
 

 

 
 

รายงานการประชุมวสิามัญผู้ถอืหุ้นครัง้ที่ 1/2564 
ของ 

บริษัท แอ็ดวานซ์อนิฟอร์เมชั่นเทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 
 

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

การประชุมในวนันีม้ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉนัทะรวม 76 ราย นบัเป็นจํานวนหุ้นได้ 70,797,488 หุ้น 
คิดเป็นร้อยละ 34.31 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหนา่ยได้ทัง้หมดของบริษัท 206,320,897 หุ้น ซึง่เกินกวา่ 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหนา่ยได้ทัง้หมด
ของบริษัทแล้ว ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบับริษัท ข้อ 29 โดยมีนายธนา ไชยประสิทธ์ิทําหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม (“ประธานฯ”) 
และก่อนที่จะเร่ิมการประชมุวาระตา่ง ๆ  พิธีกร ได้ชีแ้จงหลกัเกณฑ์วิธีการออกเสยีงลงคะแนน การซกัถาม หรือการแสดงความเห็นระหวา่งการ
ประชมุให้ที่ประชมุทราบดงันี ้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้บริหาร ที่ร่วมกนัชีแ้จงรายละเอียดและตอบข้อ
ซกัถามตอ่ที่ประชมุมีรายนามดงันี ้

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

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

กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
5.  นายศรีภพ สารสาส กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา

คา่ตอบแทน 

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

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

สมัพนัธ์ 
11.  นางศศิเนตร พหลโยธิน    กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานบริหารทัว่ไป

และสายงานสาํนกังานกรรมการผู้จดัการใหญ่ 



 

 

ทัง้นีม้ีกรรมการเข้าร่วมจํานวน 11 ทา่น จากจํานวนกรรมการทัง้หมด 11 ทา่น คิดเป็นสดัสว่นกรรมการท่ีเข้าร่วมประชมุร้อยละ 100 
 

  ผู้ เข้าร่วมประชมุ 
1.  นายวรชาติ ทวยเจริญ (ผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์) ที่ปรึกษาทางการเงิน จากบริษัท ฟินเน็กซ์ แอดไวเซอร่ี จํากดั  

2.  นายวสตุต์ บญุชะลกัษี (ผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์) ที่ปรึกษาทางการเงิน จากบริษัท ฟินเน็กซ์ แอดไวเซอร่ี จํากดั 

3.  นายทวิ ถวลัย์กิจดํารงค์ (ผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์) ที่ปรึกษาทางการเงิน จากบริษัท ฟินเน็กซ์ แอดไวเซอร่ี จํากดั 

4.  นางมนญัญา ฐิตินนัทวรรณ  ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ซีเอ็มที จํากดั 

5.  นางสาวสรีุรัตน์ ปราชญานกุลุ  
 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่  
ฝ่ายควบคมุการเงินและการบญัชี 

จากบริษัท 

6. นายบญุเลศิ ปัญจา  ผู้จดัการอาวโุสแผนกการบญัชี จากบริษัท 

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

ของบริษัท ควิดแลบ จํากดั ซึง่เป็นระบบที่สอดคล้องกบัประกาศของกระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคมในเร่ืองมาตรฐานการรักษาความ
มัน่คงปลอดภยัของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงยังได้เป็นบริษัทที่ผ่านการรับรองระบบควบคุมการประชุม จาก
สาํนกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ (ETDA) และได้เปิดวิดีโออธิบายวิธีการออกเสียงลงคะแนน และหลกัเกณฑ์นบัคะแนนเสียงของ  
ผู้ ถือหุ้นในแตล่ะวาระ โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

 
วิธีนบัคะแนนและการประกาศผลคะแนน  
1. การออกเสยีงลงคะแนนในแตล่ะวาระจะกระทําโดยเปิดเผย ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะต้องออกเสยีงลงคะแนนเพียงอยา่งใดอยา่งหนึง่ 

คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ทัง้นี ้ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ 
Custodian) 

2. ขัน้ตอนการออกเสยีงลงคะแนน   
 2.1 ผู้ ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงของท่าน โดยกดปุ่ มสญัลกัษณ์เคร่ืองหมายถกูในเมนลูําดบัที่ 1 ทางแถบเมนทูี่ ปรากฏอยู่ทาง

ซ้ายมือ 
 2.2 หลงัจากนัน้จะปรากฏวาระต่าง ๆ ที่สามารถลงคะแนนเสียงได้ ให้ท่านทําการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยกดปุ่ มใดปุ่ ม  

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

คะแนนเสยีงของทา่นในแตล่ะวาระได้ จนกวา่ที่ประชมุจะประกาศให้ปิดการลงคะแนนเสยีงของวาระนัน้ ๆ 
3. ผู้ ถือหุ้นที่ไม่ออกเสียงลงคะแนนในโปรแกรมลงคะแนนเสียง หรือไม่กดลงคะแนนเข้าในระบบ จะถือว่ามีมติเห็นด้วย ตามที่ประธาน

เสนอตอ่ที่ประชมุ 



 

 

4. เพื่อไมต้่องให้ที่ประชมุรอผลการลงคะแนนของแตล่ะวาระ บริษัทเสนอให้ที่ประชมุดําเนินการในวาระถดัไปก่อน จากนัน้บริษัทจะแจ้งผล
การลงคะแนนของวาระก่อนหน้านีใ้ห้ที่ประชมุทราบ เมื่อประกาศผลการลงคะแนนเสยีงในวาระใดแล้ว ถือวา่ผลคะแนนในวาระนัน้เป็น
ที่สิน้สดุแล้ว 

 
หลกัเกณฑ์การนบัคะแนนเสยีง 
1. ให้นบัหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ในการลงมติ เว้นแต่กฎหมายกําหนดเป็นอย่างอื่น ถ้าคะแนนเสียง

เทา่กนัให้ประธานมีเสยีงชีข้าดอีกเสยีงหนึง่ตา่งหากจากในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้น 
2. การนบัผลการลงคะแนนเสยีงในแตล่ะระเบียบวาระ จะนบัคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้นในที่ประชมุ เฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรือ 

งดออกเสยีง แล้วนําไปหกัออกจากจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นในที่ประชมุ โดยสว่นท่ีเหลอืจะถือว่าเป็นคะแนนเสยีงที่เห็นด้วย ทัง้นี ้
ได้นบัรวมคะแนนเสยีงที่ผู้มอบฉนัทะได้ลงคะแนนมาในหนงัสอืมอบฉนัทะเรียบร้อยแล้ว ซึง่ได้บนัทกึคะแนนเสยีงดงักลา่วไว้ลว่งหน้าใน
ตอนที่ลงทะเบียนเข้าประชมุแล้ว 

3. การแจ้งผลการลงคะแนนเสยีงจะระบคุะแนนเสยีง เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย และงดออกเสยีง โดยในแตล่ะระเบียบวาระจะใช้จํานวนหุ้นของ
ผู้ เข้าประชมุลา่สดุ  

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

วาระท่ีพิจารณาเสร็จสิน้ไปเป็นท่ีเรียบร้อยแล้วเทา่นัน้ 
 

การแสดงความเห็นหรือซกัถาม 
 หากท่านผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซกัถามหรือแสดงความเห็น ขอความกรุณาให้ซกัถามหรือแสดงความเห็นที่เก่ียวข้องกบัวาระ 
นัน้ ๆ โดยตรง โดยสามารถเร่ิมส่งคําถามหรือแสดงความคิดเห็นผ่าน “กล่องข้อความ” ได้ตัง้แต่ประธานในที่ประชุมประกาศเร่ิมการ
พิจารณาในวาระนัน้ ๆ 
 หากท่านผู้ ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามหรือเสนอแนะความคิดเห็นอื่นที่ไม่อยู่ในระเบียบวาระการประชุม  ขอความกรุณาแสดง
ความคิดเห็น หรือถามคําถามของทา่นได้ภายหลงัการปิดการประชมุตามระเบียบวาระตา่งๆที่ได้กําหนดไว้ลว่งหน้าแล้ว เพื่อเป็นการทําให้
การดําเนินการประชมุเป็นไปโดยราบร่ืน 
 ทัง้นี ้หากทา่นประสงค์จะซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น ท่านสามารถพิมพ์ข้อความมาทางหน้าต่างแชท โดยกดปุ่ มสญัลกัษณ์ใน
เมนลูาํดบัท่ี 4 พิมพ์ข้อความที่ทา่นต้องการสอบถามและกด “สง่” เพื่อยืนยนัข้อความดงักลา่วมายงับริษัท 
 หลงัจากนัน้เจ้าหน้าที่จะเป็นผู้อา่นคําถามของทา่นตามลาํดบัเวลาที่ปรากฎอยูใ่นระบบหลงับ้านของบริษัท โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ
ในการถามคําถามที่ตรงกบัวาระในเวลานัน้ๆ หากคําถามใดไมต่รงตามวาระจะถกูนําไปสอบถามภายหลงัจากการปิดประชุมตามวิธีการที่
ได้แจ้งไว้ข้างต้น  ทัง้นี ้ก่อนการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นทาง “กลอ่งข้อความ” ขอให้ทา่นแจ้งช่ือ นามสกลุ และสถานะของท่าน เช่น 
มาด้วยตนเองหรือรับมอบฉนัทะ เพื่อท่ีจะได้บนัทกึรายงานการประชมุได้อยา่งถกูต้องและครบถ้วน 

นอกจากนี ้ผู้ ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่ทางบริษัทได้จัดเตรียมไว้ให้ ได้แก่  หนงัสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 
1/2564 และพรีเซ็นเทชัน่ของบริษัท ได้ในระบบ โดยกดปุ่ มสญัลกัษณ์ในเมนลูําดบัที่  3 และทําการดาวน์โหลดเอกสารได้ตามความต้องการ  
บริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการดําเนินการใดๆท่ีเหมาะสม เพ่ือให้การประชมุกระชบัและมีประสทิธิภาพ 



 

 

ทัง้นี ้บริษัทได้แจ้งข้อมลูคําบอกกลา่วการคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล (Privacy Notice) สําหรับการประชุมฯ ซึ่งท่านผู้ ถือหุ้นสามารถ
ศึกษารายละเอียดดงัปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 9 ในหนงัสือเชิญประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2564 และบริษัทขอบนัทึก
ภาพถ่ายและภาพเคลือ่นไหวของการประชมุฯ เพื่อใช้ในการรายงานและประชาสมัพนัธ์การประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2564  

จากนัน้ประธานฯ กลา่วเปิดการประชมุและดําเนินการประชมุตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้
 

ระเบียบวาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2564 ซึ่งประชุมผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์เมื่อวนัที่ 8 
เมษายน 2564 

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2564 ซึ่งประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อ
วนัที่ 8 เมษายน 2564  

  
จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นซกัถามคําถามใด ๆ ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่

ประชมุได้พิจารณาลงมติ 
สาํหรับระเบียบวาระนีใ้ช้คะแนนเสยีงข้างมากเป็นเกณฑ์ โดยองค์ประชมุในระเบียบวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะเข้ามาร่วม

ประชมุ 76 ราย นบัจํานวนหุ้นรวมได้ 70,797,488 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 34.31 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหนา่ยได้ทัง้หมด 
 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2564 ซึ่งประชุมผ่านสื่อ
อิเลก็ทรอนิกส์ เมื่อวนัที่ 8 เมษายน 2564 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้ 
 

มีผู้ ถือหุ้น จํานวนเสยีง ร้อยละของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

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

 
  



 

 

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น จากเดิมหุ้นละ 5.00 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 
บาท และการแก้ไขหนังสอืบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ 

 เลขาฯชีแ้จงต่อที่ประชุมว่าบริษัทมีความประสงค์ในการเปลี่ยนแปลงมลูค่าที่ตราไว้ของหุ้น โดยการลดมลูค่าที่ตราไว้ของหุ้นจะ
สง่ผลให้หุ้นของบริษัทมีสภาพคลอ่งสงูขึน้ จากจํานวนหุ้นท่ีเพิ่มขึน้และราคาหุ้นท่ีลดลง อีกทัง้ยงัเพิ่มการกระจายหุ้นไปยงันกัลงทนุได้กว้างขึน้ 
และดงึดดูให้นกัลงทนุรายยอ่ยและนกัลงทนุสถาบนัทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ ให้เข้ามาลงทนุในหุ้นของบริษัทได้อีกด้วย 

อนึง่ การแก้ไขมลูคา่หุ้นท่ีตราไว้ของหุ้นบริษัทดงักลา่ว จะไมม่ีผลกระทบตอ่สดัสว่นของผู้ ถือหุ้นแตอ่ยา่งใด โดยจะมีแต่เพียงจํานวน
หุ้นท่ีเพิ่มขึน้จากเดิมเทา่นัน้  

 ทัง้นีค้ณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการเปลี่ยนแปลงมลูค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท จากหุ้นละ 5.00 
บาท เป็นหุ้นละ 1.00 บาท เพื่อกระจายการถือหุ้นไปยงันกัลงทนุอย่างกว้างขึน้ และก่อให้เกิดสภาพคลอ่งของการซือ้ขาย และเห็นควรให้ที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ให้สอดคล้องกบัมติการเปลี่ยนแปลงมลูค่าหุ้นที่ตราไว้
ของบริษัท 
 รายละเอียดการแตกพาร์มีดงันี ้ก่อนการเปลีย่นแปลงมลูคา่ที่ตราไว้ ทนุจดทะเบียนและทนุชําระแล้วอยูท่ี่ 1,031,604,485 บาท มลู
คา่ที่ตราไว้ของหุ้นคือ 5.00 บาท จํานวนหุ้นและจํานวนหุ้นชําระแล้วอยูท่ี่ 206,320,897 หุ้น ภายหลังจากการเปลีย่นแปลงมลูคา่ทีต่ราไว้ของ
หุ้น จาก 5.00 บาทเป็น 1.00 บาทแล้ว จํานวนหุ้นและจํานวนหุ้นชําระแล้วจะอยูท่ี่ 1,031,604,485 หุ้น 
 

รายการ หน่วย 
ก่อน การเปลี่ยนแปลง 

มูลค่าที่ตราไว้ 
หลัง การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่

ตราไว้ 
ทนุจดทะเบียน บาท 1,031,604,485 1,031,604,485 
ทนุจดทะเบียนชําระแล้ว บาท 1,031,604,485 1,031,604,485 
มลูคา่ที่ตราไว้ บาทตอ่หุ้น 5.00 1.00 
จํานวนหุ้นจดทะเบียน หุ้น 206,320,897 1,031,604,485 
จํานวนหุ้นชําระแล้ว หุ้น 206,320,897 1,031,604,485 

 
 สาํหรับการอนมุตัแิก้ไขเพิม่เตมิหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ให้สอดคล้องกบัมติการเปลีย่นแปลงมลูคา่หุ้นท่ีตราไว้ของ
บริษัท รายละเอยีดจะเป็นตามภาพท่ีปรากฎ 

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

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

มลูคา่หุ้นละ 1.00 บาท (หนึง่บาท) 

โดยแบง่ออกเป็น :    

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

 หุ้นบริุมสทิธิ - หุ้น (        -        )” 

 



 

 

 ทัง้นี ้ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขบริษัทหนงัสือบริคณห์สนธิ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคําเพื่อให้เป็นไปตามคําสัง่ของนายทะเบียน 
 ทางเลขาฯชีแ้จงเพิ่มเติมว่า เนื่องจากระเบียบวาระนีเ้ป็นการขออนุมัติผู้ ถือหุ้ นเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้ น ก่อนที่จะ
ดําเนินการขออนมุตัิการเพิ่มทนุในวาระถดัไป จึงขอแบง่เหตกุารณ์เป็น 2 รูปแบบดงันีค้ะ่  

1.  ในกรณีที่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เปลีย่นแปลงมลูคา่ที่ตราไว้ของหุ้น บริษัทจะนําวาระที่ 3 วาระที่ 4 และวาระที่ 5 เสนอ
ตอ่ผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณา และจะไมน่ําวาระท่ี 6 วาระท่ี 7 และวาระท่ี 8 เสนอตอ่ผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณา 

2. ในกรณีที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติไม่อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงมลูค่าที่ตราไว้ของหุ้น บริษัทจะนําวาระที่ 6 วาระที่ 7 และวาระที่ 8 
เสนอตอ่ผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณา และจะไมน่ําวาระท่ี 3 วาระท่ี 4 และวาระท่ี 5 เสนอตอ่ผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณา 

จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม มีคําถามจากผู้ ถือหุ้นดงันี ้
 คุณภวูนารถ ณ สงขลา อาสาพิทกัษ์สทิธิ สมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย จากวตัถปุระสงค์ในการเปลี่ยนแปลงมลูค่าที่ไว้ของหุ้นจาก 
5 บาท เหลอื 1 บาท จะช่วยให้หุ้น AIT มีสภาพคลอ่งสงูขึน้ มีการกระจายหุ้นได้กว้างขึน้และดึงดดูให้นกัลงทนุทัง้ในประเทศและต่างประเทศ
สนใจมาลงทนุในหุ้น AIT จึงขอทราบเพิ่มเติมวา่ การลดพาร์หุ้นครัง้นีจ้ะเป็นประโยชน์ในแง่ของการดําเนินธุรกิจบริษัทอยา่งไรบ้าง 
 คุณศิริพงษ์ อุ่นทรพนัธ์ุ  ในแงข่องการดําเนินธุรกิจคงไมม่ีผลกระทบใด  

และเมื่อไมม่ีคําถามอื่นใด ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชมุได้พิจารณาลงมติ 
สําหรับระเบียบวาระนีใ้ช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยองค์ประชุม

สําหรับระเบียบวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะเข้ามาร่วมประชุม 77 ราย นบัเป็นจํานวนหุ้นได้ 70,797,492 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 34.31 
ของจํานวนหุ้นท่ีจําหนา่ยได้ทัง้หมด 

 
 มติที่ประชุม ที่ประชมุมีมติอนมุตัิการเปลีย่นแปลงมลูคา่ที่ตราไว้ของหุ้น จากเดมิหุ้นละ 5.00 บาท เป็นมลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 

บาท และการแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกบัการเปลีย่นแปลงมลูคา่ที่ตราไว้ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วย
คะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

 
มีผู้ ถือหุ้น จํานวนเสยีง ร้อยละของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ

หุ้ นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

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

 
หมายเหตุ ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิม่ขึน้จากตอนเร่ิมประชมุจํานวน 1 ราย คิดเป็น 70,797,492 หุ้น รวมมีจํานวนเสยีง

ในวาระนีท้ัง้สิน้ 70,797,492 เสยีง  
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ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการออกใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทครัง้ที่ 2 (AIT-W2) จ านวนไม่เกิน  
            515,802,242 หน่วย 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คณุศิริพงษ์ อุน่ทรพนัธุ์ ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ เป็นผู้ ชีแ้จงดงันี ้
 วตัถปุระสงค์ของการออกใบสาํคญัแสดงสทิธิเนื่องจากต้องการเตรียมความพร้อมด้านการเงินเพื่อรองรับการประมลูโครงการขนาด
ใหญ่หลายโครงการในอีก 1-2 ปีข้างหน้า  ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 4/2564 จึงเห็นควรให้บริษัทออกและเสนอขายใบสําคญัแสดง
สทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ครัง้ที่ 2 (AIT-W2) (“ใบสาํคญัแสดงสทิธิฯ”) จํานวนไมเ่กิน 515,802,242 หนว่ย ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท
ตามสดัสว่นการถือหุ้นโดยไม่คิดมลูค่า ซึ่งรายละเอียดเบือ้งต้นของใบสําคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชัน่
เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 2 (AIT-W2) ที่ได้นําสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม และมีรายละเอียดโดย
สรุปดงันี ้
 
ชนิดของใบส าคัญแสดงสทิธิฯ ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือและสามารถโอนเปลีย่นมือได้ 
อายุของใบส าคัญแสดงสิทธิฯ 2 ปี นบัตัง้แตว่นัท่ีออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธิฯ 
จ านวนใบส าคัญแสดงสทิธิฯที่ออกและ
เสนอขาย 

ไมเ่กิน 515,802,242 หนว่ย  
 

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

ตามเง่ือนไขการปรับสทิธิ) 
วิธีการจดัสรร จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้นในอตัราสว่น 2 หุ้นเดิมตอ่

ใบสาํคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ย 
ราคาใช้สิทธิ 2.00 บาทตอ่หนว่ย (ในกรณีมลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) เว้นแตจ่ะมกีารปรับราคา

การใช้สทิธิตามเง่ือนไขการปรับสทิธิ 
ก าหนดรายชื่อผู้ถอืหุ้นที่จะได้รับการจัดสรร
ใบส าคัญแสดงสทิธิฯ (RD) 

วนัท่ี 10 มกราคม 2565 

  
  ทัง้นี ้การออกใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าว คณะกรรมการบริษัท หรือ กรรมการผู้จดัการใหญ่ หรือ บคุคลที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท หรือ กรรมการผู้จดัการใหญ่ เป็นผู้มีอํานาจในการกําหนดวนัที่ออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิฯ หลงัจากได้รับ
อนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น  

 จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม โดยมีคําถามดงันี ้
 คุณประสาน เกิดอยู่ ผู้ ถือมาด้วยตนเอง การออกใบสาํคญัแสดงสทิธิเพื่อรองรับการใช้เงินสําหรับโครงการขนาดใหญ่นัน้ ขอถาม

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

เตรียมการลงทนุหลายร้อยล้านบาท 2. เตรียมประมลูงานโครงการขนาดใหญ่หลายโครงการ ซึง่บางโครงการมีมลูคา่ 2,000 ล้านบาท  



 

 

คุณภวูนารถ ณ สงขลา อาสาพิทกัษ์สทิธิ สมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย การเพิ่มทนุในครัง้นีเ้พื่อไปใช้ลงทนุในอนาคตที่เป็นโครงการ
ขนาดใหญ่นัน้ มีจํานวนเพียงพอแล้วหรือไม่ และจะมีแนวทางการเพิ่มทนุในลกัษณะของ RO หรือไม ่

คุณศิริพงษ์ อุ่นทรพันธ์ุ เนื่องด้วยบริษัทมีโครงการท่ีคิดวา่จะเข้าร่วมประมลูอยูปั่จจบุนัประมาณ 5,000 ล้านบาท ซึง่คาดวา่บริษัท
ไม่น่าจะชนะโครงการดงักลา่วทัง้หมด ดงันัน้ คิดว่าเงินจํานวนประมาณ 1,000 ล้านบาทเพียงพอสําหรับการดําเนินธุรกิจที่เพิ่มเติมจากที่
บริษัทดําเนินอยูปั่จจบุนัแล้ว อยา่งไรก็ตามยงัไมม่ีแผนการเพิ่มทนุในลกัษณะของ RO (Right Offering) เพิ่มเติม  

 
เมื่อปรากฏวา่ไมม่ีคําถามเพิ่มเติม  ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชมุได้พิจารณาลงมติ 
สาํหรับระเบียบวาระนีใ้ช้คะแนนเสยีงข้างมากเป็นเกณฑ์ โดยองค์ประชมุในระเบียบวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะเข้ามาร่วม

ประชมุ 78 ราย นบัจํานวนหุ้นรวมได้ 72,547,492 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 35.16 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหนา่ยได้ทัง้หมด 
 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนมุตัิการออกใบสําคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทครัง้ที่ 2 (AIT-W2) จํานวนไม่
เกิน 515,802,242 หนว่ยตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้ดงันี ้
 

มีผู้ ถือหุ้น จํานวนเสยีง ร้อยละของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

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

 
หมายเหตุ ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึน้จากตอนเร่ิมประชุมจํานวน 1 ราย คิดเป็น 1,750,000 หุ้น รวมมีจํานวนเสียง

ในวาระนีท้ัง้สิน้ 72,547,492  เสยีง 
 

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 515,802,242 บาท และการแก้ไขหนังสอืบริคณห์ 
  สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 
 ประธานฯ กลา่วต่อที่ประชุมว่าเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ครัง้ที่ 2 (AIT-W2) ซึ่ง
จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น จํานวนไมเ่กิน 515,802,242 หนว่ย บริษัทจําเป็นต้องเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท
อีกจํานวน 515,802,242 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิม 1,031,604,485 บาท แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 1,031,604,485 หุ้น มลูค่าที่ตรา
ไว้หุ้นละ 1.00 บาท เป็นทนุจดทะเบียน จํานวน 1,547,406,727 บาท แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 1,547,406,727 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 
1.00 บาท โดยออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจํานวนไมเ่กิน 515,802,242 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยรายละเอียดเก่ียวกบัการเพิ่มทนุจด
ทะเบียนของบริษัท ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทนุ (F53-4) (ตามสิง่ที่สง่มาด้วยหมายเลข 4) 
 นอกจากนีย้ังขออนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ  4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 
รายละเอียดดงันี ้
 



 

 

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

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

 

 ทัง้นีใ้ห้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิ ที่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ มีอํานาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคําเพื่อให้เป็นไปตามคําสัง่ของนายทะเบียน 
 

จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม  เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นซกัถามคําถามใด ๆ  ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่
ประชมุได้พิจารณาลงมติ 

 
สําหรับระเบียบวาระนีใ้ช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยองค์ประชุม

สําหรับระเบียบวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะเข้ามาร่วมประชุม 78 ราย นบัเป็นจํานวนหุ้นได้ 72,547,492 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 35.16 
ของจํานวนหุ้นท่ีจําหนา่ยได้ทัง้หมด 

 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมตัิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จํานวน 515,802,242 บาท และการแก้ไข

หนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสาม
ในสีข่องผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้ดงันี ้

 
 มีผู้ ถือหุ้น จํานวนเสยีง ร้อยละของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ

หุ้ นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

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



 

 

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ จ านวน 515,802,242 หุ้น 
ประธานฯ ชีแ้จงวา่สบืเนื่องจากเพิ่มทนุจดทะเบียนบริษัทในระเบียบวาระท่ี 4 ข้างต้น คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้นําเสนอต่อ

ที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่1/2564 พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัที่ออกใหม่จํานวนไม่เกิน 515,802,242 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 
1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทครัง้ที่  2 (AIT-W2) ซึ่งจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม ตาม
สดัสว่นการถือหุ้น (รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทนุ (F53-4) ตามสิ่งที่สง่มาด้วยหมายเลย 4) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือ
เนื่องจากไมม่ีการใช้สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นของบริษัท บริษัทจะนําเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาลดทนุจดทะเบียน
ตอ่ไป 

ทัง้นี ้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือ
กรรมการผู้จดัการใหญ่ มีอานาจในการดาเนินการใด ๆ อนัจําเป็นและเก่ียวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุในครัง้นีไ้ด้ทกุประการ 
ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคํา หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น หนงัสอืบริคณห์สนธิ และ/หรือคําขอตา่งๆ และ/หรือดําเนินการ
ใดๆ เพื่อให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามคําสัง่ของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงการนําหุ้นสามญัเพิ่มทนุเข้าเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ และการนําสง่ข้อมลูเอกสารหลกัฐานต่อ
สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่
เก่ียวข้องจากนัน้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม  เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นซกัถามคําถามใด ๆ ประธานฯ  จึงได้เสนอให้ที่
ประชมุได้พิจารณาลงมติ 

สาํหรับระเบียบวาระนีใ้ช้คะแนนเสยีงข้างมากเป็นเกณฑ์ โดยองค์ประชุมสําหรับระเบียบวาระนีใ้ช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์  
โดยองค์ประชมุสาํหรับระเบียบวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะเข้ามาร่วมประชุม 78 ราย นบัเป็นจํานวนหุ้นได้ 72,547,492 หุ้น คิดเป็น
ร้อยละ 35.16 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหนา่ยได้ทัง้หมด 

 

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

มีผู้ ถือหุ้น จํานวนเสยีง ร้อยละของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

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

 

ระเบียวาระท่ี 6-8 ไมม่ีการพิจารณาเนื่องจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัิให้เปลีย่นแปลงมลูคา่ที่ตราไว้ของหุ้นในระเบียบวาระท่ี 2  
 

ระเบียบวาระที่ 9 อื่น ๆ 
-ไมม่ี-  
  

เมื่อไมม่ีคําถามจากผู้ ถือหุ้นอื่น ๆ แล้ว ประธานฯ จึงได้ขอปิดการประชมุ และยงัให้ผู้ ถือหุ้นสามารถซกัถามได้หลงัการประชุมและได้
กลา่วขอขอบคณุผู้ ถือหุ้นทกุทา่นท่ีมาเข้าร่วมประชมุในวนันี ้โดยทางบริษัทจะนําข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ไปปรึกษาหารือกนัตอ่ไป 
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