รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอื หุ้นครัง้ ที่ 1/2564
ของ
บริษัท แอ็ดวานซ์ อนิ ฟอร์ เมชั่นเทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
ประชุมเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. ด้ วยวิธี การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) โดยถ่ายทอดจาก
ห้ องสัมมนาใหญ่ ชัน้ 1 สํานักงานใหญ่ของบริ ษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์ เมชัน่ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) เลขที่ 32/7 อาคาร เอไอที
ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้ วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
การประชุมในวันนี ้มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะรวม 76 ราย นับเป็ นจํานวนหุ้นได้ 70,797,488 หุ้น
คิดเป็ นร้ อยละ 34.31 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมดของบริ
ั้
ษัท 206,320,897 หุ้น ซึง่ เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมด
ั้
ของบริ ษัทแล้ ว ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้ อบังคับบริ ษัท ข้ อ 29 โดยมีนายธนา ไชยประสิทธิ์ทําหน้ าที่เป็ นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”)
และก่อนที่จะเริ่ มการประชุมวาระต่าง ๆ พิธีกร ได้ ชี ้แจงหลักเกณฑ์วิธีการออกเสียงลงคะแนน การซักถาม หรื อการแสดงความเห็นระหว่างการ
ประชุมให้ ที่ประชุมทราบดังนี ้
กรรมการบริ ษัทที่เข้ าร่ วมประชุม ที่ปรึ กษาทางการเงิน ที่ปรึ กษากฎหมาย และผู้บริ หาร ที่ร่วมกันชี ้แจงรายละเอียดและตอบข้ อ
ซักถามต่อที่ประชุมมีรายนามดังนี ้

1.
2.

กรรมการที่เข้ าร่วมประชุม
นายธนา ไชยประสิทธิ์
นายศิริพงษ์ อุน่ ทรพันธุ์

3.
4.

นายโชคชัย ตังพู
้ ลสินธนา
นายพงษ์ เทพ ผลอนันต์

5.

นายศรี ภพ สารสาส

6.
7.
8.

นายธนารักษ์ พงษ์ เภตรา
นายภิสกั จารุดิลก
นายสุรพร รักตประจิต (ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์)

9. นายกิตติศกั ดิ์ สพโชคชัย
10. นายโชดิวตั ดัน่ ธนสาร
11. นางศศิเนตร พหลโยธิน

ประธานกรรมการ
กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานคณะกรรมการ
บริ หารและกรรมการผู้จดั การใหญ่
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
รองประธานกรรมการ กรรมการอิ ส ระ กรรมการตรวจสอบ และประธาน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิ ส ระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิ จ ารณา
ค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริ หาร
และรองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายงานบริ การ
กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ กรรมการบริ หาร และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานลูกค้ า
สัมพันธ์
กรรมการ กรรมการบริ หาร และรองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายงานบริ หารทัว่ ไป
และสายงานสํานักงานกรรมการผู้จดั การใหญ่

ทังนี
้ ้มีกรรมการเข้ าร่วมจํานวน 11 ท่าน จากจํานวนกรรมการทังหมด
้
11 ท่าน คิดเป็ นสัดส่วนกรรมการที่เข้ าร่วมประชุมร้ อยละ 100
ผู้เข้ าร่วมประชุม
1. นายวรชาติ ทวยเจริ ญ (ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์)

ที่ปรึกษาทางการเงิน

จากบริษัท ฟิ นเน็กซ์ แอดไวเซอรี่ จํากัด

2. นายวสุตต์ บุญชะลักษี (ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์)

ที่ปรึกษาทางการเงิน

จากบริษัท ฟิ นเน็กซ์ แอดไวเซอรี่ จํากัด

3. นายทวิ ถวัลย์กิจดํารงค์ (ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์)

ที่ปรึกษาทางการเงิน

จากบริษัท ฟิ นเน็กซ์ แอดไวเซอรี่ จํากัด

4. นางมนัญญา ฐิ ตินนั ทวรรณ

ที่ปรึกษากฎหมาย

จากบริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ซีเอ็มที จํากัด

5. นางสาวสุรีรัตน์ ปราชญานุกลุ
6. นายบุญเลิศ ปั ญจา

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่
จากบริ ษัท
ฝ่ ายควบคุมการเงินและการบัญชี
ผู้จดั การอาวุโสแผนกการบัญชี
จากบริษัท

7. นางสาวศริ นทร์ จันทรนิภาพงศ์

เลขานุการบริ ษัท

ก่อนเข้ าสูว่ าระการประชุม บริ ษัทได้ ชี ้แจงว่าการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) นี ้ เป็ นระบบ
ของบริ ษัท ควิดแลบ จํากัด ซึง่ เป็ นระบบที่สอดคล้ องกับประกาศของกระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคมในเรื่ องมาตรฐานการรักษาความ
มัน่ คงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงยังได้ เป็ นบริ ษัทที่ผ่านการรั บรองระบบควบคุมการประชุม จาก
สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) และได้ เปิ ดวิดีโออธิบายวิธีการออกเสียงลงคะแนน และหลักเกณฑ์นบั คะแนนเสียงของ
ผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
วิธีนบั คะแนนและการประกาศผลคะแนน
1. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระจะกระทําโดยเปิ ดเผย ผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะต้ องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึง่
คือ เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ทังนี
้ ้ ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็ นบางส่วน (เว้ นแต่เป็ นการออกเสียงของ
Custodian)
2. ขันตอนการออกเสี
้
ยงลงคะแนน
2.1 ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงของท่าน โดยกดปุ่ มสัญลักษณ์เครื่ องหมายถูกในเมนูลําดับที่ 1 ทางแถบเมนูที่ ปรากฏอยู่ทาง
ซ้ ายมือ
2.2 หลังจากนันจะปรากฏวาระต่
้
าง ๆ ที่สามารถลงคะแนนเสียงได้ ให้ ท่านทําการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยกดปุ่ มใดปุ่ ม
หนึง่ ของปุ่ ม เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง
2.3 กดปุ่ ม “ส่ง” เพื่อยืนยันการลงคะแนนเสียงของท่าน ทังนี
้ ้ ท่านสามารถลงคะแนนเสียง/ เปลี่ยนแปลงคะแนนเสียง หรื อแก้ ไข
คะแนนเสียงของท่านในแต่ละวาระได้ จนกว่าที่ประชุมจะประกาศให้ ปิดการลงคะแนนเสียงของวาระนัน้ ๆ
3. ผู้ถือหุ้นที่ไม่ออกเสียงลงคะแนนในโปรแกรมลงคะแนนเสีย ง หรื อไม่กดลงคะแนนเข้ าในระบบ จะถือว่ามีมติเห็นด้ วย ตามที่ประธาน
เสนอต่อที่ประชุม

4.

เพื่อไม่ต้องให้ ที่ประชุมรอผลการลงคะแนนของแต่ละวาระ บริ ษัทเสนอให้ ที่ประชุมดําเนินการในวาระถัดไปก่อน จากนันบริ
้ ษัทจะแจ้ งผล
การลงคะแนนของวาระก่อนหน้ านี ้ให้ ที่ประชุมทราบ เมื่อประกาศผลการลงคะแนนเสียงในวาระใดแล้ ว ถือว่าผลคะแนนในวาระนันเป็
้ น
ที่สิ ้นสุดแล้ ว

หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง
1. ให้ นบั หนึ่งหุ้นเป็ นหนึ่งเสียง และให้ ถือเอาเสียงข้ างมากเป็ นเกณฑ์ในการลงมติ เว้ นแต่กฎหมายกําหนดเป็ นอย่างอื่น ถ้ าคะแนนเสียง
เท่ากันให้ ประธานมีเสียงชี ้ขาดอีกเสียงหนึง่ ต่างหากจากในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้น
2. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม เฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้ วย และ/หรื อ
งดออกเสียง แล้ วนําไปหักออกจากจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงที่เห็นด้ วย ทังนี
้ ้
ได้ นบั รวมคะแนนเสียงที่ผ้ มู อบฉันทะได้ ลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะเรี ยบร้ อยแล้ ว ซึง่ ได้ บนั ทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ ลว่ งหน้ าใน
ตอนที่ลงทะเบียนเข้ าประชุมแล้ ว
3. การแจ้ งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียง โดยในแต่ละระเบียบวาระจะใช้ จํานวนหุ้นของ
ผู้เข้ าประชุมล่าสุด
4. กรณีที่จะถือว่าเป็ นบัตรเสีย หมายถึง กรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะแสดงเจตนาไม่ชดั เจนในบัตรลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ เช่น
ลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่องในบัตรลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ หรื อมีการแยกการลงคะแนนเสียง (ยกเว้ นกรณีคสั โตเดียน)
ทังนี
้ ้ ผู้ถือหุ้นสามารถดูผลคะแนนได้ โดยการกดปุ่ มสัญลักษณ์ในเมนูลําดับที่ 2 ซึ่งรายละเอียดของผลการนับคะแนนจะแสดงเฉพาะ
วาระที่พิจารณาเสร็ จสิ ้นไปเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ วเท่านัน้
การแสดงความเห็นหรื อซักถาม
หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรื อแสดงความเห็น ขอความกรุ ณาให้ ซกั ถามหรื อแสดงความเห็นที่เกี่ยวข้ องกับวาระ
นัน้ ๆ โดยตรง โดยสามารถเริ่ มส่งคําถามหรื อแสดงความคิดเห็นผ่าน “กล่องข้ อความ” ได้ ตงั ้ แต่ประธานในที่ประชุมประกาศเริ่ มการ
พิจารณาในวาระนัน้ ๆ
หากท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามหรื อเสนอแนะความคิดเห็นอื่นที่ไม่อยู่ในระเบียบวาระการประชุม ขอความกรุ ณาแสดง
ความคิดเห็น หรื อถามคําถามของท่านได้ ภายหลังการปิ ดการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆที่ได้ กําหนดไว้ ลว่ งหน้ าแล้ ว เพื่อเป็ นการทําให้
การดําเนินการประชุมเป็ นไปโดยราบรื่ น
ทังนี
้ ้ หากท่านประสงค์จะซักถามหรื อแสดงความคิดเห็น ท่านสามารถพิมพ์ข้อความมาทางหน้ าต่างแชท โดยกดปุ่ มสัญลักษณ์ใน
เมนูลาํ ดับที่ 4 พิมพ์ข้อความที่ทา่ นต้ องการสอบถามและกด “ส่ง” เพื่อยืนยันข้ อความดังกล่าวมายังบริ ษัท
หลังจากนันเจ้
้ าหน้ าที่จะเป็ นผู้อา่ นคําถามของท่านตามลําดับเวลาที่ปรากฎอยูใ่ นระบบหลังบ้ านของบริ ษัท โดยบริ ษัทขอสงวนสิทธิ
ในการถามคําถามที่ตรงกับวาระในเวลานันๆ
้ หากคําถามใดไม่ตรงตามวาระจะถูกนําไปสอบถามภายหลังจากการปิ ดประชุมตามวิธีการที่
ได้ แจ้ งไว้ ข้างต้ น ทังนี
้ ้ ก่อนการสอบถามหรื อแสดงความคิดเห็นทาง “กล่องข้ อความ” ขอให้ ทา่ นแจ้ งชื่อ นามสกุล และสถานะของท่าน เช่น
มาด้ วยตนเองหรื อรับมอบฉันทะ เพื่อที่จะได้ บนั ทึกรายงานการประชุมได้ อย่างถูกต้ องและครบถ้ วน
นอกจากนี ้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์ โหลดเอกสารที่ทางบริ ษัทได้ จัดเตรี ยมไว้ ให้ ได้ แก่ หนังสือเชิญประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่
1/2564 และพรี เซ็นเทชัน่ ของบริ ษัท ได้ ในระบบ โดยกดปุ่ มสัญลักษณ์ในเมนูลําดับที่ 3 และทําการดาวน์โหลดเอกสารได้ ตามความต้ องการ
บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการดําเนินการใดๆที่เหมาะสม เพื่อให้ การประชุมกระชับและมีประสิทธิภาพ

ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ แจ้ งข้ อมูลคําบอกกล่าวการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สําหรับการประชุมฯ ซึ่งท่านผู้ถือหุ้นสามารถ
ศึกษารายละเอียดดังปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้ วยหมายเลข 9 ในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2564 และบริ ษัทขอบันทึก
ภาพถ่ายและภาพเคลือ่ นไหวของการประชุมฯ เพื่อใช้ ในการรายงานและประชาสัมพันธ์การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2564
จากนันประธานฯ
้
กล่าวเปิ ดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี ้
ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2564 ซึ่งประชุมผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 8
เมษายน 2564
ประธานฯ เสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 ซึ่งประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อ
วันที่ 8 เมษายน 2564
จากนัน้ ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ซกั ถาม เมื่อปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามคําถามใด ๆ ประธานฯ จึงได้ เสนอให้ ที่
ประชุมได้ พิจารณาลงมติ
สําหรับระเบียบวาระนี ้ใช้ คะแนนเสียงข้ างมากเป็ นเกณฑ์ โดยองค์ประชุมในระเบียบวาระนี ้ มีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ ามาร่ วม
ประชุม 76 ราย นับจํานวนหุ้นรวมได้ 70,797,488 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 34.31 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมด
ั้
มติท่ ีประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว และมีมติเป็ นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 ซึ่งประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
มีผ้ ถู ือหุ้น
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม (76 ราย)

จํานวนเสียง
70,797,488
0
0
70,797,488

ร้ อยละของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือ
หุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
100
0
100

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณาอนุมตั ิการเปลี่ยนแปลงมูลค่ าที่ตราไว้ ของหุ้น จากเดิมหุ้นละ 5.00 บาท เป็ นมูลค่ าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1.00
บาท และการแก้ ไขหนังสือบริคณห์ สนธิของบริษัท ข้ อ 4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่ าที่ตราไว้
เลขาฯชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่าบริ ษัทมีความประสงค์ในการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้น โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้นจะ
ส่งผลให้ ห้ นุ ของบริ ษัทมีสภาพคล่องสูงขึ ้น จากจํานวนหุ้นที่เพิ่มขึ ้นและราคาหุ้นที่ลดลง อีกทังยั
้ งเพิ่มการกระจายหุ้นไปยังนักลงทุนได้ กว้ างขึ ้น
และดึงดูดให้ นกั ลงทุนรายย่อยและนักลงทุนสถาบันทังในประเทศและต่
้
างประเทศ ให้ เข้ ามาลงทุนในหุ้นของบริ ษัทได้ อีกด้ วย
อนึง่ การแก้ ไขมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ของหุ้นบริ ษัทดังกล่าว จะไม่มีผลกระทบต่อสัดส่วนของผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด โดยจะมีแต่เพียงจํานวน
หุ้นที่เพิ่มขึ ้นจากเดิมเท่านัน้
ทังนี
้ ้คณะกรรมการบริ ษัทเห็นควรให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ของบริ ษัท จากหุ้นละ 5.00
บาท เป็ นหุ้นละ 1.00 บาท เพื่อกระจายการถือหุ้นไปยังนักลงทุนอย่างกว้ างขึ ้น และก่อให้ เกิดสภาพคล่องของการซื ้อขาย และเห็นควรให้ ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัท ข้ อ 4. ให้ สอดคล้ องกับมติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้
ของบริ ษัท
รายละเอียดการแตกพาร์ มีดงั นี ้ ก่ อนการเปลีย่ นแปลงมูลค่าที่ตราไว้ ทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ วอยูท่ ี่ 1,031,604,485 บาท มูล
ค่าที่ตราไว้ ของหุ้นคือ 5.00 บาท จํานวนหุ้นและจํานวนหุ้นชําระแล้ วอยูท่ ี่ 206,320,897 หุ้น ภายหลังจากการเปลีย่ นแปลงมูลค่าทีต่ ราไว้ ของ
หุ้น จาก 5.00 บาทเป็ น 1.00 บาทแล้ ว จํานวนหุ้นและจํานวนหุ้นชําระแล้ วจะอยูท่ ี่ 1,031,604,485 หุ้น
รายการ
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนชําระแล้ ว
มูลค่าที่ตราไว้
จํานวนหุ้นจดทะเบียน
จํานวนหุ้นชําระแล้ ว

หน่ วย
บาท
บาท
บาทต่อหุ้น
หุ้น
หุ้น

ก่ อน การเปลี่ยนแปลง
มูลค่ าที่ตราไว้
1,031,604,485
1,031,604,485
5.00
206,320,897
206,320,897

หลัง การเปลี่ยนแปลงมูลค่ าที่
ตราไว้
1,031,604,485
1,031,604,485
1.00
1,031,604,485
1,031,604,485

สําหรับการอนุมตั แิ ก้ ไขเพิม่ เติมหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัท ข้ อ 4. ให้ สอดคล้ องกับมติการเปลีย่ นแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ของ
บริ ษัท รายละเอียดจะเป็ นตามภาพที่ปรากฎ
“ข้ อ 4. ทุนจดทะเบียน จํานวน

1,031,604,485 บาท

(หนึง่ พันสามสิบเอ็ดล้ านหกแสนสีพ่ นั สีร่ ้ อยแปดสิบห้ าบาท)

แบ่งออกเป็ น

1,031,604,485 หุ้น

(หนึง่ พันสามสิบเอ็ดล้ านหกแสนสีพ่ นั สีร่ ้ อยแปดสิบห้ าหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ

1.00 บาท

(หนึง่ บาท)

โดยแบ่งออกเป็ น :
 หุ้นสามัญ
 หุ้นบุริมสิทธิ

1,031,604,485 หุ้น
- หุ้น

(หนึง่ พันสามสิบเอ็ดล้ านหกแสนสีพ่ นั สีร่ ้ อยแปดสิบห้ าหุ้น)
(

-

)”

ทังนี
้ ้ ให้ บุคคลที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ ไขบริ ษัทหนังสือบริ คณห์ สนธิ ที่กรมพัฒนาธุรกิ จการค้ า
กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ ไขและเพิ่มเติมถ้ อยคําเพื่อให้ เป็ นไปตามคําสัง่ ของนายทะเบียน
ทางเลขาฯชี แ้ จงเพิ่ มเติ มว่า เนื่ องจากระเบี ยบวาระนีเ้ ป็ นการขออนุมัติ ผ้ ูถือ หุ้นเปลี่ย นแปลงมูลค่า ที่ ตราไว้ ข องหุ้น ก่ อ นที่ จ ะ
ดําเนินการขออนุมตั ิการเพิ่มทุนในวาระถัดไป จึงขอแบ่งเหตุการณ์เป็ น 2 รูปแบบดังนี ้ค่ะ
1. ในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้ เปลีย่ นแปลงมูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้น บริ ษัทจะนําวาระที่ 3 วาระที่ 4 และวาระที่ 5 เสนอ
ต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา และจะไม่นําวาระที่ 6 วาระที่ 7 และวาระที่ 8 เสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
2. ในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติไม่ อนุ มัติให้ เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้น บริ ษัทจะนําวาระที่ 6 วาระที่ 7 และวาระที่ 8
เสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา และจะไม่นําวาระที่ 3 วาระที่ 4 และวาระที่ 5 เสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
จากนัน้ ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ซกั ถาม มีคําถามจากผู้ถือหุ้นดังนี ้
คุณภูวนารถ ณ สงขลา อาสาพิทกั ษ์ สทิ ธิ สมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย จากวัตถุประสงค์ในการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ไว้ ของหุ้นจาก
5 บาท เหลือ 1 บาท จะช่วยให้ ห้ นุ AIT มีสภาพคล่องสูงขึ ้น มีการกระจายหุ้นได้ กว้ างขึ ้นและดึงดูดให้ นกั ลงทุนทังในประเทศและต่
้
างประเทศ
สนใจมาลงทุนในหุ้น AIT จึงขอทราบเพิ่มเติมว่า การลดพาร์ ห้ นุ ครัง้ นี ้จะเป็ นประโยชน์ในแง่ของการดําเนินธุรกิจบริ ษัทอย่างไรบ้ าง
คุณศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์ ในแง่ของการดําเนินธุรกิจคงไม่มีผลกระทบใด
และเมื่อไม่มีคําถามอื่นใด ประธานฯ จึงได้ เสนอให้ ที่ประชุมได้ พิจารณาลงมติ
สําหรับระเบียบวาระนี ้ใช้ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยองค์ประชุม
สําหรับระเบียบวาระนี ้ มีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ ามาร่ วมประชุม 77 ราย นับเป็ นจํานวนหุ้นได้ 70,797,492 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 34.31
ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมด
ั้
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการเปลีย่ นแปลงมูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้น จากเดิมหุ้นละ 5.00 บาท เป็ นมูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1.00
บาท และการแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัท ข้ อ 4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเปลีย่ นแปลงมูลค่าที่ตราไว้ ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้ วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
มีผ้ ถู ือหุ้น

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม (77 ราย)

จํานวนเสียง

70,797,488
0
4
0
70,797,492

ร้ อยละของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือ
หุ้ นซึ่ ง มาประชุ ม และมี สิ ท ธิ อ อกเสี ย ง
ลงคะแนน
100
0
0
100

หมายเหตุ ในวาระนี ้มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมเพิม่ ขึ ้นจากตอนเริ่ มประชุมจํานวน 1 ราย คิดเป็ น 70,797,492 หุ้น รวมมีจํานวนเสียง
ในวาระนี ้ทังสิ
้ ้น 70,797,492 เสียง

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการออกใบสาคัญแสดงสิทธิท่ จี ะซือ้ หุ้นสามัญของบริษัทครัง้ ที่ 2 (AIT-W2) จานวนไม่ เกิน
515,802,242 หน่ วย
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ คณ
ุ ศิริพงษ์ อุน่ ทรพันธุ์ ประธานคณะกรรมการบริ หารและกรรมการผู้จดั การใหญ่ เป็ นผู้ชี ้แจงดังนี ้
วัตถุประสงค์ของการออกใบสําคัญแสดงสิทธิเนื่องจากต้ องการเตรี ยมความพร้ อมด้ านการเงินเพื่อรองรับการประมูลโครงการขนาด
ใหญ่หลายโครงการในอีก 1-2 ปี ข้างหน้ า ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 4/2564 จึงเห็นควรให้ บริ ษัทออกและเสนอขายใบสําคัญแสดง
สิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท ครัง้ ที่ 2 (AIT-W2) (“ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ”) จํานวนไม่เกิน 515,802,242 หน่วย ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัท
ตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่า ซึ่งรายละเอียดเบื ้องต้ นของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์ เมชัน่
เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2 (AIT-W2) ที่ได้ นําส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุม แล้ วก่อนการประชุม และมีรายละเอียดโดย
สรุปดังนี ้
ชนิดของใบสาคัญแสดงสิทธิฯ
อายุของใบสาคัญแสดงสิทธิฯ
จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิฯที่ออกและ
เสนอขาย

ชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลีย่ นมือได้
2 ปี นับตังแต่
้ วนั ที่ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิฯ
ไม่เกิน 515,802,242 หน่วย

ราคาเสนอขายต่ อหน่ วย
อัตราการใช้ สทิ ธิ

0.00 บาท (ศูนย์บาท)
ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย มีสทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุนได้ 1 หุ้น (อาจเปลีย่ นแปลงได้
ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
วิธีการจัดสรร
จัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในอัตราส่วน 2 หุ้นเดิมต่อ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย
ราคาใช้ สิทธิ
2.00 บาทต่อหน่วย (ในกรณีมลู ค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บาท) เว้ นแต่จะมีการปรับราคา
การใช้ สทิ ธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
กาหนดรายชื่อผู้ถอื หุ้นที่จะได้ รับการจัดสรร วันที่ 10 มกราคม 2565
ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ (RD)
ทังนี
้ ้ การออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ดงั กล่าว คณะกรรมการบริ ษัท หรื อ กรรมการผู้จดั การใหญ่ หรื อ บุคคลที่ได้ รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษัท หรื อ กรรมการผู้จดั การใหญ่ เป็ นผู้มีอํานาจในการกําหนดวันที่ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิฯ หลังจากได้ รับ
อนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
จากนัน้ ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ซกั ถาม โดยมีคําถามดังนี ้
คุณประสาน เกิดอยู่ ผู้ถือมาด้ วยตนเอง การออกใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อรองรับการใช้ เงินสําหรับโครงการขนาดใหญ่นนั ้ ขอถาม
ว่าโครงการเหล่านันเป็
้ นโครงการประเภทอะไร และขนาดของโครงการประมาณเท่าไหร่
คุณศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์ 1. เป็ นการลงทุนในโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) ซึ่งต้ อง
เตรี ยมการลงทุนหลายร้ อยล้ านบาท 2. เตรี ยมประมูลงานโครงการขนาดใหญ่หลายโครงการ ซึง่ บางโครงการมีมลู ค่า 2,000 ล้ านบาท

คุณภูวนารถ ณ สงขลา อาสาพิทกั ษ์ สทิ ธิ สมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย การเพิ่มทุนในครัง้ นี ้เพื่อไปใช้ ลงทุนในอนาคตที่เป็ นโครงการ
ขนาดใหญ่นนั ้ มีจํานวนเพียงพอแล้ วหรื อไม่ และจะมีแนวทางการเพิ่มทุนในลักษณะของ RO หรื อไม่
คุณศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์ เนื่องด้ วยบริ ษัทมีโครงการที่คิดว่าจะเข้ าร่วมประมูลอยูป่ ั จจุบนั ประมาณ 5,000 ล้ านบาท ซึง่ คาดว่าบริ ษัท
ไม่น่าจะชนะโครงการดังกล่าวทังหมด
้
ดังนัน้ คิดว่าเงินจํานวนประมาณ 1,000 ล้ านบาทเพียงพอสําหรับการดําเนินธุรกิจที่เพิ่มเติมจากที่
บริ ษัทดําเนินอยูป่ ั จจุบนั แล้ ว อย่างไรก็ตามยังไม่มีแผนการเพิ่มทุนในลักษณะของ RO (Right Offering) เพิ่มเติม
เมื่อปรากฏว่าไม่มีคําถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้ เสนอให้ ที่ประชุมได้ พิจารณาลงมติ
สําหรับระเบียบวาระนี ้ใช้ คะแนนเสียงข้ างมากเป็ นเกณฑ์ โดยองค์ประชุมในระเบียบวาระนี ้ มีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ ามาร่ วม
ประชุม 78 ราย นับจํานวนหุ้นรวมได้ 72,547,492 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 35.16 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมด
ั้
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว และมีมติอนุมตั ิการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทครัง้ ที่ 2 (AIT-W2) จํานวนไม่
เกิน 515,802,242 หน่วยตามที่คณะกรรมการเสนอด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้ ดังนี ้
มีผ้ ถู ือหุ้น
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม (78 ราย)

จํานวนเสียง
72,547,488
0
4
0
72,547,492

ร้ อยละของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือ
หุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
100
0
100

หมายเหตุ ในวาระนี ้มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมเพิ่มขึ ้นจากตอนเริ่ มประชุมจํานวน 1 ราย คิดเป็ น 1,750,000 หุ้น รวมมีจํานวนเสียง
ในวาระนี ้ทังสิ
้ ้น 72,547,492 เสียง
ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จานวน 515,802,242 บาท และการแก้ ไขหนังสือบริคณห์
สนธิของบริษัท ข้ อ 4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ประธานฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่าเพื่อรองรับการใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท ครัง้ ที่ 2 (AIT-W2) ซึ่ง
จัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น จํานวนไม่เกิน 515,802,242 หน่วย บริ ษัทจําเป็ นต้ องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัท
อีกจํานวน 515,802,242 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,031,604,485 บาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญจํานวน 1,031,604,485 หุ้น มูลค่าที่ตรา
ไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บาท เป็ นทุนจดทะเบียน จํานวน 1,547,406,727 บาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญจํานวน 1,547,406,727 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ
1.00 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวนไม่เกิน 515,802,242 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บาท โดยรายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริ ษัท ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (ตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วยหมายเลข 4)
นอกจากนี ้ยังขออนุมัติการแก้ ไขหนังสือบริ คณห์ สนธิ ของบริ ษัท ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัท
รายละเอียดดังนี ้

“ข้ อ 4. ทุนจดทะเบียน จํานวน
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุ้นละ
โดยแบ่งออกเป็ น :
 หุ้นสามัญ
 หุ้นบุริมสิทธิ

1,547,406,727 บาท
1,547,406,727 หุ้น
1.00 บาท

(หนึง่ พันห้ าร้ อยสีส่ บิ เจ็ดล้ านสีแ่ สนหกพันเจ็ดร้ อยยี่สบิ เจ็ดบาท)
(หนึง่ พันห้ าร้ อยสีส่ บิ เจ็ดล้ านสีแ่ สนหกพันเจ็ดร้ อยยี่สบิ เจ็ดหุ้น)
(หนึง่ บาท)

1,547,406,727 หุ้น
- หุ้น

(หนึง่ พันห้ าร้ อยสีส่ บิ เจ็ดล้ านสีแ่ สนหกพันเจ็ดร้ อยยี่สบิ เจ็ดหุ้น)
( - )”

ทังนี
้ ้ให้ บุคคลที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวง
พาณิชย์ มีอํานาจแก้ ไขและเพิ่มเติมถ้ อยคําเพื่อให้ เป็ นไปตามคําสัง่ ของนายทะเบียน
จากนัน้ ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ซกั ถาม เมื่อปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามคําถามใด ๆ ประธานฯ จึงได้ เสนอให้ ที่
ประชุมได้ พิจารณาลงมติ
สําหรับระเบียบวาระนี ้ใช้ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยองค์ประชุม
สําหรับระเบียบวาระนี ้ มีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ ามาร่ วมประชุม 78 ราย นับเป็ นจํานวนหุ้นได้ 72,547,492 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 35.16
ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมด
ั้
มติท่ ีประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัท จํานวน 515,802,242 บาท และการแก้ ไข
หนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัท ข้ อ 4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามที่คณะกรรมการเสนอด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสาม
ในสีข่ องผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้ ดังนี ้
มีผ้ ถู ือหุ้น

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม (78 ราย)

จํานวนเสียง

72,547,488
0
4
72,547,492

ร้ อยละของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือ
หุ้ นที่ ม าประชุ ม และมี สิ ท ธิ อ อกเสี ย ง
ลงคะแนน
100
0
0
100

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ จานวน 515,802,242 หุ้น
ประธานฯ ชี ้แจงว่าสืบเนื่องจากเพิ่มทุนจดทะเบียนบริ ษัทในระเบียบวาระที่ 4 ข้ างต้ น คณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควรให้ นําเสนอต่อ
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่1/2564 พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่จํานวนไม่เกิน 515,802,242 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ
1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทครัง้ ที่ 2 (AIT-W2) ซึ่งจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม ตาม
สัดส่วนการถือหุ้น (รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ตามสิ่งที่สง่ มาด้ วยหมายเลย 4) ในกรณีที่มีห้ นุ เหลือ
เนื่องจากไม่มีการใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นของบริ ษัท บริ ษัทจะนํา เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาลดทุนจดทะเบียน
ต่อไป
ทังนี
้ ้ มอบหมายให้ คณะกรรมการบริ ษัท หรื อกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรื อบุคคลที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทหรื อ
กรรมการผู้จดั การใหญ่ มีอานาจในการดาเนินการใด ๆ อันจํา เป็ นและเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครัง้ นี ้ได้ ทกุ ประการ
ตลอดจนการแก้ ไขถ้ อยคํา หรื อข้ อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริ คณห์สนธิ และ/หรื อคําขอต่างๆ และ/หรื อดําเนินการ
ใดๆ เพื่อให้ ปฏิบัติให้ เป็ นไปตามคํา สัง่ ของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิ จการค้ า
กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงการนําหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้ าเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และการนํา ส่งข้ อมูลเอกสารหลักฐานต่อ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ หรื อหน่วยงานอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้ องจากนัน้ ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ซกั ถาม เมื่อปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามคําถามใด ๆ ประธานฯ จึงได้ เสนอให้ ที่
ประชุมได้ พิจารณาลงมติ
สําหรับระเบียบวาระนี ้ใช้ คะแนนเสียงข้ างมากเป็ นเกณฑ์ โดยองค์ประชุมสําหรับระเบียบวาระนี ้ใช้ คะแนนเสียงข้ างมากเป็ นเกณฑ์
โดยองค์ประชุมสําหรับระเบียบวาระนี ้ มีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ ามาร่วมประชุม 78 ราย นับเป็ นจํานวนหุ้นได้ 72,547,492 หุ้น คิดเป็ น
ร้ อยละ 35.16 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมด
ั้
มติ ท่ ี ป ระชุ ม ที่ ป ระชุม พิ จ ารณาแล้ ว และมี ม ติ อนุมัติ ก ารจัด สรรหุ้น สามัญ ที่ ออกใหม่ จํ า นวน 515,802,242 หุ้น ตามที่
คณะกรรมการเสนอ ด้ วยเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
มีผ้ ถู ือหุ้น
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม (78 ราย)

จํานวนเสียง
72,547,488
0
4
0
72,547,492

ร้ อยละของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือ
หุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
100
0
100

ระเบียวาระที่ 6-8 ไม่มีการพิจารณาเนื่องจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตั ิให้ เปลีย่ นแปลงมูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้นในระเบียบวาระที่ 2
ระเบียบวาระที่ 9 อื่น ๆ
-ไม่มีเมื่อไม่มีคําถามจากผู้ถือหุ้นอื่น ๆ แล้ ว ประธานฯ จึงได้ ขอปิ ดการประชุม และยังให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถซักถามได้ หลังการประชุมและได้
กล่าวขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาเข้ าร่วมประชุมในวันนี ้ โดยทางบริ ษัทจะนําข้ อเสนอแนะที่เป็ นประโยชน์ไปปรึกษาหารื อกันต่อไป

