที่อยู่ 1275 ถนนทรงวาด แขวงสมัพนัธวงศ์ เขตสมัพนัธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10110 
การมีส่วนได้เสีย มีสว่นได้เสยีในระเบียบวาระท่ี 6 เร่ือง พิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการ นอกจากนัน้ถือวา่ไมม่สีว่นได้เสยีพิเศษ

ที่แตกตา่งจากกรรมการคนอื่น 
 

ชื่อ นายพงษ์เทพ ผลอนันต์ 
อาย ุ 68  ปี 
ต าแหน่ง รองประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
ที่อยู่ 36 ซอยศนูย์วิจยั 4 ถนนเพชรบรีุตดัใหม ่แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320   
การมีส่วนได้เสีย มีสว่นได้เสยีในระเบียบวาระท่ี 6เร่ือง พิจารณาอนมุตัคิา่ตอบแทนกรรมการและระเบียบวาระท่ี 5 เร่ืองพิจารณา

เลอืกตัง้กรรมการ นอกจากนัน้ถือวา่ไมม่ีสว่นได้เสยีพเิศษที่แตกตา่งจากกรรมการคนอื่น 
 

ชื่อ นายศรีภพ สารสาส 
อาย ุ 65  ปี 
ต าแหน่ง กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
ที่อยู่ 12/96 หมู ่6 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10260 
การมีส่วนได้เสีย มีสว่นได้เสยีในระเบียบวาระท่ี 6 เร่ือง พิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการ นอกจากนัน้ถือวา่ไมม่สีว่นได้เสยีพิเศษ

ที่แตกตา่งจากกรรมการคนอื่น 
 

ชื่อ นายธนารักษ์ พงษ์เภตรา            
อาย ุ 66  ปี 
ต าแหน่ง กรรมการอิสระ 
ที่อยู่ อาคาร เภตรา 478  ซอยรัชดาภิเษก 26 ถนนรัชดาภิเษก  แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 
การมีส่วนได้เสีย มีสว่นได้เสยีในระเบียบวาระท่ี 6 เร่ือง พิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการ นอกจากนัน้ถือวา่ไมม่สีว่นได้เสยีพิเศษ

ที่แตกตา่งจากกรรมการคนอื่น 
 
หมายเหตุ:  ประวตัิกรรมการอิสระ สามารถดรูายละเอียดได้ใน รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 – One Report) หน้า 176  ประวตัิกรรมการ 
 และผู้บริหาร 
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รายการเอกสารที่ต้องแสดงและส่งมอบให้แก่บริษัทและวิธีการเข้าร่วมประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์   

ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2565 บริษัทจะใช้ข้อบงัคบัในหมวดที่ 4 การประชุมผู้ ถือหุ้น ข้อ 29-37 ในการด าเนินการ
ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้บริษัทได้แนบส าเนาข้อบงัคบัมาพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมแล้ว  บริษัทจึงขอแจ้งให้ทราบถึงวิธีการเข้าร่วม
ประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ (E–AGM) ดงันี ้

1. ผู้ถอืหุ้นที่ไม่ประสงค์เข้าร่วมประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E–AGM)  

ผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุในรูปแบบผา่นสือ่อิเล็กทรอนิกส์ (E–AGM) ของบริษัทได้ด้วยตนเอง บริษัทขอแนะน าให้ผู้ ถือ
หุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง (รายละเอียดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก .–ค. ปรากฏตามหนังสือเชิญ
ประชุม) โดยส่งเอกสารมายงับริษัทตามที่อยู่ที่ปรากฏตามซองจดหมายพร้อมแสตมป์ที่บริษัทได้จัดส่งให้ ภายในวันจันทร์ที่  4 เมษายน 
2565 

2. ผู้ถอืหุ้นและผู้มอบฉันทะที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E–AGM) 

ผู้ ถือหุ้น กรอกข้อมลูและลงนามใน “แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์เข้าร่วม E–AGM”  สิ่งที่สง่มาด้วยหมายเลข 11 พร้อมแนบ
ส าเนาบตัรประชาชนของผู้ ถือหุ้น สง่มาที่อีเมล companysecretary@ait.co.th ภายในวันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565 เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบ
รายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิในการประชุมผู้ ถือหุ้นก่อนวนัขึน้เคร่ืองหมาย XM ที่ก าหนดไว้ในวนัที่ 7 มีนาคม 2565 ถกูต้องครบถ้วนแล้ว บริษัทจะ
สง่ช่ือผู้ใช้ (Username) และรหสัผา่น (Password) เว็บลงิก์ (Web link) และคูม่ือการเข้าใช้งานระบบ E-AGM ไปยงัอีเมลที่ท่านได้สง่มาแจ้ง
ไว้กบับริษัท 

ผู้ รับมอบฉันทะแบบ ก หรือ ข กรอกข้อมูลและลงนามใน “แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์เข้าร่วม E–AGM” สิ่งที่ส่งมาด้วย
หมายเลข 11 พร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชนของผู้ ถือหุ้ น และผู้ รับมอบฉันทะ (ในกรณีผู้ ถือหุ้ นมีการมอบฉันทะ) ส่งมาที่อีเมล 
companysecretary@ait.co.th และขอให้ท่านสง่เอกสารฉบบัจริงมายงับริษัทตามที่อยู่ที่ปรากฏตามซองจดหมายพร้อมแสตมป์ที่บริษัทได้
จดัสง่ให้ภายใน วันจันทร์ที่  4 เมษายน 2565 (บริษัทขอสงวนสิทธ์ิการรับเอกสารท่ีมาถึงเกินกว่าวนัเวลาท่ีบริษัทก าหนด) เมื่อบริษัทได้
ตรวจสอบรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิในการประชมุผู้ ถือหุ้นก่อนวนัขึน้เคร่ืองหมาย XM ที่ก าหนดไว้ในวนัที่ 7 มีนาคม 2565 ถกูต้องครบถ้วนแล้ว 
บริษัทจะสง่ช่ือผู้ ใช้ (Username) และรหสัผ่าน (Password) เว็บลิงก์ (Web link) และคู่มือการเข้าใช้งานระบบ E-AGM ไปยงัอีเมลที่ท่านได้
สง่มาแจ้งไว้กบับริษัท 

ผู้ รับมอบฉนัทะแบบ ค. สามารถเลือกแบบ E- Proxy ตามระเบียบและวิธีการที่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ก าหนด หรือสามารถเลือก
แบบปกติ โดยกรอกข้อมลูและลงนามใน “แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์เข้าร่วม E– AGM”  สิ่งที่ ส่งมาด้วยหมายเลข 11 พร้อมแนบส าเนา
หนงัสอืรับรองและบตัรประชาชนของกรรมการผู้มีอ านาจ พร้อมลงนามรับรองโดยกรรมการผู้มีอ านาจของนิติบคุคลนัน้ สว่นผู้ รับมอบฉนัทะ 
ต้องแนบส า เนาบัต รประชาชน  พ ร้อมลงนาม รับรองส า เนาถูก ต้องมาพ ร้อมกับหนังสื อมอบฉันทะ ด้วย  ส่ งมาที่ อี เ มล 
companysecretary@ait.co.th และขอให้ท่านสง่เอกสารฉบบัจริงมายงับริษัทตามที่อยู่ที่ปรากฏตามซองจดหมายพร้อมแสตมป์ที่บริษัทได้
จดัสง่ให้ ภายใน วันจันทร์ที่  4 เมษายน 2565  (บริษัทขอสงวนสิทธ์ิการรับเอกสารท่ีมาถึงเกินกว่าวนัเวลาท่ีบริษัทก าหนด) เมื่อบริษัทได้
ตรวจสอบรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิในการประชมุผู้ ถือหุ้นก่อนวนัขึน้เคร่ืองหมาย XM ที่ก าหนดไว้ในวนัที่ 7 มีนาคม 2565 ถกูต้องครบถ้วนแล้ว 
บริษัทจะสง่ช่ือผู้ ใช้ (Username) และรหสัผ่าน (Password) เว็บลิงก์ (Web link) และคู่มือการเข้าใช้งานระบบ E-AGM ไปยงัอีเมลที่ท่านได้
สง่มาแจ้งไว้กบับริษัท 

mailto:companysecretary@ait.co.th
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กรณีที่ช่ือผู้ ใช้ (Username) และรหสัผู้ ใช้ (Password) ของท่านสญูหายหรือยงัไม่ได้รับภายในวันที่  7 เมษายน 2565 กรุณา
ติดต่อบริษัทโดยทนัที ที่ฝ่ายเลขานุการบริษัทตามเบอร์ที่แจ้งไว้ข้างต้น หรือติดต่อบริษัทควิดแลบ จ ากัด บริษัทผู้ ให้บริการการจัดประชุม  
E-AGM โทร 080-008-7616 หรือ 02-013-4322  Email: info@quidlab.com 

 

การลงทะเบียนเข้าประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2565 ในวนัที่ 11 เมษายน 2565 จะเปิดลงทะเบียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Login In) ตัง้แตเ่วลา 13.00 น.เป็นต้นไป 

หลักเกณฑ์วิธีนับคะแนนและการประกาศผลคะแนน การประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

ขัน้ตอนการออกเสียงลงคะแนน 

1.  การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระท าโดยเปิดเผย ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะ ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใด
อยา่งหนึง่ คือ เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง ไมส่ามารถแบ่งการออกเสียง ลงคะแนนเป็นบางสว่น (เว้นแต่เป็นการออก
เสยีงของ Custodian) 

2.  ผู้ ถือหุ้นเฉพาะที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ท าเคร่ืองหมายในช่อง ไม่ เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ใน
โปรแกรมลงคะแนน และจะประกาศผลคะแนนเสยีงให้ที่ประชมุทราบ 

3.  ผู้ ถือหุ้นที่ไม่ออกเสียงลงคะแนนในโปรแกรมลงคะแนนเสียง หรือไม่กดลงคะแนนเข้าในระบบ จะถือว่ามีมติเห็นด้วย ตามที่
ประธานเสนอตอ่ที่ประชมุ 

หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง 

1.  ให้นบัหนึง่หุ้นเป็นหนึง่เสยีง และให้ถือเอาเสยีงข้างมากเป็นเกณฑ์ในการลงมติ เว้นแต่กฎหมายก าหนดเป็นอย่างอื่น ถ้าคะแนน
เสยีงเทา่กนัให้ประธานมีเสยีงชีข้าดอีกเสยีงหนึง่ตา่งหากจากในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้น  

2.  การนบัผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ จะนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นในที่ประชุม เฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย 
และ/หรือ งดออกเสียง แล้วน าไปหกัออกจากจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นในที่ประชุม โดยสว่นที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนน
เสยีงที่เห็นด้วย ทัง้นีไ้ด้นบัรวมคะแนนเสยีงที่ผู้มอบฉนัทะได้ลงคะแนนมาในหนงัสือมอบฉนัทะเรียบร้อยแล้ว ซึง่ได้บนัทกึคะแนน
เสยีงดงักลา่วไว้ลว่งหน้าในตอนท่ีลงทะเบียนเข้าประชมุแล้ว  

3.  การแจ้งผลการลงคะแนนเสยีงจะระบคุะแนนเสยีง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง โดยในแต่ละระเบียบวาระจะใช้จ านวนหุ้น
ของผู้ เข้าประชมุลา่สดุ 

4.  กรณีที่จะถือว่าเป็นบตัรเสีย หมายถึง กรณีที่ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะแสดงเจตนาไม่ชดัเจนในบตัรลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ 
เช่น ลงคะแนนเสยีงเกินกวา่ 1 ช่องในบตัรลงคะแนนอิเลก็ทรอนิกส์ หรือมีการแยกการลงคะแนนเสยีง (ยกเว้นกรณีคสัโตเดียน)  

  

 

mailto:info@quidlab.com
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สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 11 

แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2565 
ในรูปแบบผ่านสื่ออิเลค็ทรอนิกส์ (E – AGM) 

          
 เขียนที่ ………………………..……………………. 

 วนัท่ี ……. เดือน ………….…… พ.ศ.………..….. 

 ข้าพเจ้า ……………………………………………….………………….สญัชาติ ………………………..………….…………………...  

อยูบ้่านเลขท่ี …………………………ถนน………………………………………..ต าบล/แขวง………….……….……..………….……………… 

อ าเภอ.………………………………..จงัหวดั……………………………………..รหสัไปรษณีย์ ………………..……..………….….….……….. 

*อีเมล........................................................................................*เบอร์โทรศพัท์ (มือถือ)............................................................................... 

กรุณาใส่เบอร์โทรศพัท์ทีส่ามารถติดต่อได ้เพือ่ใหบ้ริษัทติดต่อท่านในกรณีทีท่านใส่ e-mail ไม่ถูกตอ้ง 

 เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) โดยถือหุ้นสามญัจ านวนทัง้สิน้รวม …………..……….หุ้น 
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ………………………………………. เสียง มีความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้หุ้นสามญัประจ าปี 2565 ใน
รูปแบบ E – AGM โดย 

  เข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง 

  มอบฉนัทะให้ นาย/ นาง / นางสาว……………………………………… *อีเมล..................................................................... 

*เบอร์โทรศพัท์ (มือถือ).........................................................................มาเข้าร่วมประชมุแทนในครัง้นี ้

 

         ลงช่ือ …………………………………………………ผู้ ถือหุ้น 

       (…..………………………………………….) 

 

         ลงช่ือ …………………………………………………ผู้ รับมอบฉนัทะ  

       (…..………………………………………….) 

หมายเหต:ุ  
1. กรณีประชมุด้วยตนเอง ต้องแนบส าเนาบตัรประชาชนมาด้วย 
2. กรณีมอบฉนัทะให้ผู้อื่น ต้องแนบแบบมอบฉันทะ ก. ข. หรือ ค. พร้อมส าเนาบตัรประชาชนหรือหนงัสือรับรองบริษัทของผู้ ถือหุ้นและ

ผู้ รับมอบฉนัทะมาด้วย 
3. น าสง่ Soft file มาที่อีเมล companysecretary@ait.co.th และ/หรือ จดัสง่เอกสารฉบบัจริงมาทางไปรษณีย์ที่ “ฝ่ายเลขานุการบริษัท 

แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 37/2 อาคารเอไอที ถนนสุทธิสารวินิจฉัย สามเสนนอก ห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10310” ภายในวันที่ 4 เมษายน 2565 

4. เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิในการประชุมผู้ ถือหุ้นก่อนวนัขึน้เคร่ืองหมาย  XM ที่ก าหนดไว้ในวนัที่ 7 มีนาคม 2565 
ถกูต้องครบถ้วนแล้ว บริษัทจะจดัสง่ช่ือผู้ ใช้ (Username) และรหสัผ่าน (Password) เว็บลิงก์ (Web link) และคู่มือการเข้าใช้งานใน
ระบบ ไปยงัอีเมลที่ทา่นได้สง่มาแจ้งไว้กบับริษัท ภายในวันที่ 7 เมษายน 2565 

mailto:companysecretary@ait.co.th
http://www.conovance.com/support.php
http://www.conovance.com/download.php
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สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 12 

ปิดอากร 20 บาท 
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 

 (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบง่ายไม่ซับซ้อน) 
 

   เขียนที่ ……………………..……………………. 

 วนัท่ี ……. เดือน ………….…… พ.ศ.……..…. 

 ข้าพเจ้า ………………………………………………….………………….สญัชาติ ……………………………………………………..  

อยูบ้่านเลขท่ี …………………………ถนน…………………………………………..ต าบล/แขวง………….………...…….……………………… 

อ าเภอ ………………………………..จงัหวดั………………………………………..รหสัไปรษณีย์ ………………..………...…….…….……….. 

เบอร์โทรศพัท์ ……………………………..........…………….. อีเมล  ……………..………………………………………………………………..
 เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นสามญัจ านวนทัง้สิน้รวม …………….หุ้น และ
ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั ………………………………………. เสยีง ดงันี ้ขอมอบฉนัทะให้ 

(1) นาย / นาง / นางสาว…….………………………………..….…. อาย ุ………ปี อยูบ้่านเลขท่ี …………………………..………….. 

ถนน ………………………………………ต าบล/แขวง ………………………………..อ าเภอ/เขต ………………………….………..………….. 

จงัหวดั ………………………………..… รหสัไปรษณีย์ ……………………………..  เบอร์โทรศพัท์ …………………………...………….. หรือ 

(2) นาย / นาง / นางสาว………………………………………….…. อาย ุ………ปี อยูบ้่านเลขท่ี ………………………….………….. 

ถนน ………………………………………ต าบล/แขวง ………………………………..อ าเภอ/เขต ………………………………...…………….. 

จงัหวดั ……………………………………รหสัไปรษณีย์ …………………………….. เบอร์โทรศพัท์ ……………………………………….. หรือ 
(3) นาย / นาง / นางสาว……………….…………………..…….…. อาย ุ………ปี อยูบ้่านเลขท่ี ...…………………….………………………… 

ถนน ………………………………………ต าบล/แขวง ………………………………..อ าเภอ/เขต ………………………………………........…. 

จงัหวดั ……………………………………รหสัไปรษณีย์ …………………………….. เบอร์โทรศพัท์ ……………………………………….. หรือ 

 คนใดคนหนึง่เพยีงคนเดยีวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2565  จดัขึน้ในรูปแบบการประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) ในวนัที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ถ่ายทอดสด ณ 
ห้องสมัมนา ชัน้ 1 บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 37/2 ถนนสทุธิสารวินิจฉยั แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10310 หรือจะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 

กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะกระท าไปในการประชมุนัน้ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
 
         ลงช่ือ …………………………………………………ผู้มอบฉนัทะ 
       (…..………………………………………….) 
 
         ลงช่ือ …………………………………………………ผู้ รับมอบฉนัทะ 
       (…..………………………………………….) 
หมายเหต:ุ  

1. ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ
แบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 

2. ผู้มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะ จะต้องแนบส าเนาบตัรประชาชนมาพร้อมกบัหนงัสอืมอบอ านาจด้วย  
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

(แบบที่ก าหนดรายการต่างๆ ที่มอบฉันทะที่ละเอียดชดัเจนตายตัว) 
       

   เขียนที่ ……………………..……………………. 

 วนัท่ี ……. เดือน ………….…… พ.ศ.……..…. 

 ข้าพเจ้า ………………………………………………….………………….สญัชาติ ……………………………………………………..  

อยูบ้่านเลขท่ี …………………………ถนน…………………………………………..ต าบล/แขวง………….………...…….……………………… 

อ าเภอ ………………………………..จงัหวดั………………………………………..รหสัไปรษณีย์ ………………..………...…….…….……….. 

เบอร์โทรศพัท์ ……………………………..........…………….. อีเมล  ……………..………………………………………………………………..
 เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) โดยถือหุ้นสามญัจ านวนทัง้สิน้รวม …….……….หุ้น และ
ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั ………………………………………. เสยีง ดงันี ้ขอมอบฉนัทะให้ 

  นาย / นาง / นางสาว……………….………………………….…. อาย ุ………ปี อยูบ้่านเลขท่ี …………………………….……… 

ถนน ……………………………………………ต าบล/แขวง …………………………..อ าเภอ/เขต …………………………………..….……..… 

จงัหวดั …………………………………………รหสัไปรษณีย์ …………………………….. เบอร์โทรศพัท์….…………………………….…. หรือ 

  …นายโชคชยั…ตัง้พลูสนิธนา………….…………………………. อาย ุ…74…ปี อยูบ้่านเลขท่ี …1275…………….………..…... 
ถนน ……………ทรงวาด………………………ต าบล/แขวง …สมัพนัธวงศ์…………..อ าเภอ/เขต ……………สมัพนัธวงศ์………………..…… 
จงัหวดั …………กรุงเทพฯ……………………..รหสัไปรษณีย์ …………10100…………….หรือ 

 ….นายศรีภพ…สารสาส……….…………………...………………..อาย ุ…65….ปี อยูบ้่านเลขที่ ...12/96…………….........……. 
ถนน ……………ศรีนครินทร์…………………...ต าบล/แขวง ……หนองบอน…………..อ าเภอ/เขต ……………ประเวศ……………...……..…. 
จงัหวดั …………กรุงเทพฯ……………………..รหสัไปรษณีย์ …………10260…………………..   

 …..นายธนารักษ์…พงษ์เภตรา……….…………………...…….……อาย ุ…66……ปี อยูบ้่านเลขท่ี ...478 ซ.รัชดาภิเษก 26…...… 
ถนน ……………รัชดาภิเษก……………………ต าบล/แขวง ………สามเสนนอก………อ าเภอ/เขต ……………ห้วยขวาง……………………. 
จงัหวดั …………กรุงเทพฯ……………………..รหสัไปรษณีย์ …………10310…………………..   
 คนใดคนหนึง่เพยีงคนเดยีวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2565  จดัขึน้ในรูปแบบการประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) ในวนัท่ี 11 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ถ่ายทอดสด ณ 
ห้องสมัมนา ชัน้ 1 บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 37/2 ถนนสทุธิสารวินิจฉยั แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10310 หรือจะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย  
 ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
 

 ระเบียบวาระที่ 1   พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้นครัง้ที่ 1/2564 ซึ่งประชุมผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ เมื่อวันที่  
21 ธันวาคม 2564 

     □ ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
     □ ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

□ เห็นด้วย  □ ไมเ่ห็นด้วย  □ งดออกเสยีง 
 
 
 
 

ปิดอากร 20 บาท 
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ระเบียบวาระที่ 2   รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2564  
    □ ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

    □ ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

□ เห็นด้วย  □ ไมเ่ห็นด้วย  □ งดออกเสยีง 

ระเบียบวาระที่ 3   พิจารณาอนุมัติงบการเงนิของบริษัทประจ าปี 2564 สิน้สุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 
    □ ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

    □ ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

□ เห็นด้วย  □ ไมเ่ห็นด้วย  □ งดออกเสยีง 

ระเบียบวาระที่ 4   พิจารณารับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล และพิจารณาอนุมตัิจดัสรรเงนิก าไร และการจ่ายเงนิปันผล 
      ประจ าปี 2564 
     □ ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

     □ ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

□ เห็นด้วย  □ ไมเ่ห็นด้วย  □ งดออกเสยีง 

ระเบียบวาระที่ 5    พิจารณาเลือกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการเดิมที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระและพิจารณาเลือกตัง้
กรรมการใหม่แทนกรรมการเดิมที่ลาออกจากต าแหน่ง 

    □ ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

    □ ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

     □ การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 

□ เห็นด้วย  □ ไมเ่ห็นด้วย  □ งดออกเสยีง 

   □ การแตง่ตัง้กรรมการ เป็นรายบคุคล 

ช่ือกรรมการ นายธนา ไชยประสทิธ์ิ 

    □ เห็นด้วย  □ ไมเ่ห็นด้วย  □ งดออกเสยีง 

    ช่ือกรรมการ นายพงษ์เทพ ผลอนนัต์ 

    □ เห็นด้วย  □ ไมเ่ห็นด้วย  □ งดออกเสยีง 

     ช่ือกรรมการ นายกิตตศิกัดิ์ สพโชคชยั 

    □ เห็นด้วย  □ ไมเ่ห็นด้วย  □ งดออกเสยีง 

      ช่ือกรรมการ นายกมลพทัธ์ พหลโยธิน 

    □ เห็นด้วย  □ ไมเ่ห็นด้วย  □ งดออกเสยีง 

ระเบียบวาระที่ 6    พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัทประจ าปี 2565 
    □ ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

       □ ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

   □ เห็นด้วย  □ ไมเ่ห็นด้วย  □ งดออกเสยีง 
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ระเบียบวาระที่ 7    พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชขีองบริษัท และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ีประจ าปี 2565 
    □ ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

       □ ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

   □ เห็นด้วย  □ ไมเ่ห็นด้วย  □ งดออกเสยีง 

ระเบียบวาระที่ 8   พิจารณาอนุมัติแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 5 เร่ือง คุณสมบัตขิองหลักทรัพย์จดทะเบียน 

    □ ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
       □ ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
   □ เห็นด้วย  □ ไมเ่ห็นด้วย  □ งดออกเสยีง 
ระเบียบวาระที่ 9   พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเตมิบริคณห์สนธิข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับ 
  การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท 
    □ ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
       □ ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
   □ เห็นด้วย  □ ไมเ่ห็นด้วย  □ งดออกเสยีง 
ระเบียบวาระที่ 10   อื่นๆ (ถ้ามี) 
    □ ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

       □ ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

   □ เห็นด้วย  □ ไมเ่ห็นด้วย  □ งดออกเสยีง 
 

  การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนีใ้ห้ถือว่าการ
ลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถ่กูต้อง และไมถื่อเป็นการลงคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้น 
  ในกรณีที่ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไม่ชดัเจนหรือในกรณีที่
ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
ข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
  กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะกระท าไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีที่ผู้ รับมอบฉนัทะไมอ่อกเสียงตามที่ข้าพเจ้าได้ระบใุน
หนงัสอืมอบฉนัทะ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
 
         ลงช่ือ …………………………………………………ผู้มอบฉนัทะ 
       (…..………………………………………….) 
 

         ลงช่ือ …………………………………………………ผู้ รับมอบฉนัทะ 
       (…..………………………………………….) 
 

   ลงช่ือ …………………………………………………ผู้ รับมอบฉนัทะ 
       (…..………………………………………….) 
 

   ลงช่ือ …………………………………………………ผู้ รับมอบฉนัทะ 
       (…..………………………………………….) 
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หมายเหต ุ
1. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดยีวเป็นผู้ เข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนไมส่ามารถ

แบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 
2. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
3. กรณีที่ผู้ ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉนัทะให้กบักรรมการอิสระ ผู้ ถือหุ้นสามารถเลอืกมอบฉนัทะให้กบักรรมการอิสระคือ นายโชคชยั 

ตัง้พลูสนิธนา หรือนายศรีภพ สารสาส หรือนายธนารักษ์ พงษ์เภตรา ทา่นหนึง่ทา่นใดก็ได้ 
4. ผู้มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะ จะต้องแนบส าเนาบตัรประชาชนมาพร้อมกบัหนงัสอืมอบอ านาจด้วย 
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                                 แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถอืหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 

 

   เขียนที่ ……………………..……………………. 

 วนัท่ี ……. เดือน ………….…… พ.ศ.……..…. 

 ข้าพเจ้า ………………………………………………….………………….สญัชาติ ……………………………………………………..  

อยูบ้่านเลขท่ี …………………………ถนน…………………………………………..ต าบล/แขวง………….………...…….……………………… 

อ าเภอ ………………………………..จงัหวดั………………………………………..รหสัไปรษณีย์ ………………..………...…….…….……….. 

เบอร์โทรศพัท์ ……………………………..........…………….. อีเมล  ……………..………………………………………………………………..
 เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) โดยถือหุ้นสามญัจ านวนทัง้สิน้รวม ……..……….หุ้น และ
ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั ………………………………………. เสยีง ดงันี ้ขอมอบฉนัทะให้ 

  นาย / นาง / นางสาว……………….………………………….…. อาย ุ………ปี อยูบ้่านเลขท่ี …………………………….……… 

ถนน ……………………………………………ต าบล/แขวง …………………………..อ าเภอ/เขต ………………………………...…………..… 

จงัหวดั …………………………………………รหสัไปรษณีย์ …………………………….เบอร์โทรศพัท์ ………..………………........……. หรือ 

  …นายโชคชยั…ตัง้พลูสนิธนา………….…………………………. อาย ุ…74…ปี อยูบ้่านเลขท่ี …1275…………………...……... 
ถนน ……………ทรงวาด………………………ต าบล/แขวง …สมัพนัธวงศ์…………..อ าเภอ/เขต ……………สมัพนัธวงศ์…………..……..….. 
จงัหวดั …………กรุงเทพฯ……………………..รหสัไปรษณีย์ …………10100…………….หรือ 

 ….นายศรีภพ…สารสาส……….…………………...………………..อาย ุ…65….ปี อยูบ้่านเลขที่ ...12/96…………...………….... 
ถนน ……………ศรีนครินทร์…………………...ต าบล/แขวง ……หนองบอน…………..อ าเภอ/เขต ……………ประเวศ………………….……. 
จงัหวดั …………กรุงเทพฯ……………………..รหสัไปรษณีย์ …………10260…………………..   

 …..นายธนารักษ์…พงษ์เภตรา……….…………………...…….……อาย ุ…66……ปี อยูบ้่านเลขท่ี ....478 ซ.รัชดาภิเษก26.… 
ถนน ……………รัชดาภิเษก……………………ต าบล/แขวง ………สามเสนนอก………อ าเภอ/เขต ……………ห้วยขวาง…………..……. 
จงัหวดั …………กรุงเทพฯ……………………..รหสัไปรษณีย์ …………10310…………………..   
 คนใดคนหนึง่เพยีงคนเดยีวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2565  จดัขึน้ในรูปแบบการประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) ในวนัท่ี 11 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ถ่ายทอดสด ณ 
ห้องสมัมนา ชัน้ 1 บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 37/2 ถนนสทุธิสารวินิจฉยั แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10310 หรือจะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย  
 ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
 
ระเบียบวาระที่ 1   พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้นครัง้ที่ 1/2564 ซึ่งประชุมผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ เมื่อวันที่  

21 ธันวาคม 2564 
     □ ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
     □ ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

□ เห็นด้วย  □ ไมเ่ห็นด้วย  □ งดออกเสยีง 
ระเบียบวาระที่ 2   รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2564  
    □ ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

    □ ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

□ เห็นด้วย  □ ไมเ่ห็นด้วย  □ งดออกเสยีง 

ปิดอากร 20 บาท 
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ระเบียบวาระที่ 3   พิจารณาอนุมัติงบการเงนิของบริษัทประจ าปี 2564 สิน้สุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 
    □ ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

    □ ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

□ เห็นด้วย  □ ไมเ่ห็นด้วย  □ งดออกเสยีง 

ระเบียบวาระที่ 4  พิจารณารับทราบการเงนิจ่ายปันผลระหว่างกาล และพิจารณาอนุมตัิจดัสรรเงนิก าไร และการจ่ายเงนิปันผล
ประจ าปี 2564 

 □ ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

     □ ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

□ เห็นด้วย  □ ไมเ่ห็นด้วย  □ งดออกเสยีง 

ระเบียบวาระที่ 5    พิจารณาเลือกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการเดิมที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระและพิจารณาเลือกตัง้
กรรมการใหม่แทนกรรมการเดิมที่ลาออกจากต าแหน่ง 

    □ ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

    □ ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

     □ การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 

□ เห็นด้วย  □ ไมเ่ห็นด้วย  □ งดออกเสยีง 

   □ การแตง่ตัง้กรรมการ เป็นรายบคุคล 

ช่ือกรรมการ นายธนา ไชยประสทิธ์ิ 

    □ เห็นด้วย  □ ไมเ่ห็นด้วย  □ งดออกเสยีง 

    ช่ือกรรมการ นายพงษ์เทพ ผลอนนัต์ 

    □ เห็นด้วย  □ ไมเ่ห็นด้วย  □ งดออกเสยีง 

     ช่ือกรรมการ นายกิตตศิกัดิ์ สพโชคชยั 

    □ เห็นด้วย  □ ไมเ่ห็นด้วย  □ งดออกเสยีง 

      ช่ือกรรมการ นายกมลพทัธ์ พหลโยธิน 

    □ เห็นด้วย  □ ไมเ่ห็นด้วย  □ งดออกเสยีง 

ระเบียบวาระที่ 6    พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัทประจ าปี 2565 
    □ ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

       □ ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

   □ เห็นด้วย  □ ไมเ่ห็นด้วย  □ งดออกเสยีง 

ระเบียบวาระที่ 7    พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชขีองบริษัท และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ีประจ าปี 2565 
    □ ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

       □ ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

   □ เห็นด้วย  □ ไมเ่ห็นด้วย  □ งดออกเสยีง 

ระเบียบวาระที่ 8   พิจารณาอนุมัติแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 5 เร่ือง คุณสมบัตขิองหลักทรัพย์จดทะเบียน 

    □ ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
       □ ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
   □ เห็นด้วย  □ ไมเ่ห็นด้วย  □ งดออกเสยีง 



 51 

ระเบียบวาระที่ 9   พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเตมิบริคณห์สนธิข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้อง 
 กับการแก้ไขเพิ่มเติมวตัถุประสงค์ของบริษัท 
    □ ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
       □ ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
   □ เห็นด้วย  □ ไมเ่ห็นด้วย  □ งดออกเสยีง 
ระเบียบวาระที่ 10   อื่นๆ (ถ้าม)ี 

    □ ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
       □ ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
   □ เห็นด้วย  □ ไมเ่ห็นด้วย  □ งดออกเสยีง 
  การลงคะแนนเสยีงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะนีใ้ห้ถือวา่การลงคะแนน
เสยีงนัน้ไมถ่กูต้อง และไมถื่อเป็นการลงคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้น 
  ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่
ประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็ จจริง
ประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
  กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉันทะกระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าได้ระบุใน
หนงัสอืมอบฉนัทะ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
 
         ลงช่ือ …………………………………………………ผู้มอบฉนัทะ 
       (…..………………………………………….) 
 
         ลงช่ือ …………………………………………………ผู้ รับมอบฉนัทะ 
       (…..………………………………………….) 
 

   ลงช่ือ …………………………………………………ผู้ รับมอบฉนัทะ 
       (…..………………………………………….) 
 

   ลงช่ือ …………………………………………………ผู้ รับมอบฉนัทะ 
       (…..………………………………………….) 
 
หมายเหต ุ:  

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ใช้กรณีที่ผู้ ถือหุ้ นปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน   
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เทา่นัน้ 

2. หลกัฐานท่ีต้องแนบพร้อมกบัหนงัสอืมอบฉนัทะคือ 
ก. หนงัสอืมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน 
ข. หนงัสอืยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน  (Custodian) 

3. ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 

4. ระเบียบวาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 13 

 
แบบฟอร์มขอรับรายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบหนังสอื 

 
เรียน เลขานกุารบริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 
 

เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น……..…………………..……………. 
ข้าพเจ้า…………………………………………………..……….………………………………..สญัชาต…ิ………………………………..….….. 
ที่อยู…่………………………………………………………………………….……………………………………………………...………..……... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………...……….………… 
หมายเลขโทรศพัท์ติดตอ่……………………………………………………… อีเมล ………………………………………...……………..…….…  
1. มีความประสงค์ขอรับรายงานประจ าปี 2464 (แบบ 56-1 One Report) ในแบบรูปเลม่ กรุณาท าเคร่ืองหมาย    ในช่อง (   )  
  (   ) ฉบบัภาษาไทย 
  (   ) ฉบบัภาษาองักฤษ 
2.  ที่อยูใ่นการจดัสง่เอกสาร 
  (   ) ให้บริษัทจดัสง่เอกสารไปตามที่อยูข้่างต้น 
  (   ) ให้บริษัทจดัสง่เอกสารไปตามที่อยูด้่านลา่งนี ้
 
ที่อยู…่………………………………หมู…่…………………….ซอย………………………………………………………………………..……….. 
หมูบ้่าน…………………….…………….. ถนน……………………………………………………………………………………………………… 
ต าบล/ แขวง…………………..……………………………………… อ าเภอ/เขต ………………………………………………………………….. 
จงัหวดั ……………………………………. รหสัไปรษณีย์……………..……………… โทรศพัท์ …………………………………………............ 
ผู้ ถือหุ้นสามารถสง่รายละเอียดการขอรับเอกสารมายงับริษัทหรือติดตอ่ขอรับได้ที ่

ฝ่ายเลขานุการบริษัท 
บริษัท แอ็ดวานซ์อนิฟอร์เมชั่นเทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 

  เลขที่ 32/7 อาคาร เอไอที ถนนสุทธิสารวนิิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 
 หรือ companysecretary@ait.co.th   
  หากมีเหตุขดัข้องสามารถติดต่อ 02-275-9400 ต่อ 1102, 1103 หรือ 3603 
 
หมายเหตุ : ผู้ ถือหุ้นมีสทิธิขอรับรายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ได้ทา่นละ 1 เลม่ 
    : ขอความกรุณาใสข้่อมลูให้ครบถ้วนเพื่อความสะดวกในการจดัสง่เอกสาร 
    : ทา่นสามารถศกึษาข้อมลูรายงานประจ าปีทางอิเลก็ทรอนิกส์ได้ที่ QR Code 

       สแกน 

 

 

  

mailto:companysecretary@ait.co.th
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สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 14 
ค าบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ส าหรับการประชุมผู้ถอืหุ้น  

 
 บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนกัถึงความส าคญัในการรักษาความลบัของข้อมลูสว่น
บคุคลของผู้ ถือหุ้น และ/หรือผู้ รับมอบฉนัทะ จึงขอแจ้งข้อมลูดงัต่อไปนีใ้ห้ท่านทราบเพื่อเป็นการปฏิบตัิตามพระราชบญัญัติคุ้มครองข้อมลูสว่น
บคุคล พ.ศ. 2562 โดยค าบอกกลา่วการคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลนี  ้จะครอบคลมุถึงวิธีเก็บรวบรวมใช้งาน เปิดเผยและประมวลผลข้อมลูสว่น
บคุคลที่สามารถระบยุืนยนัตวัตนของผู้ ถือหุ้น และ/หรือผู้ รับมอบฉนัทะได้ทัง้ทางตรง และ/หรือทางอ้อม รายละเอียดดงันี ้ 
 
1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเกบ็รวบรวม  
 

 บริษัทจะรับและเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงจากผู้ ถือหุ้น และ/หรือผู้ รับมอบฉนัทะ และจากบริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั (“TSD”) ซึง่ได้รับมอบหมายจากบริษัทให้ท าหน้าที่นายทะเบียนหุ้นของบริษัทโดยข้อมลูสว่นบคุคลประกอบด้วย  
 1.1 ข้อมลูสว่นบคุคลทัว่ไป เช่น ช่ือ นามสกุล หมายเลขบตัรประชาชน วนัเดือนปีเกิด เพศ สญัชาติ เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น จ านวนหุ้น 
ภาพถ่าย ภาพเคลือ่นไหวจากการบนัทกึวีดีโอภายในงาน เป็นต้น  
 1.2 ข้อมลูเพื่อการตดิตอ่ เช่น ที่อยู ่เบอร์โทรศพัท์ อีเมล เป็นต้น  
หมายเหตุ : ส าหรับเอกสารประกอบการลงทะเบียน และ/หรือการมอบฉนัทะที่ผู้ ถือหุ้นและ/หรือผู้ รับมอบฉนัทะน าสง่ให้แก่บริษัทฯ ซึ่งอาจ
ปรากฏข้อมลูสว่นบคุคลที่มีความออ่นไหว เช่น เชือ้ชาติ หมูโ่ลหิต ศาสนา อนัเป็นข้อมลูที่ไมจ่ าเป็นส าหรับการประชมุผู้ ถือหุ้น บริษัทจึงขอเรียนให้
ทราบวา่บริษัท ไมม่ีเจตนาที่จะเก็บข้อมลูสว่นบคุคลที่มีความอ่อนไหวดงักลา่วแต่อย่างใด ดงันัน้ ก่อนผู้ ถือหุ้น และ/หรือผู้ รับมอบฉนัทะจะน าสง่
เอกสารให้แก่บริษัทสามารถขีดฆา่ หรือท าให้มองไมเ่ห็นข้อมลูนัน้ เพื่อปกปิดข้อมลูสว่นบคุคลที่มีความออ่นไหว ทัง้นี ้ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้น และ/หรือ
ผู้ รับมอบฉนัทะไมไ่ด้ปกปิดข้อมลูสว่นบคุคลที่มีความออ่นไหวดงักลา่ว บริษัทสงวนสทิธิที่จะด าเนินการปกปิดข้อมลูสว่นบคุคลที่มีความอ่อนไหว
นัน้บนเอกสารที่ได้รับ โดยไมถื่อวา่บริษัทได้เก็บรวบรวมข้อมลูสว่นบคุคลที่มีความออ่นไหว 
  
2. วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม การใช้งาน และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล  
 

 บริษัทจ าเป็นจะต้องเก็บรวบรวมใช้งาน และเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลของผู้ ถือหุ้น และ/หรือผู้ รับมอบฉนัทะ เพื่อวตัถปุระสงค์ดงัตอ่ไปนี ้ 
2.1 เพื่อประโยชน์ในการเรียก จดัให้มี และด าเนินการประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัท ให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัท รวมถึง กฎหมาย 

ประกาศ และหลกัเกณฑ์ที่ราชการก าหนดเก่ียวกบัการจดัประชมุ  
2.2 เพื่อจดัท ารายงานการประชมุให้แก่ผู้ ถือหุ้น  
2.3 เพื่อประโยชน์ในการลงทะเบยีนเข้าร่วมการประชมุผู้ ถือหุ้น การนบัองค์ประชมุ การออกเสยีง ลงคะแนนและการนบัคะแนนเสยีงใน

การประชมุผู้ถือหุ้น  
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3. บุคคลที่บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถอืหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ  
 

 บริษัทอาจเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลของผู้ ถือหุ้น และ/หรือผู้ รับมอบฉนัทะตอ่บคุคลหรือหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง ดงัตอ่ไปนี ้ 
3.1  ที่ปรึกษา หรือ ผู้ให้บริการ ที่บริษัทว่าจ้างให้ด าเนินการจดัการประชุมและประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคลของผู้ ถือหุ้น  และ/หรือผู้ รับ

มอบฉนัทะ  
3.2  หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานก ากับดแูล เพื่อปฏิบตัิหน้าที่ตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกบับริษัท เช่น กรมพฒันาธุรกิจการค้า 

กระทรวงพาณิชย์ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
3.3  เว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเผยแพร่ภาพถ่าย และ/หรือภาพวีดิทศัน์จากการประชมุผู้ ถือหุ้น และรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น 
  

4. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  
 

 เจ้าของข้อมลูสว่นบคุคลมีสทิธิตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบญัญตัิคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562 ซึง่รวมถึงสทิธิในการถอนความ
ยินยอม สิทธิในการขอเข้าถึงและรับส าเนาข้อมลูสว่นบคุคลที่เก่ียวกบัตนหรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมลูสว่นบคุคลที่ตนไม่ได้ให้ความ
ยินยอม สทิธิในการขอให้โอนข้อมลูสว่นบคุคลไปยงับคุคลอื่นตามที่กฎหมายก าหนด  สิทธิในการคดัค้านการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมลูสว่น
บคุคลที่เก่ียวกบัตน สทิธิในการขอให้ลบหรือท าลายข้อมลูสว่นบคุคลหรือท าให้เป็นข้อมลูที่ไมส่ามารถระบตุวับคุคลท่ีเป็นเจ้าของข้อมลูได้ สทิธิใน
การขอระงบัการใช้ข้อมลูสว่นบคุคล สทิธิในการขอให้ด าเนินการให้ข้อมลูสว่นบคุคลนัน้ถกูต้องเป็นปัจจุบนัสมบรูณ์และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจ
ผิด และสิทธิร้องเรียนในกรณีที่ผู้ควบคมุข้อมลูสว่นบคุคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลสว่นบุคคลไม่ปฏิบตัิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล  
ทัง้นี ้เป็นไปตามที่กฎหมายที่เก่ียวข้องก าหนด  
 
5. ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมูลส่วนบุคคล  
 

 บริษัทจะเก็บรักษาข้อมลูสว่นบคุคลตามข้อ 1 ตลอดระยะเวลาตามที่กฎหมายทีเ่ก่ียวข้องก าหนด และ/หรือตามความจ าเป็นเพื่อให้
บรรลวุตัถปุระสงค์ตามข้อ 2  
 
6. ช่องทางการติดต่อ  
 

 “ฝ่ายเลขานุการบริษัท”  
 บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)  
 เลขที่ 37/2 ถนนสทุธิสารวินิจฉยั แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 
 โทรศพัท์ 0-2275-9400  
 อีเมล์ : companysecretary@ait.co.th 
 


