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(เว้นไว้โดยตัง้ใจ) 
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ที่ AIT (VP-SEC) 024/2564 

        วนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2564 

เร่ือง ขอเชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2564 ผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ 

เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น บริษัท แอ็ดวานซ์อนิฟอร์เมชัน่เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

สิง่ที่สง่มาด้วย           1. ส าเนารายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 ซึ่ง ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เมื่อวนัที่ 8 เมษายน 2564 
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 1) 

2. รายละเอียดเบือ้งต้นของใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของ บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลยี 
  จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที ่2 (AIT-W2) (ประกอบพิจารณาระเบยีบวาระท่ี 3)  
 3. สารสนเทศการออกและเสนอขายหุ้นท่ีออกใหมเ่พื่อรองรับใบส าคญัแสดงสทิธิตามประกาศคณะกรรมการก ากบั 
     ตลาดทนุท่ี ทจ. 73/2558 (ประกอบพิจารณาระเบยีบวาระท่ี 3) 
 4. แบบรายงานการเพิ่มทนุ (F53-4) (ประกอบพิจารณาระเบียบวาระท่ี 4 และ 5) 
 5. ส าเนาข้อบงัคบัของบริษัทในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที ่1/2564   
 6. ค านิยามและคณุสมบตัิกรรมการอิสระของบริษัท 
 7. ข้อมลูกรรมการอิสระท่ีเป็นตวัแทนรับผู้มอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น 
 8. รายการเอกสารท่ีต้องแสดงและสง่มอบให้แก่บริษัทและวิธีการเข้าร่วมประชมุ การออกเสยีงลงคะแนน หลกัเกณฑ์ 

 การนบัคะแนน การประกาศคะแนน ขัน้ตอนการเข้าร่วมประชมุวสิามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2564 ผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ 
 9. ค าบอกกลา่วการคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล (Privacy Notice) ส าหรับการประชมุผู้ ถือหุ้น 
 10. แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2564 ในรูปแบบผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์  
 11. หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก, ข และ ค (สามารถดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ)   
  

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 4/2564 ของบริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ได้
ก าหนดวนัประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2564 เป็นวันอังคารที่  21 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เพียงรูปแบบเดียวเท่านัน้ โดย ถ่ายทอดสด ณ ห้องสมัมนา ชัน้ 1 ส านกังานใหญ่ของบริษัท ซึ่งจะอยู่ภายใต้กฎหมายและหลกัเกณฑ์ใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัส COVID–19 ที่เก่ียวข้อง และก าหนดวันก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้ นที่มีสิทธิในการประชุม 
ผู้ ถือหุ้น (Record Date) ในวนัที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ทัง้นี ้หากผู้ ถือหุ้นไม่สะดวกประชุมผ่านอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทแนะน าให้ท่านมอบ
ฉนัทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง โดยการจดัประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2564 มีระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้

ระเบียบวาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2564 ซึ่งประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เมื่อวันที่  8 
เมษายน 2564 

 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้จัดท ารายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 ซึ่งประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวนัที่ 8 เมษายน 2564 ตามสิ่งที่ ส่งมาด้วยหมายเลข 1  และได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท 
(www.ait.co.th) แล้ว ปรากฏวา่ไมม่ีผู้ใดคดัค้านหรือขอแก้ไขแตอ่ยา่งใด  

 
ความเห็นคณะกรรมการฯ เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 ซึ่งประชุมผ่านสื่อ

http://www.ait.co.th/
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อิเลก็ทรอนิกส ์เมื่อวนัที่ 8 เมษายน 2564 ซึง่คณะกรรมการเห็นวา่มีการบนัทกึรายงานไว้อยา่งถกูต้อง และเห็นควรเสนอ
ให้ที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2564 รับรอง โดยมีรายละเอียดตามส าเนารายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2564 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1 

 
คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ คะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

ระเบียบวาระที่ 2  พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น จากเดิมหุ้นละ 5.00 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 
1.00 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่
ตราไว้ 

 วัตถุประสงค์และเหตุผล : การเปลีย่นแปลงมลูคา่ที่ตราไว้ของหุ้น โดยการลดมลูคา่ที่ตราไว้ของหุ้นจะสง่ผลให้หุ้นของ
บริษัทมีสภาพคลอ่งสงูขึน้ จากจ านวนหุ้นท่ีเพิ่มขึน้และราคาหุ้นท่ีลดลง อีกทัง้เพิ่มการกระจายหุ้นไปยงันกัลงทนุได้กว้าง
ขึน้ และดงึดดูให้นกัลงทนุรายยอ่ยและนกัลงทนุสถาบนัทัง้ในประเทศและตา่งประเทศให้มาลงทนุในหุ้นของบริษัทฯ  ได้
อีกด้วย 

  
 อนึง่ การแก้ไขมลูคา่หุ้นท่ีตราไว้ของบริษัทฯ ดงักลา่ว จะไมม่ีผลกระทบตอ่สดัสว่นของผู้ ถือหุ้นแตอ่ยา่งใด โดยจะมีแต ่
 เพียงจ านวนหุ้นทีเพิ่มขึน้จากเดิม รายละเอียดดงันี ้
           
 

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 

 

 ความเห็นคณะกรรมการฯ เห็นควรให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการเปลีย่นแปลงมลูค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ 
จากหุ้นละ 5.00 บาท เป็นหุ้นละ 1.00 บาท เพื่อกระจายการถือหุ้นไปยงันกัลงทนุอย่างกว้างขึน้ และก่อให้เกิดสภาพ
คลอ่งของการซือ้ขาย และเห็นควรให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัทฯ 
ข้อ 4. ให้สอดคล้องกบัมติการเปลีย่นแปลงมลูคา่หุ้นท่ีตราไว้ของบริษัทฯ ดงันี ้

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

แบง่ออกเป็น 1,031,604,485 หุ้น (หนึง่พนัสามสบิเอ็ดล้านหกแสนสีพ่นัสีร้่อยแปดสิบ
ห้าหุ้น) 

มลูคา่หุ้นละ 1.00 บาท (หนึง่บาท) 

โดยแบง่ออกเป็น :    
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 หุ้นสามญั 1,031,604,485 หุ้น (หนึ่งพนัสามสิบเอ็ดล้านหกแสนสี่พนัสี่ร้อยแปดสิบ
ห้าหุ้น) 

 หุ้นบริุมสทธิ - หุ้น (        -        )” 

 ทัง้นีใ้ห้บคุคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิ ที่กรมพฒันาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค าเพื่อให้เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน 

 คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ มติในวาระนีต้้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ ถือหุ้น
ที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง (ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 31) 

- ในกรณีที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงมลูค่าที่ตราไว้ของหุ้น บริษัทจะน าวาระที่ 3 วาระที่ 4 และ
วาระที่ 5 เสนอต่อผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณา และจะไม่น าวาระที่ 6 วาระที่ 7 และวาระที่ 8 เสนอต่อผู้ ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณา 

- ในกรณีที่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติไม่อนุมัตใิห้เปลีย่นแปลงมลูคา่ที่ตราไว้ของหุ้น บริษัทจะน าวาระท่ี 6 วาระท่ี 7 และ
วาระที่ 8 เสนอต่อผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณา และจะไม่น าวาระที่ 3 วาระที่ 4 และวาระที่ 5 เสนอต่อผู้ ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณา 

 

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

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทต้องการเงินทนุเพื่อใช้ในการเตรียมความพร้อมและสร้างความยืดหยุน่ทางการเงิน ใน
การส ารองเป็นเงินทนุหมนุเวียนภายในกิจการ ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที ่4/2564 จึงเหน็ควรให้บริษัทออก
และเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ครัง้ที่ 2 (AIT-W2) (“ใบส าคญัแสดงสทิธิฯ”) จ านวนไม่
เกิน 515,802,242 หนว่ย ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุ้นโดยไมค่ิดมลูคา่ ในกรณีทีท่ี่ประชมุผู้ ถือ
หุ้นมีมติอนุมตัิให้เปลีย่นแปลงมลูคา่ที่ตราไว้ของหุ้นในวาระท่ี 2 โดยสรุปสาระส าคญัของข้อก าหนดและเง่ือนไขของ
ใบส าคญัแสดงสทิธิฯ ปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วยหมายเลข 2 และ 3 

 
ความเห็นคณะกรรมการฯ เห็นควรให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายใบส าคญั 
แสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ครัง้ที่ 2 (AIT-W2) (“ใบส าคญัแสดงสทิธิฯ”) จ านวนไมเ่กิน 515,802,242 หนว่ย 

ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุ้นโดยไม่คิดมลูค่า ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลง

มลูคา่ที่ตราไว้ของหุ้น ในอตัราสว่นการจดัสรรเทา่กบัหุ้นสามญัเดิมจ านวน 2 หุ้น ต่อ 1 หน่วยของใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 

กรณีมีเศษของใบส าคญัแสดงสิทธิฯเหลือจากการค านวณตามอตัราสว่นการจดัสรรดงักลา่ว  ให้ตดัเศษดงักลา่วทิง้ทัง้

จ านวน ราคาการใช้สิทธิจะเท่ากบั 2.00 บาทต่อหุ้น อตัราการใช้สิทธิ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามญั 

รายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัใบส าคญัแสดงสทิธิฯ เป็นไปตามสิง่ที่สง่มาด้วย 2  

บริษัทก าหนดวนัท่ี 10 มกราคม 2565 เป็นวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีจะมีสิทธิได้รับจดัสรรหุ้นใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะ

ซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ครัง้ที่ 2 (AIT-W2)   ทัง้นี ้สิทธิที่จะได้รับจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของ
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บริษัทฯ ครัง้ที่ 2 (AIT-W2)  ยงัมีความไมแ่นน่อนจนกวา่จะได้รับการอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นแล้ว 

คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ คะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 
ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมตัิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 515,802,242 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์

สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อรองรับการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ครัง้ที่ 2 (AIT-W2) 
ซึง่จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุ้น จ านวนไมเ่กิน 515,802,242 หนว่ย บริษัทจ าเป็นต้อง
เพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจ านวน515,802,242  บาท จากทนุจดทะเบียนเดิม จ านวน 1,031,604,485 บาท 
เป็นทนุจดทะเบียนใหม ่จ านวน 1,547,406,727  บาท รายละเอียดเก่ียวกบัการเพิม่ทนุจดทะเบียนของบริษัท ปรากฏ
ตามแบบรายงานการเพิ่มทนุ (F53-4) ปรากฏตาม (สิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 4)  

 ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้น าเสนอตอ่ที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่1/2564 เพื่อพิจารณาอนมุตัิการ
เพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นมีมติอนุมัตใิห้เปลีย่นแปลงมลูคา่ทีต่ราไว้ของหุ้น ดงันี ้

1. อนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบยีน อีกจ านวน 515,802,242 บาท จากทนุจดทะเบียนเดมิ 1,031,604,485 บาท แบง่
ออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 1,031,604,485 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เป็นทนุจดทะเบียน จ านวน 
1,547,406,727 บาท แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 1,547,406,727 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยออก
หุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวนไมเ่กิน 515,802,242 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 รายละเอียดเก่ียวกบัการเพิม่ทนุจด
ทะเบียนของบริษัท ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทนุ (F53-4) (ตามสิง่ที่สง่มาด้วย 4)  

2. อนมุตัิการแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ ดงันี ้
 

“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน จ านวน 1,547,406,727 บาท (หนึ่งพนัห้าร้อยสี่สิบเจ็ดล้านสี่แสนหกพนัเจ็ด
ร้อยยี่สบิเจ็ดบาท) 

แบง่ออกเป็น 1,547,406,727 หุ้น (หนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบเจ็ดล้านสี่แสนหกพัน
เจ็ดร้อยยี่สบิเจ็ดหุ้น) 

มลูคา่หุ้นละ 1.00 บาท (หนึง่บาท) 
โดยแบง่ออกเป็น :    

 หุ้นสามญั 1,547,406,727 หุ้น (หนึ่งพนัห้าร้อยสี่สิบเจ็ดล้านสี่แสนหกพนัเจ็ด
ร้อยยี่สบิเจ็ดหุ้น) 

 หุ้นบริุมสทธิ - หุ้น (        -        )” 

 

ทัง้นีใ้ห้บคุคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิ ที่กรมพฒันาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค าเพื่อให้เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน 
 

คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ คะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง  
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(ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 136)" 
 

ระเบียบวาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ จ านวน 515,802,242 หุ้น 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล สบืเนื่องจากการเพิ่มทนุจดทะเบยีนของบริษัทฯ จ านวน 515,802,242  บาท จากทนุจด
ทะเบียนเดิม จ านวน 1,031,604,485 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหม ่จ านวน 1,547,406,727  บาท โดยการออกหุ้น
สามญัเพิ่มทนุจ านวน 515,802,242  หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามระเบียบวาระท่ี 4 ข้างต้น (รายละเอยีด
เพิ่มเติมปรากฏตามแบบรายงานการเพิม่ทนุ (F53-4) ตามสิง่ที่สง่มาด้วย 4) 

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้น าเสนอต่อที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่1/2564 พิจารณาอนุมตัิการ
จดัสรรหุ้นสามญัที่ออกใหมจ่ านวนไมเ่กิน 515,802,242 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทครัง้ที่ 2 (AIT-W2) ซึ่งจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น 
(รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทนุ (F53-4) ตามสิง่ที่สง่มาด้วย 4) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือเนื่องจาก
ไมม่ีการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นของบริษัท บริษัทจะน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาลดทนุ
จดทะเบียนตอ่ไป 

ทัง้นี ้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้จดัการใหญ่ หรือบคุคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัทหรือกรรมการผู้จดัการใหญ่ มีอ านาจในการด าเนินการใด ๆ อนัจ าเป็นและเก่ียวเนื่องกบัการเสนอขายหุ้นสามญั
เพิ่มทนุในครัง้นีไ้ด้ทกุประการ ตลอดจนการแก้ไขถ้อยค า หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ ถือหุ้น  หนงัสือ
บริคณห์สนธิ และ/หรือค าขอต่างๆ และ/หรือด าเนินการใดๆ เพื่อให้ปฏิบตัิให้เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียนในการ
ยื่นจดทะเบียนเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท ตอ่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงการน าหุ้นสามญัเพิ่ม
ทนุเข้าเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ และการน าสง่ข้อมลูเอกสารหลกัฐานต่อส านกังานคณะกรรมการ
ก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่
เก่ียวข้อง 

คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ คะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

ระเบียบวาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติการออกใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทครัง้ที่  2 (AIT-W2) จ านวนไม่เกิน 
103,160,448 หน่วย 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทต้องการเงินทนุเพื่อใช้ในการเตรียมความพร้อมและสร้างความยืดหยุน่ทางการเงิน ใน
การส ารองเป็นเงินทนุหมนุเวียนภายในกิจการ ที่ประชมุคณะกรรมการ ครัง้ที ่4/2564 จึงเห็นควรให้บริษัทออกและเสนอ
ขายใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ครัง้ที่ 2 (AIT-W2) (“ใบส าคญัแสดงสทิธิฯ”) จ านวนไมเ่กิน 
103,160,448 หนว่ย ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุ้นโดยไมค่ิดมลูคา่ ในกรณีทีท่ี่ประชมุผู้ ถือหุ้นมี
มติไม่อนุมัตใิห้เปลีย่นแปลงมลูคา่ที่ตราไว้ของหุ้นในวาระท่ี 2 โดยสรุปสาระส าคญัของข้อก าหนดและเง่ือนไขของ
ใบส าคญัแสดงสทิธิฯ ปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วยหมายเลข 2 และ 3 
 

ความเห็นคณะกรรมการฯ เห็นควรให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายใบส าคญั 

แสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ครัง้ที่ 2 (AIT-W2) (“ใบส าคญัแสดงสทิธิฯ”) จ านวนไมเ่กิน 103,160,448 หนว่ย 
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุ้นโดยไม่คิดมลูค่า ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นมีมติไม่อนุมัติให้เปลี่ยนแปลง
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มลูค่าที่ตราไว้ของหุ้น โดยจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุ้น ในอตัราสว่นการจดัสรรเท่ากบั
หุ้นสามญัเดิมจ านวน 2 หุ้น ต่อ 1 หน่วยของใบส าคญัแสดงสิทธิฯ กรณีมีเศษของใบส าคญัแสดงสิทธิฯเหลือจากการ
ค านวณตามอตัราสว่นการจดัสรรดงักลา่ว ให้ตดัเศษดงักลา่วทิง้ทัง้จ านวน ราคาการใช้สทิธิจะเทา่กบั 10.00 บาทตอ่หุ้น 
อตัราการใช้สิทธิ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามญั รายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 
เป็นไปตามสิง่ที่สง่มาด้วยหมายเลข 2  

บริษัทก าหนดวนัท่ี 10 มกราคม 2565 เป็นวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีจะมีสิทธิได้รับจดัสรรหุ้นใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะ

ซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ครัง้ที่ 2 (AIT-W2)  ทัง้นี ้สทิธิที่จะได้รับจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท

ฯ ครัง้ที่ 2 (AIT-W2)  ยงัมีความไมแ่นน่อนจนกวา่จะได้รับการอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นแล้ว 

 

คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ คะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 

ระเบียบวาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 515,802,240  บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ
ของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 

 
 ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อรองรับการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ครัง้ที่ 2 (AIT-W2) 

ซึ่งจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุ้น จ านวนไม่เกิน 103,160,448 หน่วย บริษัทจ าเป็นต้อง
เพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจ านวน 515,802,240 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิม 1,031,604,485 บาท เป็นทนุจด
ทะเบียนใหม่ จ านวน 1,547,406,725 บาท รายละเอียดเก่ียวกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท ปรากฏตามแบบ
รายงานการเพิ่มทนุ (F53-4) ปรากฏตาม (สิง่ที่สง่มาด้วยหมายเลข 4)  

 ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้น าเสนอตอ่ที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่1/2564 เพื่อพิจารณาอนมุตัิการ
 เพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นมีมติไม่อนุมัตใิห้เปลีย่นแปลงมลูคา่ที่ตราไว้ของหุ้น ดงันี ้

1. อนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียน อีกจ านวนไม่เกิน 515,802,240 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิม 1,031,604,485 บาท 
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ านวน 206,320,897 หุ้ น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จ านวน 
1,547,406,725 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 309,481,345 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท โดยออก
หุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวนไมเ่กิน 103,160,448 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท รายละเอียดเก่ียวกบัการเพิ่มทนุ
จดทะเบียนของบริษัท ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทนุ (F53-4) (สิง่ที่สง่มาด้วยหมายเลข 4)  

2. อนมุตัิการแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ ดงันี ้

 

“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน จ านวน 1,547,406,725 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบเจ็ดล้านสี่แสนหกพัน
เจ็ดร้อยยี่สบิห้าบาท) 

แบง่ออกเป็น 309,481,345 หุ้น (สามร้อยเก้าล้านสี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพนั
สามร้อยสีส่บิห้าหุ้น) 

มลูคา่หุ้นละ 5.00 บาท (ห้าบาท) 
โดยแบง่ออกเป็น :    
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 หุ้นสามญั 309,481,345 หุ้น (สามร้อยเก้าล้านสี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพัน
สามร้อยสีส่บิห้าหุ้น) 

 หุ้นบริุมสทธิ - หุ้น (        -        )” 

ทัง้นีใ้ห้บคุคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิ ที่กรมพฒันาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค าเพื่อให้เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน 
 

คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ คะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง  
(ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 136)" 

 

ระเบียบวาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่จ านวน 103,160,448 หุ้น 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล สบืเนื่องจากการเพิ่มทนุจดทะเบยีนของบริษัทฯ จ านวน 515,802,240  บาท จากทนุจด
ทะเบียนเดิม 1,031,604,485  บาท เป็นทนุจดทะเบียน 1,547,406,725  บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 
103,160,448 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท ตามระเบยีบวาระท่ี 7 ข้างต้น  เพื่อรองรับการใช้สทิธิตามใบส าคญั
แสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทครัง้ที่ 2 (AIT-W2) ซึง่จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น จ านวนไม่
เกิน 103,160,448 หนว่ย (รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทนุ (F53-4) ตามสิง่ที่สง่มาด้วย
หมายเลข 4) 

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้น าเสนอต่อที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่1/2564 พิจารณาอนุมตัิการ
จดัสรรหุ้นสามญัที่ออกใหมจ่ านวนไมเ่กิน 103,160,448 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทครัง้ที่ 2 (AIT-W2) ซึ่งจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น 
(รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทนุ (F53-4) ตามสิง่ที่สง่มาด้วยหมายเลข 4) ในกรณีที่มีหุ้นเหลอื
เนื่องจากไม่มีการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นของบริษัท บริษัทจะน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาลดทนุจดทะเบียนตอ่ไป 

ทัง้นี ้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้จดัการใหญ่  หรือบคุคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัทหรือกรรมการผู้จดัการใหญ่มีอ านาจในการด าเนินการใด ๆ อนัจ าเป็นและเก่ียวเนื่องกบัการเสนอขายหุ้นสามญั
เพิ่มทนุในครัง้นีไ้ด้ทกุประการ ตลอดจนการแก้ไขถ้อยค า หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ ถือหุ้น  หนงัสือ
บริคณห์สนธิ และ/หรือค าขอต่างๆ และ/หรือด าเนินการใดๆ เพื่อให้ปฏิบตัิให้เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียนในการ
ยื่นจดทะเบียนเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท ตอ่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงการน าหุ้นสามญัเพิ่ม
ทนุเข้าเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ และการน าสง่ข้อมลูเอกสารหลักฐานต่อส านกังานคณะกรรมการ
ก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่
เก่ียวข้อง 

คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ คะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

ระเบียบวาระที่ 9   พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

ในการนีข้อมอบอ านาจให้กรรมการผู้จดัการใหญ่ หรือบคุคลที่กรรมการผู้จดัการใหญ่ มอบอ านาจในการด าเนินการใดๆ ที่เก่ียวข้อง
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กบัการเรียกประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2564 ซึง่รวมถึงการออกหนงัสอืเชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2564 การแก้ไขเปลีย่นแปลง 
วนั เวลา สถานท่ี และรายละเอียดอื่นๆ ของการจดัประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2564 หากบริษัทฯ ประสบปัญหาหรือเกิดความลา่ช้าใน
การจดัเตรียมเอกสารและข้อมลูเพื่อสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่ก าหนด หรือเกิดเหตกุารณ์ที่มีความจ าเป็นต้อง แก้ไขเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดดงักลา่ว ตามความจ าเป็นหรือตามความเหมาะสม ทัง้นีต้้องอยูภ่ายใต้เง่ือนไขที่กฎหมายก าหนดไว้ 

 บริษัทก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2564 (Record Date) ในวนัที่ 24 พฤศจิกายน 
2564 ในกรณีทีผู่้ ถือหุ้นไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุได้ด้วยตนเองในรูปแบบผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ (E-EGM) และมีความประสงค์จะมอบฉนัทะ
ให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนผ่านการประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามใน
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือแบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน 
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น) ที่แนบมาตามสิ่งที่ ส่งมาด้วยหมายเลข 10 โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่
ระบุไว้เท่านัน้ โดยขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะตามที่ก าหนดมายังบริษัท
ลว่งหน้าเพื่อให้บริษัทได้รับเอกสารภายในวันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564 

เพื่อเป็นการรักษาสทิธิ และผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นกรณีไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉนัทะ
ให้กบักรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงแทนตน ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะโดยใช้หนงัสือมอบอ านาจแบบ ข. กรรมการ
อิสระของบริษัท ดงัมีรายช่ือ และรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 7 เพื่อเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ ถือ
หุ้นได้ โดยขอความร่วมมือจากทา่นโปรดสง่หนงัสอืมอบฉนัทะพร้อมเอกสารประกอบการมอบฉนัทะตามที่ก าหนดมายงับริษัทลว่งหน้าเพื่อให้
บริษัทได้รับเอกสารภายในวันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564 

จึงขอเรียนเชิญทา่นเข้าร่วมประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2564 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ตามระเบียบและ
วิธีการท่ีบริษัทก าหนด ในวันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องสมัมนา ชัน้ 1 ส านกังานใหญ่บริษัท แอ็ด
วานซ์อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

 

 

        ขอแสดงความนบัถือ 
บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)        
                                           

  

                                                                                                 (นายธนา  ไชยประสทิธ์ิ) 
                              ประธานคณะกรรมการ  
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สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1 
ส าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2564 ผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ 

บริษัท แอ็ดวานซ์อนิฟอร์เมชั่นเทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน ) 

ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 1 
  
 ประชมุเมื่อวนัท่ี 8 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. โดยถ่ายทอดสดผา่นระบบสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) ณ ห้องสมัมนาใหญ่ ชัน้ 1 
ส านกังานใหญ่ของบริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) เลขที ่32/7 อาคาร เอไอที ถนนสทุธิสารวินจิฉยั แขวง
สามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320  
 การประชุมในวนันีม้ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉนัทะรวม 66 ราย นบัเป็นจ านวนหุ้นได้ 74,069,823 หุ้น 
คิดเป็นร้อยละ 35.90 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 ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้สอบบญัชี และผู้บริหาร  ที่ร่วมกนัชีแ้จงรายละเอียดและตอบข้อซกัถามต่อที่ประชุมมี
รายนามดงันี ้
 
 กรรมการท่ีเข้าร่วมประชมุ 

1.  นายธนา ไชยประสทิธ์ิ ประธานกรรมการ 

2.  นายศิริพงษ์ อุน่ทรพนัธุ์ กรรมการ กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน ประธาน
คณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

3.  นายโชคชยั ตัง้พลูสนิธนา       กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

4.  นายพงษ์เทพ ผลอนนัต์ รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

5.  นายธนารักษ์ พงษ์เภตรา กรรมการอิสระ 

6.  นายภิสกั จารุดิลก กรรมการ 

7.  นายสรุพร รักตประจิต กรรมการ กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 
กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานบริการ 

8.  นายกิตติศกัดิ์ สพโชคชยั กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

9.  นายโชดวิตั ดัน่ธนสาร กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สาย
งานลกูค้าสมัพนัธ์ 

10.  นางศศิเนตร พหลโยธิน    กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
สายงานส านกักรรมการผู้จดัการใหญ่ 

11.  นางสาวศรินทร์ จนัทรนิภาพงศ์ เลขานกุารบริษัท 
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ทัง้นีม้ีกรรมการเข้าร่วมจ านวน 10 ท่าน จากจ านวนกรรมการทัง้หมด 11 ท่าน โดยมีกรรมการจ านวน 1 ท่านเข้าร่วมประชุมผ่านระบบสื่อ
อิเลก็ทรอนิกส์ คือ นายศิริพงษ์ อุน่ทรพนัธุ์ คิดเป็นสดัสว่นกรรมการท่ีเข้าร่วมประชมุร้อยละ 91 
 
ผู้ เข้าร่วมประชมุ 
1.  นายเอกชยั โชติพิทยสนุนท์ ที่ปรึกษากฎหมาย จาก บริษัท กดุัน่ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จ ากดั 

 2.  นางสาวชญาดา พิชญากร ที่ปรึกษากฎหมาย จาก บริษัท กดุัน่ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จ ากดั 

 3.  นางสาววิภารัตน์ ทิมประเทือง ที่ปรึกษากฎหมาย จาก บริษัท กดุัน่ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จ ากดั 

 4.  นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ        ผู้สอบบญัชี จาก บริษัท ส านกังาน  อีวาย จ ากดั 
 5.  นางสาวกมลกานต์ พงษ์พานิช  ผู้สอบบญัชี จาก บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
 6.  นางสาวสรีุรัตน์ ปราชญานกุลุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่  

ฝ่ายควบคมุการเงินและการบญัชี 
จากบริษัท 

7. นายบญุเลศิ ปัญจา ผู้จดัการแผนกการบญัชี จากบริษัท 
 
ก่อนเข้าสูว่าระการประชมุ บริษัทได้ชีแ้จงวา่การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 ผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) นี ้เป็นระบบของบริษัท 
ควิดแลบ จ ากดั ซึง่เป็นระบบที่สอดคล้องกบัประกาศของกระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคมในเร่ืองมาตรฐานการรักษาความมัน่คง
ปลอดภยัของการประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถงึ ยงัได้เป็น1 ใน 2 บริษัทท่ีผา่นการรับรองระบบควบคมุการประชมุ จาก
ส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ (ETDA) และได้เปิดวดิีโออธิบายวิธีการออกเสยีงลงคะแนน และหลกัเกณฑ์นบัคะแนนเสยีงของผู้
ถือหุ้นในแตล่ะวาระ โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 
 
วิธีนบัคะแนนและการประกาศผลคะแนน  
1. การออกเสยีงลงคะแนนในแตล่ะวาระจะกระท าโดยเปิดเผย ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะต้องออกเสยีงลงคะแนนเพียงอยา่งใดอยา่งหนึง่ 

คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง  ทัง้นี ้ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ 
Custodian) 

2. ขัน้ตอนการออกเสยีงลงคะแนน   
2.1  ผู้ ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสยีงของทา่น โดยกดปุ่ มสญัลกัษณ์เคร่ืองหมายถกูในเมนลู าดบัท่ี 1 ทางแถบเมนทูี ่ปรากฏอยูท่าง

ซ้ายมือ 
 2.2 หลงัจากนัน้จะปรากฏวาระตา่ง ๆ ที่สามารถลงคะแนนเสยีงได้ ให้ทา่นท าการลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ โดยกด ปุ่ มใดปุ่ มหนึง่

ของปุ่ ม เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง  
 2.3 กดปุ่ ม “สง่” เพื่อยืนยนัการลงคะแนนเสยีงของทา่น ทัง้นี ้ทา่นสามารถลงคะแนนเสยีง/ เปลีย่นแปลงคะแนนเสยีง หรือแก้ไขคะแนน

เสยีงของทา่นในแตล่ะวาระได้จนกวา่ที่ประชมุจะประกาศให้ปิดการลงคะแนนเสยีงของวาระนัน้ ๆ 
3. ผู้ ถือหุ้นที่ไม่ออกเสียงลงคะแนนในโปรแกรมลงคะแนนเสียง หรือไม่กดลงคะแนนเข้าในระบบ จะถือว่ามีมติเห็นด้วย ตามที่ประธาน

เสนอตอ่ที่ประชมุ 
4. เพื่อไมต้่องให้ที่ประชมุรอผลการลงคะแนนของแตล่ะวาระ บริษัทเสนอให้ที่ประชมุด าเนินการในวาระถดัไปก่อน จากนัน้บริษัทจะแจ้งผล

การลงคะแนนของวาระก่อนหน้านีใ้ห้ที่ประชมุทราบ เมื่อประกาศผลการลงคะแนนเสยีงในวาระใดแล้ว ถือวา่ผลคะแนนในวาระนัน้เป็น
ที่สิน้สดุแล้ว 
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หลกัเกณฑ์การนบัคะแนนเสยีง 
1. ให้นบัหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ในการลงมติ เว้นแต่กฎหมายก าหนดเป็นอย่างอื่น ถ้าคะแนนเสียง

เทา่กนัให้ประธานมีเสยีงชีข้าดอีกเสยีงหนึง่ตา่งหากจากในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้น 
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 
 หากทา่นผู้ ถือหุ้นทา่นใดประสงค์จะซกัถามหรือแสดงความเห็น ขอความกรุณาให้ ซกัถามหรือแสดงความเห็นที่เก่ียวข้องกบัวาระนัน้ 
ๆ โดยตรง โดยสามารถเร่ิมสง่ค าถามหรือแสดงความคิดเห็นผ่าน “กลอ่งข้อความ” ได้ตัง้แต่ประธานในที่ประชุมประกาศเร่ิมการพิจารณาใน
วาระนัน้ ๆ 
 หากท่านผู้ ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามหรือเสนอแนะความคิดเห็นอื่นที่ไม่อยู่ในระเบียบวาระการประชุม  ขอความกรุณาแสดง
ความคิดเห็น หรือถามค าถามของทา่นได้ภายหลงัการปิดการประชมุตามระเบียบวาระตา่งๆที่ได้ก าหนดไว้ลว่งหน้าแล้ว เพื่อเป็นการท าให้การ
ด าเนินการประชมุเป็นไปโดยราบร่ืน 
 ทัง้นี ้หากทา่นประสงค์จะซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น ท่านสามารถพิมพ์ข้อความมาทางหน้าต่างแชท โดยกดปุ่ มสญัลกัษณ์ใน
เมนลู าดบัท่ี 4 พิมพ์ข้อความที่ทา่นต้องการสอบถามและกด “สง่” เพื่อยืนยนัข้อความดงักลา่วมายงับริษัท 
 หลงัจากนัน้เจ้าหน้าท่ีจะเป็นผู้อา่นค าถามของทา่นตามล าดบัเวลาท่ีปรากฎอยูใ่นระบบหลงับ้านของบริษัท โดยขอสงวนสิทธ์ิในการ
ถามค าถามที่ตรงกบัวาระในเวลานัน้ๆ หากค าถามใดไมต่รงตามวาระจะถกูน าไปสอบถามภายหลงัจากการปิดประชุมตามวิธีการที่ได้แจ้งไว้
ข้างต้น  ทัง้นี ้ก่อนการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นทาง “กลอ่งข้อความ” ขอให้ท่านแจ้งช่ือ นามสกุล และสถานะของท่าน เช่น มาด้วย
ตนเองหรือรับมอบฉนัทะ เพื่อท่ีจะได้บนัทกึรายงานการประชมุได้อยา่งถกูต้องและครบถ้วน 
 นอกจากนี ้ผู้ ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่ทางบริษัทได้จดัเตรียมไว้ให้ ได้แก่ รายงานประจ าปี หนงัสอืเชิญประชมุสามญัผู้ ถือ
หุ้น และพรีเซ็นเทชัน่ของบริษัท ได้ในระบบ โดยกดปุ่ มสญัลกัษณ์ในเมนลู าดบัท่ี 3 และท าการดาวน์โหลดเอกสารได้ตามความต้องการ บริษัท
ขอสงวนสทิธ์ิในการด าเนินการใดๆท่ีเหมาะสม เพ่ือให้การประชมุกระชบัและมีประสทิธิภาพ 
จากนัน้ประธานฯ กลา่วเปิดการประชมุและด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้
 
ระเบียบวาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2563 ซึ่งประชุมผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ เมื่อวนัที่ 2 
 กรกฎาคม 2563 
 ประธานฯ เสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ซึง่ประชมุผา่นสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์เมื่อ
วนัที่ 2 กรกฎาคม 2563 ส าหรับระเบียบวาระนีใ้ช้คะแนนเสยีงข้างมากเป็นเกณฑ์ โดยองค์ประชมุในระเบียบวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบ
ฉนัทะเข้ามาร่วมประชมุ 68 ราย นบัจ านวนหุ้นรวมได้ 74,149,123 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 35.94 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมด จากนัน้ 
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ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม 
เมื่อปรากฏวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามค าถามใด ๆ ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชมุได้พิจารณาลงมติ 
 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ซึ่งประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวนัที่ 2 กรกฎาคม 2563 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนโดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 
 

มีผู้ ถือหุ้น จ านวนเสยีง ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 74,149,123  100.00 
ไมเ่ห็นด้วย 0 0.00 
งดออกเสยีง 0 - 
บตัรเสยี 0 0.00 
รวม (68 ราย) 74,149,123  100.00  

หมายเหตุ ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้จากตอนเร่ิมประชมุจ านวน 2 ราย คิดเป็น 79,300 หุ้น รวมมีจ านวนเสยีงในวาระนีท้ัง้สิน้ 
74,149,123 เสยีง 
 
ระเบียบวาระที่ 2  รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2563 และรายงานประจ าปี 2563 ของบริษัท 
  ประธานฯ ได้ขอให้นายศิริพงษ์ อุน่ทรพนัธุ์ ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่รายงานสรุปผลการด าเนินงาน
ในปีที่ผา่นมา ซึง่นายศิริพงษ์ อุน่ทรพนัธุ์ ได้รายงานตอ่ที่ประชมุดงันี ้
  ภาพรวมบริษัท ในปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทมียอดรายได้รวม 6,731,000,000 บาท โดยแหล่งที่มาของรายได้มาจาก บริษัท 
โทรคมนาคมแหง่ชาติ จ ากดั เป็นหลกั ประมาณร้อยละ 25 ของรายได้ทัง้หมด และจากหน่วยงานรัฐและรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ อีกประมาณร้อย
ละ 42 ของรายได้ทัง้หมด และรายได้ที่เหลอืมาจากภาคเอกชนประมาณร้อยละ 32 และอื่น ๆ ประมาณร้อยละ 1 
  รายได้แบง่ตามประเภทธุรกิจ บริษัทมีรายได้จากการขายโครงการประมาณร้อยละ 85 การให้เช่าประมาณร้อยละ 2 การให้บริการ
ซอ่มบ ารุงรักษาประมาณร้อยละ 12 และอื่น ๆ ประมาณร้อยละ 1 
  ก าไรขัน้ต้น (Gross Profit Margin) ในปี 2563 เมื่อเทียบกบัปี 2562 มีการเติบโตสงูขึน้กว่าปี 2562 โดยในปี 2563 บริษัทมีก าไร
ขัน้ต้นร้อยละ 17.35 เนื่องจากบริษัทได้รับงานท่ีเป็นโครงการใหญ่ 
  ก าไรสทุธิเป็นไปตามก าไรขัน้ต้นซึง่สงูขึน้จากปี 2562 โดยในปี 2563 บริษัทมีก าไรสทุธิร้อยละ 5.86 เนื่องจากบริษัทได้รับงานที่เป็น
โครงการใหญ่ท าให้ผลรวมของก าไรสทุธิสงูขึน้  
 หนีส้นิรวม ในปี 2563 เทา่กบั 3,504,000,000 บาท และ มีหนีส้ินรวมต่อสว่นผู้ ถือหุ้น (D/E Ratio) ในปี 2563 เท่ากบั 1.2 เท่า โดยเป็น
การกู้ เงินจากธนาคารในระยะสัน้เพื่อใช้ในแตล่ะโครงการ ไมม่ีหนีร้ะยะยาว และเมื่อบริษัทได้สง่มอบงานและรับช าระเงินก็น าเงินไปช าระเงินกู้  
ซึง่จะท าให้สดัสว่นดงักลา่วลดลง 
 ภาพรวมธุรกิจของปี 2564 บริษัทตัง้เป้ารายได้ประจ าปีนีท้ี่ประมาณ 6,500,000,000 บาท โดยคาดการณ์จากโครงการที่ด าเนินการอยู่
และแนวโน้มการประมลูงานโครงการของภาครัฐและภาคเอกชน โดยข้อมลู ณ วนัที่ 1 เมษายน 2564  บริษัทมีมลูค่างานในมือ (Backlog) 
รวมทัง้หมด 7,200,000,000 บาท และมีรายการรอค าสัง่ซือ้จากลกูค้าอีกประมาณ 230,000,000 บาท และ อยู่ระหว่างการประมลูซึ่งอยู่ใน
ขัน้ตอนของการพิจารณาอีกประมาณ 1,200,000,000 บาท และ โครงการที่คาดว่าจะเข้าร่วมประมลูอีก 10,900,000,000 บาท ทัง้นี ้รายได้
ดงักลา่วยงัมิได้รวมถึงรายได้อื่นท่ีบริษัทยงัไมไ่ด้น ามารวม  
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 โดยสรุปรายได้ที่บริษัทตัง้ไว้เป็นจ านวน 6,500,000,000 บาท นัน้ บริษัทสามารถบรรลรุายได้ทีค่าดการณ์นัน้ได้ 
  จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม 
 
 ค าถามจากผู้ ถือหุ้น 
 1.  นายวัชรพงษ์ ไสยสมบัต ิสอบถามสดัสว่นของรายได้ และก าไร จาก Solution & Services ในด้านตา่ง ๆ (IT solution provider, 
Data Center and Cloud, Collaboration Solution, Enterprise Network, Enterprise Applications, Managed Services, Service 
Supports)  ย้อนหลงั 4-8 ไตรมาส 
    นายศิริพงษ์ อุ่นทรพันธ์ุ ในการพิจารณาโดยปกติทางบริษัทไมไ่ด้แยกเป็นรายเทคโนโลยี แตบ่ริษัทจะแยกสดัสว่นรายได้แบ่งตาม
ฐานลกูค้า และแบ่งตามประเภทธุรกิจ โดยสดัสว่นรายได้ของธุรกิจด้าน IT solution provider อยู่ที่ประมาณร้อยละ 70 ของรายได้ทัง้หมด 
และการบริการและอื่น ๆ อีกร้อยละ 30 ของรายได้ทัง้หมด ทัง้นี ้สามารถเข้าไปดขู้อมลูที่เป็นเอกสารประชุมนักวิเคราะห์ และ Opportunity 
Day ย้อนหลงัได้โดยมีรายละเอียดปรากฏตามลงิค์ที่แนบมานี ้http://investor.ait.co.th/slides.html  
 

 2.  นายวัชรพงษ์ ไสยสมบัติ ต่อเนื่องจากข้อที่ 1 อยากทราบทิศทางการเติบโตของบริษัท ใน Solution & Services ในด้านต่าง ๆ 
ข้างต้นวา่จะมุง่เน้นไปท่ีด้านใด และปัจจบุนัผลประกอบการสอดคล้องหรือแตกตา่ง จากทิศทางนีอ้ยา่งไรบ้าง ถ้าแตกตา่งจะมีแนวทางใดบ้าง
ที่จะท าให้ผลประกอบการสอดคล้องในอนาคต 
    นายศิริพงษ์ อุ่นทรพันธ์ุ ในปัจจุบนั Network enterprise มีสดัส่วนรายได้มากที่สดุประมาณร้อยละ 24 และ Data Centre 
ประมาณร้อยละ 17 สว่นท่ีเหลอืจะมีสดัสว่นท่ีน้อย ซึ่งในการพิจารณาแนวทางและเป้าหมายของบริษัท บริษัทจะพิจารณาจากแนวโน้มของ
ตลาดเพื่อเตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์ และบคุลากรเพื่อให้สอดคล้องกบัจ านวนงานที่อาจเข้ามา ซึ่งโดยปกติบริษัทด าเนินโครงการกับ
ภาครัฐ โดยบริษัทได้ติดตามแนวโน้มของตลาดโดยตลอดเพื่อเตรียมความพร้อมในทกุด้าน 
 

 3.  นายวัชรพงษ์ ไสยสมบัติ ทางบริษัทได้มีการ Benchmark ใน Solution and Services ตา่งๆ กบั Market ไว้บ้างหรือไม ่Solution 
and Services ในด้านตา่ง ๆ ข้างต้น มีด้านใดที่อยูใ่นล าดบัท่ี 1 หรือควอร์ไทล์ที่ 1 บ้างหรือไม ่และมีด้านใดที่จะมุง่เน้นให้รักษาต าแหนง่ไว้ 
และพฒันาให้ไปอยูล่ าดบัท่ี 1 หรือควอร์ไทล์ที่ 1 ตอ่ไป 
  นายศิริพงษ์ อุ่นทรพนัธ์ุ ในปัจจบุนั Data Centre และ Cloud ไมไ่ด้ก าหนด Benchmark อยา่งไรก็ตามบริษัทได้ด าเนินการเก็บ
ข้อมลูในตลาดเพื่อน ามาพฒันาเทคโนโลยีในอนาคต 
 

 4.  นายวัชรพงษ์ ไสยสมบัติ บริษัทมีการก าหนดกลยทุธ์ Solution & Services Services ในด้านตา่ง ๆ ใน 2-3 ปีข้างหน้า ไว้อยา่งไร 
    นายศิริพงษ์ อุ่นทรพันธ์ุ ในปัจจบุนัธุรกิจด้าน Solution and Services ของบริษัทเติบโตอยา่งตอ่เนื่องทกุปี เนื่องจากเป็นการ
ให้บริการท่ีมคีวามจ าเป็นตอ่ธุรกิจของลกูค้า ซึง่ลกูค้าไมส่ามารถด าเนินการเองได้ ซึง่โดยภาพรวมคาดวา่นา่จะมีการเติบโตขึน้อยา่งตอ่เนื่อง 
ไม่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมเก่ียวกับผลการด าเนินการของบริษัทในปี  2563 และเนื่องจากวาระนีเ้ป็นวาระรับทราบ จึงไม่ต้องมีการ
ลงคะแนนเสยีง 
 
ระเบียบวาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงนิของบริษัทประจ าปี 2563 สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
 ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสรุพร รักตประจิต กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และรองกรรมการผู้จดัการใหญ่  สาย
งานบริการชีแ้จงดงันี ้
 งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เป็นงบการเงินท่ีผู้ตรวจสอบบญัชีรับอนญุาต
จากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ให้ความเห็นวา่ถกูต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมิได้มีเง่ือนไข
ใดๆ ในการให้ความเห็นดงักลา่วในการเปรียบเทียบงบการเงินของปี 2563 กบัปี 2562 (รายละเอียดในหน้า 114-140 ของรายงานประจ าปี) 
โดยมีสาระส าคญัในงบแสดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563  และ 2562 ในสว่น

http://investor.ait.co.th/slides.html
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ของสนิทรัพย์ (รายละเอียดในหน้า 114 ของรายงานประจ าปี) 
 สินทรัพย์หมุนเวียน ในปี 2563 เพิ่มขึน้จ านวน 635,000,000 บาทหรือ ประมาณร้อยละ 12 จากปี 2562 คือเพิ่มขึน้จาก 
5,217,000,000 บาท เป็น 5,852,000,000 บาท ในปี 2562 ซึง่การเพิ่มขึน้สว่นใหญ่มาจากการเปลีย่นแปลงของรายการดงันี ้

1) ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่นเพิ่มขึน้จากของปี 2562 จ านวน 365,000,000 บาท 
2) การเพิ่มขึน้ของสินค้าคงเหลือจ านวน 830,000,000 บาท จากโครงการขนาดใหญ่ เช่น โครงการระบบคลาวด์ของ กสท.

โทรคมนาคม โครงการอาคารรัฐสภาแห่งใหม่และ โครงการสร้างพืน้ฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค 
เป็นต้น โดยที่การเพิ่มขึน้ดงักล่าวข้างต้นจะน ามาสทุธิกับส่วนที่ลดลงของสินทรัพย์ ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า และการลดลงของ
สนิทรัพย์หมนุเวียนดงัตอ่ไปนี ้
2.1)  การลดลงของสนิทรัพย์ที่เกิดจากสญัญา หรือรายได้ที่ยงัไมเ่รียกช าระและเงินประกนัผลงาน จ านวน 401,000,000 บาท 
2.2)  การลดลงของเงินจ่ายลว่งหน้าคา่สนิค้าและบริการจ านวน 156,000,000 บาท  
2.3)  การลดลงของสนิทรัพย์หมนุเวียนอื่น 20,000,000 บาท ซึง่สว่นใหญ่มาจากการลดลงของภาษีซือ้ 

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ในปี 2563 เพิ่มขึน้จ านวน 66,000,000 บาทหรือ ประมาณร้อยละ 13 จากปี 2562 คือเพิ่มขึน้จาก
511,000,000 บาทเป็น 577,000,000 บาท ซึง่การเพิ่มขึน้สว่นใหญ่มาจากการเพิ่มขึน้ของรายการดงันี ้

1)   การเพิ่มขึน้ของสนิทรัพย์ทางการเงินไมห่มนุเวียนอื่น และเงินลงทนุเพิ่มในบริษัท Campana จ านวน 55,000,000 บาท  
2)   การเพิ่มขึน้ของสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่นจ านวน 29,000,000 บาท เนื่องจากการเพิ่มขึน้ของคา่บ ารุงรักษางานโครงการซึง่จ่าย 
 ลว่งหน้าในสว่นท่ีครอบคลมุระยะเวลาการบริการมากกวา่ 1 ปี 
3)   การเพิ่มขึน้ของสนิทรัพย์สิทธิการใช้ จ านวน 25,000,000 บาท เนื่องจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 16 

เร่ืองสญัญาเช่า มาใช้ในปี 2563 โดยก าหนดให้ผู้ เช่ารับรู้สินทรัพย์และหนีส้ินส าหรับสญัญาเช่าทกุรายการที่มีระยะเวลาใน
การเช่ามากกวา่ 12 เดือน เว้นแตส่นิทรัพย์อ้างอิงนัน้มีมลูคา่ต ่า 

4)    การเพิ่มขึน้ของสนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชีจ านวน 20,000,000 บาท สว่นใหญ่เนื่องจากการเพิ่มขึน้ของภาษีเงินได้รอตดั
บญัชีส าหรับผลขาดทนุด้านเครดิตที่คาดวา่จะเกิดขึน้  หรือ คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู ที่บนัทกึเพิ่มในระหวา่งปี 2563 

 รายการเพิ่มขึน้ของสินทรัพย์ไม่หมนุเวียนดงักลา่วข้างต้น 4 รายการสทุธิด้วยการลดลงของอปุกรณ์ให้เช่าลดลง 32,000,000 บาท
เนื่องจากค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ให้เช่าในระหว่างปี 2563 ท าให้โดยสรุปสินทรัพย์รวมของบริษัทในงบการเงินปี 2563 เพิ่มขึน้ประมาณ 
700,000,000 บาท หรือร้อยละ 12 จาก 5,729,000,000 บาท เป็น 6,429,000,000 บาท 
หนีส้ินในปี 2563 ของบริษัทสว่นใหญ่เป็นหนีส้ินหมนุเวียน (รายละเอียดในหน้า 114-115 ของรายงานประจ าปี)  โดยหนีส้ินหมนุเวียนรวม
ของบริษัทในงบการเงินรวมของปี 2562 เพิ่มขึน้ประมาณ 496,000,000 บาท หรือประมาณร้อยละ 18 จาก 2,682,000,000 บาท ในปี 2562 
เป็น 3,178,000,000 บาท ในปี 2563 ซึง่การเพิ่มขึน้สว่นใหญ่ของหนีส้นิหมนุเวียนประกอบด้วยการเพิ่มขึน้ของรายการตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี  ้

1) การเพิ่มขึน้ของเจ้าหนีก้ารค้าและต้นทนุท่ียงัไมเ่รียกช าระจ านวน 602,000,000 บาท และ 117,000,000 บาท ตามล าดบั 
2) การเพิ่มขึน้ของสว่นที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปีของหนีส้ินภายใต้สญัญาการจัดการทางการเงินจ านวน 101,000,000 บาท 

เป็นการเพิ่มขึน้จากการเข้าท าสญัญาจดัการทางการเงินเพิ่มเติม เพื่อให้มีวงเงินกู้ยืมระยะสัน้เพียงพอส าหรับรองรับงานโครงการ
ขนาดใหญ่ที่อาจจะเข้ามา 

3) การเพิ่มขึน้ของหนีส้นิหมนุเวียนอื่น จ านวน 39,000,000 บาท สทุธิด้วยการลดลงของรายการตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้
3.1) การลดลงของเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินจ านวน 150,000,000 บาท  
3.2) การลดลงหนีส้นิตามสญัญาหรือรายได้รับลว่งหน้า จ านวน 193,000,000 บาท  
3.3) การลดลงของการส ารองคา่ปรับงานลา่ช้าจ านวน 38,000,000 บาท เนื่องจากได้จ่ายช าระคา่ปรับแล้วในปี 2563 
 

 หนีส้ินไม่หมุนเวียน ในปี 2563 ในงบการเงินเพิ่มขึน้ 165,000,000 บาทหรือ ประมาณร้อยละ 103 จากปี 2562 คือเพิ่มขึน้จาก 
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161,000,000 บาท เป็น 326,000,000 บาท ซึง่การเพิ่มขึน้สว่นใหญ่เป็นผลมาจาก 
1)  การเพิ่มขึน้ของหนีส้นิภายใต้สญัญาการจดัการทางการเงิน-สทุธิจากสว่นท่ีถึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปีจ านวน 109,000,000 

บาท 
2) การเพิ่มขึน้ของส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานเนื่องจากอตัราคิดลดในการค านวณหนีส้นิผลประโยชน์ระยะยาวของ

พนกังานซึง่อิงกบัอตัราดอกเบีย้ของพนัธบตัรระยะยาวมีการเปลี่ยนแปลงที่ลดลงมาก ทางบริษัท  จึงได้ท าการประเมินส ารอง
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานใหมใ่นปี 2563 โดยมีผลให้บริษัท ต้องส ารองผลประโยชน์ของพนกังานเพิ่มขึน้ 

 โดยสรุป หนีส้ินรวมของบริษัท ในงบการเงินปี 2563 เพิ่มขึน้ประมาณ 661,000,000 บาทหรือ ร้อยละ 23 คือจาก 2,843,000,000 
บาท ในปี 2562 เป็น 3,504,000,000 บาท ในปี 2563 
สว่นของผู้ ถือหุ้น (รายละเอียดในหน้า 115 ของรายงานประจ าปี) ยอดคงเหลอืของปี 2563 เพิ่มขึน้ 39,000,000 บาท หรือ ประมาณร้อยละ 2 
กลา่วคือเพิ่มขึน้จาก 2,886,000,000 บาทในปี 2562 เป็น 2,925,000,000 บาทในปี 2563 ซึ่งสว่นที่เพิ่มขึน้ของผู้ ถือหุ้นสว่นใหญ่มาจากการ
เพิ่มขึน้ของก าไรสะสมที่ยงัไมไ่ด้จดัสรรสทุธิด้วยการจ่ายเงินปันผล 
 รายได้รวมในปี 2563 (รายละเอียดในหน้า 116 ของรายงานประจ าปี) รายได้ในงบการเงินรวมเท่ากบั 6,731,000,000 บาท ลดลง
จากปี 2562 ซึ่งมีจ านวนประมาณ 7,074,000,000 บาท โดยคิดเป็นการลดลงประมาณ 343,000,000 บาทหรือ ร้อยละ 5 โดยการลดลงมี
สาเหตหุลกัเนื่องจากในปี 2563 บริษัทไม่ได้มีงานโครงการขนาดใหญ่เช่นเดียวกบัปีที่แล้ว อีกทัง้งานโครงการขนาดใหญ่ซึ่งอยู่ระหว่างการ
ด าเนินการได้ถกูชะลอออกไปเนื่องจากมาตรการคมุเข้มส าหรับการป้องกนัการติดต่อของโรคโควิด -19 (รายละเอียดในหน้า 119-120 ของ
รายงานประจ าปี) 
 ส าหรับค่าใช้จ่ายรวมของปี 2563 ในงบการเงินมีจ านวนประมาณ 6,216,000,000 บาท ลดลงจากปี 2562 ซึ่งมีจ านวนประมาณ 
6,533,000,000 บาท คิดเป็นลดลงประมาณ 317,000,000 บาทหรือ ร้อยละ 5 สว่นใหญ่มาจากปัจจยัดงันี ้

1) งานโครงการขนาดใหญ่มีต้นทนุขายและบริการลดลงประมาณ 468,000,000 บาทจึงท าให้อตัราก าไรขัน้ต้นสงูขึน้ จากร้อยละ 
14.78 ในปี 2562 เป็นร้อยละ 17.07 ในปี 2563  

2) อยา่งไรก็ตามในปี 2563 คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหารเพิ่มขึน้จากปี 2562 ซึง่สว่นใหญ่คือ การบนัทกึคา่เผ่ือผลขาดทนุด้าน
เครดิตทีค่าดวา่จะเกิดขึน้ (คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู) อีกประมาณ 101,000,000 บาท รายการอื่น ๆ ในงบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จที่
มีการเปลีย่นแปลงแบบมีสาระส าคญัประกอบด้วย 

1)  ได้รับดอกเบีย้จากการช าระเงินลา่ช้าทีเ่รียกเก็บจากลกูหนีร้ายใหญ่ จ านวน 26,000,000 บาท ท าให้ในปี 2563 มี
รายได้ทางการเงินเพิ่มขึน้สทุธิ 23,000,000 บาท  

2)  สว่นแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในการร่วมค้าลดลงจ านวน 21,000,000 บาท 
 ดงันัน้ ในปี 2563 บริษัทมีก าไรสุทธิในงบการเงินรวมจ านวนประมาณ 394,000,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึน้จากปี 2562 ที่มีจ านวน 
392,000,000 บาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ประมาณ 2,000,000 บาท สง่ผลให้ก าไรสทุธิต่อหุ้นในงบการเงินรวม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 มีมลูค่า
เทา่กบั 1 บาท 91 สตางค์ตอ่หุ้น 
  จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม 
 เมื่อปรากฏวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามค าถามใด ๆ ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชมุได้พิจารณาลงมติ 
 ส าหรับระเบียบวาระนีใ้ช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ โดยองค์ประชุมส าหรับระเบียบวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะเข้า
มาร่วมประชมุ 69 ราย นบัเป็นจ านวนหุ้นได้ 74,150,923 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 35.94  ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมด 
 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนมุตัิงบการเงินของบริษัทประจ าปี 2563 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงข้าง
มากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้ดงันี ้
 

Slide  P.38-41 

Slide  P.42 
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มีผู้ ถือหุ้น จ านวนเสยีง ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 74,150,923  100.00 
ไมเ่ห็นด้วย 0 0.00 
งดออกเสยีง 0 - 
บตัรเสยี 0 0.00 
รวม (69 ราย) 74,150,923 100.00  

 
หมายเหตุ ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้จากตอนเร่ิมประชมุจ านวน 1 ราย คิดเป็น 1,800 หุ้น รวมมีจ านวนเสียงในวาระนีท้ัง้สิน้ 
74,150,923 เสยีง 
 
ระเบียบวาระที่ 4  พิจารณารับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล และพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินก าไร และการจ่ายเงินปันผล
ประจ าปี 2563  
 ประธานฯ มอบหน้าที่ให้ นางสาวศรินทร์ จนัทรนิภาพงศ์ เลขานกุารบริษัท เป็นผู้ ชีแ้จงถึงการพิจารณาจดัสรรก าไร และจ่ายเงินปัน
ผลดงัต่อไปนี ้บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต ่ากว่าร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิ ในกรณีที่ไม่มีเหตุจ าเป็นอื่นใดในการใช้เงินนัน้ และการ
จ่ายเงินปันผลนัน้จะต้องไมก่ระทบตอ่การด าเนินงานปกติของบริษัทอยา่งมีนยัส าคญั ปี 2563 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทมีก าไรสทุธิ
ทัง้สิน้ประมาณ 394,000,000 บาท ซึง่เป็นจ านวนที่สามารถจดัสรรการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้ โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 
 (1)  บริษัทได้จดัสรรก าไรสทุธิเป็นทนุส ารองคิดเป็นร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียนของบริษัท ซึ่งครบตามที่บญัญัติไว้ในมาตรา 116 
แหง่ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากดั และ ข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 47 แล้ว ดงันัน้ บริษัทจึงไมม่ีการจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีเป็นเงินทนุส ารองตาม
กฎหมายเพิ่มเติมอีก  
 (2)  จ่ายเงินปันผลประจ าปี 2563 ส าหรับผลการด าเนินงานในปี 2563 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้ 257,901,121.25 บาท ในอตัรา
หุ้นละ 1.25 บาท โดยก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิได้รับเงินปันผลในวนัท่ี 21 เมษายน 2564 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที่ 6 
พฤษภาคม 2564 ทัง้นี ้เนื่องจากบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 1 ครัง้ เมื่อวนัที่ 9 กนัยายน 2563 จ านวน 51,580,224.25 บาท  
ในอตัราหุ้นละ 0.25 บาท ดงันัน้บริษัทได้จ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินกิจการในปี 2563 รวมเป็นเงินจ านวนทัง้สิน้ 309,481,345.50 
บาท หรือคิดเป็นในอตัรา 1.50 บาท ตอ่หุ้น ซึง่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท  
 (3)  ก าไรสทุธิสว่นท่ีเหลอื บริษัทจะจดัไว้เป็นก าไรสะสมและยงัไมจ่ดัสรรตอ่ไป 
จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม 
เมื่อปรากฏวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามค าถามใด ๆ  ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชมุได้พิจารณาลงมติ 
 

ส าหรับระเบียบวาระนีใ้ช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ โดยองค์ประชุมส าหรับระเบียบวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะเข้ามาร่วม
ประชมุ 69 ราย นบัเป็นจ านวนหุ้นได้ 74,150,923 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 35.94 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมด 
 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว โดยรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและมีมติอนุมตัิจัดสรรเงินก าไร และการจ่ายเงินปันผล
ประจ าปี 2563 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้ดงันี  ้
 
 
 
 
 



 

 

 19 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการเดิมที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 
 ประธานฯ ได้ขอให้นายพงษ์เทพ ผลอนนัต์ รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาคา่ตอบแทน ชีแ้จงดงันี ้ตามระเบียบข้อบงัคบับริษัท ในหมวด 3 ข้อ 16 ก าหนดไว้วา่ ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นทกุครัง้ จะต้อง
มีการเลอืกตัง้กรรมการใหมแ่ทนกรรมการท่ีออกตามวาระ โดยก าหนดไว้ให้ กรรมการออกครัง้ละ 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการ คือ 4 ทา่น และ
จากการประชมุคณะกรรมการครัง้ที่ 1/2564 เมื่อวนัท่ี 11 กมุภาพนัธ์ 2564 มีกรรมการ 4 ทา่นท่ีต้องออกตามวาระดงันี ้
 จากการประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2564 เมื่อวนัท่ี 11 กมุภาพนัธ์ 2564 มีกรรมการท่ีครบวาระการด ารงต าแหนง่จ านวน 4 
ทา่น ซึง่เทา่กบัอตัรา 1 ใน 3 ของจ านวนคณะกรรมการทัง้หมด ปรากฏตามรายช่ือดงัตอ่ไปนี ้
 

 ชื่อ      ต าแหน่ง  
 1. นายธนารักษ์ พงษ์เภตรา กรรมการอิสระ  
 2. นายภิสกั จารุดิลก กรรมการบริษัท  
 3. นายศรีภพ สารสาส กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา 
    คา่ตอบแทน 
 4. นายสรุพร รักตประจิต กรรมการ กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน กรรมการบริหาร 
 

 ทัง้นี ้เพื่อความโปร่งใส กรรมการท่ีถกูเลอืกตัง้จะไมอ่ยูใ่นท่ีประชมุระหวา่งเลอืกตัง้วาระนี  ้  
ในการพิจารณาเสนอช่ือกรรมการแทนกรรมการเดิมที่ออกจากต าแหนง่ตามวาระ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาคา่ตอบแทน ด าเนินการสรรหาและพิจารณาเสนอช่ือผู้ที่มีความเหมาะสมในการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการใหม่แทนกรรมการ
เดิมที่ออกจากต าแหนง่ตามวาระตอ่คณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน (กรรมการท่ีมีสว่นได้เสยีได้ออก
จากห้องประชมุและมิได้ร่วมพิจารณา) ได้พิจารณาคณุสมบตัขิองกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหนง่ตามวาระในการประชมุสามญัผู้ ถือ
หุ้น ประจ าปี 2564 ทัง้ 4 ทา่นแล้วเห็นว่าบคุคลทัง้ 4 ท่านนีเ้ป็นบคุคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และประวตัิการท างานที่ดี มี
ภาวะผู้น า วิสยัทศัน์กว้างไกล รวมทัง้มีคณุธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทศันคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพออนัเป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินกิจการของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มี ลักษณะต้องห้ามตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด และ
พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เก่ียวข้อง 
 ส าหรับผู้ที่จะด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการอิสระก็เป็นผู้ที่มีคณุสมบตัิความเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามข้อก าหนดของส านกังาน
คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 
คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรน าเสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2564 เพื่อพิจารณาเลือกตัง้กรรมการที่ครบก าหนดออกจาก
ต าแหนง่ตามวาระทัง้ 4 ทา่นข้างต้นกลบัเข้าด ารงต าแหนง่อีกวาระหนึง่ 
จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม 
เมื่อปรากฏวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามค าถามใด ๆ ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชมุได้พิจารณาลงมติ 

มีผู้ ถือหุ้น จ านวนเสยีง ร้อยละของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 74,150,923 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย 0 0.00 
งดออกเสยีง 0 - 
บตัรเสยี 0 0.00 
รวม (69 ราย) 74,150,923 100.00 
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ส าหรับระเบียบวาระนีใ้ช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ โดยองค์ประชุมส าหรับระเบียบวาระนีใ้ช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์  โดยองค์
ประชมุส าหรับระเบียบวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะเข้ามาร่วมประชุม  69 ราย นบัเป็นจ านวนหุ้นได้ 74,150,923 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 
35.94 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมด โดยมีการแจ้งองค์ประชุมก่อนการลงมติกรรมการแต่ละท่าน ปรากฏว่าองค์ประชุมของกรรมการ
แตล่ะทา่นมีจ านวนเทา่กนัทัง้หมด 
 
มติที่ประชุม  ที่ประชมุพิจารณาแล้ว และมีมติอนมุตัิให้เลอืกตัง้ (1) นายธนารักษ์ พงษ์เภตรา (2) นายภิสกั จารุดิลก (3) นายศรีภพ สารสาส 
และ (4) นายสรุพร รักตประจิต กรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหนง่ตามวาระกลบัเข้าด ารงต าแหนง่ตอ่ไปอีกหนึง่วาระ ด้วยเสยีงข้างมาก
ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนโดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
 

5.1 มีมติอนมุตัิแตง่ตัง้ นายธนารักษ์ พงษ์เภตรา เป็นกรรมการอิสระของบริษัท ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้
มีผู้ ถือหุ้น จ านวนเสยีง ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ

หุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
เห็นด้วย 74,014,273 99.82 
ไมเ่ห็นด้วย 136,650 0.18 
งดออกเสยีง 0 - 
บตัรเสยี 0 0.00 
รวม (69 ราย) 74,150,923 100.00 

 

5.2 มีมติอนมุตัิแตง่ตัง้ นายภิสกั จารุดิลก เป็นกรรมการของบริษัท ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้
มีผู้ ถือหุ้น จ านวนเสยีง ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ

หุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
เห็นด้วย 74,040,023 99.85 
ไมเ่ห็นด้วย 110,900 0.15 
งดออกเสยีง 0 - 
บตัรเสยี 0 0.00 
รวม (69 ราย) 74,150,923 100.00 

 

5.3 มีมตอินมุตัิแตง่ตัง้ นายศรีภพ สารสาส เป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ของบริษัท 
ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

มีผู้ ถือหุ้น จ านวนเสยีง ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 71,463,005 96.38 
ไมเ่ห็นด้วย 2,687,918 3.62 
งดออกเสยีง 0 - 
บตัรเสยี 0 0.00 
รวม (69 ราย) 74,150,923 100.00 
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5.4 มีมติอนมุตัิแตง่ตัง้ นายสรุพร รักตประจิต เป็นกรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน กรรมการบริหารของบริษัท ด้วย
คะแนนเสยีงดงันี ้

มีผู้ ถือหุ้น จ านวนเสยีง ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 72,123,423 97.27 
ไมเ่ห็นด้วย 2,027,500 2.73 
งดออกเสยีง 0 - 
บตัรเสยี 0 0.00 
รวม (69 ราย) 74,150,923 100.00 

 
ระเบียบวาระที่ 6  พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัทประจ าปี 2564  
 ประธานฯ ได้ขอให้นายพงษ์เทพ ผลอนนัต์ รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน โดยได้ชีแ้จงว่าที่ประชุมกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2564 เมื่อวนัที่ 11 กุมภาพนัธ์ 2564 ได้พิจารณาข้อเสนอของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนและมีมติขอเสนอตอ่ที่ประชมุ ดงันี ้
1. อนมุตัิอตัราเบีย้ประชมุและคา่ตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน โดยอตัราเบีย้ประชมุและคา่ตอบแทนดงักลา่วเป็นอตัราเดิมทีเ่คยอนมุตัิตัง้แตปี่ 2558 
2. อนมุตัิเงินบ าเหน็จกรรมการประจ าปี 2563 เป็นเงินจ านวน 11,800,000 บาท โดยให้ประธานกรรมการเป็นผู้จดัสรร และให้จา่ยจาก
คา่ใช้จา่ยในปี 2564  
 จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม 

  เมื่อปรากฏวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามค าถามใด ๆ ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชมุได้พิจารณาลงมติ 
 
  ส าหรับระเบียบวาระนีใ้ช้คะแนนเสยีงคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเป็นเกณฑ์ 
โดยองค์ประชมุส าหรับระเบียบวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะเข้ามาร่วมประชุม 69 ราย นบัเป็นจ านวนหุ้นได้ 74,150,923 หุ้น คิดเป็น
ร้อยละ 35.94 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด โดยมีการแจ้งองค์ประชุมก่อนการลงมติกรรมการแต่ละท่าน ปรากฏว่าองค์ประชุมของ
กรรมการแตล่ะทา่นมีจ านวนเทา่กนัทัง้หมด 
 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนมุตัิการก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจ าปี  2564 ตามที่คณะกรรมการเสนอทกุ
ประการ ด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ โดยมีรายละเอียดดงันีต้อ่ไปนี ้
 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน 
ค่าเบีย้ประชุม 
(1) ประธานกรรมการ   25,000 บาท/คน/ครัง้ 
(2) กรรมการ 17,000 บาท/คน/ครัง้ 
(3) ประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000 บาท/คน/ครัง้ 
(4) กรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท/คน/ครัง้ 
(5) ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 25,000 บาท/คน/ครัง้ 
(6) กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 20,000 บาท/คน/ครัง้ 
ค่าตอบแทนรายเดือน 
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ต าแหน่ง ค่าตอบแทน 
(1) ประธานกรรมการ 25,000 บาท/คน/เดือน 
(2) กรรมการ 13,000 บาท/คน/เดือน 
(3) ประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000 บาท/คน/เดือน 
(4) กรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท/คน/เดือน 

 
อนึง่ คา่ตอบแทนกรรมการ และกรรมการชดุยอ่ยของบริษัท ประจ าปี 2564 เปรียบเทยีบกบัปี 2563 มีรายละเอียดดงันี ้

 

ต าแหน่ง ปี 2564 (ที่เสนอ) ปี 2563 
ค่าเบีย้ประชุม 
(1) ประธานกรรมการ   25,000 บาท/คน/ครัง้ 25,000 บาท/คน/ครัง้ 
(2) กรรมการ 17,000 บาท/คน/ครัง้ 17,000 บาท/คน/ครัง้ 
(3) ประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000 บาท/คน/ครัง้ 25,000 บาท/คน/ครัง้ 
(4) กรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท/คน/ครัง้ 20,000 บาท/คน/ครัง้ 
(5) ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน 

 25,000 บาท/คน/ครัง้  25,000 บาท/คน/ครัง้ 

(6) กรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน 

20,000 บาท/คน/ครัง้ 20,000 บาท/คน/ครัง้ 

ค่าตอบแทนรายเดือน 
(1) ประธานกรรมการ 25,000 บาท/คน/เดือน 25,000 บาท/คน/เดือน 
(2) กรรมการ 13,000 บาท/คน/เดือน 13,000 บาท/คน/เดือน 
(3) ประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000 บาท/คน/เดือน 25,000 บาท/คน/เดือน 
(4) กรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท/คน/ครัง้ 20,000 บาท/คน/ครัง้ 

 
มีผู้ ถือหุ้น จ านวนเสยีง ร้อยละของจ านวนเสยีง

ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มา
ประชมุ  

เห็นด้วย 74,040,023 99.85 
ไมเ่ห็นด้วย 110,900 0.15 
งดออกเสยีง 0 0.00 
บตัรเสยี 0 0.00 
รวม (69 ราย) 0 100.00 
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ระเบียบวาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีของบริษัท และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2564  
  ประธานฯ ได้ขอให้นายโชคชยั ตัง้พลูสินธนา ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชีแ้จงดงันี ้ตามข้อบงัคบับริษัท ในหมวด 8 ข้อ 54 
ก าหนดไว้วา่ ให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษัท และจากการประชุมของ
คณะกรรมการตรวจสอบครัง้ที่ 1/2564 เมื่อวนัที่ 11 กมุภาพนัธ์ 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมพิจารณาคดัเลือกผู้ตรวจสอบบญัชี
ของบริษัทในปี 2564 แล้วมีมติเสนอผลการพิจารณาต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 
เพื่อแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทในปี 2564  คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นส านกังานสอบบญัชีของบริษัท ส าหรับรอบ 
ระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และอนมุตัิคา่สอบบญัชี โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1.  นางสาวมณี  รัตนบรรณกิจ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 5313 และ/หรือ 
2. นายเติมพงษ์ โอปนพนัธุ์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 4501 และ/หรือ 
3. นางสาวสมุาล ี รีวราบณัฑิต  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 3970  

พร้อมทัง้ก าหนดคา่สอบบญัชีเป็นจ านวนเงิน 1,680,000 บาท ตอ่ปี ซึง่เป็นราคาที่ไมไ่ด้มีความเปลี่ยนแปลงจากปี 2563 จึงขอให้ที่ประชุมได้
พิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีตามรายนามดงักลา่ว พร้อมทัง้ค่าสอบบญัชีประจ าปี 2564 จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้
ซกัถาม 
เมื่อปรากฏวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามค าถามใด ๆ ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชมุได้พิจารณาลงมติ  
 

ส าหรับระเบียบวาระนีใ้ช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ โดยองค์ประชุมส าหรับระเบียบวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะเข้ามาร่วม
ประชมุ 69 ราย นบัเป็นจ านวนหุ้นได้ 74,150,923 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 35.94 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมด 
 

มติที่ประชุม  ที่ประชมุมีมติอนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่ตอบแทนประจ าปี 2564 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสยีงข้าง
มากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้ดงันี ้
 

มีผู้ ถือหุ้น จ านวนเสยีง ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 74,150,923 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย 0 0 
งดออกเสยีง 0 - 
บตัรเสยี 0 0.00 
รวม (69 ราย) 74,150,923 100.00 

 
ระเบียบวาระที่ 8 อื่น ๆ 
-ไมม่ี- 
 เมื่อไม่มีค าถามจากผู้ ถือหุ้นอื่น ๆ แล้ว ประธานฯ จึงได้ขอปิดการประชุม  และยงัให้ผู้ ถือหุ้นสามารถซกัถามได้หลงัการประชุมและได้กลา่ว
ขอขอบคณุผู้ ถือหุ้นทกุทา่นท่ีมาเข้าร่วมประชมุในวนันี ้โดยทางบริษัทจะน าข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ไปปรึกษาหารือกนัตอ่ไป 
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 ปิดการประชมุเวลา 11.20 น. 
 

 

          นายธนา ไชยประสทิธ์ิ 
                               ประธานท่ีประชมุ 
 

 

                                  นายศิริพงษ์  อุน่ทรพนัธุ์                            นายสรุพร  รักตประจิต 
                                            กรรมการ                        กรรมการ 
 

 

                               นางสาวศรินทร์ จนัทรนิภาพงศ์ 
                                       เลขานกุารบริษัท 
                                 ผู้บนัทกึรายงานการประชมุ 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2 
รายละเอียดเบือ้งต้นของใบส าคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของ บริษัท  

แอ็ดวานซ์อนิฟอร์เมชั่นเทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 2 (AIT-W2) 
ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 3 

 
ผู้ออกหลักทรัพย์ บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “AIT”) 
ประเภทของหลกัทรัพย์ ใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

ครัง้ที่ 2 (“ใบส าคญัแสดงสทิธิฯ” หรือ “AIT-W2”) 
ชนิดของใบส าคัญแสดงสทิธิฯ ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือและสามารถโอนเปลีย่นมือได้ 
อายุของใบส าคัญแสดงสิทธิฯ 2 ปี นบัตัง้แตว่นัท่ีออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิฯ 
จ านวนใบส าคัญแสดงสทิธิฯที่
ออกและเสนอขาย 

ไมเ่กิน 515,802,242 หนว่ย ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เปลีย่นแปลงมลูคา่ที่ตราไว้ของหุ้น หรือ 
ไมเ่กิน 103,160,448 หนว่ย ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นมีมติไม่อนุมัติให้เปลีย่นแปลงมลูคา่ที่ตราไว้ของหุ้น 

จ านวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับ
ใบส าคัญแสดงสทิธิฯ 

ไม่เกิน 515,802,242 หุ้น ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงมลูค่าที่ตราไว้ของหุ้น (มูล
คา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด
ของบริษัทฯ หรือ 
ไมเ่กิน 103,160,448 หุ้น ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นมีมติไม่อนุมัติให้เปลีย่นแปลงมลูคา่ที่ตราไว้ของหุ้น (มลู
คา่ที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท) คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด
ของบริษัทฯ 

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

(อาจเปลีย่นแปลงได้ตามเง่ือนไขการปรับสทิธิ) 
ราคาใช้สิทธิ 2.00 บาทตอ่หุ้น ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นมีมติอนุมตัิให้เปลีย่นแปลงมลูคา่ที่ตราไว้ของหุ้น  

(มลูคา่ทีต่ราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) หรือ 
10.00 บาทตอ่หุ้น ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นมีมติไม่อนุมตัใิห้เปลีย่นแปลงมลูคา่ที่ตราไว้ของหุ้น (มลูคา่ที่
ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท)  
เว้นแตจ่ะมีการปรับราคาการใช้สทิธิตามเง่ือนไขการปรับสทิธิ 

วันที่ออกและเสนอขาย 
ใบส าคัญแสดงสทิธิฯ 

คณะกรรมการบริษัท หรือ กรรมการผู้จดัการใหญ่ หรือ บคุคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท หรือ กรรมการผู้จดัการใหญ่ เป็นผู้มีอ านาจในการก าหนดวนัที่ออกและเสนอขายใบส าคญั
แสดงสทิธิฯ หลงัจากได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

วิธีการเสนอขาย จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุ้น ในอตัราสว่น 2 หุ้นสามญัเดิมตอ่
ใบส าคญัแสดงสทิธิฯ 1 หนว่ย ในกรณีที่มีเศษของใบส าคญัแสดงสทิธิฯ เหลอืจากการค านวณตาม
อตัราสว่นการจดัสรรใบส าคญัสทิธิฯ ดงักลา่ว ให้ตดัเศษดงักลา่วทิง้ทัง้จ านวน โดยก าหนดรายช่ือผู้
ถือหุ้นท่ีจะได้รับการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิฯ (Record Date) ในวนัท่ี 10 มกราคม 2565  
บริษัทมีสทิธิใช้ดลุยพินิจในการไมจ่ดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท หากการจดัสรร
ดงักลา่วท าให้บริษัทมีหน้าที่ต้องปฏิบตัิตามกฎหมายตา่งประเทศ 
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ระยะเวลาการใช้สิทธิ และ
ก าหนดการใช้สทิธิ 

 

ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิฯ สามารถใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิฯ ได้ในวนัท าการสดุท้ายของเดือน
มีนาคมและกนัยายน ตลอดอายขุองใบส าคญัแสดงสทิธิฯ โดยสามารถเร่ิมใช้สทิธิครัง้แรกได้ในเดือน
กนัยายน 2565 และวนัใช้สทิธิครัง้สดุท้าย คือ วนัท่ีใบส าคญัแสดงสทิธิฯ มีอายคุรบ 2 ปี โดยบริษัทฯ 
จะระบรุะยะเวลาการใช้สทิธิและก าหนดการใช้สทิธิที่แนน่อนในข้อก าหนดสทิธิของบริษัทฯ  
ทัง้นี ้ในกรณีที่วนัใช้สทิธิตรงกบัวนัหยดุท าการของบริษัทฯ หรือตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้
เลือ่นวนัใช้สทิธิดงักลา่วเป็นวนัท าการสดุท้ายก่อนหน้าวนัใช้สทิธิดงักลา่ว  

ตลาดรองของ 
ใบส าคัญแสดงสทิธิฯ 

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ตลาดรองของหุ้นสามัญ 
ที่เกดิจากการใช้สทิธิ 

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

นายทะเบียน บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่
เพื่อรองรับการปรับสทิธิ 

เมื่อมีการด าเนินการปรับราคาใช้สทิธิและอตัราการใช้สทิธิตามเง่ือนไขในการปรับสทิธิตามที่ก าหนด
ไว้ในข้อก าหนดสิทธิและเง่ือนไขของใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ซึ่งเป็นเหตทุี่ก าหนดไว้ใน ข้อ 11 (4) (ข) 
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ.34/2551 เร่ือง การขออนญุาตและการอนญุาตให้
เสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นท่ีออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบส าคญัแสดงสิทธิ 
ลงวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2551 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 
ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัท หรือ กรรมการผู้ จัดการใหญ่ หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท หรือ กรรมการผู้ จัดการใหญ่ เป็นผู้ มีอ านาจในการก าหนดเง่ือนไข และ
รายละเอียดอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการปรับราคาใช้สทิธิและอตัราการใช้สทิธิ 
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ผลกระทบต่อผู้ถอืหุ้น ผลกระทบตอ่สดัสว่นการถือหุ้น (Control Dilution) 
กรณีที่มีการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ครบทัง้จ านวน และผู้ ใช้สิทธิมิใช่ผู้ ถือหุ้น
เดิมของบริษัทฯ จะเกิดผลกระทบตอ่สดัสว่นการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นเดิม โดยผู้ ถือหุ้นเดิมจะมีสดัสว่น
การถือหุ้นลดลงไม่เกินร้อยละ 33.33 เมื่อเทียบกับสดัส่วนการถือหุ้นก่อนการออกและเสนอขาย
ใบส าคญัแสดงสทิธิฯ โดยมีรายละเอียดการค านวณดงันี ้
 

ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เปลีย่นแปลงมลูคา่ที่ตราไว้ของหุ้น 
Qo  =  จ านวนหุ้นสามญัที่ออกและจ าหนา่ยแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ จ านวน 1,031,604,485 หุ้น 
Qw = จ านวนหุ้นสามญัที่รองรับใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ที่จะออกและเสนอขายในครัง้นี ้จ านวนไม่

เกิน 515,802,242 หุ้น 
Control Dilution = Qw / (Qo + Qw) = ไมเ่กินร้อยละ 33.33 
 

ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นมีมติไม่อนุมัติให้เปลีย่นแปลงมลูคา่ที่ตราไว้ของหุ้น 
Qo  =  จ านวนหุ้นสามญัที่ออกและจ าหนา่ยแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ จ านวน 206,320,897 หุ้น 
Qw = จ านวนหุ้นสามญัที่รองรับใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ที่จะออกและเสนอขายในครัง้นี ้จ านวนไม่

เกิน 103,160,448 หุ้น 
Control Dilution = Qw / (Qo + Qw) = ไมเ่กินร้อยละ 33.33 
 

ผลกระทบตอ่ราคา (Price Dilution) 
กรณีที่มีการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดงสทิธิฯ ครบทัง้จ านวน จะเกิดผลกระทบต่อราคา 
โดยจะลดลงไม่เกินร้อยละ 25.79  ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงมลูค่าที่ตราไว้ของ
หุ้น และ ลดลงไม่เกินร้อยละ 25.79 ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นมีมติไม่อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงมลูค่าที่ตราไว้
ของหุ้น โดยมีรายละเอียดการค านวณดงันี ้
 

ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เปลีย่นแปลงมลูคา่ที่ตราไว้ของหุ้น 
P0 = ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย ค านวณจากราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุ้นที่มีการซือ้ขาย

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง  15 วันท าการติดต่อกันก่อนวันที่
คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ ออก
ใบส าคญัแสดงสทิธิฯ โดยราคาที่น ามาถวัเฉลีย่ดงักลา่วเป็นราคาเฉลีย่ของการซือ้ขายหุ้นใน
แตล่ะวนั ซึง่เทา่กบั 8.85 บาทตอ่หุ้น 

P1 = ราคาใช้สทิธิ ซึง่เทา่กบั 2.00 บาท 
P2 = ราคาตลาดภายหลงัการเสนอขาย 
Qo  =  จ านวนหุ้นสามญัที่ออกและจ าหนา่ยแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ จ านวน 1,031,604,485 หุ้น 
Qw = จ านวนหุ้นสามญัที่รองรับใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ที่จะออกและเสนอขายในครัง้นี ้จ านวนไม่

เกิน 515,802,242 หุ้น 
P2 = [(P0 x Qo) + (P1 x Qw)]/(Qo + Qw) 
 

Price Dilution = (P0 - P2)/P0 = ไมเ่กินร้อยละ 25.79 
 

ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นมีมติไม่อนุมัติให้เปลีย่นแปลงมลูคา่ที่ตราไว้ของหุ้น 
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P0 = ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย ค านวณจากราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุ้นที่มีการซือ้ขาย
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง  15 วันท าการติดต่อกันก่อนวันที่
คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ ออก
ใบส าคญัแสดงสทิธิฯ โดยราคาที่น ามาถวัเฉลีย่ดงักลา่วเป็นราคาเฉลีย่ของการซือ้ขายหุ้นใน
แตล่ะวนั ซึง่เทา่กบั 44.25 บาทตอ่หุ้น 

P1 = ราคาใช้สทิธิ ซึง่เทา่กบั 10.00 บาท 
P2 = ราคาตลาดภายหลงัการเสนอขาย 
Qo  =  จ านวนหุ้นสามญัที่ออกและจ าหนา่ยแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ จ านวน 206,320,897 หุ้น 
Qw = จ านวนหุ้นสามญัที่รองรับใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ที่จะออกและเสนอขายในครัง้นี ้จ านวนไม่

เกิน 103,160,448 หุ้น 
P2 = [(P0 x Qo) + (P1 x Qw)]/(Qo + Qw) 
 

Price Dilution = (P0 - P2)/P0 = ไมเ่กินร้อยละ 25.79 
 

ผลกระทบตอ่สว่นแบง่ก าไร (Earnings per share dilution) 
กรณีที่มีการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ครบทัง้จ านวน จะเกิดผลกระทบต่อสว่น
แบ่งก าไร โดยจะลดลงไม่เกินร้อยละ 33.33  ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงมลูค่าที่
ตราไว้ของหุ้น และ ลดลงไม่เกินร้อยละ 33.33 ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นมีมติไม่อนุมัติให้เปลี่ยนแปลง
มลูคา่ที่ตราไว้ของหุ้น โดยมีรายละเอียดการค านวณดงันี ้
 

ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เปลีย่นแปลงมลูคา่ที่ตราไว้ของหุ้น 
EPS0  =  ก าไรสทุธิตอ่หุ้นก่อนการเสนอขาย 
EPS1  =  ก าไรสทุธิตอ่หุ้นหลงัการเสนอขาย 
ทัง้นีก้ าไรสทุธิตอ่หุ้น หมายถึง ก าไรสทุธิตอ่หุ้นในช่วง 4 ไตรมาสย้อนหลงัตัง้แตว่นัท่ี 1 ตลุาคม 2563 
จนถึง 30 กนัยายน 2564 
โดยที่ก าไรสทุธิตอ่หุ้นหลงัการเสนอขาย = ก าไรสทุธิ / (Qo + Qw) 
Qo   =   จ านวนหุ้นสามญัที่ออกและจ าหนา่ยแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ จ านวน 1,031,604,485 หุ้น 
Qw   =    จ านวนหุ้นสามญัที่รองรับใบส าคญัแสดงสทิธิฯ ที่จะออกและเสนอขายใน ครัง้นี ้จ านวนไม่

เกิน 515,802,242 หุ้น 
Earnings per share dilution = (EPS0 – EPS1)/EPS0 = (0.51-0.34)/(0.51) 
Earnings per share dilution = (EPS0 – EPS1)/EPS0 = ไมเ่กินร้อยละ 33.33 
 

ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นมีมติไม่อนุมัติให้เปลีย่นแปลงมลูคา่ที่ตราไว้ของหุ้น 
EPS0  =   ก าไรสทุธิตอ่หุ้นก่อนการเสนอขาย 
EPS1  =   ก าไรสทุธิตอ่หุ้นหลงัการเสนอขาย 
ทัง้นีก้ าไรสทุธิตอ่หุ้น หมายถึง ก าไรสทุธิตอ่หุ้นในช่วง 4 ไตรมาสย้อนหลงัตัง้แตว่นัท่ี 1 ตลุาคม 2563 
จนถึง 30 กนัยายน 2564 
โดยที่ก าไรสทุธิตอ่หุ้นหลงัการเสนอขาย = ก าไรสทุธิ / (Qo + Qw) 
Qo  =  จ านวนหุ้นสามญัที่ออกและจ าหนา่ยแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ จ านวน 206,320,897 หุ้น 
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Qw  =   จ านวนหุ้นสามญัที่รองรับใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ที่จะออกและเสนอขายในครัง้นี ้จ านวนไม่
เกิน 103,160,448 หุ้น 

Earnings per share dilution = (EPS0 – EPS1)/EPS0 = (2.53-1.69)/(2.53) 
Earnings per share dilution = (EPS0 – EPS1)/EPS0 = ไมเ่กินร้อยละ 33.33 

ข้อก าหนดกรณีที่มีใบส าคัญ
แสดงสทิธิฯ เหลอือยู่ 

บริษัทฯ จะด าเนินการยกเลกิใบส าคญัแสดงสทิธิฯ ท่ีเหลอือยูท่ัง้จ านวน 

เงื่อนไขปรับสทิธิใบส าคัญ
แสดงสทิธิ 

บริษัทฯ จะด าเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนตลอด
อายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดที่อาจกระทบต่อสิทธิของผู้ ถือหุ้ น โดยมี
วตัถปุระสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิไมใ่ห้น้อยไปกวา่เดิม ดงันี  ้
1. เมื่อบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงมลูค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามญัของบริษัทฯ อนัเป็นผลมาจากการ

รวมหุ้นหรือแบง่แยกหุ้น 
2. เมื่อบริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามญัที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทัว่ไป และ/

หรือ บคุคลในวงจ ากดั ใน “ราคาสทุธิต่อหุ้นของหุ้นสามญัที่ออกใหม่” ค านวณได้ต ่ากว่าร้อยละ 
90 ของ “ราคาตลาดตอ่หุ้นของหุ้นสามญัของบริษัทฯ” 

3. เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหลกัทรัพย์ออกใหมใ่ดๆ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทัว่ไป และ/
หรือ บุคคลในวงจ ากดั โดยที่หลกัทรัพย์นัน้ให้สิทธิแก่ผู้ ถือหลกัทรัพย์ในการใช้สิทธิแปลงสภาพ 
หรือเปลี่ยนเป็นหุ้นสามญั หรือให้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญั เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบส าคญั
แสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญั โดยที่ “ราคาสทุธิต่อหุ้นของหุ้นสามญัที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ” 
ดงักลา่ว ค านวณได้ต ่ากวา่ร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดตอ่หุ้นของหุ้นสามญัของบริษัทฯ” 

4. เมื่อบริษัทฯ จ่ายปันผลทัง้หมดหรือบางสว่นเป็นหุ้นสามญัให้แก่ผู้ ถือหุ้น 
5. เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกวา่ที่ระบใุนข้อก าหนดสทิธิ 
6. ในกรณีที่มีเหตกุารณ์ใดๆ อนัท าให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์อนัพึงได้ 

โดยที่เหตุการณ์ใดๆ นัน้ไม่ได้ก าหนดอยู่ในข้อ 1 ถึง 5 บริษัทฯ จะพิจารณาเพื่อก าหนดการ
เปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อตัราการใช้สิทธิใหม่ (หรือปรับจ านวนหน่วยใบส าคญั
แสดงสิทธิแทนอตัราการใช้สิทธิ) อย่างเป็นธรรม โดยไม่ท าให้สิทธิของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ
ด้อยไปกวา่เดิม 

ทัง้นีม้อบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือ กรรมการผู้จดัการใหญ่ หรือ บคุคลที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท หรือ กรรมการผู้จดัการใหญ่ เป็นผู้มีอ านาจในการพิจารณาก าหนดเง่ือนไข 
และรายละเอียดอื่นที่เก่ียวข้องกบัการปรับหรือการเปลีย่นแปลงอตัราการใช้สทิธิและราคาใช้สทิธิ 
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เงื่อนไขอื่นๆ คณะกรรมการบริษัท หรือ กรรมการผู้จดัการใหญ่ หรือ บคุคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท หรือ กรรมการผู้ จัดการใหญ่ เป็นผู้มีอ านาจในการก าหนดหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และ
รายละเอียดอื่นๆ ของใบส าคญัแสดงสทิธิฯ ซึง่รวมถึง แตไ่มจ่ ากดัเพียง การก าหนดวนัออกและเสนอ
ขายใบส าคญัแสดงสิทธิฯ การก าหนดเง่ือนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบัการปรับราคาใช้
สทิธิและอตัราการใช้สิทธิ การเข้าเจรจา ตกลง และลงนามในเอกสารและสญัญาต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
รวมทัง้ด าเนินการตา่งๆ อนัจ าเป็นและสมควรอนัเก่ียวเนื่องกบัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดง
สิทธิฯ ในครัง้นี ้ซึ่งรวมถึงการน าใบส าคัญแสดงสิทธิฯ และหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนด าเนินการขอ
อนญุาตตอ่หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 
 

ทัง้นี ้บริษัทฯ จะไม่ขยายอายใุบส าคญัแสดงสิทธิฯ ไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงราคาและอตัราการใช้สิทธิ 
เว้นแตก่ารเป็นการปรับตามเง่ือนไขการปรับสทิธิ 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3 
สารสนเทศการออกและเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบส าคัญแสดงสทิธิ 

ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 73/2558 
ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4 

 

1.   รายละเอียดการเสนอขาย 
1.1 จ านวนหุ้นเพิ่มทุน 

ไม่เกิน 515,802,242 หุ้น ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงมลูค่าที่ตราไว้ของหุ้น (มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) 
คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ หรือ ไม่เกิน 103,160,448 หุ้น ในกรณีที่ผู้ ถือ
หุ้นมีมติไม่อนุมัติให้เปลีย่นแปลงมลูคา่ที่ตราไว้ของหุ้น (มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท) คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของจ านวนหุ้นที่
ออกและจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯเพื่อรองรับการใช้สทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท แอ็ดวานซ์ 
อินฟอร์เมชัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 2 (“ใบส าคญัแสดงสทิธิฯ” หรือ “AIT-W2”) 

 

1.2 ประเภทนักลงทุน 
จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ โดยก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นท่ีจะได้รับการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิฯ (Record Date) ใน
วนัท่ี 10 มกราคม 2565 

 

1.3 วิธีการก าหนดราคาเสนอขายและราคาตลาด 
เสนอขายโดยไมค่ิดมลูคา่ โดยก าหนดราคาใช้สทิธิเทา่กบั 2.00 บาทตอ่หุ้น ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงมลูค่าที่
ตราไว้ของหุ้น (มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) หรือ 10.00 บาทต่อหุ้น ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นมีมติไม่อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงมลูค่าที่
ตราไว้ของหุ้น (มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท) เว้นแตจ่ะมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเง่ือนไขการปรับสทิธิ  

 

1.4 วิธีการเสนอขายและการจัดสรร 
จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุ้น ในอตัราสว่น 2 หุ้นสามญัเดิมต่อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย ใน
กรณีที่มีเศษของใบส าคญัแสดงสทิธิฯ เหลอืจากการค านวณตามอตัราสว่นการจดัสรรใบส าคญัสทิธิฯ ดงักลา่ว ให้ตดัเศษดงักลา่ว
ทิง้ทัง้จ านวน โดยก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีจะได้รับการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิฯ (Record Date) ในวนัท่ี 10 มกราคม 2565 

 

2. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและแผนการใช้เงนิ 
เป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างความยืดหยุน่ทางการเงิน ในการส ารองเป็นเงินทนุหมนุเวียนภายในกิจการ เมื่อมีการใช้สิทธิซือ้หุ้น
สามญัของใบส าคญัแสดงสทิธิฯ 

 

3. ผลกระทบต่อผู้ถอืหุ้น (Dilution Effect) และความคุ้มค่าที่ ผู้ถอืหุ้นได้รับเปรียบเทียบกับผลกระทบ 
ผลกระทบต่อสัดส่วนการถอืหุ้น (Control Dilution) 
กรณีที่มีการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดงสทิธิฯ ครบทัง้จ านวน และผู้ใช้สทิธิมิใช่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จะเกิดผลกระทบต่อ
สดัสว่นการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นเดิม โดยผู้ ถือหุ้นเดิมจะมีสดัสว่นการถือหุ้นลดลงไมเ่กินร้อยละ 33.33 เมื่อเทียบกบัสดัสว่นการถือหุ้นก่อน
การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิฯ โดยมีรายละเอียดการค านวณดงันี ้
 

ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เปลีย่นแปลงมลูคา่ที่ตราไว้ของหุ้น 
Qo   = จ านวนหุ้นสามญัที่ออกและจ าหนา่ยแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ จ านวน 1,031,604,485 หุ้น 
Qw   = จ านวนหุ้นสามญัที่รองรับใบส าคญัแสดงสทิธิฯ ท่ีจะออกและเสนอขายในครัง้นี ้จ านวนไมเ่กิน 515,802,242 หุ้น 
Control Dilution = Qw / (Qo + Qw) = ไมเ่กินร้อยละ 33.33 
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ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นมีมติไม่อนุมัติให้เปลีย่นแปลงมลูคา่ที่ตราไว้ของหุ้น 
Qo   = จ านวนหุ้นสามญัที่ออกและจ าหนา่ยแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ จ านวน 206,320,897 หุ้น 
Qw   = จ านวนหุ้นสามญัที่รองรับใบส าคญัแสดงสทิธิฯ ท่ีจะออกและเสนอขายในครัง้นี ้จ านวนไมเ่กิน 103,160,448 หุ้น 
Control Dilution = Qw / (Qo + Qw) = ไมเ่กินร้อยละ 33.33 

 

ผลกระทบต่อราคา (Price Dilution) 
กรณีที่มีการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดงสทิธิฯ ครบทัง้จ านวน จะเกิดผลกระทบต่อราคา โดยจะลดลงไม่เกินร้อยละ 25.79 
ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เปลีย่นแปลงมลูคา่ที่ตราไว้ของหุ้น และ ลดลงไมเ่กินร้อยละ 25.79 ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นมีมติไม่อนุมัติให้
เปลีย่นแปลงมลูคา่ที่ตราไว้ของหุ้น โดยมีรายละเอียดการค านวณดงันี ้
 

ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เปลีย่นแปลงมลูคา่ที่ตราไว้ของหุ้น  
P0 = ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย ค านวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนักของหุ้นที่มีการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย ย้อนหลงั 15 วนัท าการติดต่อกนัก่อนวนัที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อขอ
อนมุตัิให้บริษัทฯ ออกใบส าคญัแสดงสทิธิฯ โดยราคาที่น ามาถวัเฉลีย่ดงักลา่วเป็นราคาเฉลี่ยของการซือ้ขายหุ้นในแต่ละ
วนั ซึง่เทา่กบั 8.85 บาทตอ่หุ้น 

P1 = ราคาใช้สทิธิ ซึง่เทา่กบั 2.00 บาท 
P2 = ราคาตลาดภายหลงัการเสนอขาย 
Qo  =  จ านวนหุ้นสามญัที่ออกและจ าหนา่ยแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ จ านวน 1,031,604,485 หุ้น 
Qw = จ านวนหุ้นสามญัที่รองรับใบส าคญัแสดงสทิธิฯ ท่ีจะออกและเสนอขายในครัง้นี ้จ านวนไมเ่กิน 515,802,242 หุ้น 
P2 = [(P0 x Qo) + (P1 x Qw)]/(Qo + Qw) 
 

Price Dilution = (P0 - P2)/P0 = ไมเ่กินร้อยละ 25.79 
 

ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นมีมติไม่อนุมัติให้เปลีย่นแปลงมลูคา่ที่ตราไว้ของหุ้น 
P0 = ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย ค านวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนักของหุ้นที่มีการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย ย้อนหลงั 15 วนัท าการติดต่อกนัก่อนวนัที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อขอ
อนมุตัิให้บริษัทฯ ออกใบส าคญัแสดงสทิธิฯ โดยราคาที่น ามาถวัเฉลีย่ดงักลา่วเป็นราคาเฉลี่ยของการซือ้ขายหุ้นในแต่ละ
วนั ซึง่เทา่กบั 44.25 บาทตอ่หุ้น 

P1 = ราคาใช้สทิธิ ซึง่เทา่กบั 10.00 บาท 
P2 = ราคาตลาดภายหลงัการเสนอขาย 
Qo  =  จ านวนหุ้นสามญัที่ออกและจ าหนา่ยแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ จ านวน 206,320,897 หุ้น 
Qw = จ านวนหุ้นสามญัที่รองรับใบส าคญัแสดงสทิธิฯ ท่ีจะออกและเสนอขายในครัง้นี ้จ านวนไมเ่กิน 103,160,448 หุ้น 
P2 = [(P0 x Qo) + (P1 x Qw)]/(Qo + Qw) 

 

Price Dilution = (P0 - P2)/P0 = ไมเ่กินร้อยละ 25.79 
 

ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไร (Earnings per share dilution) 
กรณีที่มีการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดงสทิธิฯ ครบทัง้จ านวน จะเกิดผลกระทบตอ่สว่นแบง่ก าไร โดยจะลดลงไมเ่กินร้อยละ 
33.33  ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงมลูค่าที่ตราไว้ของหุ้น และ ลดลงไม่เกินร้อยละ 33.33 ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นมีมติไม่
อนุมัติให้เปลีย่นแปลงมลูคา่ที่ตราไว้ของหุ้น โดยมีรายละเอียดการค านวณดงันี ้
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ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เปลีย่นแปลงมลูคา่ที่ตราไว้ของหุ้น 
EPS0 =  ก าไรสทุธิตอ่หุ้นก่อนการเสนอขาย 
EPS1 =  ก าไรสทุธิตอ่หุ้นหลงัการเสนอขาย 
ทัง้นีก้ าไรสทุธิต่อหุ้น หมายถึง ก าไรสทุธิต่อหุ้นในช่วง 4 ไตรมาสย้อนหลงัตัง้แต่วนัที่ 1 ตลุาคม 2563 จนถึง 30 กนัยายน 2564 
โดยที่ก าไรสทุธิตอ่หุ้นหลงัการเสนอขาย = ก าไรสทุธิ / (Qo + Qw) 
Qo    =   จ านวนหุ้นสามญัที่ออกและจ าหนา่ยแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ จ านวน 1,031,604,485 หุ้น 
Qw   =    จ านวนหุ้นสามญัที่รองรับใบส าคญัแสดงสทิธิฯ ท่ีจะออกและเสนอขายในครัง้นี ้จ านวนไมเ่กิน 515,802,242 หุ้น 
Earnings per share dilution = (EPS0 – EPS1)/EPS0 = (0.51-0.34)/(0.51) 
Earnings per share dilution = (EPS0 – EPS1)/EPS0 = ไมเ่กินร้อยละ 33.33 

 

ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นมีมติไม่อนุมัติให้เปลีย่นแปลงมลูคา่ที่ตราไว้ของหุ้น 
EPS0 = ก าไรสทุธิตอ่หุ้นก่อนการเสนอขาย 
EPS1 = ก าไรสทุธิตอ่หุ้นหลงัการเสนอขาย 
ทัง้นีก้ าไรสทุธิต่อหุ้น หมายถึง ก าไรสทุธิต่อหุ้นในช่วง 4 ไตรมาสย้อนหลงัตัง้แต่วนัที่ 1 ตลุาคม 2563 จนถึง 30 กนัยายน 2564 
โดยที่ก าไรสทุธิตอ่หุ้นหลงัการเสนอขาย = ก าไรสทุธิ / (Qo + Qw) 
Qo   =   จ านวนหุ้นสามญัที่ออกและจ าหนา่ยแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ จ านวน 206,320,897 หุ้น 
Qw   =   จ านวนหุ้นสามญัที่รองรับใบส าคญัแสดงสทิธิฯ ท่ีจะออกและเสนอขายในครัง้นี ้จ านวนไมเ่กิน 103,160,448 หุ้น 
Earnings per share dilution = (EPS0 – EPS1)/EPS0 = (2.53-1.69)/(2.53) 
Earnings per share dilution = (EPS0 – EPS1)/EPS0 = ไมเ่กินร้อยละ 33.33 

 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นวา่การเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิฯ จะช่วยให้บริษัทฯ มี
ความพร้อมและสร้างความยดืหยุน่ทางการเงิน ในการส ารองเป็นเงินทนุหมนุเวียนภายในกิจการ อยา่งไรก็ตาม หากใบส าคญัแสดงสทิธิ
ฯ มีการใช้สทิธิ ผู้ ถือหุ้นเดิมอาจได้รับผลกระทบจากการลดลงของสดัสว่นการถือหุ้นและราคาซือ้ขายของหุ้นสามญั  

 

4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 
4.1 เหตุผลและความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน 

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการเพิ่มทุนจะช่วยให้บริษัทฯ มีความพร้อมและสร้างความยืดหยุ่นทางการเงิน เพื่อส ารองเป็น
เงินทนุหมนุเวียนภายในกิจการ 

4.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงนิที่ได้จากการเสนอขายหุ้น 
คณะกรรมการบริษัทเห็นวา่แผนการใช้เงินท่ีได้รับจากการเสนอขายหุ้น มีความเป็นไปได้ เนื่องจากในกรณีที่บริษัทฯ มีแผนการ
ลงทนุท่ีชดัเจนหรือโครงการท่ีนา่สนใจ ก็อาจท าให้มลูคา่หุ้นของบริษัทฯ ปรับตวัขึน้ และมีการใช้สทิธิใบส าคญัแสดงสทิธิฯ เพื่อ
น าเงินมาใช้ในเป็นเงินทนุหมนุเวียนในบริษัทฯ 

4.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุนและแผนการใช้เงินที่ ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและความ
เพียงพอของแหล่งเงนิทุน 
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวา่การเพิ่มทนุมีความสมเหตสุมผล เนื่องจากการเสนอขายหุ้นเพื่อรองรับใบส าคญัแสดงสิทธิ
ฯ ใบส าคญัแสดงสทิธิฯ จะมีการใช้สทิธิก็ตอ่เมื่อนกัลงทนุให้มลูคา่ตอ่โครงการของบริษัทฯ ซึง่สะท้อนผ่านราคาหุ้นของบริษัทฯ 
และคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นวา่การเพิ่มทนุดงักลา่วมีความเพียงพอตอ่การด าเนินงานของบริษัทฯ  
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4.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึน้ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของ
บริษัทฯ 
คณะกรรมการบริษัทเห็นวา่ในกรณีที่มีการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ จะช่วยให้บริษัทฯ มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง
ขึน้ และมีความพร้อมและสร้างความยืดหยุน่ทางการเงิน ในการส ารองเป็นเงินทนุหมนุเวียนภายในกิจการ  
 

5. ค ารับรองของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการเพิ่มทุน 
ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความซื่อสตัย์สจุริตและระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเร่ืองที่เก่ียวกับ
การเพิ่มทนุ หากการไม่ปฏิบตัิหน้าที่ดงักลา่วก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นสามารถฟ้องร้องค่าเสียหายจากกรรมการคน
ดงักลา่วแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 85 แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และหากการ
ไม่ปฏิบตัิหน้าที่นัน้เป็นเหตใุห้กรรมการหรือบคุคลที่มีความเก่ียวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืน
ประโยชน์จากกรรมการนัน้แทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 89/18 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่
มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 4 
แบบรายงานการเพิ่มทุน F53-4 

บริษัท แอ็ดวานซ์ อนิฟอร์เมชั่น เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 

ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4 และ5 
 

ข้าพเจ้าบริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 4/2564 เมื่อ
วนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 -16.30 น. เก่ียวกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียน และการจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุดงัตอ่ไปนี ้

 

1. การเพิ่มทุน 
ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทได้มีมติ ดงัตอ่ไปนี ้

1.1     ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เปลีย่นแปลงมลูคา่ที่ตราไว้ของหุ้น ให้เพิ่มทนุดงันี ้
ให้เพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ อีก 515,802,242 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิม 1,031,604,485 บาท เป็น 1,547,406,727 
บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 515,802,242 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยเป็นการเพิ่มทนุในลกัษณะ
ดงันี ้

การเพิ่มทุน ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น 
มูลค่าที่ตราไว้ 
(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(บาท) 

แบบก าหนดวตัถปุระสงค์ในการใช้เงินทนุ หุ้นสามญั 515,802,242 1.00 515,802,242 
  

1.2     ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นมีมติไม่อนุมัติให้เปลีย่นแปลงมลูคา่ที่ตราไว้ของหุ้น ให้เพิ่มทนุดงันี ้
ให้เพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ อีก 515,802,240 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิม 1,031,604,485 บาท เป็น 1,547,406,725 
บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 103,160,448 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท โดยเป็นการเพิ่มทนุในลกัษณะ
ดงันี ้

การเพิ่มทุน ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น 
มูลค่าที่ตราไว้ 
(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(บาท) 

แบบก าหนดวตัถปุระสงค์ในการใช้เงินทนุ หุ้นสามญั 103,160,448 5.00 515,802,240 
 

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน  
2.1 แบบก าหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงนิทุน 

จัดสรรให้แก่ จ านวนหุ้น 
อัตราส่วน 
(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุ้น) 

วัน เวลา จอง
ซือ้ และช าระ
เงนิค่าหุ้น 

หมาย
เหตุ 
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จัดสรรให้แก่ จ านวนหุ้น 
อัตราส่วน 
(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุ้น) 

วัน เวลา จอง
ซือ้ และช าระ
เงนิค่าหุ้น 

หมาย
เหตุ 

เพื่อรองรับการใช้สทิธิ
ตามใบส าคญัแสดง
สทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญั
ของบริษัทฯ ครัง้ที่ 2 ซึง่
จะจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้น
เดิมของบริษัทฯ โดย
ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น
ที่จะได้รับการจดัสรร
ใบส าคญัแสดง 
สทิธิฯ (Record Date) 
ในวนัท่ี 10 มกราคม 
2565 

ไมเ่กิน 
515,802,242
ในกรณีที่ผู้ ถือ
หุ้นมีมติอนุมตัิ
ให้เปลีย่นแปลง
มลูคา่ที่ตราไว้
ของหุ้น หรือ  
ไมเ่กิน 

103,160,448
ในกรณีที่ผู้ ถือ
หุ้นมีมติไม่
อนุมตัิให้
เปลีย่นแปลง
มลูคา่ที่ตราไว้

ของหุ้น  

จดัสรรให้แก่
ผู้ ถือหุ้นเดิม
ของบริษัทฯ 
ในอตัราสว่น 
2 หุ้นสามญั
เดิมตอ่
ใบส าคญั
แสดงสทิธิที่
จะซือ้หุ้น
สามญัของ
บริษัทฯ ครัง้
ที่ 2 จ านวน 1 
หนว่ย (ใน
กรณีที่มีเศษ
ให้ปัดเศษทิง้) 

จดัสรรให้โดยไมค่ดิ
มลูคา่ โดยใบส าคญั
แสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้น

สามญัของบริษัทฯ ครัง้ที่ 
2 จ านวน 1 หนว่ย มีสทิธิ 
ซือ้หุ้นสามญัเพิม่ทนุได้ 1 
หุ้น และมีราคาใช้สทิธิ 

2.00 บาทตอ่หุ้น ในกรณี
ที่ผู้ ถือหุ้นมีมติอนุมตัิให้
เปลีย่นแปลงมลูคา่ที่ตรา
ไว้ของหุ้น หรือ ราคาใช้
สทิธิ 10.00 บาทตอ่หุ้น 
ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นมีมติไม่
อนุมตัิให้เปลีย่นแปลง
มลูคา่ที่ตราไว้ของหุ้น  

โปรดดู
รายละเอียดตาม
สิง่ที่สง่มาด้วย 2 

 

 

2.2 การด าเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุ้น 
ในการค านวณจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ครัง้ที่ 2 ที่ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายจะได้รับการจัดสรร ใน
กรณีที่มีเศษให้ปัดเศษทิง้ และในกรณีที่เกิดเหตุที่ท าให้ต้องมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเง่ือนไขในการปรับสิทธิตามที่
ก าหนดไว้ในข้อก าหนดสิทธิและเง่ือนไขของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ครัง้ที่ 2 ซึ่งอาจท าให้เกิดเศษ
ของหุ้นสามญั ให้ตดัเศษของหุ้นสามญัทิง้ 

 

3. ก าหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้นครัง้ที่ 1/2564 เพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
ก าหนดวนัประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2564 รูปแบบผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านัน้ ในวนัองัคารที่ 21 
ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 ถ่ายทอดสด ณ ห้องสมัมนา ชัน้ 1 ส านกังานใหญ่ บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จ ากัด 
(มหาชน) เลขท่ี 37/2 อาคารเอไอที ถนนสทุธิสารวินิจฉยั แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 โดยก าหนดรายช่ือผู้ ถือ
หุ้นท่ีมีสทิธิในการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น (Record date) ในวนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2564 

 

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี) 
4.1 ได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้ นครัง้ที่ 1/2564 ให้ด าเนินการเปลี่ยนแปลงมลูค่าที่ตราไว้ของหุ้น เพิ่มทนุจดทะเบียน 

แก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิ 
4.2 บริษัทฯ จะด าเนินการเปลีย่นแปลงมลูคา่ที่ตราไว้ของหุ้น เพิ่มทนุจดทะเบียน แก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิ และเปลี่ยนแปลงทนุ

ช าระแล้ว ตอ่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
4.3 บริษัทฯ จะด าเนินการยื่นค าขอให้ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย รับใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ครัง้

ที่ 2 เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน 
 

(F 53-4) 
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5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงนิทุนในส่วนที่เพิ่ม 
เป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างความยืดหยุ่นทางการเงิน ในการส ารองเป็นเงินทนุหมนุเวียนภายในกิจการ เมื่อมีการใช้สิทธิซือ้
หุ้นสามญัของใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ครัง้ที่ 2 
 

6. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
เป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างความยืดหยุน่ทางการเงินของเงินทนุหมนุเวียนของบริษัทฯ  

 
7. ประโยชน์ที่ ผู้ถอืหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

7.1 นโยบายเงนิปันผล 
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นไม่ต ่ากว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ และ
หลงัจากหกัภาษีเงินได้นิติบคุคล และเงินส ารองตา่งๆ ทกุประเภทตามที่ได้ก าหนดไว้ในข้อบงัคบัของบริษัทฯ และกฎหมาย 

7.2 สิทธิในการรับเงนิปันผลจากการด าเนินงาน 
ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ครัง้ที่ 2 ที่ได้ใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลภายหลงัจาก
ที่ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว 

 

8. รายละเอียดอื่นใดที่จ าเป็นส าหรับผู้ถอืหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
ผลกระทบต่อสัดส่วนการถอืหุ้น (Control Dilution) 
กรณีที่มีการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดงสทิธิฯ ครบทัง้จ านวน และผู้ใช้สิทธิมิใช่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จะเกิดผลกระทบ

ต่อสดัสว่นการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นเดิม โดยผู้ ถือหุ้นเดิมจะมีสดัสว่นการถือหุ้นลดลงไม่เกินร้อยละ 33.33 เมื่อเทียบกบัสดัสว่นการถือหุ้นก่อน
การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิฯ โดยมีรายละเอียดการค านวณดงันี ้

ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เปลีย่นแปลงมลูคา่ที่ตราไว้ของหุ้น 
Qo  =  จ านวนหุ้นสามญัที่ออกและจ าหนา่ยแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ จ านวน 1,031,604,485 หุ้น 
Qw = จ านวนหุ้นสามญัที่รองรับใบส าคญัแสดงสทิธิฯ ท่ีจะออกและเสนอขายในครัง้นี ้จ านวนไมเ่กิน 515,802,242 หุ้น 

 

Control Dilution = Qw / (Qo + Qw) = ไมเ่กินร้อยละ 33.33 
 

ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นมีมติไม่อนุมัติให้เปลีย่นแปลงมลูคา่ที่ตราไว้ของหุ้น 
Qo  =  จ านวนหุ้นสามญัที่ออกและจ าหนา่ยแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ จ านวน 206,320,897 หุ้น 
Qw = จ านวนหุ้นสามญัที่รองรับใบส าคญัแสดงสทิธิฯ ท่ีจะออกและเสนอขายในครัง้นี ้จ านวนไมเ่กิน 103,160,448 หุ้น 

 

Control Dilution = Qw / (Qo + Qw) = ไมเ่กินร้อยละ 33.33 
 

ผลกระทบต่อราคา (Price Dilution) 
กรณีที่มีการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดงสทิธิฯ ครบทัง้จ านวน จะเกิดผลกระทบตอ่ราคา โดยจะลดลงไมเ่กินร้อยละ 25.79 

ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น และ ลดลงไม่เกินร้อยละ 25.79 ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นมีมติไม่อนุมัติให้
เปลีย่นแปลงมลูคา่ที่ตราไว้ของหุ้น โดยมีรายละเอียดการค านวณดงันี ้

 

ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เปลีย่นแปลงมลูคา่ที่ตราไว้ของหุ้น 
P0 = ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย ค านวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนักของหุ้นที่มีการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย ย้อนหลงั 15 วนัท าการติดต่อกนัก่อนวนัที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อขอ
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อนมุตัิให้บริษัทฯ ออกใบส าคญัแสดงสทิธิฯ โดยราคาที่น ามาถวัเฉลีย่ดงักลา่วเป็นราคาเฉลี่ยของการซือ้ขายหุ้นในแต่ละ
วนั ซึง่เทา่กบั 8.85 บาทตอ่หุ้น 

P1 = ราคาใช้สทิธิ ซึง่เทา่กบั 2.00 บาท 
P2 = ราคาตลาดภายหลงัการเสนอขาย 
Qo  =  จ านวนหุ้นสามญัที่ออกและจ าหนา่ยแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ จ านวน 1,031,604,485 หุ้น 
Qw = จ านวนหุ้นสามญัที่รองรับใบส าคญัแสดงสทิธิฯ ท่ีจะออกและเสนอขายในครัง้นี ้จ านวนไมเ่กิน 515,802,242 หุ้น 
P2 = [(P0 x Qo) + (P1 x Qw)]/(Qo + Qw) 

 

Price Dilution = (P0 - P2)/P0 = ไมเ่กินร้อยละ 25.79 
 

ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นมีมติไม่อนุมัติให้เปลีย่นแปลงมลูคา่ที่ตราไว้ของหุ้น 
P0 = ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย ค านวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนักของหุ้นที่มีการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย ย้อนหลงั 15 วนัท าการติดต่อกนัก่อนวนัที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อขอ
อนมุตัิให้บริษัทฯ ออกใบส าคญัแสดงสทิธิฯ โดยราคาที่น ามาถวัเฉลีย่ดงักลา่วเป็นราคาเฉลี่ยของการซือ้ขายหุ้นในแต่ละ
วนั ซึง่เทา่กบั 44.25 บาทตอ่หุ้น 

P1 = ราคาใช้สทิธิ ซึง่เทา่กบั 10.00 บาท 
P2 = ราคาตลาดภายหลงัการเสนอขาย 
Qo  =  จ านวนหุ้นสามญัที่ออกและจ าหนา่ยแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ จ านวน 206,320,897 หุ้น 
Qw = จ านวนหุ้นสามญัที่รองรับใบส าคญัแสดงสทิธิฯ ท่ีจะออกและเสนอขายในครัง้นี ้จ านวนไมเ่กิน 103,160,448 หุ้น 
P2 = [(P0 x Qo) + (P1 x Qw)]/(Qo + Qw) 

 

Price Dilution = (P0 - P2)/P0 = ไมเ่กินร้อยละ 25.79 
 

ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไร (Earnings per share dilution) 
กรณีที่มีการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดงสทิธิฯ ครบทัง้จ านวน จะเกิดผลกระทบต่อสว่นแบ่งก าไร โดยจะลดลงไม่เกินร้อย

ละ 33.33  ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงมลูค่าที่ตราไว้ของหุ้น และ ลดลงไม่เกินร้อยละ 33.33 ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นมีมติไม่
อนุมัติให้เปลีย่นแปลงมลูคา่ที่ตราไว้ของหุ้น โดยมีรายละเอียดการค านวณดงันี ้

ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เปลีย่นแปลงมลูคา่ที่ตราไว้ของหุ้น 
EPS0 =  ก าไรสทุธิตอ่หุ้นก่อนการเสนอขาย 
EPS1 =  ก าไรสทุธิตอ่หุ้นหลงัการเสนอขาย 

ทัง้นีก้ าไรสทุธิตอ่หุ้น หมายถึง ก าไรสทุธิตอ่หุ้นในช่วง 4 ไตรมาสย้อนหลงัตัง้แตว่นัท่ี 1 ตลุาคม 2563 จนถึง 30 กนัยายน 2564 โดย
ที่ก าไรสทุธิตอ่หุ้นหลงัการเสนอขาย = ก าไรสทุธิ / (Qo + Qw) 

Qo     =  จ านวนหุ้นสามญัที่ออกและจ าหนา่ยแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ จ านวน 1,031,604,485 หุ้น 
Qw     =  จ านวนหุ้นสามญัที่รองรับใบส าคญัแสดงสทิธิฯ ท่ีจะออกและเสนอขายในครัง้นี ้จ านวนไมเ่กิน 515,802,242 หุ้น 
Earnings per share dilution = (EPS0 – EPS1)/EPS0 = (0.51-0.34)/(0.51) 
Earnings per share dilution = (EPS0 – EPS1)/EPS0 = ไมเ่กินร้อยละ 33.33 

 

ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นมีมติไม่อนุมัติให้เปลีย่นแปลงมลูคา่ที่ตราไว้ของหุ้น 
EPS0 = ก าไรสทุธิตอ่หุ้นก่อนการเสนอขาย 
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EPS1 = ก าไรสทุธิตอ่หุ้นหลงัการเสนอขาย 
ทัง้นีก้ าไรสทุธิตอ่หุ้น หมายถึง ก าไรสทุธิตอ่หุ้นในช่วง 4 ไตรมาสย้อนหลงัตัง้แตว่นัท่ี 1 ตลุาคม 2563 จนถึง 30 กนัยายน 2564 โดย
ที่ก าไรสทุธิตอ่หุ้นหลงัการเสนอขาย = ก าไรสทุธิ / (Qo + Qw) 

Qo    =  จ านวนหุ้นสามญัที่ออกและจ าหนา่ยแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ จ านวน 206,320,897 หุ้น 
Qw   = จ านวนหุ้นสามญัที่รองรับใบส าคญัแสดงสทิธิฯ ท่ีจะออกและเสนอขายในครัง้นี ้จ านวนไมเ่กิน 103,160,448 หุ้น 
Earnings per share dilution = (EPS0 – EPS1)/EPS0 = (2.53-1.69)/(2.53) 
Earnings per share dilution = (EPS0 – EPS1)/EPS0 = ไมเ่กินร้อยละ 33.33 

 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทเห็นวา่การเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุเพื่อรองรับการใช้สทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิฯ จะชว่ยให้บริษัทฯ มี
ความพร้อมและสร้างความยืดหยุน่ทางการเงิน และส ารองเป็นเงินทนุหมนุเวียนภายในกิจการ อยา่งไรก็ตาม หากใบส าคญัแสดงสทิธิฯ มีการ
ใช้สทิธิ ผู้ ถือหุ้นเดมิอาจได้รับผลกระทบจากการลดลงของสดัสว่นการถือหุ้นและราคาซือ้ขายของหุ้นสามญั  

 

9. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน  
ล าดับ ขัน้ตอนการด าเนินการ วัน เดือน ปี 

1. การประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 4/2564 วนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2564 
2. วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิในการเข้าร่วมการประชมุวิสามญั 

ผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2564 
วนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2564 

3. การประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2564 วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2564 
4. ยื่นค าขอจดทะเบียนเพิ่มทนุจดทะเบียน แก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิ  

ตอ่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
ภายใน 14 วนันบัแตว่นัท่ีที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัิ 

5. วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิได้รับการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิฯ วนัท่ี 10 มกราคม 2565 
หมายเหตุ:  ก าหนดการข้างต้นอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ 
 
บริษัทฯ ขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูต้องและครบถ้วนทกุประการ 
 
 
 

ลายมือช่ือ ................................................................ กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัทฯ 
 (นาย ศิริพงษ์ อุน่ทรพนัธุ์)  
 [กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม]  
   
   
ลายมือช่ือ ................................................................ กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัทฯ 
 (นาย โชดิวตั ดัน่ธนสาร)  
 [กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม]  
   
   

ประทบัตราของบริษัทฯ 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยเหมายเลข 5 
ส าเนาข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้นครัง้ที่ 1/2564 

 

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 ให้เรียกว่า การประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุม
วิสามญัเมื่อใดก็ได้สดุแตจ่ะเห็นสมควร  

 ข้อ 29/1 การประชมุที่ผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 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 ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมไม่อาจใช้สิทธิร้องขอให้ที่ประชุมพิจารณาเร่ืองอื่นนอก จากที่
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 
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ข้อ 30  ในการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสอืนดัประชมุระบสุถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองที่
จะเสนอตอ่ที่ประชมุ พร้อมทัง้รายละเอียดตามสมควร โดยระบใุห้ชดัเจนวา่เป็นเร่ืองที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนมุตัิ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่
กรณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักลา่ว และจดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วนั ก่อนวนัประชุม และ
โฆษณาค าบอกกลา่วนดัประชมุในหนงัสอืพิมพ์ติดตอ่กนั 3 วนัและต้องก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่ 3 วนั 

 ให้คณะกรรมการหรือกรรมการท่ีได้รับมอบหมายเป็นผู้ก าหนดวนั เวลา และสถานท่ีที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ซึง่สถานท่ีที่จะใช้เป็นท่ีประชุม
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 ถือหุ้นคนใดมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใดซึ่งที่
ประชมุจะได้ลงมติ ผู้นัน้ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนด้วยในข้อบงัคบั เว้นแตก่ารออกเสยีงลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้คณะกรรมการ 

 การออกเสียงลงคะแนนให้กระท าโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คน ร้องขอและการประชุมลงมติให้ลงคะแนนลบัก็ให้
ลงคะแนนลบั สว่นวิธีการออกเสยีงลงคะแนนลบันัน้ ให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชมุก าหนด 

ข้อ 36  มติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้
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1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้น ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสยีงเทา่กนั ให้ประธาน
ในท่ีประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 

2) ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ให้ถือคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียง
ลงคะแนน 

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 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 6 
ค านิยามและคุณสมบตักิรรมการอิสระของบริษัท 

 

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 บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริ ษัท
ร่วมผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทสงักดัอยู ่เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่  2 ปี 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับ
คา่บริการเกินกวา่ 2 ล้านบาทตอ่ปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทและ 
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ไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่า ว
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 7 
ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตวัแทนรับผู้มอบฉันทะจากผู้ถอืหุ้น 

 
ชื่อ อาย ุ ต าแหน่ง ที่อยู่ การมีส่วนได้เสีย 

1. นายโชคชยั ตัง้พลูสนิธนา 73 ประธานกรรมการตรวจสอบ 1275 ถนนทรงวาด แขวงสมัพนัธวงศ์  
เขตสมัพนัธวงศ์  
กรุงเทพมหานคร 10110 
 
 

 ไมม่ีสว่นได้เสยีใน
วาระประชมุ 
 

 ไมม่ีสว่นได้เสยี
พิเศษที่แตกตา่งจาก
กรรมการทา่นอื่นๆ 
 

2. นายพงษ์เทพ ผลอนนัต์ 67 รองประธานกรรมการ 
กรรมการตรวจสอบ 
/ ประธานกรรมการสรรหา 
และพิจารณาคา่ตอบแทน 

36 ซอยศนูย์วิจยั 4 ถนนเพชรบรีุตดัใหม ่
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10320   

 ไมม่ีสว่นได้เสยีใน
วาระประชมุ 
 

 ไมม่ีสว่นได้เสยี
พิเศษที่แตกตา่งจาก
กรรมการทา่นอื่นๆ 
 

3. นายศรีภพ สารสาส 64 กรรมการตรวจสอบ 
/กรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน 

12/96 หมู ่6 ถนนศรีนครินทร์ แขวง
หนองบอน เขตประเวศ  
กรุงเทพมหานคร 10260 

 ไมม่ีสว่นได้เสยีใน
วาระประชมุ 
 

 ไมม่ีสว่นได้เสยี
พิเศษที่แตกตา่งจาก
กรรมการทา่นอื่นๆ 
 

4. นายธนารักษ์ พงษ์เภตรา            65 กรรมการอิสระ อาคาร เภตรา 478  
ซอยรัชดาภิเษก 26 ถนน
รัชดาภิเษก  แขวงสามเสนนอก  
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

 ไมม่ีสว่นได้เสยีใน
วาระประชมุ 
 

 ไมม่ีสว่นได้เสยี
พิเศษที่แตกตา่งจาก
กรรมการทา่นอื่นๆ 

 
  



 

 

 46 

สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 8 
รายการเอกสารที่ต้องแสดงและส่งมอบให้แก่บริษัทและ 
วิธีการเข้าร่วมประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์   

 

ในการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2564 บริษัทจะใช้ข้อบงัคบัในหมวดที่ 4 การประชุมผู้ ถือหุ้น ข้อ 29-37 ในการด าเนินการ
ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้บริษัทได้แนบส าเนาข้อบงัคบัมาพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมแล้ว  บริษัทจึงขอแจ้งให้ทราบถึงวิธีการเข้าร่วม
ประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ (E–EGM) ดงันี ้

1. ผู้ถอืหุ้นที่ไม่ประสงค์เข้าร่วมประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E–EGM)  

ผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุในรูปแบบผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E–EGM) ของบริษัทได้ด้วยตนเอง บริษัทขอแนะน าให้ผู้ ถือ
หุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง (รายละเอียดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก .–ค. ปรากฏตามหนังสือเชิญ
ประชมุ) โดยสง่เอกสารมายงับริษัทตามที่อยู่ที่ปรากฏตามซองจดหมายพร้อมแสตมป์ที่บริษัทได้จดัสง่ให้ ภายในวันอังคารที่  14 ธันวาคม 
2564 

2. ผู้ถอืหุ้นและผู้มอบฉันทะที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E–AGM) 

ผู้ ถือหุ้น กรอกข้อมลูและลงนามใน “แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์เข้าร่วม E–EGM” สิ่งที่ ส่งมาด้วยหมายเลข 10 พร้อมแนบ
ส าเนาบตัรประชาชนของผู้ ถือหุ้น ส่งมาที่อีเมล companysecretary@ait.co.th ภายในวันอังคารที่  14 ธันวาคม 2564 เมื่อบริษัทได้
ตรวจสอบรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิในการประชมุผู้ ถือหุ้นก่อนวนัขึน้เคร่ืองหมาย XM ที่ก าหนดไว้ในวนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2564 ถกูต้องครบถ้วน
แล้ว บริษัทจะสง่ช่ือผู้ใช้ (Username) และรหสัผา่น (Password) เว็บลงิก์ (Web link) และคูม่ือการเข้าใช้งานระบบ E-EGM ไปยงัอีเมลที่ทา่น
ได้สง่มาแจ้งไว้กบับริษัท 

ผู้ รับมอบฉนัทะแบบ ก หรือ ข กรอกข้อมูลและลงนามใน “แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์เข้าร่วม E–EGM” สิ่งที่ ส่งมาด้วย
หมายเลข 10 และ 11 พร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชนของผู้ ถือหุ้น และผู้ รับมอบฉนัทะ (ในกรณีผู้ ถือหุ้นมีการมอบฉนัทะ) สง่มาที่อีเมล 
companysecretary@ait.co.th และขอให้ท่านสง่เอกสารฉบบัจริงมายงับริษัทตามที่อยู่ที่ปรากฏตามซองจดหมายพร้อมแสตมป์ที่บริษัทได้
จดัสง่ให้ภายในวันอังคารที่  14 ธันวาคม 2564 (บริษัทขอสงวนสิทธ์ิการรับเอกสารท่ีมาถึงเกินกว่าวนัเวลาท่ีบริษัทก าหนด) เมื่อบริษัทได้
ตรวจสอบรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิในการประชมุผู้ ถือหุ้นก่อนวนัขึน้เคร่ืองหมาย XM ที่ก าหนดไว้ในวนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2564 ถกูต้องครบถ้วน
แล้ว บริษัทจะสง่ช่ือผู้ใช้ (Username) และรหสัผา่น (Password) เว็บลงิก์ (Web link) และคูม่ือการเข้าใช้งานระบบE-EGM ไปยงัอีเมลที่ท่าน
ได้สง่มาแจ้งไว้กบับริษัท 

ผู้ รับมอบฉนัทะแบบ ค. สามารถเลอืกแบบ E- Proxy ตามระเบียบและวิธีการท่ีตลาดหลกัทรัพย์ฯก าหนด หรือสามารถเลอืกแบบ
ปกติ โดยกรอกข้อมลูและลงนามใน “แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์เข้าร่วม E– EGM” สิ่งที่ ส่งมาด้วยหมายเลข 10 และ 11 พร้อมแนบ
ส าเนาหนงัสอืรับรองและบตัรประชาชนของกรรมการผู้มีอ านาจ พร้อมลงนามรับรองโดยกรรมการผู้มีอ านาจของนิติบคุคลนัน้ สว่นผู้ รับมอบ
ฉันทะ ต้องแนบส าเนาบัตรประชาชน พร้อมลงนามรับรองส า เนาถูกต้องมาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะด้วย ส่งมาที่อี เมล 
companysecretary@ait.co.th และขอให้ท่านสง่เอกสารฉบบัจริงมายงับริษัทตามที่อยู่ที่ปรากฏตามซองจดหมายพร้อมแสตมป์ที่บริษัทได้
จดัสง่ให้ภายใน วันอังคารที่  14 ธันวาคม 2564  (บริษัทขอสงวนสิทธ์ิการรับเอกสารท่ีมาถึงเกินกว่าวนัเวลาท่ีบริษัทก าหนด) เมื่อบริษัทได้
ตรวจสอบรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิในการประชมุผู้ ถือหุ้นก่อนวนัขึน้เคร่ืองหมาย XM ที่ก าหนดไว้ในวนัที่ 23 พฤศจิกายน 2564ถกูต้องครบถ้วน
แล้ว บริษัทจะสง่ช่ือผู้ใช้ (Username) และรหสัผา่น (Password) เว็บลงิก์ (Web link) และคูม่ือการเข้าใช้งานระบบ E-AGM ไปยงัอีเมลที่ทา่น
ได้สง่มาแจ้งไว้กบับริษัท 

mailto:companysecretary@ait.co.th
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mailto:companysecretary@ait.co.th
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กรณีที่ช่ือผู้ ใช้ (Username) และรหสัผู้ ใช้ (Password) ของท่านสญูหายหรือยงัไม่ได้รับภายในวนัที่ 17 ธันวาคม 2564 กรุณา
ติดตอ่บริษัทโดยทนัที ที่ฝ่ายเลขานกุารบริษัทตามเบอร์ที่แจ้งไว้ข้างต้น หรือติดต่อบริษัท ควิดแลบ จ ากดั บริษัทผู้ ให้บริการการจดัประชุม E-
EGM โทร 080-008-7616 หรือ 02-013-4322  Email: info@quidlab.com 

การลงทะเบียนเข้าประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2564 ในวนัที่ 21 ธันวาคม 2564 จะเปิดลงทะเบียนเข้าระบบ (Login In) 
E-EGM ตัง้แตเ่วลา 13.00 น.เป็นต้นไป 

การออกเสียงลงคะแนน หลักเกณฑ์การนับคะแนน ขัน้ตอนการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่  1/2564 ผ่านสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ 

ขัน้ตอนการออกเสียงลงคะแนน 

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

2.  ผู้ ถือหุ้นเฉพาะที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ท าเคร่ืองหมายในช่อง ไม่เห็นด้วย 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 ทัง้นีไ้ด้นบัรวมคะแนนเสยีงที่ผู้มอบฉนัทะได้ลงคะแนนมาในหนงัสอืมอบฉนัทะเรียบร้อยแล้ว ซึง่ได้บนัทกึคะแนน
เสยีงดงักลา่วไว้ลว่งหน้าในตอนท่ีลงทะเบียนเข้าประชมุแล้ว  

3.  การแจ้งผลการลงคะแนนเสยีงจะระบคุะแนนเสยีง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง โดยในแต่ละระเบียบวาระจะใช้จ านวนหุ้น
ของผู้ เข้าประชมุลา่สดุ 

4.  กรณีที่จะถือว่าเป็นบตัรเสีย หมายถึง กรณีที่ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะแสดงเจตนาไม่ชดัเจนในบตัรลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ 
เช่น ลงคะแนนเสยีงเกินกวา่ 1 ช่องในบตัรลงคะแนนอิเลก็ทรอนิกส์ หรือมีการแยกการลงคะแนนเสยีง (ยกเว้นกรณีคสัโตเดียน)  
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สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 9 
ค าบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ส าหรับการประชุมผู้ถอืหุ้น  

 
 บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนกัถงึความส าคญัในการรักษาความลบัของข้อมลูสว่นบคุคล
ของผู้ ถือหุ้น และ/หรือผู้ รับมอบฉนัทะ จึงขอแจ้งข้อมลูดงัตอ่ไปนีใ้ห้ทา่นทราบเพื่อเป็นการปฏิบตัติามพระราชบญัญตัิคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล 
พ.ศ. 2562 โดยค าบอกกลา่วการคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลนี ้จะครอบคลมุถึงวิธีเก็บรวบรวมใช้งาน เปิดเผยและประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคลที่
สามารถระบยุืนยนัตวัตนของผู้ ถือหุ้น และ/หรือผู้ รับมอบฉนัทะได้ทัง้ทางตรง และ/หรือทางอ้อม รายละเอียดดงันี ้ 
 
1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเกบ็รวบรวม  
 

 บริษัทจะรับและเก็บรวบรวมข้อมลูสว่นบคุคลโดยตรงจากผู้ ถือหุ้น และ/หรือผู้ รับมอบฉนัทะ และจากบริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั (“TSD”) ซึง่ได้รับมอบหมายจากบริษัทให้ท าหน้าที่นายทะเบียนหุ้นของบริษัทโดยข้อมลูสว่นบุคคลประกอบด้วย  
 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 ซึง่อาจ
ปรากฏข้อมลูสว่นบคุคลทีม่ีความออ่นไหว เช่น เชือ้ชาต ิหมูโ่ลหิต ศาสนา อนัเป็นข้อมลูที่ไมจ่ าเป็นส าหรับการประชมุผู้ ถือหุ้น บริษัทจึงขอเรียนให้
ทราบวา่บริษัท ไมม่ีเจตนาที่จะเก็บข้อมลูสว่นบคุคลที่มีความออ่นไหวดงักลา่วแตอ่ยา่งใด ดงันัน้ ก่อนผู้ ถือหุ้น และ/หรือผู้ รับมอบฉนัทะจะน าสง่
เอกสารให้แก่บริษัทสามารถขีดฆา่ หรือท าให้มองไมเ่ห็นข้อมลูนัน้ เพื่อปกปิดข้อมลูสว่นบคุคลที่มคีวามออ่นไหว ทัง้นี ้ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้น และ/หรือ
ผู้ รับมอบฉนัทะไมไ่ด้ปกปิดข้อมลูสว่นบคุคลที่มีความออ่นไหวดงักลา่ว บริษัทสงวนสทิธิที่จะด าเนินการปกปิดข้อมลูสว่นบคุคลทีม่ีความออ่นไหว
นัน้บนเอกสารที่ได้รับ โดยไมถื่อวา่บริษัทได้เก็บรวบรวมข้อมลูสว่นบคุคลที่มีความออ่นไหว 
  
2. วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม การใช้งาน และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล  
 

 บริษัทจ าเป็นจะต้องเก็บรวบรวมใช้งาน และเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลของผู้ ถือหุ้น และ/หรือผู้ รับมอบฉนัทะ เพื่อวตัถปุระสงค์ดงัตอ่ไปนี ้ 
2.1 เพื่อประโยชน์ในการเรียก จดัให้ม ีและด าเนินการประชมุผู้ 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 รับมอบฉนัทะตอ่บคุคลหรือหนว่ยงานที่เก่ียวข้อง ดงัตอ่ไปนี ้ 
3.1  ที่ปรึกษา หรือ ผู้ให้บริการ ที่บริษัทวา่จ้างให้ด าเนินการจดัการประชมุและประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคลของผู้ ถือหุ้น และ/หรือผู้ รับ

มอบฉนัทะ  
3.2  หนว่ยงานของรัฐหรือหนว่ยงานก ากบัดแูล เพื่อปฏิบตัิหน้าทีต่ามกฎหมายทีเ่ก่ียวข้องกบับริษัท 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 และสิทธิร้องเรียนในกรณีที่ผู้ควบคมุข้อมลูสว่นบคุคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลสว่นบุคคลไม่ปฏิบตัิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมลูส่ วนบคุคล 
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 10320 
 โทรศพัท์ 0-2275-9400  
 อีเมล์ : companysecretary@ait.co.th 
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