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ด้วยคณะกรรมการบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) (บริษัท) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญ   
ผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2556 ในวันพุธที่ 27 มีนาคม 2556 เวลา 14.00 น. (เร่ิมลงทะเบียนเวลา 12.00 น.) ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม   
ชั้นล็อบบี้  โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร  โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี ้
 
วาระที่ 1  เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 
 วตัถุประสงค์และเหตุผล วาระน้ีก าหนดขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการรายงานเหตุการณ์ หรือความคืบหน้าต่างๆ 

(ถ้ามี) ของบริษัท ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะไม่มีการน าเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มีการลงมติ
ใดๆในวาระน้ี 

 
วาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2555 

วัตถุประสงค์และเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2555 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2555  โดย
ได้มีการจัดท ารายงานการประชุมและจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (http://investor.ais.co.th) และได้จัดส่งให้กระทรวง
พาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดแล้ว 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2555  เมื่อวันที่ 28 
มีนาคม 2555  ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยมีรายละเอียด ปรากฏตามเอกสารแนบ 1  

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

 
วาระที่ 3  รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2555 

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้สรุปผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาและการเปล่ียนแปลงที่ส าคัญซึ่งเกิดขึ้นใน
รอบปี 2555 ซึ่งปรากฏในรายงานประจ าปี 2555 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการด าเนินงานของ
บริษัทประจ าปี 2555 ซึ่งบริษัทได้สรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมาและการเปล่ียนแปลงที่ส าคัญซึ่งเกิดขึ้นใน
รอบปี 2555 ทั้งนี้ รายละเอียดแสดงในรายงานประจ าปี 2555 ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 รายงานประจ าปี
หัวข้อ ค าอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร หน้า 196 

  การลงมติ   วาระน้ีไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ 
 
วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และบัญชีก าไรขาดทุนประจ าปี 2555 

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งก าหนดให้
บริษัทต้องจัดท างบดุลและงบก าไรขาดทุนประจ าปีส้ินสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้สอบบัญชีแล้วและเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ 
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ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินประจ าปี
ของบริษัท ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555   ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามจาก นายวินิจ ศิลามงคล 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378 ผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งสังกัดบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด 
แล้ว  เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปีส้ินสุด
วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปีของ
บริษัท ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดย
แสดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2555  ที่ผ่านมา สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้  

 
ข้อมูลงบการเงนิรวมเปรียบเทียบ (บางส่วน) ของบริษทั 

       หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 2554 2555 เพิ่มขึน้ (ลดลง) ร้อยละ 
สินทรัพย์รวม 86,672     100,968     14,296 16.49 
หน้ีสินรวม 47,209 57,426 10,217 21.64 
รายได้รวม 126,437 141,568 15,131 11.96 
ก าไรสุทธ ิ 22,218 34,883 12,666 57.00 
ก าไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 7.48 11.73 4.25 56.81 

 
โดยมีรายละเอียดงบการเงินในรายงานประจ าปี 2555 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้
ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 รายงานประจ าปี หัวข้อฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน หน้า 129 

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

 
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไรสุทธิเป็นเงินปันผล 

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ของก าไรสุทธิหลังหักภาษีตาม
งบการเงินรวม โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด และแผนการลงทุน รวมถึงความจ าเป็น
และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตของบริษัทและบริษัทย่อย การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะต้องไม่เกิน            
ก าไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะของบริษัท และ/หรือ มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อการ
ด าเนินงานปกติของบริษัท และบริษัทย่อย โดยในปี 2555 ผลประกอบการของบริษัทมีก าไรสุทธิ จ านวน 
34,883 ล้านบาท บริษัทจึงเห็นสมควรจัดสรรก าไรเป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 10.90  บาท ซึ่งบริษัทได้
จ่ายเงินปันผลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 5.90 บาท ในการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2555 
คงเหลือเงินปันผลส าหรับปี 2555 อีกในอัตราหุ้นละ 5.00 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งหมดประมาณ 14,865.48 
ล้านบาท และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 เงินปันผลดังกล่าวต้องได้รับ
การอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
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วันก าหนดสิทธิรับเงินปันผล และวันจ่ายเงินปันผล 
บริษัทก าหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อก าหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผลในวันที่                     
4 เมษายน 2556 และก าหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23  เมษายน 2556 ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณา
รายละเอียดนโยบายการจ่ายเงินปันผลและข้อมูลการจ่ายเงินปันผลของบริษัทเพิ่มเติม ปรากฏตามเอกสาร
แนบ 2 รายงานประจ าปี หัวข้อนโยบายการบริหารโครงสร้างเงินทุนและนโยบายการจ่ายเงินปันผล หน้า 40 

ขอ้มูลการจ่ายเงินปนัผลที่ผ่านมา 
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด  พ.ศ. 2535 บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็น               
ทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของก าไรสุทธิประจ าปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุน
ส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ซึ่งบริษัทส ารองไว้ ครบถ้วนแล้ว 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2555 (ปีที่เสนอ) ปี 2554 
1. ก าไรสุทธิ (บาท) 34,883,226,960 22,217,710,638 
2. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น) 10.90 8.43 
2.1 เงินปันผลระหวา่งกาล (บาท : หุ้น) 5.90 4.17 
2.2 เงินปันผลประจ าปี (บาท : หุ้น) 5.00 4.26 
2.3 เงินปันผลพิเศษ (บาท : หุ้น) - - 
3. จ านวนหุ้นทีจ่่าย (หุ้น) 2,973,095,330 2,973,095,330 
4. รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งส้ิน (บาท) 32,406,739,097.00 25,063,193,631.90 
5. อัตราส่วนการจา่ยเงินปันผลตอ่ก าไรสุทธิ 93% 113% 

 ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2555 ใน
อัตราหุ้นละ 10.90 บาท ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 
ส าหรับปี 2555 ไปแล้วในอัตราหุ้นละ 5.90 บาท คงเหลือเงินปันผลส าหรับปี 2555 ที่ขออนุมัติจ่ายอีกในอัตรา
หุ้นละ 5 บาท   

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

 
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2556 

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 ซึ่ง
ก าหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปีของบริษัท  
นอกจากนี้ ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ได้ก าหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียน
ผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ของบริษัทมาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดส านักงานสอบบัญชี
เดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จาก
การหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยสองรอบปีบัญชีนับแต่วันท่ีพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งบริษัท  
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด  เป็นบริษัทผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2556 ซึ่งเป็นปีที่ 6 ติดต่อกัน  เนื่องจาก
ส านักงานสอบบัญชีดังกล่าว เป็นบริษัทชั้นน าที่ให้บริการการสอบบัญชีในระดับสากล มีความเชี่ยวชาญในการ
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สอบบัญชี มีอัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม และเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี            
ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2556  โดยมีรายชื่อ ดังนี ้

1. นายสุพจน์  สิงห์เสน่ห์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  2826 
 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) 

2. นางสาวสมบูรณ์ ศุภศิริภิญโญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  3731 
 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) 

3. นายเจริญ  ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  4068 
 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) 

โดยก าหนดให้คนใดคนหน่ึงเป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท แทนนายวินิจ 
ศิลามงคล ผู้สอบบัญชีของบริษัท  ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่สอบทาน /ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ของบริษัทมาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน ( ตั้งแต่ปี 2551 - ปี 2555)   ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย  สอบบัญชี จ ากัด จัดหาผู้สอบบัญชี          
รับอนุญาตรายอื่นของ บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย  สอบบัญชี จ ากัด แทนได้ 

โดยค่าสอบบัญชีที่เสนอส าหรับปี 2556 จ านวน 3,912,000 บาท เท่ากับปีก่อน 2555  ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น 
(Non-audit fee)  โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ 

บริษัทที่เป็นผู้สอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใด ๆ  กับบริษัท  ผู้บริหาร  
ผู้ถือหุ้นใหญ ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบให้ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจ าปี 
2556 ตามรายละเอียดข้างต้น และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2556 ตามที่เสนอ  

นอกจากนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย  สอบบัญชี จ ากัด ได้รับการคัดเลือกให้เป็นส านักงานสอบบัญชีของบริษัท
ย่อย ส าหรับปี 2556 ด้วย ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2556 และค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัท  
ก าหนดไว้เป็นจ านวนในวงเงินไม่เกิน  3,912,000 บาท เท่ากับค่าสอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2555  ซึ่งไม่
รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ที่บริษัทจะจ่ายตามจริง และไม่รวมค่าสอบบัญชี     และค่าสอบทานราย
ไตรมาสของบริษัทย่อยในวงเงินประมาณ 4,170,000 บาท เพิ่มขึ้น 620,000 บาท เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของ           
ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย คือ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด ( AWN) ที่จะเริ่มด าเนินธุรกิจให้บริการ
ระบบ 3G ในปี 2556 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอืน่ ปี 2556 (ปีที่เสนอ) ปี 2555 
ค่าสอบบัญชี และคา่สอบทานราย

ไตรมาสของบรษิัท 3,912,000 บาท 3,912,000 บาท 

  * ในปี 2555 บริษัทมีค่าบริการอื่นๆ (Non-audit fee) จ านวน 50,000 บาท 

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 
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วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระประจ าปี 2556 และ
แต่งตั้งกรรมการใหม่ 

วัตถุประสงค์และเหตุผล พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 18
ก าหนดให้กรรมการออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี อัตราหนึ่งในสามของ
จ านวนกรรมการท้ังหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2556 ครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
จ านวน 4 คน ดังนี้ 

รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง 
1. นายสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ ์ - กรรมการอิสระ 
2. นายวเิชยีร เมฆตระการ - กรรมการ 
3. นายดุสิต นนทะนาคร - กรรมการอิสระ (ถึงแก่กรรม) 
4. นายโยว เอ็ง ชุน - กรรมการ 

ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2556 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นในการรายชื่อบุคคลที่เหมาะสม
เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่เดือน
ตุลาคม 2555 - ธันวาคม 2555 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อรับการคัดเลือกแต่อย่างใด 

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและก ากับดูแลกิจการ คณะกรรมการสรรหาและก ากับดูแลกิจการ  ซึ่งไม่
รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ 
และความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าที่ของกรรมการและ
กรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคลแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง
กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามก าหนดวาระทั้ง 2 คน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ได้แก่  

1. นายสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์ 

2. นายวิเชียร เมฆตระการ 

กับเสนอแต่งตั้งกรรมการแทนต าแหน่งกรรมการท่ีว่างลงอีก 2 ท่าน ได้แก่ 

1. นายวิทิต ลีนุตพงษ์ 

2. นางสาวจีน โล เงี้ยบ จง 

เหตุผลในการแต่งตั้งกรรมการแทนต าแหน่งกรรมการที่ว่างลง  เนื่องจาก 

1. นายดุสิต นนทะนาคร ถึงแก่กรรม โดยคณะกรรมการได้เสนอแต่งตั้งนายวิทิต ลีนุตพงษ์ เข้าด ารงต าแหน่ง
แทนในการประชุมสามัญครั้งนี้ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระอีกคนหน่ึงในคณะกรรมการ 

2. นายโยว เอ็ง ชุน  แจ้งว่าไม่ประสงค์จะด ารงต าแหน่งต่อไป คณะกรรมการจึงได้เสนอแต่งตั้งนางสาวจีน โล 
เงี๊ยบ จง เข้าด ารงต าแหน่งแทน 

รายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การท างาน และประวัติ               
การเข้าประชุมคณะกรรมการของกรรมการแต่ละท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 
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ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นกรรมการที่ครบรอบ
ออกจากต าแหน่งตามวาระ ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก ากับ
ดูแลกิจการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากต าแหน่ง
ตามก าหนดวาระทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และเสนอแต่งตั้งกรรมการแทนต าแหน่งกรรมการ
ที่ว่างลงตามรายละเอียดข้างต้น   

โดยกรรมการท่ีได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง  

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน  

 
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2556 

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 16 ก าหนดให้กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับ
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่จากบริษัท ซึ่งค่าตอบแทน ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม  เบี้ยเล้ียง  
โบนัส 

ความเห็นคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน  คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัท หน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงาน
ของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและ
อุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท จึงเห็นสมควร
ก าหนดวงเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทประจ าปี 2556 
ภายในวงเงินไม่เกิน 20,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาท) ซึ่งเท่ากับปี 2555  อนึ่ง บริษัทยังคงมีนโยบายการจ่าย
ค่าตอบแทนเช่นเดียวกับปี 2555  

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาก าหนดเงื่อนไข รายละเอียด และอัตราการจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการและกรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสม 

รายละเอียด ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ปรากฏตาม
เอกสารแนบ 2 รายงานประจ าปี หัวข้อโครงสร้างการจัดการ หน้า 90 ของบริษัท ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อม
หนังสือเชิญประชุมในครั้งนี ้ 
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นโยบายค่าตอบแทนกรรมการปี 2556  

กรรมการ 
ค่าตอบแทนรูปตัวเงิน (บาท) ปี 2556 

รายเดือน เบี้ยประชุม โบนัส 
คณะกรรมการ 
ประธานกรรมการ 200,000 x  

กรรมการ 50,000 25,000  

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ประธาน 25,000 25,000  
กรรมการ x 25,000  

คณะกรรมการสรรหาและก ากบัดูแลกิจการ 

ประธาน 10,000 25,000  
กรรมการ x 25,000  

คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 

ประธาน 10,000 25,000  
กรรมการ x 25,000  

คณะกรรมการบริหาร 

ประธาน 10,000 25,000  
กรรมการ x 25,000  

 
หมายเหตุ : 1) กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร / พนักงานของบริษัท หรือผู้ถือหุ้น ไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน

ในฐานะกรรมการ หรือกรรมการชุดย่อย 
2) ประธานกรรมการไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน หรือเบี้ยประชุม หากเป็นประธานใน

คณะกรรมการชุดย่อย 

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของ  
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 

 

วาระที่ 9  พิจารณาอนุมัติหนังสือก าหนดข้อห้ามการกระท าที่มีลักษณะครอบง ากิจการ 

วัตถุประสงค์และเหตุผล เนื่องจากบริษัท ในฐานะที่เป็นผู้ได้รับอนุญาตตามสัญญาร่วมการงานฯ กับ 
บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) จึงมีหน้าที่ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)  เรื่อง การก าหนดข้อห้ามการกระท าที่มีลักษณะเป็นการครอบง ากิจการ
โดยคนต่างด้าว  ซึ่งได้มีการแก้ไขปรับปรุงและประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่  23 กรกฎาคม 2555  
โดยจะต้องมีการก าหนดข้อห้ามการกระท าที่มีลักษณะเป็นการครอบง ากิจการโดยคนต่างด้าว ดังรายละเอียด 
ปรากฏตามเอกสารแนบ 4  และขออนุมัติ ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  ก่อนน าเสนอกรรมการผู้มีอ านาจ
ลงนามผูกพันบริษัทลงนาม เพื่อยื่นต่อ กสทช. ต่อไป 
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ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาหนังสือดังกล่าวโดยหารือกับที่ปรึกษากฎหมายทั้ง
ภายในและภายนอกบริษัทแล้ว เห็นว่า เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมาย และประกาศ กสทช. ก าหนดขึ้น                 
จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ 

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

 
วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่กรรมการและ

พนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย จ านวนไม่เกิน 405,800 หน่วย 
วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของพนักงานของบริษัท
และบริษัทย่อย และเป็นการรักษาทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าต่อบริษัทให้ท างานกับองค์กรอย่างต่อเนื่อง และ
สร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทและบริษัทย่อยเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนในระยะยาว โดยการให้ผลประโยชน์
ตอบแทนโดยมุ่งผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างบริษัท ผู้ถือหุ้นและพนักงาน  
ความเห็นของคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน  ได้พิจารณาโครงการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดง
สิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทในครั้งนี้แล้ว เห็นชอบให้น าเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ 
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2556 อนุมัติการออกและ
เสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิเพื่อจัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย จ านวนไม่เกิน 
405,800 หน่วย ในราคาหน่วยละ 0 บาท ในอัตราการใช้สิทธิแปลงสภาพ 1 หน่วยใบส าคัญแสดงสิทธิ ต่อ             
1 หุ้นสามัญ ในราคาใช้สิทธิ 206.672 บาท ต่อหุ้น (“ใบส าคัญแสดงสิทธิ”) โดยมีข้อก าหนดและเงื่อนไขของ
การออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ (“ข้อก าหนดสิทธิ”) ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ก าหนดค่าตอบแทน โดยมีรายละเอียดโครงการและข้อก าหนดสิทธิ ปรากฏตามเอกสารแนบ 5 (ก)  

 ทั้งนี้ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2556 พิจารณามอบอ านาจให้คณะกรรมการ หรือ
บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายมีอ านาจในการพิจารณาก าหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและ
เสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธินี้ ตลอดจนมีอ านาจในการด าเนินการใดๆ ตามที่จ าเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการ
ออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิดังกล่าว รวมทั้งการพิจารณาก าหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์อื่นที่
เกี่ยวข้อง 

การลงมติ วาระน้ีต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นรวมกันตั้งแต่ร้อยละสิบของจ านวนเสียงทั้งหมดของ            
ผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงคัดค้านการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิน้ี 
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วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญจ านวนไม่เกิน 405,800 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อ
รองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิซึ่งออกและเสนอขายแก่กรรมการและพนักงานของบริษัท
และบริษัทย่อย 

 วัตถุประสงค์และเหตุผล สืบเนื่องจากการท่ีบริษัทจะได้มีการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิให้แก่
กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2556 
พิจารณาในวาระที่ 10 ข้างต้น บริษัทจึงต้องด าเนินการจัดสรรหุ้นสามัญจ านวนไม่เกิน 405,800 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิซึ่งออกและเสนอขายแก่กรรมการและ
พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย  
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้น าเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2556 อนุมัติการจัดสรร
หุ้นสามัญจ านวน 405,800 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากจ านวนหุ้นสามัญทั้งหมดซึ่งยังคงเหลืออยู่ที่
บริษัทยังมิได้มีการเสนอขายจ านวน 2,024,364,470 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิซึ่งออก
และเสนอขายแก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยในครั้งนี้  โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารแนบ 5 (ข) 

 ทั้งนี้ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2556 พิจารณามอบอ านาจให้คณะกรรมการ หรือ 
บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายมีอ านาจในการก าหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งด าเนินการต่างๆ 
อันจ าเป็นและสมควรในการจัดสรรหุ้นดังกล่าว ตลอดจนการน าหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป 

การลงมติ  วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัทและบริษัท
ย่อยในแต่ละราย ที่มีสิทธิจะได้รับจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของโครงการ 

  ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้  
 กรรมการ/พนักงาน จ านวนใบส าคัญ

แสดงสทิธิทีจ่ัดสรร 
คิดเปน็ร้อยละของ

โครงการ 

1. นายวิเชียร  เมฆตระการ 
กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการบรษิัทย่อย 

ไม่เกิน 29,900 หน่วย ร้อยละ  7.37 

 จ านวนคร้ังท่ีเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในช่วงระยะหน่ึงปีที่ผ่านมา จ านวนคร้ังของการประชุม จ านวนคร้ังท่ีเข้าร่วมประชุม 

 1. บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) (เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการวันท่ี 3 
มกราคม 2556) 

2. บริษัท ดิจิตอล โฟน จ ากัด 

3. บริษัท แอดวานซ์ ดาต้าเน็ทเวอร์ค คอมมวินิเคชั่นส์ จ ากัด 

4. บริษัท ไวร์เลส ดีไวซ ์ซัพพลาย จ ากัด 

5. บริษัท แอดวานซ์ เอ็มเปย์ จ ากัด  
6. บริษัท แอดวานซ์ เมจิคการ์ด จ ากัด 

7. บริษัท เอไอเอ็น โกลบอลคอม จ ากัด 

8. บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จ ากัด 

9. บริษัท แอดวานซ์ ไวรเ์ลส เน็ทเวอร์ค จ ากดั 

10. บริษัท ไมโมเ่ทค จ ากัด 

- 
 

5 

5 

3 

3 

1 

3 

3 

4 

3 

- 
 

5 

5 

3 

5 

1 

3 

3 

4 

3 
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 กรรมการ/พนักงาน จ านวนใบส าคัญ
แสดงสทิธิทีจ่ัดสรร 

คิดเปน็ร้อยละของ
โครงการ 

11. บริษัท แฟกซ ์ไลท์ จ ากัด 

12. บริษัท แอดวานซ์ อินเทอร์เน็ต เรโวลูช่ัน จ ากัด 

13. บริษัท แอดวานซ์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จ ากัด 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2. นางสุวิมล  แก้วคูณ 
หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการพัฒนาองค์กร และกรรมการบริษัทย่อย 

ไม่เกิน 26,200 หน่วย ร้อยละ 6.46 

 จ านวนคร้ังท่ีเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในช่วงระยะหน่ึงปีที่ผ่านมา จ านวนคร้ังของการประชุม จ านวนคร้ังท่ีเข้าร่วมประชุม 

 1. บริษัท แอดวานซ์ เอ็มเปย์ จ ากัด (เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการวันท่ี 4 มกราคม 2556) - - 

3. นายพงษอ์มร  นิ่มพูลสวัสดิ ์
 หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน และกรรมการบริษัทย่อย 

 ไม่เกิน 26,200 หน่วย ร้อยละ  6.46 

 จ านวนคร้ังท่ีเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในช่วงระยะหน่ึงปีที่ผ่านมา จ านวนคร้ังของการประชุม จ านวนคร้ังท่ีเข้าร่วมประชุม 

 1. บริษัท ดิจิตอล โฟน จ ากัด 

2. บริษัท แอดวานซ์ ดาต้าเน็ทเวอร์ค คอมมวินิเคชั่นส์ จ ากัด 

3. บริษัท ไวร์เลส ดีไวซ ์ซัพพลาย จ ากัด 

4. บริษัท แอดวานซ์ คอนแทค เซ็นเตอร์ จ ากดั 

5. บริษัท แอดวานซ์ เอ็มเปย์ จ ากัด  
6. บริษัท แอดวานซ์ เมจิคการ์ด จ ากัด 

7. บริษัท เอไอเอ็น โกลบอลคอม จ ากัด 

8. บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จ ากัด 

9. บริษัท ไมโมเ่ทค จ ากัด 

10. บริษัท แฟกซ ์ไลท์ จ ากัด 

11. บริษัท แอดวานซ์ อินเทอร์เน็ต เรโวลูช่ัน จ ากัด 

12. บริษัท แอดวานซ์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จ ากัด 

5 

5 

3 

2 

3 

1 

3 

3 

3 

1 

1 

1 

3 

4 

3 

2 

3 

1 

3 

3 

3 

1 

1 

1 

4. นายสมชัย  เลิศสุทธิวงค ์
 หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการตลาด และกรรมการบริษัทย่อย 

ไม่เกิน 26,200 หน่วย ร้อยละ 6.46 

 จ านวนคร้ังท่ีเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในช่วงระยะหน่ึงปีที่ผ่านมา จ านวนคร้ังของการประชุม จ านวนคร้ังท่ีเข้าร่วมประชุม 

 1. บริษัท ไวร์เลส ดีไวซ ์ซัพพลาย จ ากัด (เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการวันท่ี 4 มกราคม 2556) 

2. บริษัท แอดวานซ์ เอ็มเปย์ จ ากัด 

3. บริษัท แอดวานซ์ เมจิคการ์ด จ ากัด (เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการวันท่ี 4 มกราคม 2556) 
4. บริษัท เอไอเอ็น โกลบอลคอม จ ากัด (เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการวันท่ี 4 มกราคม 2556) 

5. บริษัท ไมโมเ่ทค จ ากัด (เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการวันท่ี 4 มกราคม 2556) 

6. บริษัท แฟกซ ์ไลท์ จ ากัด (เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการวันท่ี 4 มกราคม 2556) 

7. บริษัท แอดวานซ์ อินเทอร์เน็ต เรโวลูช่ัน จ ากัด (เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการวันท่ี 4 

มกราคม 2556) 

- 
3 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
3 

- 
- 
- 
- 
- 

5. นายวลัญช์  นรเศรษฐ์ภกัดิ ์
รองกรรมการผู้อ านวยการ สายงานปฏบิัติการด้านบริการ 

ไม่เกิน 26,200 หน่วย ร้อยละ 6.46 

6. นางวิลาสินี  พทุธกิารันต ์
หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านลูกค้าและบริการ  
 

 ไม่เกิน 25,100 หน่วย ร้อยละ  6.19 
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 กรรมการ/พนักงาน จ านวนใบส าคัญ
แสดงสทิธิทีจ่ัดสรร 

คิดเปน็ร้อยละของ
โครงการ 

7. นายวีรวัฒน์  เกียรติพงษ์ถาวร 
รองกรรมการผู้อ านวยการ สายงานปฏบิัติการ และกรรมการบริษัทย่อย 

ไม่เกิน 25,100 หน่วย ร้อยละ 6.19 

 จ านวนคร้ังท่ีเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในช่วงระยะหน่ึงปีที่ผ่านมา จ านวนคร้ังของการประชุม จ านวนคร้ังท่ีเข้าร่วมประชุม 

 1. บริษัท ดิจิตอล โฟน จ ากัด  
2. บริษัท แฟกซ ์ไลท์ จ ากัด 

3. บริษัท แอดวานซ์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จ ากัด 

5 

1 

1 

5 

1 

1 

8. นายอิศระ  เดชะไกศยะ 
รองกรรมการผู้อ านวยการ สายงานพัฒนาโซลูชั่นส์ และกรรมการบรษิัทย่อย 

ไม่เกิน 25,100 หน่วย ร้อยละ 6.19 

 จ านวนคร้ังท่ีเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในช่วงระยะหน่ึงปีที่ผ่านมา จ านวนคร้ังของการประชุม จ านวนคร้ังท่ีเข้าร่วมประชุม 

 1. บริษัท ไมโม่เทค จ ากัด  3 3 

 
วัตถุประสงค์และเหตุผล เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้และความสามารถสูง มีความรับผิดชอบ
สูง มีผลงานดีเยี่ยม มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความจงรักภักดีต่อองค์กร และปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สูงสุดให้แก่
บริษัทด้วยดีมาโดยตลอด การจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ จะเป็นแรงจูงใจให้การปฏิบัติงานของ
กรรมการและพนักงานดังกล่าวมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และจะส่งผลดีต่อบริษัทในที่สุด 
ความเห็นของคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน  มีความเห็นชอบให้น าเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา
อนุมัติการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่กรรมการและพนักงานดังกล่าว เนื่องจากเป็น
บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทมาโดยตลอด  โดยมี
รายละเอียดและเหตุผลประกอบ ปรากฏตามเอกสารแนบ 5 (ค) 
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรให้น าเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2556 อนุมัติให้
กรรมการและพนักงานท้ัง 8 ท่าน     แต่ละรายมีสิทธิได้รับการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิเกินกวา่ร้อยละ 5 ของ
โครงการ เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้และความสามารถสูง มีความรับผิดชอบสูง มีผลงานดีเยี่ยม มี
ความซื่อสัตย์สุจริต มีความจงรักภักดีตอ่องคก์รและปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษทัด้วยดีมาโดยตลอด 
การจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้จะเป็นแรงจูงใจให้การปฏิบัติงานของกรรมการและพนักงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อผลประกอบการท่ีดีของบริษัทตามมาในท่ีสุด  

การลงมติ  วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิดังกล่าวแก่กรรมการและพนักงาน
ดังกล่าวเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละห้าของจ านวนเสียงทั้งหมดของ               
ผู้ถือหุ้นทีม่าประชุม คัดค้านในมตินั้น 
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วาระที่ 13 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

 วัตถุประสงค์และเหตุผล  วาระนี้ก าหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ /หรือให้ความเห็นต่างๆ ต่อ
คณะกรรมการ (ถ้ามี) และ/หรือให้คณะกรรมการชี้แจง ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่มีการน าเสนอ
เรื่องอื่นใดให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระน้ี 

ทั้งนี้ บริษัทจะก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2556 ในวันที่                 
21กุมภาพันธ์ 2556  และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดย
วิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่  22  กุมภาพันธ์  2556  จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2556 
วันพุธที ่ 27  มีนาคม  2556  เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม ชั้นล็อบบ้ี โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว 
เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญ        
ผู้ถือหุ้นตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป 

ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้โดยเลือกใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งบริษัทได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ 
ข. (ปรากฏตามเอกสารแนบ 6) หรือท่านผู้ถือหุ้นสามารถ Download โดยเลือกใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น 
ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท http://investor.ais.co.th  

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียว เข้าร่วมประชุมและ            
ออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้ โดยมีข้อมูลกรรมการอิสระและคุณสมบัติ (ปรากฏตามเอกสารแนบ 7) ซึ่งแนบมากับ
หนังสือเชิญประชุม ในครั้งนี้ ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทภายในวันที่ 21 มีนาคม 2556
โดยส่งมาที่  

ส านักเลขานุการบริษัท 
414 อาคารอินทัช ทาวเวอร์1 ชั้น 1   
ถนนพหลโยธิน 
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร 10400 

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกล่าวข้างต้น 
 
        ขอแสดงความนับถือ 

โดยค าส่ังคณะกรรมการ 
 
 
 

(นายสมประสงค์  บุญยะชยั) 
รองประธานกรรมการ 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

 

http://investor.ais.co.th/
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หน้า 1 จาก 4 

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบก าหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าด ารงต าแหน่งใหม่ 

ชื่อ - สกุล นายสุรศักดิ์  วาจาสิทธิ์ 
อายุ (ปี) 59 ปี 
ต าแหน่ง กรรมการ กรรมการตรวจสอบ  

กรรมการสรรหาและก ากับดแูลกิจการ 
และกรรมการอิสระ 

วันเริ่มต้นต าแหน่งกรรมการ 10 พฤษภาคม 2549 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท   6 ปี 7 เดือน 
จ านวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท - ไม่มี -  
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด เนติบัณฑิต ส านักลินคอล์น อินน์  ประเทศอังกฤษ 
การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ หลักสูตร DAP : Director Accreditation Program รุ่น 29/2547 
ประสบการณ์ท างาน 2551 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและก ากับดแูลกิจการ 
  บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 
 2549 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
  บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส  
 2548 - ปัจจุบัน ผู้บริหาร บจ. ฮันตัน แอนด์ วลิเลี่ยมส์ (ไทยแลนด์) 
 2550 - 2551 กรรมการสรรหา 
  บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 
 2540 - 2551 กรรมการ 
  บจ. ไทยทาโลว์ แอนด์ ออยล์ 
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/
ผู้บริหารในบริษัทอ่ืน 

 กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -  
 กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง  
 การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน 

หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท อันที่อาจท า
ให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่
บริษัท  

- ไม่มี - 

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม  คณะกรรมการ    8/10     ครั้ง 
ในรอบปี 2555  คณะกรรมการตรวจสอบ 12/12   ครั้ง 
  คณะกรรมการสรรหาและก ากบัดูแลกจิการ  4/4      ครั้ง 
  การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2555  1/1      ครั้ง 
ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี
ที่ผ่านมา 

- ไม่มี -  

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการ 

- ไม่มี -  

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน หนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า - ไม่เป็น - 

2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) - ไม่เป็น - 

3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส าคัญ อันอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหนา้ที่ได้อย่างเป็นอิสระ - ไม่มี - 
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หน้า 2 จาก 4 

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบก าหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าด ารงต าแหน่งใหม่ 

ชื่อ - สกุล นายวิเชียร  เมฆตระการ 
อายุ (ปี) 58 ปี 
ต าแหน่ง กรรมการ และกรรมการบริหาร 
วันเริ่มต้นต าแหน่งกรรมการ 3 มกราคม 2556 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท 1 เดือน 
จ านวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท - ไม่มี - 

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี วศิวกรรมไฟฟ้า (เกียรตินิยม),  California Polytechnic State University ประเทศสหรัฐอเมริกา 

การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ หลักสูตร Director Certification Program (DCP)  รุ่น 107/2551 

หลักสูตร Capital Market Academy (CMA) รุ่น 8/2552 

ประสบการณ์ท างาน  
 

2556 - ปัจจุบัน 
 
 

2554 - ปัจจุบัน 
 
 

2552 - ปัจจุบัน 
 
 

2553 - 2555 
 
 

2549 - 2552 

 

กรรมการและกรรมการบริหาร 
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 
 

กรรมการบริหาร 
บมจ. ชิน คอร์ปอเรช่ัน 
 

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 
 

รักษาการหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการตลาด 
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 
 

กรรมการผู้อ านวยการ 
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ 

ผู้บริหารในบริษัทอ่ืน 

 

 กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
 กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
 การด ารงต าแหน่งในกิจการที่  
   แข่งขันหรือ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ 
   บริษัท อันที่อาจท าให้เกิด 
   ความขัดแย้งทางผลประโยชน ์
   ต่อบริษัท                                                         
 

 
 

 1 แห่ง  ได้แก่ กรรมการบริหาร  บมจ. ชิน คอร์ปอเรชั่น 
 17 แห่ง 
 - ไม่มี - 

 

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 
2555 

 

- ไม่มี - 

ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 
ปีที่ผ่านมา 

- ไม่มี - 
 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง 
กรรมการ 

- ไม่มี - 
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ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ซึ่งได้รับการเสนอชื่อเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 

ชื่อ - สกุล นายวิทิต  ลีนุตพงษ์ 
อาย ุ(ปี) 57 ปี 
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการ  

จ านวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท - ไม่มี - 
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท บริหารธุรกิจ,  University of Southern California,  

ประเทศสหรัฐอเมริกา  
การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ หลักสูตร Directors Certification Program รุ่น 16/2545 
 หลักสูตร Audit Committee Program รุ่น 5/2548 
 หลักสูตร Role of the Compensation Committee รุ่น 7/2551 
 หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy รุ่น 3/2552 

ประสบการณ์ท างาน 2548 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร   บจ.ไทยยานยนตร์ 

  กรรมการ   บมจ. สหไทยสตีลไพพ ์

  กรรมการ   หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

  กรรมการ   มูลนิธิธนาคารกรุงเทพ 

 2544 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ    บมจ. ชิน คอร์ปอเรชั่น 

 2545 - 2553 กรรมการ   หอการค้าเยอรมัน-ไทย 

 2548 - 2552 กรรมการ   บจ. ยนตรกิจ โฟส์คสวาเกน้ มาร์เก็ตติ้ง 

  รองประธานคณะกรรมการ   ยนตรกิจ กรุ๊ป 
 2548 - 2552 กรรมการ   บจ. เวิร์ลคลาส เร้นท์อะคาร์ 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ 
ผู้บริหารในบริษัทอ่ืน 

 กิจการที่เป็นบริษทัจดทะเบียน 2 แห่ง  ได้แก่   2.1  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ     
       บมจ. ชิน คอร์ปอเรชั่น 

   2.2  กรรมการ   
       บมจ. สหไทยสตีลไพพ์ 

 
 

 กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
 การด ารงต าแหน่งในกิจการที่  
   แข่งขันหรือ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ 
   บริษัท อันที่อาจท าให้เกิด ความ   
   ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท                                                         

 1 แห่ง  

 - ไม่มี - 

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 
2555 

 

- ไม่มี - 

ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 
ปีที่ผ่านมา 

- ไม่มี - 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง 
กรรมการ 

- ไม่มี - 
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ข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ 

ชื่อ - สกุล  นางสาวจีน โล เงี้ยบ จง                                                  
อายุ (ปี) 53 ปี 
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการ                                                                                                     
จ านวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท - ไม่มี - 
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด Accountancy from the National University of Singapore 

And Certified Public Accountant  ประเทศสิงคโปร ์
การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ - ไม่มี - 
ประสบการณ์ท างาน 2556 - ปัจจุบัน                 Member of the Governing Board 

                                        Lee Kong Chian School of Medicine 
2553 - ปัจจุบัน                 Council Member 
                                        Singapore Institute of Certified Public Accountants 
2551 - ปัจจุบัน                 Group Chief Financial Officer 
                                        Singapore Telecommunications Limited  
2547 - 2551                     Executive Vice President, Strategic Investments 
                                        Singapore Telecommunications Limited 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ 

ผู้บริหารในบริษัทอ่ืน 

 

 กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
 กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
 การด ารงต าแหน่งในกิจการที่  
   แข่งขันหรือ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ 
   บริษัท อันที่อาจท าให้เกิดความ  
   ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท                                                         
 

 
 

- ไม่มี - 
1 แห่ง  
- ไม่มี - 

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 
2555 

 

- ไม่มี - 

ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 
ปีที่ผ่านมา 

- ไม่มี - 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง 
กรรมการ 

- ไม่มี - 
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ข้อห้ามการกระท าที่มีลักษณะเป็นการครอบง ากิจการโดยคนต่างด้าว 
 

XX XXX 2556 
 
 ข้าพเจ้า บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอรับรองว่า บริษัทไม่มี
การด าเนินการใดๆ อันเป็นการขัดต่อข้อห้ามการกระท าที่มีลักษณะเป็นการครอบง ากิจการโดย 
คนต่างด้าว ตามค านิยามของ การครอบง ากิจการ และ แนวทางท่ีระบุไว้ในบัญชีข้อห้ามการกระท าที่มี
ลักษณะเป็นการครอบง ากิจการโดยคนต่างด้าว ซึ่งแนบท้ายประกาศคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การก าหนดข้อห้ามการกระท าที่มี
ลักษณะเป็นการครอบง ากิจการโดยคนต่างด้าว พศศศ 2555 ("ประกาศ") ดังนี ้

 
1) การครอบง ากิจการผ่านการให้คนต่างด้าว ตัวแทน หรือตัวแทนเชิดเข้ามาถือหุ้นไม่ว่าโดย

ทางตรงหรือทางอ้อมเพื่อหลีกเลี่ยงประกาศ 

2) การครอบง ากิจการผ่านการถือหุ้น โดยคนต่างด้าวเอง หรือถือผ่านผู้แทนหรือตัวแทนของ

คนต่างด้าว โดยหุ้นดังกล่าวมีสิทธิพิเศษ ในการออกเสียงลงมติในการประชุมผู้ถือหุ้นเกินกว่าสัดส่วน

จ านวนหุ้นที่ถือไว้จริง หรือเป็นหุ้นท่ีมีสิทธิพิเศษเหนือกว่าหุ้นท่ีถือโดยผู้มีสัญชาติไทย 

3) การครอบง ากิจการผ่านการที่คนต่างด้าวมีอ านาจควบคุมหรือมีอิทธิพลไม่ว่าโดยทางตรง

หรือทางอ้อมในการก าหนดนโยบาย การบริหารจัดการ การด าเนินงาน หรือการแต่งตั้งกรรมการหรือ

ผู้บริหารระดับสูง 

ผู้บริหารระดับสูง หมายถึง ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ ผู้อ านวยการ 

หัวหน้าผู้บริหารด้านจัดซื้อ หัวหน้าผู้บริหารด้านการเงิน หรือบุคคลอื่นใดซึ่งมีอ านาจควบคุมหรือ

อิทธิพลต่อการบริหารกิจการหรือประกอบกิจการโทรคมนาคมในกิจการของบริษัท 

4) การครอบง ากิจการผ่านการมีนิติสัมพันธ์กับแหล่งที่มาของเงินลงทุนและเงินกู้จากคนต่าง

ด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ อาทิ การค้ าประกันเงินกู้ การให้กู้เงินในอัตราดอกเบี้ยต่ ากว่าราคาตลาด 

การประกันความเสี่ยงทางธุรกิจ หรือการให้สินเชื่อ ทั้งน้ี ในลักษณะที่มีการเลือกปฏิบัติ 

5) การครอบง ากิจการผ่านการท าสัญญาเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา สัญญาแฟรนส์ไชส์ 

(Franchise) หรือสัญญาที่ให้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวกับคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ และสัญญา

ดังกล่าวมีผลเป็นการถ่ายโอนค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่คนต่างด้าว 

6) การครอบง ากิจการผ่านการท าสัญญาจัดซื้อจัดจ้างหรือสัญญาจ้างบริหารกับคนต่างด้าว

หรือนิติบุคคลในเครือ หรือลูกจ้าง หรือพนักงานของคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ และสัญญา

ดังกล่าวมีผลเป็นการถ่ายโอนค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่คนต่างด้าว 
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7) การครอบง ากิจการผ่านการร่วมประกอบกิจการกับคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือโดยมี

การจัดสรรหรือแบ่งต้นทุนในการประกอบกิจการในลักษณะที่มีผลเป็นการถ่ายโอนค่าใช้จ่ายและ

ผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่คนต่างด้าว 

8) การครอบง ากิจการผ่านการท าธุรกรรมในลักษณะโอนราคา (Transfer pricing) หรือ

สมยอมด้านราคากับคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ 

 
 

ลายมือชื่อ ศศศ ศ ศ ศศ ศ ศ ศศ ศ ศ ศศ ศ ศ ศศ ศ ศ ศศ ศ ศ ศศ ศ ศ ศศ ศ ศ ศศ ศ ศ ศศ ศ ศ ศศผู้ มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล (บุคคลที่  1) 
     (    ) 
วัน/เดือน/ปี           
 
 
ลายมือชื่อศศ ศศ ศศศ ศศศ ศศศ ศศ ศศศ ศศศ ศศศ ศศ ศศศ ศศศ ศศ ศศศ ศศศ ศศศ ศผู้ มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล (บุคคลที่  2 ) 
         (    ) 
วัน/เดือน/ปี                     
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สรุปรายละเอียดการเสนอขายและข้อก าหนดสทิธิของใบส าคัญแสดงสทิธิและหุน้รองรับของ 
บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) จ านวนไม่เกิน  405,800 หุน้ ให้แกพ่นกังานของบริษัท   

และ/หรือ บริษัทย่อย 

1.  ค านิยาม 
บริษัท หมายถงึ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 
พนักงาน หมายถงึ พนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย ซึ่งตกลงท างานให้แก่

บริษัทและ/หรือบริษัทย่อย เนื่องจากการจา้งแรงงาน โดยได้รับ
เงินเดือน ค่าจ้าง หรือส่ิงของอื่นใดเป็นการตอบแทนการท างาน 

โครงการใบส าคัญแสดงสิทธิ  หมายถงึ  โครงการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญ
ของบริษัทให้แก่พนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย 

ใบส าคัญแสดงสิทธ ิ หมายถงึ ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท 
หุ้นรองรับ หมายถงึ หุ้นสามัญของบริษัทท่ีออกใหม่และจัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้

สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธ ิ

2.  วัตถุประสงค์และความจ าเปน็  

การก าหนดใหม้ีโครงการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธใิห้แก่พนักงานของบรษิัทและบริษทัย่อยในครัง้นี้ (โครงการ
ใบส าคัญแสดงสิทธิ) มวีัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการรักษาทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณคา่ต่อบริษัทให้ท างานกับองคก์ร
อย่างต่อเนื่อง และสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทและบริษัทย่อยเพื่อการเติบโตทีย่ั่งยืนในระยะยาว นอกจากนี้ยงัเป็นการ
สร้างแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของพนักงานของบรษิทัและบริษัทย่อย โดยการให้ผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเตมิ
โดยการมุง่ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างบริษัท ผู้ถือหุ้นและพนักงาน 

เพื่อเป็นการสร้างแรงจงูใจให้พนกังานท างานกับบริษัทและบริษัทย่อยต่อไปในระยะยาว ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีออกจะมีอายุ
ไม่เกิน 5 ปี นับจากวันออกและเสนอขาย โดยในปี 2556 นี้บริษัทจะออกใบส าคัญแสดงสิทธิให้แก่พนักงาน จ านวนไมเ่กิน 
405,800 หน่วย และจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิจ านวนไมเ่กนิ 405,800 หุ้น (มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) คิดเป็นประมาณร้อยละ 0.014 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท  

รายละเอียดของใบส าคัญแสดงสทิธิตามโครงการใบส าคัญแสดงสทิธิส าหรับปี 2556 ที่จะได้น าเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้น
ปรากฏตามข้อมูลดา้นล่างนี้  

3.  รายละเอียดของหลกัทรัพยท์ี่เสนอขาย 

3.1. ลักษณะส าคัญของใบส าคัญแสดงสทิธ ิ
ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท แอดวานซ์      

อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 
ชนิดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทชนิดระบุชื่อผู้ถือ

และโอนเปล่ียนมือไม่ได้เว้นแต่กรณีตามข้อ 5.2.3 ของข้อก าหนด
สิทธิน้ี  
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อายุใบส าคัญแสดงสิทธิ ไม่เกิน 5 ปีนับจากวันท่ีออกและเสนอขาย 
จ านวนที่เสนอขาย ไม่เกิน 405,800 หน่วย 
ราคาเสนอขายต่อหน่วย หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท) 
อัตราการใช้สิทธิ ใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้นแต่

กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามที่ก าหนดในข้อก าหนดสิทธิ
และเงื่อนไขของใบส าคัญแสดงสิทธิ 

ราคาการใช้สิทธิท่ีจะซื้อหุ้น ราคาตลาดเฉล่ียถ่วงน้ าหนักของหุ้นของบริษัทที่ท าการซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในช่วงระยะเวลา 7 วันท าการ
ติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้
ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นรองรับ  หรือคิดเป็น
ราคา 206.672 บาทต่อหุ้น (เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้
สิทธิตามที่ก าหนดในข้อก าหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบส าคัญ
แสดงสิทธิ)  
โดยราคาใช้สิทธิดังกล่าวเป็นราคาที่ไม่ต่ ากว่าร้อยละเก้าสิบของ
ราคาตลาดตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ. 39/2551 เรื่องการค านวณ
ราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการก าหนดราคาตลาดเพื่อการ
เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ าลงวันท่ี 24 ธันวาคม 2551  

จ านวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับ จ านวนไม่เกิน 405,800 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) คิดเป็น
ร้อยละ 0.014 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด 

ระยะเวลาเสนอขาย เสนอขายให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับจากวันที่ที่ประชุมสามัญผู้
ถือหุน้ประจ าปี 2556 อนุมัติให้ออกและเสนอขายใบส าคัญแสดง
สิทธิตามโครงการใบส าคัญแสดงสิทธิ 

วันออกและเสนอขาย คณะกรรมการบริษัทหรือบุ คคลที่ ได้ รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ก าหนดวันออกและเสนอขาย
ใบส าคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ หลังจากที่ได้รับการอนุมัติจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว  

วิธีการเสนอขาย เสนอขายให้แก่พนักงานโดยตรง โดยไม่ผ่านตัวแทน หรือ ผู้รับ
ช่วงซื้อหลักทรัพย์  คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาจ านวน
ใบส าคัญแสดงสิทธิที่พนักงานแต่ละรายจะได้รับจัดสรร โดย
พิจารณาจากขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ ศักยภาพรวมทั้ง
ผลงานและประโยชน์ที่ท าให้แก่บริษัทและ/หรือบริษัทย่อยตาม
หลักเกณฑ์การพิจารณาของบริษัท  

 ตลาดรองของใบส าคัญแสดงสิทธิ  ไม่มี 
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4. ข้อก าหนดสิทธิและเงือ่นไขของใบส าคัญแสดงสทิธิ 

4.1. ระยะเวลาการใช้สิทธ ิ

4.1.1 (ยกเว้นในกรณีตามข้อ 4.1.2 และข้อ 4.1.3 ข้างท้ายนี้) ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิในการ
ซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทได้ในวันก าหนดการใช้สิทธิและมีเงื่อนไขการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ดังนี้   

4.1.1.1 วันก าหนดการใช้สิทธิ ครั้งที่ 1 คือ วันที่ 1 มิถุนายน 2559  

 สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ในจ านวนไม่เกิน 1 ใน 3 ส่วนของใบส าคัญแสดงสิทธิท้ังหมดที่
ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิได้รับจัดสรร 

 ทั้งนี้ หากการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิจะท าให้เกิดเศษหุ้นที่ไม่ถึงจ านวนเต็มของหน่วย
การซื้อขายหุ้น (Board Lot) บนกระดานหลักในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ปัดรวม
ไปใช้สิทธิในการใช้สิทธิในครั้งถัดไป 

 4.1.1.2 วันก าหนดการใช้สิทธิ ครั้งที่ 2 คือ วันที่ 1 มิถุนายน 2560  

 สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้เพิ่มอีกในจ านวนไม่เกิน 1 ใน 3 ส่วนของใบส าคัญแสดงสิทธิ
ทั้งหมดที่ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิได้รับจัดสรร หรือ ในกรณีที่ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิมิได้ใช้
สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบส าคัญแสดงสิทธิในวันก าหนดการใช้สิทธิครั้งที่ 1 สามารถใช้สิทธิซื้อ
หุ้นสามัญได้ในจ านวนไม่เกิน 2 ใน 3 ส่วนของใบส าคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ผู้ถือใบส าคัญ
แสดงสิทธิได้รับจัดสรร 

 ทั้งนี้ หากการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิจะท าให้เกิดเศษหุ้นที่ไม่ถึงจ านวนเต็มของหน่วย
การซื้อขายหุ้น (Board Lot) บนกระดานหลักในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ปัดรวม
ไปใช้สิทธิในการใช้สิทธิในครั้งถัดไป 

4.1.1.3 วันก าหนดการใช้สิทธิ ครั้งที่  3 (ครั้งสุดท้าย) คือ วันใดวันหนึ่งในระหว่างวันที่ 25 -31 
พฤษภาคม 2561  

 สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้เพิ่มอีกในจ านวนไม่เกิน 1 ใน 3 ส่วนของใบส าคัญแสดงสิทธิ
ทั้งหมดที่ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิได้รับจัดสรร หรือ ในกรณีที่ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิมิได้ใช้
สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบส าคัญแสดงสิทธิในวันก าหนดการใช้สิทธิครั้งที่  1 และในวัน
ก าหนดการใช้สิทธิครั้งที่ 2 สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามจ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิ
ทั้งหมดที่ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิได้รับจัดสรร หรือ ในกรณีที่ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิมิได้ใช้
สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบส าคัญแสดงสิทธิในวันก าหนดการใช้สิทธิครั้งที่ 1 หรือ ในวัน
ก าหนดการใช้สิทธิครั้งที่ 2 สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ในจ านวนไม่เกิน 2 ใน 3 ส่วนของ
ใบส าคัญแสดงสิทธิท้ังหมดที่ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิได้รับจัดสรร 

ในกรณีท่ีวันก าหนดการใช้สิทธิท้ัง 3 ครั้งข้างต้นตรงกับวันหยุดท าการ ให้เลื่อนวันก าหนดการใช้สิทธิมา
เป็นวันท าการสุดท้ายก่อนวันใช้สิทธิดังกล่าว 
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ใบส าคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการไม่ได้ใช้สิทธิภายในวันสุดท้ายของวันก าหนดการใช้สิทธิ ครั้งที่ 3 
ดังกล่าวข้างต้น จะส้ินสภาพลงและไม่สามารถใช้สิทธิได้อีกต่อไป และให้ถือว่าผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ
สละสิทธิการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีเหลือ โดยไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ จากบริษัท 

4.1.2 ก าหนดการใช้สิทธิและเงื่อนไขการใช้สิทธิหากเกิดเหตุการณ์ที่ระบุไว้ 
4.1.2.1 หากมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ เกิดขึ้นในระหว่าง 3 ปีแรกนับจากวันที่ออกและ

เสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ ให้ระยะเวลาการใช้สิทธิ รวมถึงเงื่อนไขการใช้สิทธิเป็นไปตาม
ข้อก าหนดภายใต้ข้อ 4.1.2 นี ้
(1)  เมื่อบริษัทซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่มีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 50 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ

ของบริษัท โดยค าจ ากัดความของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ รวมถึงหลักเกณฑ์ในการ
ค านวณมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิดังกล่าวให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัท
จดทะเบียน ในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมถึงที่อาจมีการ
แก้ไข เพิ่มเติม หรือเปล่ียนแปลงต่อไปในอนาคต (หากมี))  

(2) เมื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทซึ่งถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดของหุ้นที่ออกและช าระแล้วของ
บริษัทได้โอนหรือขายหุ้นของบริษัทตนเองให้กับุคคลอื่น (ที่มิใช่บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม
ของผู้ถือหุ้นผู้โอนหรือขายหุ้นดังกล่าว) และมีผลท าให้บุคคลอื่นผู้รับโอนหรือซื้อหุ้นนั้น
ได้มาซึ่งหุ้นหรือเข้าเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทในสัดส่วนตั้งแต่หรือเกินกว่าร้อยละ 25 ของหุ้น
ที่ออกและช าระแล้วทั้งหมดของบริษัท 

4.1.2.2 เมื่อเกิดเหตุใดเหตุการณ์ตามข้อ 4.1.2.1 ข้างต้น  บริษัทจะท าการแจ้งให้ผู้ถือใบส าคัญแสดง
สิทธิทราบภายใน 3 วันท าการนับจากวันที่เกิดเหตุการณ์ (ในกรณีตามข้อ 4.1.2.1 (1) ได้แก่ 
วันที่บริษัทโอนหรือรับโอนกรรมสิทธ์ในสินทรัพย์ที่ขายหรือซื้อ (แล้วแต่กรณี) ดังกล่าวโดย
ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย หรือในกรณีที่ตามข้อ 4.1.2.1 (2) ได้แก่ วันที่บริษัทได้รับแจ้ง
หรือทราบถึงการเกิดขึ้นของเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างเป็นทางการ) และผู้ถือใบส าคัญแสดง
สิทธิสามารถใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทได้ในวันก าหนดการใช้สิทธิและ
เงื่อนไขการใช้สิทธิ ดังนี ้
(1) วันก าหนดการใช้สิทธิ ครั้งที่ 1 คือ วันท าการที่ 7 นับจากวันที่บริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือ

ใบส าคัญแสดงสิทธิทราบถึงการเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวในข้อ 4.1.2.1 (1) หรือ (2) 
(แล้วแต่กรณี)  

  สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ในจ านวนไม่เกิน 1 ใน 3 ส่วนของใบส าคัญแสดงสิทธิ
ทั้งหมดที่ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิได้รับจัดสรร 
ทั้งนี้ หากการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิจะท าให้เกิดเศษหุ้นที่ไม่ถึงจ านวนเต็มของ
หน่วยการซื้อขายหุ้น (Board Lot) บนกระดานหลักในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ให้ปัดรวมไปใช้สิทธิในการใช้สิทธิในครั้งถัดไป 

(2) วันก าหนดการใช้สิทธิ ครั้งที่ 2 คือวันที่ครบก าหนด 1 ปีนับจากวันก าหนดการใช้สิทธิ 
ครั้งที่ 1  
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สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้เพิ่มอีกในจ านวนไม่เกิน 1 ใน 3 ส่วนของใบส าคัญแสดง
สิทธิทั้งหมดที่ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิได้รับจัดสรร หรือ ในกรณีที่ผู้ถือใบส าคัญแสดง
สิทธิมิได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบส าคัญแสดงสิทธิในวันก าหนดการใช้สิทธิครั้งที่ 1 
สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ในจ านวนไม่เกิน 2 ใน 3 ส่วนของใบส าคัญแสดงสิทธิ
ทั้งหมดที่ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิได้รับจัดสรร 
ทั้งนี้ หากการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิจะท าให้เกิดเศษหุ้นที่ไม่ถึงจ านวนเต็มของ
หน่วยการซื้อขายหุ้น (Board Lot) บนกระดานหลักในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ให้ปัดรวมไปใช้สิทธิในการใช้สิทธิในครั้งถัดไป 

(3) วันก าหนดการใช้สิทธิ ครั้งที่ 3 (ครั้งสุดท้าย) คือ คือวันที่ครบก าหนด 2 ปีนับจากวัน
ก าหนดการใช้สิทธิครั้งที่ 1 
สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้เพิ่มอีกในจ านวนไม่เกิน 1 ใน 3 ส่วนของใบส าคัญแสดง
สิทธิทั้งหมดที่ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิได้รับจัดสรร หรือ ในกรณีที่ผู้ถือใบส าคัญแสดง
สิทธิมิได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบส าคัญแสดงสิทธิในวันก าหนดการใช้สิทธิครั้งที่ 1 
และในวันก าหนดการใช้สิทธิครั้งที่ 2 สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามจ านวนใบส าคัญ
แสดงสิทธิทั้งหมดที่ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิได้รับจัดสรร หรือ ในกรณีที่ผู้ถือใบส าคัญ
แสดงสิทธิมิได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบส าคัญแสดงสิทธิในวันก าหนดการใช้สิทธิครั้ง
ที่ 1 หรือ ในวันก าหนดการใช้สิทธิครั้งที่ 2 สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ในจ านวนไม่
เกิน 2 ใน 3 ส่วนของใบส าคัญแสดงสิทธิท้ังหมดที่ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิได้รับจัดสรร 

ในกรณีท่ีวันก าหนดการใช้สิทธิท้ัง 3 ครั้งข้างต้นตรงกับวันหยุดท าการ ให้เลื่อนวันก าหนดการใช้สิทธิมา
เป็นวันท าการสุดท้ายก่อนวันใช้สิทธิดังกล่าว 

ใบส าคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการไม่ได้ใช้สิทธิภายในวันสุดท้ายของวันก าหนดการใช้สิทธิ ครั้งที่ 3 
ตามข้อ 4.1.2.2 นี้ จะส้ินสภาพลงและไม่สามารถใช้สิทธิได้อีกต่อไป และให้ถือว่าผู้ถือใบส าคัญแสดง
สิทธิสละสิทธิการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีเหลือ โดยไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ จากบริษัท 

4.1.3 ก าหนดการใช้สิทธิและเงื่อนไขการใช้สิทธิกรณีที่บริษัทขอเพิกถอนหุ้นจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน 
ในระหว่างอายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ (ไม่เกิน 5 ปีนับจากวันที่ออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ) 
หากบริษัทขอเพิกถอนหุ้นจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ผู้ถือ
ใบส าคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทตามใบส าคัญแสดงสิทธิได้
ทั้งหมด (ครั้งเดียวทั้งจ านวน) ภายใน 15 วันท าการนับจากวันที่บริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ
ทราบถึงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทซึ่งอนุมัติให้เพิกถอนหุ้นของบริษัทจากการเป็นหลักทรัพย์จด
ทะเบียน โดยบริษัทจะท าการแจ้งให้ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิทราบภายใน 3 วันท าการนับจากวันท่ีประชุม
ผู้ถือหุ้นของบริษัทอนุมัติการเพิกถอนหุ้นดังกล่าว   

ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีเหลือจากการไม่ได้ใช้สิทธิตามข้อ 4.1.3 นี้ จะส้ินสภาพลงและไม่สามารถใช้สิทธิได้
อีกต่อไป และให้ถือว่าผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิสละสิทธิการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีเหลือ โดยไม่
มีสิทธิเรียกร้องใดๆ จากบริษัท 
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4.1.4 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ 4.1.2 หรือข้อ 4.1.3 ให้วันก าหนดการใช้สิทธิและ
เงื่อนไขการใช้สิทธิที่ระบุไว้ในข้อ 4.1.1 เป็นอันยกเลิกหรือไม่มีผลใช้บังคับ และให้วันก าหนดการใช้สิทธิ
และเงื่อนไขการใช้สิทธิเป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อ 4.1.2 หรือ 4.1.3 (แล้วแต่กรณี) แทน 

4.2. ระยะเวลาแสดงความจ านงการใช้สิทธ ิ

ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิต้องแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบส าคัญแสดงสิทธิในระหว่างเวลา 
9.00 น. ถึง 16.00 น. ภายใน 3 วันท าการก่อนวันก าหนดการใช้สิทธิแตล่ะครั้งตามที่ก าหนดในข้อ 4.1.1 ข้อ 4.1.2 
เว้นแต่เป็นกรณีการใชสิ้ทธิซื้อหุ้นสามญัตามใบส าคัญแสดงสิทธิตามข้อ 4.1.3 และการใช้สิทธิในครั้งสุดท้าย ตาม
ข้อ 4.1.1.3 และ 4.1.2.2 (3) ก าหนดให้ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิต้องแสดงความจ านงในการใช้สิทธิดังกล่าว
ภายในช่วงระยะเวลา 15 วันก่อนวันใช้สิทธิในการใช้สิทธิในครั้งสุดท้าย   

4.3. ขั้นตอนการใช้สทิธ ิ

4.3.1. ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ ที่มีความประสงค์จะใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ จะต้องด าเนินการและ
น าส่งเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ต่อนายทะเบียนใบส าคัญแสดงสิทธิ ในระหว่างระยะเวลาแสดง
ความจ านงการใช้สิทธิ   

4.3.1.1. แบบแสดงความจ านงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ  ที่ได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจนและ
ครบถ้วนทุกรายการ (สามารถติดต่อขอรับแบบแสดงความจ านงการใช้สิทธิได้ที่ส านัก
ทรัพยากรบุคคลของบริษัท) ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้จัดการมรดก ทายาทโดยธรรม ผู้รับพินัยกรรม ผู้
พิทักษ์ หรือผู้อนุบาล ตามกฎหมาย ตามข้อ 5.2.3 ของข้อก าหนดสิทธินี้เป็นผู้แสดงความ
จ านงดังกล่าว  ให้น าส่งแบบแสดงความจ านงที่ได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจน และครบถ้วน
ทุกรายการดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานแสดงการเข้าเป็นผู้รับโอนสิทธิโดยถูกต้องครบถ้วนตาม
กฎหมายและเงื่อนไขในข้อ 5.2.3 ของข้อก าหนดสิทธินี้ 

4.3.1.2. ใบส าคัญแสดงสิทธิตามจ านวนที่ระบุไว้ในแบบแสดงความจ านงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ  

4.3.1.3. ช าระเงินค่าหุ้นตามจ านวนที่ระบุในแบบแสดงความจ านงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ  

4.3.1.4. ช าระเงินค่าภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ที่เกิดขึ้นจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ซึ่งบริษัทมีหน้าที่
ต้องน าส่งกรมสรรพากรตามกฎหมาย 

4.3.2. ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ เป็นผู้รับภาระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่เกิดขึ้นจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ  

4.3.3. ในกรณีท่ีผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ ไม่ช าระเงินค่าภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายที่เกิดขึ้นจากการใช้สิทธิซื้อหุ้น
สามัญนี้ให้แก่บริษัทตามข้อ 4.3.1.4 เต็มตามจ านวนในเวลาที่ก าหนด ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม และ
บริษัทได้น าเงินของบริษัทเท่ากับจ านวนเงินค่าภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายที่บริษัทมีหน้าที่ต้องน าส่งตาม
กฎหมายต่อกรมสรรพากรไปก่อนแล้ว ช าระเงินภาษีแทนพนักงานที่เข้าร่วมโครงการ ให้ถือว่าพนักงาน
ที่เข้าร่วมโครงการตกลง (โดยไม่ยกเลิกเพิกถอน) ให้แก่บริษัทในการหักเงินค่าภาษีจ านวนใดๆ ที่บริษัท
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ได้ช าระล่วงหน้าไปก่อนแทนพนักงานท่ีเข้าร่วมโครงการน้ันจากเงินค่าจ้าง โบนัสหรือผลประโยชน์อื่นใด
ที่บริษัทจะจ่ายให้แก่พนักงานซึ่งบริษัทสามารถหักได้ตามกฎหมาย และให้สิทธิบริษัทน าเงินดังกล่าว
เพื่อช าระหรือหักกลบกับจ านวนเงินภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายที่ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ  ต้องช าระคืน
ให้แก่บริษัท  

4.3.4. ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าอากรแสตมป์หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี) ตามบทบัญญัติ
แห่งประมวลรัษฎากรหรือข้อบังคับหรือกฎหมายต่างๆ ที่ใช้บังคับในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตาม
ใบส าคัญแสดงสิทธิ 

4.3.5. เมื่อผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ส าหรับการใช้สิทธิซื้อหุ้น
สามัญโดยครบถ้วนแล้ว บริษัทจะด าเนินการออกหุ้นรองรับ ในชื่อผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ  หรือ 
ผู้จัดการมรดก ทายาทโดยธรรม ผู้รับพินัยกรรม ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาล ตามกฎหมาย  (กรณีตามข้อ 
5.2.3) และจะจัดส่งใบหุ้นไปยังที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ในแบบแสดงความจ านงในการใช้สิทธิทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนภายใน 30 วันนับจากวันก าหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจตกลงกับผู้
ถือใบส าคัญแสดงสิทธิล่วงหน้าให้บริษัทเก็บใบหุ้นนั้นไว้ที่บริษัท เพื่อให้ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิมารับ
ไปด้วยตนเองก็ได้ หรือจัดส่งไปตามหน่วยงานที่ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิสังกัดอยู่ หรือผู้ถือใบส าคัญ
แสดงสิทธิอาจเลือกใช้บริการระบบซื้อขายแบบไร้ใบหุ้น  (Scripless System) ของศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ก็ได้ ซึ่งจะไม่ท าให้สิทธิของผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิลดลง 

4.3.6. เมื่อผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิได้แสดงความจ านงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามข้อ 4.3.1 แล้ว ความ
จ านงในการใช้สิทธิน้ีจะไม่สามารถยกเลิกหรือเพิกถอนได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจาก
บริษัท 

4.3.7. บริษัทจะแจ้งรายชื่อผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิซึ่งใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ ต่อ บริษัท ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท เพื่อให้ด าเนินการจด
ทะเบียนผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเข้าเป็นผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นตาม
จ านวนหุ้นสามัญที่ค านวณได้จากการใช้สิทธิในครั้งนั้น และบริษัทจะด าเนินการจดทะเบียน
เปล่ียนแปลงทุนช าระแล้วต่อกระทรวงพาณิชย์ภายใน 14 วันนับแต่วันส้ินสุดของระยะเวลาในการใช้
สิทธิในแต่ละครั้ง 

4.3.8. เมื่อพ้นวันก าหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายแล้วยังไม่มีการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ ใบส าคัญแสดง
สิทธิท่ีเหลือดังกล่าวจะสิ้นสภาพลงและไม่สามารถใช้สิทธิได้อีกต่อไป 

4.4. เงื่อนไขการปรับสิทธิ 

บริษัทจะด าเนินการปรับราคาการใช้สิทธ ิ (Exercise Price) และอัตราการใช้สิทธ ิ (Exercise Ratio) เพื่อรักษาผลตอบแทน
ใดๆ ที่ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิจะได้รับไม่ด้อยไปกวา่เดมิ  ในกรณีที่มีเหตุการณ์ต่อไปนี้เกิดขึ้น  
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4.4.1. เมื่อบริษัทเปล่ียนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท  อันเป็นผลมาจากการรวมหรือการ
แบ่งแยกหุ้นสามัญที่ออกแล้วของบริษัท ซึ่งการเปล่ียนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ จะมี
ผลบังคับทันทีเมื่อได้มีการเปล่ียนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท 

ราคาการใช้สิทธิจะเปล่ียนแปลงตามสูตรการค านวณ ดังนี ้

Price 1 = Price 0 x (Par 1) 
   (Par 0) 

อัตราการใช้สิทธจิะเปล่ียนแปลงตามสูตรการค านวณ ดังนี ้

Ratio 1 = Ratio 0 x (Par 0) 
   (Par 1) 

โดยที ่ Price 1 คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปล่ียนแปลง 
 Price 0 คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
 Ratio 1 คือ อัตราการใช้สิทธใิหม่หลังการเปล่ียนแปลง 
 Ratio 0 คือ อัตราการใช้สิทธเิดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
 Par 1 คือ มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญหลังการเปล่ียนแปลง 
 Par 0 คือ มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญก่อนการเปล่ียนแปลง 

4.4.2. เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นสามัญ (Ordinary Shares) ที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสิทธิ และ/หรือ
ให้แก่บุคคลใดๆ ในราคาสุทธิของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ค านวณได้ต่ ากว่าร้อยละ  90 ของ “ราคาตลาด
ของหุ้นสามัญของบริษัท” การเปล่ียนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันที
ตั้งแต่วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่  (วันแรกที่ตลาด
หลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XR) ส าหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/
หรือวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่แก่บุคคลใดๆ  แล้วแต่กรณี 

 “ราคาสุทธิของหุ้นสามญัที่ออกใหม่” ค านวณได้จากจ านวนเงินท้ังส้ินท่ีบริษัทจะได้รับจากการเสนอขาย
หุ้น หักด้วยคา่ใช้จา่ยทีเ่กิดขึ้นจากการออกหลักทรัพย์นั้นหารดว้ยจ านวนหุ้นสามัญทั้งสิ้นท่ีออกใหม่ 

 “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” หมายถึง ราคาตลาดเฉล่ียถ่วงน้ าหนักของหุ้นสามัญของบริษัท ที่
มีการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในระหว่างระยะเวลา 7 วันท าการ (วนัท่ีหุ้น
สามัญของบริษัทมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย) ติดต่อกันก่อนวันท่ีใชใ้นการค านวณ 
โดยที่ราคาตลาดเฉล่ียถว่งน้ าหนักต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท หมายถึง มูลคา่การซื้อขายหุ้นสามัญ
ทั้งหมดของบริษัทหารด้วยจ านวนหุ้นสามัญของบริษัทท่ีมีการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย  

 “วันท่ีใช้ในการค านวณ” หมายถึง วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามญัออก
ใหม ่ ส าหรับกรณีท่ีเป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (วันแรกทีต่ลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XR) 
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และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญออกใหม่ ส าหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลใดๆ 
ตามแต่กรณี 

 อนึ่ง ในกรณีท่ีมีการเสนอขายหุ้นสามัญพร้อมกันมากกวา่ 1 ราคาเสนอขาย ในเงื่อนไขที่จะต้องจองซื้อ
ด้วยกัน ให้น าราคาเฉล่ียเสนอขายทุกราคามาค านวณราคาสุทธิของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ แต่ในกรณีที่มี
การเสนอขายพร้อมกันดังกล่าวไม่อยู่ภายใตเ้งื่อนไขที่จะต้องจองซื้อด้วยกัน ให้น าราคาเสนอขายที่ต่ า
กว่าร้อยละ 90 ของ "ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” มาค านวณการเปล่ียนแปลงเทา่นั้น 

 ราคาการใช้สิทธิจะเปล่ียนแปลงตามสูตรการค านวณ ดังนี ้

Price 1 = Price 0 x [(A x MP) + BX] 
   [MP (A + B)] 

 อัตราการใช้สิทธจิะเปล่ียนแปลงตามสูตรการค านวณ ดังนี ้

Ratio 1 = Ratio 0 x [MP (A + B)] 
   [(A x MP) + BX] 

โดยที ่ Price 1 คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปล่ียนแปลง 
 Price 0 คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
 Ratio 1 คือ อัตราการใช้สิทธใิหม่หลังการเปล่ียนแปลง 
 Ratio 0 คือ อัตราการใช้สิทธเิดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
 MP คือ ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบรษิัท 

A คือ จ านวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกช าระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียน
ผู้ถือหุ้นเพื่อการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ กรณีเสนอขายหุ้นสามัญที่ออก
ใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท และ/หรือก่อนวันแรกของการเสนอขายหุ้น
สามัญที่ออกใหม่ ส าหรับกรณีเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคล
ใดๆ ตามแต่กรณี 

B คือ จ านวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่จากการเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม  และ/หรือ
เสนอขายแก่บุคคลใดๆ 

BX คือ จ านวนเงินที่จะได้รับทั้งส้ินหลังหักค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ที่ เกิดขึ้นจากการออก
หุ้นสามัญที่ออกใหม่นั้น ท้ังการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือเสนอ
ขายแก่บุคคลใดๆ ตามแต่กรณี 

4.4.3. เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ  ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ให้แก่บุคคลใดๆ โดยที่
หลักทรัพย์นั้นมีสิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปล่ียนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ (เช่น 
หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือ ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ) โดยที่ราคาสุทธิของหุ้นสามัญที่ออกใหม่
เพื่อรองรับสิทธิดังกล่าวต่ ากว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” การเปล่ียนราคา
การใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการ
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จองซื้อหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ข้างต้น ส าหรับกรณีท่ีเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้นให้แก่
ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ข้างต้นที่มีสิทธิจะแปลงสภาพ/
เปล่ียนเป็นหุ้นสามัญได้หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญแก่บุคคลใดๆ แล้วแต่กรณี 

ราคาการใช้สิทธิจะเปล่ียนแปลงตามสูตรการค านวณ ดังนี ้

Price 1 = Price 0 x [(A x MP) + BX] 
   [MP (A + B)] 

อัตราการใช้สิทธจิะเปล่ียนแปลงตามสูตรการค านวณ ดังนี ้

Ratio 1 = Ratio 0 x [MP (A + B)] 
   [(A x MP) + BX] 

โดยที ่ Price 1 คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปล่ียนแปลง 
 Price 0 คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
 Ratio 1 คือ อัตราการใช้สิทธใิหม่หลังการเปล่ียนแปลง 
 Ratio 0 คือ อัตราการใช้สิทธเิดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
 MP คือ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” 
 A คือ จ านวนหุ้นสามัญที่ได้เรยีกช าระเต็มมูลคา่แล้ว ณ วันก่อนปิดสมดุทะเบียน

ผู้ถือหุ้นเพื่อการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิจะแปลงสภาพ/
เปล่ียนเป็นหุ้นสามัญได้หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ กรณีเสนอขาย
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือก่อนวันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออก
ใหม่ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปล่ียนเป็นหุ้นสามัญได้หรือให้สิทธใินการ
จองซื้อหุ้นสามัญแก่บคุคลใดๆ กรณีเสนอขายให้แก่บคุคลใดๆ ตามแต่
กรณ ี

 B คือ จ านวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์ใดๆ ที่มี
สิทธิท่ีจะแปลงสภาพ/เปล่ียนเป็นหุ้นสามัญได้หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้น
สามัญตามที่เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือเสนอขายแก่บุคคลใดๆ 

 BX คือ จ านวนเงินท่ีจะได้รับท้ังส้ินหลังหักค่าใช้จ่ายจากการออกหลักทรัพย์ใดๆ ที่
มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปล่ียนเป็นหุ้นสามัญได้หรือใช้สิทธิในการจองซื้อ
หุ้นสามัญส าหรับการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและ /หรือ เสนอขายแก่
บุคคลใดๆ รวมกับเงินท่ีจะได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ 

“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” หมายถึง ราคาตลาดเฉล่ียถ่วงน้ าหนักของหุ้นสามัญของบริษัท ที่มี
การซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในระหว่างระยะเวลา 7 วันท าการ (วันที่หุ้นสามัญ
ของบริษัทมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในการค านวณ   โดยที่
ราคาตลาดเฉล่ียถ่วงน้ าหนักต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท หมายถึง มูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญทั้งหมด
ของบริษัทหารด้วยจ านวนหุ้นสามัญของบริษัทท่ีมีการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

เอกสารแนบ 5 (ก)
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“วันท่ีใช้ในการค านวณ” หมายถงึ วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ออกใหม่
ใดๆ ข้างต้น ส าหรับกรณีท่ีเป็นการเสนอขายใหแ้ก่ผู้ถือหุ้นเดิม (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพยข์ึ้นเครือ่งหมาย 
XR) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหมใ่ดๆ ข้างต้นทีม่ีสิทธิจะแปลงสภาพ/เปล่ียนเป็น
หุ้นสามัญได้หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามญัแก่บุคคลใดๆ แล้วแต่กรณี 

4.4.4. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท การเปล่ียนแปลง
ราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิรับหุ้น
ปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XD) 

ราคาการใช้สิทธิจะเปล่ียนแปลงตามสูตรการค านวณ ดังนี ้

Price 1 = Price 0 x (A) 
   (A + B) 

อัตราการใช้สิทธจิะเปล่ียนแปลงตามสูตรการค านวณ ดังนี ้

Ratio 1 = Ratio 0 x (A + B) 
   A 

โดยที ่ Price 1 คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปล่ียนแปลง 
 Price 0 คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
 Ratio 1 คือ อัตราการใช้สิทธใิหม่หลังการเปล่ียนแปลง 
 Ratio 0 คือ อัตราการใช้สิทธเิดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 

A คือ จ านวนหุ้นสามัญที่ได้เรยีกช าระเต็มมูลคา่แล้ว ณ วันก่อนปิดสมดุทะเบียน
ผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับหุ้นปันผล 

B  คือ จ านวนหุ้นสามัญที่ออกใหมใ่นรูปแบบของหุ้นสามัญปันผล 

4.4.5. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 120 ของก าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัท 
ส าหรับการด าเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใด ๆ ตลอดอายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ การเปล่ียนแปลง
ราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิรับเงินปันผล 
(วันแรกที่ขึ้นเครื่องหมาย XD) 

อัตราร้อยละของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น ค านวณโดยน าเงินปันผลที่จ่ายออกจริงจากผลการ
ด าเนินงานในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี หารด้วยก าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของผลการด าเนินงานของ
รอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน โดยที่เงินปันผลที่จ่ายออกจริงดังกล่าว ให้รวมถึงเงินปันผลที่จ่ายระหว่าง
กาลในแต่ละรอบบัญชีดังกล่าวด้วย 

ในการค านวณการเปล่ียนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธินั้น บริษัทต้องน าเงินปันผลที่จ่าย
จริงให้แก่ผู้ถือหุ้นส าหรับรอบปีบัญชีเดียวกันเท่านั้นมารวมเพื่อค านวณการเปล่ียนแปลงดังกล่าว  

เอกสารแนบ 5 (ก)
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หากจ านวนเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายจรงิ มิได้มีผลท าให้บริษทัต้องปรับสิทธิของผู้ถือใบส าคัญแสดง
สิทธิ เนื่องจากอตัราร้อยละของเงินปันผลที่จา่ยมคี่าไมเ่กินร้อยละ 120 หากต่อมาบริษัทประกาศ
จ่ายเงินปันผลอีกครัง้ในรอบปีบญัชีเดยีวกัน บริษัทจะต้องน าจ านวนเงินปันผลระหวา่งกาลที่ประกาศ
จ่ายส าหรับรอบปีบัญชีเดยีวกันมารวมกับเงินปันผลที่จา่ยครัง้ล่าสุดด้วยเพื่อพิจารณาการปรับสิทธิ  

แต่ในกรณีท่ีบริษัทได้เปล่ียนแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิ อันเนื่องมาจากการจ่ายเงนิปัน
ผลระหว่างกาลของรอบปีบัญชใีดๆ แล้ว และต่อมามีการจ่ายเงินปันผลอีกในรอบปีบัญชีเดียวกนั ใน
กรณีนี้ จ านวนเงินปันผลระหวา่งกาลที่ได้จ่ายไปส าหรับรอบปีบัญชีนั้น จะไม่น ามารวมค านวณเพือ่การ
พิจารณาการปรับสิทธิให้แก่ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิอีก เนื่องจากผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิได้รบัการ
ชดเชยจากการปรับสิทธิเมื่อมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว 

“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” หมายถึง ราคาตลาดเฉล่ียถ่วงน้ าหนักของหุ้นสามัญของบริษัท ที่
มีการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในระหว่างระยะเวลา 7 วันท าการ (วนัท่ีหุ้น
สามัญของบริษัทมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย) ติดต่อกันก่อนวันท่ีใชใ้นการค านวณ  
โดยที่ราคาตลาดเฉล่ียถว่งน้ าหนักต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท หมายถึง มูลคา่การซื้อขายหุ้นสามัญ
ทั้งหมดของบริษัทหารด้วยจ านวนหุ้นสามัญของบริษัทท่ีท าการซือ้ขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย  

“วันท่ีใช้ในการค านวณ” หมายถึง วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิรับเงินปันผล (วันแรกทีต่ลาด
หลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XD) 

ราคาการใช้สิทธิจะเปล่ียนแปลงตามสูตรการค านวณ ดังนี ้

Price 1 = Price 0 x [MP - (D - R)] 
   MP 

อัตราการใช้สิทธจิะเปล่ียนแปลงตามสูตรการค านวณ ดังนี ้

Ratio 1 = Ratio 0 x (MP) 
  [MP - (D - R)] 

โดยที ่ Price 1 คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปล่ียนแปลง 
 Price 0 คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
 Ratio 1 คือ อัตราการใช้สิทธใิหม่หลังการเปล่ียนแปลง 
 Ratio 0 คือ อัตราการใช้สิทธเิดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
 MP คือ ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบรษิัท 
 D คือ เงินปันผลต่อหุ้นท่ีจ่ายจรงิแก่ผู้ถอืหุ้น 
 R คือ เงินปันผลต่อหุ้นท่ีจ่ายหากน าก าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดใ้นอัตราร้อยละ 

120 มาค านวณจากจ านวนหุ้นทัง้หมดที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล 

เอกสารแนบ 5 (ก)
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4.4.6. ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ใดๆ อันท าให้ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์ใดๆ อันพึงได้โดยที่
เหตุการณ์ใดๆ นั้นไม่ได้ก าหนดอยู่ในข้อ 4.4.1 ถึง 4.4.5 ให้บริษัทพิจารณาเพื่อก าหนดการเปล่ียนแปลง
ราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิใหม่โดยไม่ท าให้สิทธิของผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิด้อยไป
กว่าเดิม โดยให้ถือว่าผลการพิจารณานั้นเป็นที่สุดและจะแจ้งให้ส านักงาน กลต. ทราบภายใน 15 วัน
นับแต่วันท่ีมีเหตุให้ต้องด าเนินการเปล่ียนแปลงการใช้สิทธิดังกล่าว 

4.4.7. การค านวณเปล่ียนราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ 4.4.1 ถึง 4.4.6 เป็นอิสระต่อกัน และ
จะค านวณการเปล่ียนแปลงตามล าดับเหตุการณ์ก่อนหลังของการเปรียบเทียบกับราคาตลาดของหุ้น
สามัญของบริษัท ส าหรับในกรณีที่เหตุการณ์ต่างๆ  จะเกิดขึ้นพร้อมกันให้ค านวณการเปล่ียนแปลง

เรียงล าดับดังนี้ ข้อ 4.4.1  4.4.5  4.4.4  4.4.2  4.4.3  4.4.6 โดยในแต่ละล าดับครั้ง
ที่ค านวณการเปล่ียนแปลงให้คงสภาพของราคาการใช้สิทธิเป็นทศนิยม 3 ต าแหน่ง และอัตราการใช้
สิทธิเป็นทศนิยม 5 ต าแหน่ง 

4.4.8. การค านวณการเปล่ียนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ 4.4.1 ถึง 4.4.6 จะไม่มีการ
เปล่ียนแปลงซึ่งท าให้ราคาการใช้สิทธิใหม่สูงขึ้น และ/หรืออัตราการใช้สิทธิลดลง เว้นแต่กรณีการรวม
หุ้น และจะใช้ราคาใช้สิทธิใหม่หลังการเปล่ียนแปลง (ทศนิยม 3 ต าแหน่ง) คูณกับจ านวนหุ้นสามัญ 
(จ านวนหุ้นสามัญค านวณได้จากอัตราการใช้สิทธิใหม่คูณกับจ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิที่แสดงความ
จ านงการใช้สิทธิ เมื่อค านวณได้จ านวนหุ้นออกมาเป็นเศษหุ้นให้ตัดเศษหุ้นนั้นทิ้ง) ส าหรับจ านวนเงินที่
ค านวณได้จากการใช้สิทธิในกรณีที่มีเศษของบาทให้ตัดเศษของบาทท้ิง ส าหรับกรณีท่ีการเปล่ียนแปลง
มีผลท าให้ราคาการใช้สิทธิใหม่มีราคาซึ่งต่ ากว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท ก็ให้ใช้มูลค่าที่
ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทเป็นราคาการใช้สิทธิใหม่ ส่วนอัตราการใช้สิทธิใหม่ ให้ใช้อัตราการใช้
สิทธิท่ีค านวณได้ตามข้อ 4.4.1 ถึง 4.4.6 เช่นเดิม 

4.4.9. ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 4.4.1 ถึง 
4.4.6 บริษัทจะแจ้งผลการเปล่ียนแปลงโดยบอกถึงรายละเอียดวิธีการค านวณและเหตุผลที่ต้องมีการ
เปล่ียนแปลงดังกล่าวต่อส านักงาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อแจ้งราคาการใช้
สิทธิและอัตราการใช้สิทธิที่ก าหนดใหม่ รวมทั้งวันที่ราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิใหม่มีผล
บังคับใช้  โดยบริษัทจะแจ้งรายละเอียดการเปล่ียนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิ
ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิทราบ พร้อม
ทั้งปิดประกาศไว้ ณ ที่ท าการของบริษัท ทั้งนี้ ภายใน 15 วันนับจากวันที่การเปล่ียนแปลงราคาใช้สิทธิ
และอัตราการใช้สิทธิดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 

4.5. สถานะของใบส าคัญแสดงสทิธิที่อยู่ระหว่างการแสดงความจ านงการใช้สิทธิ 

ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีอยู่ระหว่างการแสดงความจ านงในการใช้สิทธิจะมีสิทธิและสถานะเท่าเทียมกับใบส าคัญแสดงสิทธิที่
ยังไม่ได้ถูกใช้สิทธิ ในกรณีท่ีมีการปรับราคา และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิตามข้อ 4.4 ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาแสดงความ
จ านงการใช้สิทธิ หรือในวันก าหนดการใช้สิทธิหรือก่อนวันที่กระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช าระแล้วที่
เพิ่มขึ้นส าหรับหุ้นสามัญที่ออกใหม่เนื่องจากการใช้สิทธิ ให้การปรับราคาและ/หรืออัตราการใช้สิทธิมีผลใช้บังคับกับ
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ใบส าคัญแสดงสิทธิซึ่งได้แสดงความจ านงในการใช้สิทธิไว้นั้นและยังมิได้รับจดทะเบียนจากกระทรวงพาณิชย์ เพื่อมิให้สิทธิ
ของผูถ้ือใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีได้ใช้สิทธิในช่วงระยะเวลาดังกล่าวด้อยไปกว่าเดิม  

4.6. สถานะของหุน้สามัญทีเ่กดิจากการใช้สทิธิ 

หุ้นสามัญใหม่ทีเ่กดิจากการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิ จะมสิีทธิและได้รับผลประโยชน์อันพึงได้เหมือนหุ้นสามัญเดิมที่
ออกและเรียกช าระเต็มมูลค่าของบริษัททุกประการ โดยสิทธิใดๆ ที่จะได้รับในการเป็นผู้ถือหุ้นสามัญ จากการใช้สิทธิของ
ใบส าคัญแสดงสิทธิจะเริ่มตัง้แตว่นัท่ีกระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบยีนบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นใหม่ ซึ่งปรากฏรายชื่อผู้ถือหุ้น
สามัญใหม่ที่เกดิจากการใช้สิทธิของผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ นอกจากนี้ บริษัทจะด าเนินการน าหุ้นสามัญที่เกดิจากการใช้
สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิเขา้จดทะเบยีนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 30 วัน
นับจากวันก าหนดการใช้สิทธติามใบส าคัญแสดงสิทธใินแต่ละครัง้ 

4.7. ค่าเสียหาย กรณีที่บริษทัไม่สามารถจัดให้มีหุน้สามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธ ิ

บริษัทจะชดใช้คา่เสียหายให้แก่ผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีแสดงความจ านงการใช้สิทธิในวันก าหนดการใช้สิทธิแต่ละครัง้ 
และบริษัทไม่สามารถจดัให้มีหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิได้อยา่งครบถ้วน โดยคา่เสียหายที่
บริษัทจะชดใช้ให้แก่ผู้ถือใบส าคญัแสดงสิทธิข้างต้น สามารถค านวณได้ดังนี้ 

ค่าเสียหายต่อใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย  =  B x (MP - EP) 

โดยที ่ B คือจ านวนหุ้นสามัญที่ไม่สามารถจัดให้มี  และ/หรือ เพิ่มขึ้นได้ตามอัตราการใช้สิทธิที่
เปล่ียนแปลงเพิ่มขึ้นต่อ 1 หน่วย 

 MP คือราคาเฉล่ียถ่วงน้ าหนักของหุ้นสามัญของบริษัท ในวันก าหนดการใชสิ้ทธิในแต่ละรอบท่ีผู้ถือ
ใบส าคัญแสดงสิทธิ มาแสดงความจ านงในการใช้สิทธิ  

 EP คือราคาการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ หรือราคาการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่ได้
เปล่ียนแปลงแล้ว 

การชดใช้ค่าเสียหายข้างต้น บริษัทจะช าระให้เป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะ และจะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ 
หรือ จัดส่งตามหน่วยงานท่ีพนักงานสังกัดอยู่ ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิมาแสดงความจ านงการ
ใช้สิทธ ิ

5. หลักเกณฑ์การจดัสรรและเงื่อนไขการใช้สทิธิตามใบส าคัญแสดงสทิธิ 

5.1. คุณสมบัตขิองพนกังานของบริษัทและบริษัทย่อยที่มีสทิธิจะได้รับจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ และ
วิธีการจดัสรร 

บริษัทจะจดัสรรใบส าคัญแสดงสิทธิให้แก่พนักงานท่ีท างานเตม็เวลา (Full-Time Employment) ของบริษัทและบริษัทย่อยที่
เข้าร่วมโครงการ Performance share plan โดยคณะกรรมการและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการจะเป็น
ผู้พิจารณาก าหนดรายนามพนักงาน และจ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีพนักงานแต่ละรายจะได้รบั รวมถึงเปล่ียนแปลง
จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิของพนักงานแต่ละรายที่ได้รับการจดัสรรไปแล้ว (การเปล่ียนแปลงจะไม่ท าให้พนักงานรายใด
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ได้รับจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิเป็นจ านวนเกินกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิท้ังหมดที่ออกและเสนอขายใน
ครั้งนี้) ทัง้นี้ จ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีพนักงาน แต่ละรายจะได้รับจะขึ้นอยู่กับขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ 
ศักยภาพรวมทั้งผลงานและประโยชน์ท่ีท าให้แก่บริษัทและ/หรือบริษัทย่อยตามหลักเกณฑก์ารพิจารณาของบริษัท 

5.2. ข้อผูกพนัระหว่างบริษทั กับพนักงานของบริษทัและบริษัทยอ่ย ในการจดัสรรใบส าคัญแสดงสทิธ ิ 

5.2.1. กรณีบุคคลท่ีมีสิทธิได้รับการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานของบริษัทและ/
หรือบริษัทย่อย เนื่องจากการเกษียณอายุตามระเบียบของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย หรือครบวาระใน
การด ารงต าแหน่งแล้วแต่กรณี ให้พนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย รายนั้นยังคงมีสิทธิที่จะใช้
สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิได้จนครบอายุของใบส าคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรนั้น ทั้งนี้ ต้องเป็นไป
ตามข้อก าหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบส าคัญแสดงสิทธิ รวมทั้งข้อตกลงอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องระหว่างบริษัท
และพนักงานท่ีเกี่ยวข้องแต่ละราย 

5.2.2. กรณีที่บุคคลที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานของบริษัทและ/
หรือบริษัทย่อยเนื่องจากมีการโอนย้ายงานตามค าส่ังของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย ใหพ้นักงานรายนั้น
ยังคงมีสิทธิที่จะใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิได้จนครบอายุของใบส าคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรนั้น 
ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามข้อก าหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบส าคัญแสดงสิทธิ รวมทั้งข้อตกลงอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องระหว่างบริษัทและพนักงานท่ีเกี่ยวข้องแต่ละราย 

5.2.3. กรณทีี่บุคคลที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานของบริษัทและ/
หรือบริษัทย่อยเนื่องจากถึงแก่กรรม สาบสูญ ทุพพลภาพจนไม่สามารถจัดการงานโดยตนเองได้ (คน
เสมือนไร้ความสามารถ) หรือเป็นคนไร้ความสามารถ  ให้ผู้จัดการมรดก ทายาทโดยธรรม ผู้รับ
พินัยกรรม ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาล ตามกฎหมาย (แล้วแต่กรณี) ของพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัท
ย่อยดังกล่าว แล้วแต่กรณี สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบส าคัญแสดงสิทธิของผู้ถึงแก่กรรม ผู้
สาบสูญ ผู้ทุพพลภาพ หรือผู้ไร้สมรรถภาพดังกล่าว ตามเงื่อนไขที่ก าหนดได้จนครบอายุของใบส าคัญ
แสดงสิทธิท่ีได้รับจัดสรรนั้น ท้ังนี้ ผู้จัดการมรดก ทายาทโดยธรรม ผู้รับพินัยกรรม ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาล 
ตามกฎหมาย (แล้วแต่กรณี) จะต้องด าเนินการแจ้งเหตุดังกล่าวให้บริษัททราบ พร้อมทั้งจัดส่งเอกสาร 
และหลักฐานท่ีเกี่ยวข้องตามที่บริษัทร้องขอให้แก่บริษัทและจะต้องตกลงที่จะผูกพันตามข้อก าหนดสิทธิ
และเงื่อนไขของใบส าคัญแสดงสิทธิ รวมทั้งข้อตกลงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องระหว่างบริษัทและพนักงานที่
เกี่ยวข้องแต่ละราย 

5.2.4. กรณีที่บุคคลที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานของบริษัท ด้วย
เหตุอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 5.2.2 หรือ 5.2.3 ข้างต้น บุคคลนั้นไม่มีสิทธิใช้สิทธิตามใบส าคัญ
แสดงสิทธิ และให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายสามารถน า
ใบส าคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมาจัดสรรให้แก่พนักงานรายอื่นต่อไปได้โดยให้สอดคล้องกับประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการ
หรือพนักงาน 
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5.2.5. กรณีที่นอกเหนือจากข้อ 5.2.1 ถึง 5.2.4 ให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท
มอบหมายเป็นผู้พิจารณา  

5.2.6. ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีไม่มีการใชสิ้ทธิในกรณีที่พนักงานไม่สามารถใช้สิทธิท่ีเหลืออันเนื่องมาจากเหตุใดๆ 
นอกเหนือจากที่ก าหนดในข้อ 5 นี้ ให้พนักงานจัดส่งใบส าคัญแสดงสิทธิดังกล่าวให้แก่บริษัทเพื่อยกเลิก 
ในกรณีท่ีบริษัทใช้ระบบ Scripless บริษัทสามารถน าใบส าคัญแสดงสิทธิมาจัดสรรใหม่ได้ตามข้อ 5.2.4 

5.3. กรณีใช้สิทธิไม่ครบตามใบส าคัญแสดงสทิธ ิ

หากผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ ไม่ใช้สิทธซิื้อหุ้นสามัญตามใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใช้สิทธิไม่ครบถ้วน และใบส าคัญแสดง
สิทธิได้ครบก าหนดอายุลงให้ถือวา่ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิสละสิทธิการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีเหลือ โดยไม่มี
สิทธิเรียกร้องใดๆ จากบรษิัท 

5.4. รายชื่อกรรมการ (ของบริษทัและ/หรือบริษัทย่อย) ทุกทา่นทีไ่ด้รับการจัดสรรใบส าคัญแสดงสทิธิ และ
พนกังานที่ได้รับจัดสรรใบส าคัญแสดงสทิธิเกินกว่าร้อยละห้าของจ านวนใบส าคัญแสดงสิทธทิี่จะออก
และเสนอขายในคร้ังนี ้

5.4.1 รายชื่อและจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีได้รับจัดสรร 

 กรรมการ/พนักงาน จ านวนใบส าคญัแสดง
สิทธิท่ีจัดสรร 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการ 

1. นายวเิชยีร  เมฆตระการ 
กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการบริษัทย่อย 

ไม่เกิน 29,900 หน่วย ร้อยละ  7.37 

2. นางสุวมิล  แก้วคูณ 
หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการพัฒนาองค์กร และกรรมการบริษัทย่อย 

ไม่เกิน 26,200 หน่วย ร้อยละ 6.46 

3. นายพงษ์อมร  น่ิมพูลสวัสดิ ์
 หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน และกรรมการบริษัทย่อย 

 ไม่เกิน 26,200 หน่วย ร้อยละ  6.46 

4. นายสมชยั  เลิศสุทธิวงค ์
 หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการตลาด และกรรมการบริษัทย่อย 

ไม่เกิน 26,200 หน่วย ร้อยละ 6.46 

5. นายวลัญช์  นรเศรษฐ์ภักดิ ์
รองกรรมการผู้อ านวยการ สายงานปฏบิัติการด้านบริการ 

ไม่เกิน 26,200 หน่วย ร้อยละ 6.46 

6. นางวิลาสินี  พุทธิการันต์ 
หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านลูกค้าและบริการ  

 ไม่เกิน 25,100 หน่วย ร้อยละ  6.19 

7. นายวีรวัฒน์  เกยีรติพงษ์ถาวร 
รองกรรมการผู้อ านวยการ สายงานปฏบิัติการ และกรรมการบริษัทย่อย 

ไม่เกิน 25,100 หน่วย ร้อยละ 6.19 

8. นายอิศระ  เดชะไกศยะ 
รองกรรมการผู้อ านวยการ สายงานพัฒนาโซลูชั่นส์ และกรรมการบรษิัท
ย่อย 

ไม่เกิน 25,100 หน่วย ร้อยละ 6.19 

9. นางสาวสุนิธยา  ชินวัตร 
ผู้ช่วยกรรมการผู้อ านวยการอาวุโส ส่วนงานบริหารการเงิน และกรรมการ
บริษัทย่อย 

ไม่เกิน 8,400 หน่วย ร้อยละ 2.07 

เอกสารแนบ 5 (ก)
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 กรรมการ/พนักงาน จ านวนใบส าคญัแสดง
สิทธิท่ีจัดสรร 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการ 

10. นายวรุณเทพ  วัชราภรณ์ 
ผู้ช่วยกรรมการผู้อ านวยการ ส านักรองประธานกรรมการบริษัท และ
กรรมการบริษัทย่อย 

ไม่เกิน 3,600 หน่วย ร้อยละ 0.89 

11. นายสุทธิศักดิ์  กุนทีกาญจน ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้อ านวยการ สว่นงานสนับสนุนการปฏบิัติการระหว่าง
ประเทศ และกรรมการบรษิัทย่อย 

ไม่เกิน 3,600 หน่วย ร้อยละ 0.89 

5.4.2 เนื่องจากบริษัทก าหนดราคาใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญด้วยราคาตลาดถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนักของหุ้นของ
บริษัทท่ีท าการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในช่วงระยะเวลา 7 วันท าการติดต่อกันก่อน
วันประชุมคณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้น
รองรับ ซึ่งเป็นราคาตลาดตามประกาศของส านักงาน ก.ล.ต. จึงไม่มีผลประโยชน์ที่กรรมการหรือ
พนักงานแต่ละรายดังกล่าวจะได้รับจากการเสนอขายหลักทรัพย์เมื่อค านวณเป็นตัวเงินจากผลต่างของ
ราคาเสนอขายและราคาตลาด 

6. ข้อจ ากัดการโอนหลกัทรัพย์ทีเ่สนอขาย 

ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีเสนอขายทัง้หมดนี้ไม่สามารถโอนเปล่ียนมือได้ เว้นแตก่รณีที่บุคคลที่มีสิทธิได้รับการจดัสรรใบส าคัญ
แสดงสิทธิพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานของบริษัทและ/หรือบรษิัทย่อยเนื่องจากถึงแก่กรรม สาบสูญ ทุพพลภาพจนไม่
สามารถจัดการงานของตนเองได้ (คนเสมือนไร้ความสามารถ) หรือเป็นคนไร้ความสามารถ โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขในข้อ 5.2.3 

7. ผลกระทบที่มตี่อผู้ถือหุ้นเนื่องจากการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิให้แกพ่นกังานของบริษัท

ในคร้ังนี ้

7.1. ผลกระทบตอ่ราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) เมื่อมีการใช้สิทธิซือ้หุน้ของพนกังานของบริษัท  

ราคาการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ = ราคาตลาดของหุ้นของบริษัท ท่ีท าการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยโดยเฉล่ียถ่วงน้ าหนักในช่วงระยะเวลา 7 วันท า
การติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นรองรับ  

ราคาตลาด = ราคาตลาดของหุ้นของบริษัท ท่ีท าการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยโดยเฉล่ียถ่วงน้ าหนักในช่วงระยะเวลา 7 วันท า
การติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นรองรับ 

ราคาการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจัดสรรให้พนกังาน = 206.672 บาทต่อหุ้น เป็นราคาตลาด ดงันั้น การ
ออกและการเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจัดสรรให้พนกังานในครั้งนี้จะไม่ส่งผลให้เกดิการลดลงของราคาหุ้น 

เอกสารแนบ 5 (ก)
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7.2. ผลกระทบของผู้ถือหุน้เดิมส าหรับการลดลงของสดัส่วนความเป็นเจ้าของหรือสทิธิออกเสยีงของผู้ถือ

หุ้นเดิม (Control Dilution) ในกรณีที่มกีารใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธขิองพนกังานของบริษทั 

ทั้งหมดโดยค านวณจากทุนที่เรียกช าระแล้วในปัจจุบนั 

จ านวนหุ้นทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด  = 2,973,095,330 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) 

จ านวนหุ้นหรือหุ้นรองรับท่ีเสนอขายในครั้งนี ้ = ไม่เกิน 405,800 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1  บาท) 

Control Dilution = จ านวนหุ้นหรือหุ้นรองรับท่ีเสนอขายครัง้นี ้
 จ านวนหุ้น paid up + จ านวนหุน้หรือหุ้นรองรับที่เสนอขายครัง้นี ้
   
 =        405,800  
  2,973,095,330 + 405,800 
 = ร้อยละ 0.014 
   

ในกรณีท่ีมีการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิท้ังหมดที่จดัสรรใหแ้ก่พนักงานจ านวนไม่เกิน 405,800 หน่วย จะมีผลท าให้
สิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทลดลงในอัตราร้อยละ 0.014 ของสิทธิในการออกเสียงเดิม โดยสิทธิออกเสียงของผู้
ถือหุ้นเดิมภายหลังการใช้สิทธิท้ังหมดจะเท่ากับร้อยละ 99.986 

8. สิทธขิองผู้ถือหุ้นในการคดัค้านการเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ 

ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ทีอ่อกใหมต่่อกรรมการหรือ
พนักงาน ลงวันท่ี 15 ธันวาคม 2551 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ
ต่อพนักงานในครัง้นี้ มีดงันี ้

8.1 การออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิต่อพนักงานต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผุ้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือ
หุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้านการเสนอขาย
ใบส าคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ 

8.2 ในกรณีที่จะเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิต่อพนักงานรายใดเกินกว่าร้อยละห้าของจ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิ
ทั้งหมดที่เสนอขายในครั้งนี้ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของ
จ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่า
ร้อยละห้าของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมคัดค้านมติดังกล่าว 

เอกสารแนบ 5 (ก)
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แบบรายงานการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิสจ ากัด (มหาชน) 

วันที ่7 กุมภาพันธ์ 2556 
 

ข้าพเจ้าบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) (บริษัท) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 
3/2556 เมื่อวันท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 9.00 น. เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังนี้ 

1. การจัดสรรหุ้น 

 ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนจ านวน 4,997,459,800 บาท และทุนช าระแล้วจ านวน 2,973,095,330 บาท 
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ านวน 2,973,095,330 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ปัจจุบันคงเหลือหุ้นสามัญที่ยังมิได้น า
ออกจ าหน่ายจ านวน 2,024,364,470 หุ้น  

 ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติจัดสรรหุ้นสามัญที่ยังมิได้น าออกจ าหน่ายของบริษัทจ านวนไม่เกิน 
405,800 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมมูลค่าไม่เกิน 405,800 บาท คิดเป็นประมาณร้อยละ 0.014 ของจ านวนหุ้น
ที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะจัดสรรให้แก่พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย 
(โครงการใบส าคัญแสดงสิทธิ) เพื่อน าเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1.1 รายละเอียดการจัดสรร 

จัดสรรให้แก ่ จ านวนหุ้น อัตราส่วน 
(เดิม:ใหม่) 

ราคาใช้สิทธ ิ
(บาท/หุ้น) 

วัน เวลา จอง
ซื้อ และช าระ
เงินค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

เพ่ือรองรับการใช้สิทธิ
ของใบส าคัญแสดงสิทธิ
ที่จัดสรรให้แก่พนักงาน
ของบริษัทและบริษัทย่อย 
(โครงการใบส าคัญแสดง
สิทธิ) 

จ านวนไม่เกิน 
408,500 หุ้น 

1 : 1 ราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ้น
ของบริษัทที่ท าการซื้อขายในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในช่วง
ระยะเวลา 7 วันท าการติดต่อกัน
ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติ ให้
เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือ
คิดเป็นราคา 206.672 บาทต่อหุ้น 

- - 

หมายเหตุ รายละเอียดของโครงการปรากฏตามเอกสารแนบ 5 (ก) 

 1.1.1 การด าเนินการของบริษัท กรณีทีม่ีเศษของหุ้น 

-ไม่มี- 

2. ก าหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

 ก าหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าป ี2556 ในวันที่ 27 มีนาคม 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิภาวดี
บอลรูม ชั้นล็อบบี้ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน 
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร และก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2556 ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 

เอกสารแนบ 5 (ข)
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3. การขออนุญาตเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขอ
อนุญาต (ถ้ามี)  

บริษัทจะขอจดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อมีการใช้สิทธิ
แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ และขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียนและเข้าท าการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป 

4. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม 

 เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพใบส าคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายให้แก่พนักงานของบริษัทและ
บริษัทย่อย โดยบริษัทจะได้รับเงินทุนภายหลังจากการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ซึ่งเงินทุนที่บริษัทได้รับนี้จะน าไปใช้เป็น
เงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทต่อไป 

5. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

 เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจและตอบแทนความทุ่มเทในการท างานอย่างต่อเนื่องในการปฏิบัติงานของ
พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยต่อไปในระยะยาว และเป็นการรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และมี
ความส าคัญต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัท  

6. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

 6.1 นโยบายเงินปันผล 

  บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ ากว่าร้อยละ 100 ของก าไรสุทธิ ตามงบการเงินรวม 

 6.2 สิทธริับเงินปันผล 

  สิทธิของหุ้นสามัญที่ออกตามการใช้สิทธิของผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีออกในครั้งนี้ จะมีสิทธิและ
สภาพเหมือนหุ้นสามัญของบริษัท โดยมีสิทธิในการรับเงินปันผลนับตั้งแต่วันที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ยื่น
ขอเพิ่มทุนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

7. รายละเอียดอื่นใดที่จ าเป็นส าหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/
จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน  

- ไม่มี – 
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นิยามของกรรมการอิสระ ของบริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) 
 
กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเป็นอิสระตามที่คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดไว้ใน

นโยบายก ากับดูแลกิจการของบริษทั  ซึ่งสอดคล้องและเข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กล่าวคือ 

 
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่

อาจมีความขัดแย้ง ท้ังนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย 
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือผู้มีอ านาจควบคุม

ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ส าหรับกรรมการ
ตรวจสอบที่ได้รับการแต่งตั้งในหรือหลังวันท่ี 1 กรกฎาคม 2553 ต้องพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปี
ก่อนได้รับการแต่งตั้ง 

3. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ใน
ลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือมีอ านาจ
ควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 
ส าหรับกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการแต่งตั้งในหรือหลังวันที่ 1 กรกฎาคม 2553 ต้องพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว 
ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง 

 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการค้าที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า
อสังหาริมทรัพย์ รายการท่ีเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม 
ค้ าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญามี
ภาระหนี้ที่ต้องช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป 
แล้วแต่จ านวนใดจะต่ ากว่า ทั้งนี้ การค านวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณา
ภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ท่ีเกิดขึ้นในระหว่างหน่ึงปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 

4. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส          
พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือ บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้
เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

5. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็น           
ผู้ถือหุ้นมีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย           
บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ ส าหรับกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการแต่งตั้งในหรือหลังวันที่                   
1 กรกฎาคม 2553 ต้องพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง 
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7.    ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่ง
ได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และ          
ไม่เป็นผู้ถือหุ้นมีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการวิชาชีพนั้นด้วย ส าหรับกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการ
แต่งตั้งในหรือหลังวันท่ี 1 กรกฎาคม 2553 ต้องพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง  

8.    ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกัน เป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มี
นัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกิน
ร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการ
แข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

9.   ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระเกี่ยวกับการด าเนินงานของบริษัท 

ภายหลังได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ 1 ถึง 9 แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน                
ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององคค์ณะ (Collective Decision) ได้ 

บริษัทอาจแต่งตั้งบุคคลที่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการวิชาชีพเกินมูลค่าตามข้อ 3. หรือข้อ 7 ข้างต้น
เป็นกรรมการอิสระได้ หากกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างระมัดระวัง และมีความเห็นว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว ไม่มี
ผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และให้เปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นใน
วาระแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย 
(ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ท าให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบั ติไม่เป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
(ข) เหตุผลและความจ าเป็นที่ยังคง หรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ 
(ค) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ 
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ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ 

ชื่อ - สกุล นายอวิรุทธ์  วงศ์พุทธพิทักษ์ 
อายุ (ปี) 64 

ที่อยู่ 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

ต าแหน่งในปัจจุบัน กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ  

กรรมการก าหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ 

คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา 

การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ หลักสูตร DCP : Director Certification Program รุ่น 8/2544 
บทบาทคณะกรรมการในการก าหนดนโยบายค่าตอบแทน 

ประสบการณ์ท างาน 2553 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท 

 2551 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย ์

 2549 - ปัจจุบัน กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการก าหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ   
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 

 2546 - ปัจจุบัน กรรมการ  บมจ. ไทยพลาสติกและเคมภีัณฑ์ 

   กรรมการ  บจ. ทุนลดาวัลย ์

   กรรมการ  บจ. วังสินทรัพย์ 

 2538 - ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บมจ. เทเวศประกันภัย 

 2552 - 2554 กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  บมจ. ธนาคารทหารไทย  

 2550 -  2552 ประธานกรรมการ บจ. หินอ่อน 

 2549 - 2552 ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 

  ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะอนุกรรมการจัดการลงทุน กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 

 2548 - 2551 ผู้ช่วยผู้อ านวยการ ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 

 2544 - 2551 ประธานกรรมการ บจ. ไอทีวัน 

ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 
ปีที่ผ่านมา 

- ไม่มี -  

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร 

- ไม่มี -  

การมีส่วนได้เสียในวาระ - ไม่มี -  

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน หนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า - ไม่เป็น - 

2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) - ไม่เป็น - 

3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส าคัญ อันอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหนา้ที่ได้อย่างเป็นอิสระ - ไม่มี - 
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ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ 

ชื่อ - สกุล นางทัศนีย์  มโนรถ 
อายุ (ปี) 67 

ที่อยู่ 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

ต าแหน่งในบริษัท กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตร ี พาณิชยศาสตร์และการบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

การผ่านหลักสูตรการอบรม
กรรมการ 

หลักสูตร DCP : Director Certification Program รุ่น 32/2546 
 

ประสบการณ์ท างาน 2549 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 

ประวัติการท าผิดกฎหมายใน
ระยะ 10 ปีที่ผ่านมา 

- ไม่มี -  

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

- ไม่มี -  

การมีส่วนได้เสียในวาระ - ไม่มี -  

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน หนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า - ไม่เป็น - 

2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) - ไม่เป็น - 

3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส าคัญ อันอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหนา้ที่ได้อย่างเป็นอิสระ - ไม่มี - 
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ขอ้บังคับบริษทัในสว่นที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุน้ 
 

1. การปิดสมุดทะเบียน 
ข้อ 15. บริษัทอาจปิดงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นในระหว่าง 21 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งก็ได้ 

โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ ส านักงานใหญ่และส านักงานสาขาของบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่า 14 วัน 
ก่อนวันปิดงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น 
 
2. วิธีการเลือกตั้งกรรมการ 

ข้อ 17. ให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ 
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นที่ถือ 
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคน

เป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีท่ีเลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมา  เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่า

จ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น  ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล าดับถัดลงมามี
คะแนนเสียงเท่ากัน  เกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น  ให้ผู้เป็นประธานเป็น   ผู้ออกเสียง          
ชี้ขาด 

 
3. การเรียกการประชุม 

ข้อ 30. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปีภายใน 4 เดือนนับแต่
วันส้ินสุดรอบปีบัญชีของบริษัท 

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ 
คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควรหรือเมื่อ             

ผู้ถือหุ้นรวมกันนับจ านวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 
คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด ได้เข้าชื่อกันท าหนังสือขอให้
คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ แต่ต้องระบุเหตุผลและวัตถุประสงค์ในการที่ขอให้เรียก
ประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้คณะกรรมการจะต้องจัดการประชุมภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่
ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น 

 
ข้อ 31. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดท าเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่  วัน เวลา 

ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อท่ีประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและ
นายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม  และโฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์                     
ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน 
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4. องค์ประชุม 
ข้อ 32. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 

คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนผู้ถือหุ้นท้ังหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จ าหน่าย
ได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหน่ึงชั่วโมงจ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วม
ประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้  หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุม
เป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่  และให้ส่ง
หนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบ               
องค์ประชุม 

 
5.  การมอบฉนัทะ 

ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและ            
ออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และ
เป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนก าหนด 

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการก าหนด ณ สถานที่ประชุม
ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม 

 
6. คะแนนเสียง 

ข้อ 34. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นน้ัน ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 
(1) ในกรณีปกติ ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง

เท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงชี้ขาด 
(2) ในกรณีดังต่อไปนี้  ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า  3  ใน  4  ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคัญให้แก่บุคคลอื่น 
ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
ค. การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส าคัญ           

การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมี
วัตถุประสงค์จะแบ่งก าไรขาดทุนกัน 

ง.  การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือ ข้อบังคับบริษัท 
จ. การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้ 
ฉ. การควบหรือเลิกบริษัท  
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คําชี้แจง เรื่อง เอกสารและหลักฐานแสดงความเปนผูถือหุนหรอืผูแทนของผูถือหุน 
ที่มีสิทธิเขารวมประชุมเพือ่ลงทะเบียนและออกเสยีงลงคะแนนในการประชุมผูถือหุน 

 
เนื่องดวยบริษัทไดจัดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 ในวันที่  27  มีนาคม  2556  เวลา  

14.00 น. ณ หองวิภาวดีบอลรูม ชั้นล็อบบี้ โรงแรม เซ็นทารา แกรนด เซ็นทรัล พลาซา ลาดพราว เลขที่ 1695 ถนน
พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยบริษัท จะดําเนินการลงทะเบียนดวยระบบ Barcode ดังนั้น เพื่อใหการ
ประชุม ผูถือหุนของบริษัทเปนไปดวยความโปรงใส ชอบธรรม และเปนประโยชนตอผูถือหุน บริษัทจึงเห็นควรกําหนด
ใหมีการตรวจสอบเอกสาร และหลักฐานแสดงความเปนผูถือหุนหรือผูแทนของผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมเพื่อให 
ผูถือหุนยึดถือปฏิบัติตอไป บริษัทจึงขอชี้แจงใหผูถือหุนทราบ ดังนี้ 
 
1. หนังสือมอบฉันทะ 
เนื่องดวยกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย ไดมีประกาศ เร่ือง กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) 
พ.ศ. 2550 ดังนั้น บริษัทจึงไดจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะใหแกผูถือหุนเพื่อใหผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมไดด
วยตนเองสามารถมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขาประชุมแทน หรือมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัทเปนผูออกเสียง
ลงคะแนนแทน ดังนี้ 
1.1 บริษัทไดแนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเปนแบบที่กําหนดรายการตางๆ ที่ตองการมอบฉันทะไวชัดเจน 
และตายตัวใหแกผูถือหุนมาพรอมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ 
1.2 ในกรณีที่ผูถือหุนมีความประสงคที่จะใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ซึ่งเปนแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไป             
ที่งายไมซับซอน หรือ หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ที่กําหนดไวเฉพาะ กรณีที่ผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศ และแต
งตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน ผูถือหุน  สามารถ Download แบบหนังสือ
มอบฉันทะ 2 แบบดังกลาวไดจาก http://investor.ais.co.th และโปรดนําแบบฟอรมลงทะเบียนหรือหนังสือมอบ
ฉันทะแบบ ข. ที่แนบมาพรอมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ซึ่งมี Barcode ปรากฏอยูมาในวันประชุม ผูถือหุนดวย 
ทั้งนี้ ผูถือหุนสามารถเลือกใชหนังสือมอบฉันทะไดเฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข แบบหนึ่งแบบใดเทานั้น  เวนแตผูถือหุน
ที่เปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแล หุน สามารถใช
หนังสือมอบฉันทะไดทั้งแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบใดแบบหนึ่งก็ได 
 
2. เอกสารที่ผูเขารวมประชุมตองแสดงกอนเขารวมประชุม 
บุคคลธรรมดา 
1. กรณีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเอง ใหแสดงเอกสารที่สวนราชการออกใหที่ยังไมหมดอายุ เชน               
บัตรประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัวขาราชการ หรือใบขับขี่ และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลใหยื่นหลักฐาน
ประกอบดวย ทั้งนี้ โปรดนําหนังสือแบบฟอรมลงทะเบียน ที่แนบมาพรอมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ซึ่งมี Barcode 
ปรากฏอยูมาในวันประชุมผูถือหุนดวย 

 

หนา 1/4 
 

เอกสารแนบ 9



 

 

2. กรณีมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุม 
- หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งซึ่งได กรอกขอความถูกตองครบถวน และลงลายมือช่ือผูมอบฉันทะ 
และผูรับมอบฉันทะ 
- สําเนาเอกสารที่สวนราชการออกใหของผูมอบฉันทะ และผูมอบฉันทะไดลงชื่อรับรองสําเนาถูกตอง 
- สําเนาเอกสารที่สวนราชการออกใหของผูรับมอบฉันทะ และผูรับมอบฉันทะไดลงชื่อรับรองสําเนา

ถูกตอง ทั้งนี้ ผูรับมอบฉันทะโปรดแสดงเอกสารที่สวนราชการออกให ณ จุดลงทะเบียน 
ในกรณีที่ ผูถือหุนมีความประสงคใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. โปรดนําแบบฟอรมลงทะเบียนหรือ หนังสือมอบ
ฉันทะแบบ ข. ที่แนบมาพรอมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ซึ่งมี Barcode ปรากฏอยูมาในวันประชุมผูถือหุนดวย 
นิติบุคคล 
1. กรณีผูแทนของผูถือหุน (กรรมการ) เขารวมประชุมดวยตนเอง 
- หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งซึ่งไดกรอกขอความถูกตองครบถวน และลงลายมือช่ือผูมอบฉันทะ 
และผูรับมอบฉันทะ 
- สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุน ซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดยผูแทนนิติบุคคล 
(กรรมการ) และมีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนนิติบุคคลซึ่งเปนผูเขารวมประชุมมีอํานาจกระทําการแทน             
นิติบุคคลซึ่งเปนผูถือหุน 
2. กรณีผูถือหุนมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุม 
- หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งซึ่งไดกรอกขอความถูกตองครบถวนและลงลายมือชื่อของผูแทน         
นิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเปนผูมอบฉันทะ และผูรับมอบฉันทะ 
- สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู ถือหุ นซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดยผู แทน             
นิติบุคคล (กรรมการ) และมีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอํานาจ
กระทําการแทนนิติบุคคลซึ่งเปนผูถือหุน 
- สําเนาเอกสารที่สวนราชการออกใหของผูแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเปนผูมอบฉันทะและลงชื่อ

รับรองสําเนาถูกตอง 
- สําเนาเอกสารที่สวนราชการออกใหของผูรับมอบฉันทะ และผูรับมอบฉันทะไดลงชื่อรับรองสําเนา

ถูกตอง ทั้งนี้ ผูรับมอบฉันทะโปรดแสดงเอกสารที่สวนราชการออกใหของผูรับมอบฉันทะ ณ    จุดลงทะเบียน          
ในกรณีที่ผูถือหุนมีความประสงคใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. โปรดนําแบบฟอรมลงทะเบียนหรือหนังสือมอบ
ฉันทะแบบ ข. ที่แนบมาพรอมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ซึ่งมี Barcode ปรากฏอยูมาในวันประชุมผูถือหุนดวย 
3. กรณีผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศ และแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปน             
ผูรับฝากและดูแลหุน 
3.1 ใหเตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเชนเดียวกับกรณีนิติบุคคล ขอ 1 หรือ 2 

3.2 ในกรณีที่ผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศมอบให Custodian เปนผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะ
แทน ตองสงหลักฐานดังตอไปนี้เพิ่มเติม 
- หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศให Custodian เปนผูดําเนินการ          

ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 
- หนังสือยืนยันว าผู ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได รับอนุญาตให ประกอบธุรกิจ 

Custodian ในกรณีที่ผูถือหุนมีความประสงคใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ค. 
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โปรดนําแบบฟอรมลงทะเบียนหรือหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่แนบมาพรอมหนังสือเชิญ
ประชุมฉบับนี้ ซึ่งมี Barcode ปรากฏอยูมาในวันประชุมผูถือหุนดวย ทั้งนี้ เอกสารที่มิไดมี    
ตนฉบับเปนภาษาอังกฤษจะตองจัดทําคําแปลภาษาอังกฤษแนบมาพรอมดวย และให         
ผูถือหุนหรือผูแทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกตองของคําแปล 

 
3. การลงทะเบียนเขารวมประชุม 
บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเขารวมประชุมผูถือหุนกอนเริ่มการประชุมไมนอยกวา 2 ชั่วโมง หรือ ตั้งแตเวลา      
12.00 น. เปนตนไป ของวันที่  27  มีนาคม  2556  ณ สถานที่ประชุม ตามแผนที่สถานที่จัดการประชุมผูถือหุน         
ที่แนบมาพรอมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ 
 
4.  หลักเกณฑการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุน 

วาระทั่วไป 
1. การออกเสียงลงคะแนนแตละวาระใหนับหนึ่งเสียงตอหนึ่งหุน ซึ่งผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะตองออก

เสียงลงคะแนนเพียงอยางใดอยางหนึ่ง คือ เห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ไมสามารถแบงการ 
ออกเสียงลงคะแนนเปนบางสวน 

2. ในกรณีมอบฉันทะ 
2.1 ผูรับมอบฉันทะจะตองออกเสียงลงคะแนนตามที่ผูมอบฉันทะระบุไวในหนังสือมอบฉันทะเทานั้น 

การลงคะแนนเสียงของผู รับมอบฉันทะวาระใด ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะ       
ใหถือวาการลงคะแนนเสียงนั้นไมถูกตอง และไมถือเปนการลงคะแนนเสียงของผูถือหุน 

2.2 หากผูมอบฉันทะไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวในหนังสือมอบ
ฉันทะหรือระบุไวไมชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใด

นอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริง
ประการใด ผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนไดตามที่เห็นสมควร 

 
วาระเลือกตั้งกรรมการ 
สําหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการตามขอบังคับของบริษัท ขอ 17 กําหนดใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้ง

กรรมการตามหลักเกณฑและวิธีการ ดังตอไปนี้ 
1. ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่ถือ 
2. ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตามขอ 1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียว

หรือหลายคนเปนกรรมการก็ได ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเปนกรรมการจะแบงคะแนนเสียงให
แกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 

3. บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวน

กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนน
เสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหผูเปนประธานเปน    ผูออกเสียงชี้ขาด 
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5. วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม 
ประธานที่ประชุมหรือเจาหนาที่จะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนเสียงใหที่ประชุมทราบ ซึ่งเปนการใชวิธีการ
นับคะแนนเสียงแบบ 1 หุน ตอ 1 เสียง โดยมีแนวทางดังนี้ 
1. ประธานที่ประชุมจะเปนผูเสนอใหผูถือหุนพิจารณาลงคะแนนเสียงในแตละวาระ โดยจะมีการสอบถาม
ความเห็นจากที่ประชุมวาผูถือหุนทานใด เห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง โดยใหผูถือหุนหรือผูรับมอบ
ฉันทะมีความเห็นเพียงอยางใดอยางหนึ่ง (เวนแตเปนการออกเสียงของคัสโตเดียนที่ในหนังสือมอบฉันทะกําหนด
ใหแบงแยกคะแนนเสียงได) 
2. เจาหนาที่จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผูถือหุนที่ประสงคลงคะแนนเสียงไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงใน        
แตละวาระ ที่ไดทําเครื่องหมายไวในบัตรยืนยันการลงคะแนนที่บริษัทไดแจกใหเมื่อลงทะเบียนเขารวมประชุม
โดยจะนําคะแนนเสียงไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงดังกลาว ไปหักออกจากจํานวนเสียงทั้งหมดที่เขารวม

ประชุมสวนที่เหลือจะถือวาเปนคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นดวยในวาระนั้นๆ 
 
6. การนับคะแนนเสียงและแจงการนับคะแนน 
เจาหนาที่จะนับคะแนนเสียงแตละวาระดวยระบบ Barcode จากบัตรยืนยันการลงคะแนนที่ผูถือหุนหรือ            
ผูรับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงไดทําเครื่องหมายไว และจะแจงผลการนับคะแนนใหที่ประชุม
ทราบทุกวาระกอนเสร็จส้ินการประชุม 

หนา 4/4 
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ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2556 
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

วันที่ 27 มีนาคม 2556 
 

ผู้ถือหุ้น 
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 

ผู้ได้รับมอบฉันทะ 

โต๊ะลงทะเบียน 
มาดว้ยตนเอง 
(เริ่ม 12.00 น.) 

โต๊ะลงทะเบียนผู้รับมอบฉันทะ 
(เริ่ม 12.00 น.) 

ตรวจหนงัสือมอบฉันทะ 

 แสดงบัตรประจ าตวั 

 แบบฟอร์มลงทะเบียน ซึง่มี Barcode 

 แสดงบัตรประจ าตวั 
 หนังสือมอบฉันทะแบบ ข ซึ่งมี Barcode 
 แสดงส าเนาบัตรประชาชนผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบ

ฉันทะซึ่งรับรองส าเนาถกูต้อง 
 

ลงนามในแบบฟอร์มลงทะเบียน 

รับบัตรลงคะแนน 

เข้าห้องประชุม 

ประธานเปิดประชุม 
(เวลา 14.00 น.) 

ประธานเสนอวาระการประชุมตามล าดับ 

กรณีที่มีผู้ต้องการคดัค้านหรืองดออกเสียงใน
วาระใดๆ ใหย้กมือและกรอกบัตรลงคะแนน 

(ส าหรับผู้คัดคา้นหรืองดออกเสียง) 

เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผู้คัดคา้น
หรืองดออกเสียง และสรุปผลลงคะแนน 

ประธานกล่าวสรุปผลคะแนนต่อที่ประชุม 

มาดว้ยตนเอง 

* กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนต่อเจ้าหน้าที่บริษัทเมื่อเสร็จส้ินการประชุม 

บริษัทลงทะเบียนการประชมุ 
ผู้ถือหุ้นด้วยระบบ Barcode 

:7j’iy[iv’legok5^d9hv’ 

บริษัทจัดให้มี Inspector ซึ่งเป็นที่
ปรึกษากฎหมายภายนอกเพื่อท า
หน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับ
คะแนนเสียงในการประชมุผู้ถือหุน้
เพื่อให้การประชุมผูถ้ือหุ้นเป็นไป
อย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย

และข้อบังคับบริษัท 
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การส่งค าถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

 
คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเห็นสมควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือส่งค าถามเกี่ยวกับการ

ประชุม ผู้ถือหุ้นถึงคณะกรรมการบริษัท ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งค าถามมายังบริษัทได้
ตามช่องทางดังต่อไปน้ี 

1. หุ้นซึ่งเสนอค าถาม กรุณาให้ข้อมลูของผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

- ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร และ อีเมล์ (ถา้ม)ี ท่ีบริษัทสามารถตดิตอ่ได้ 

- ค าถามที่ประสงค์จะสอบถาม หรือให้ความเห็น พร้อมด้วยเอกสาร และข้อมูลประกอบ (ถ้ามี) 

2. ช่องทางในการส่งค าถาม 

- โทรสารหมายเลข 0 2299 5108 

- ทางอีเมล์ companysecretary@ais.co.th 

3. ช่วงเวลาที่เปิดรับค าถาม 

บริษัทเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นส่งค าถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นได้ตั้งแต่บัดนี้ และขอให้ส่งถึงบริษัท

ล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 10 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น จึงขอให้ส่งค าถามก่อนวันที่  15  มีนาคม  2556 

4. เลขานุการบริษัท จะเป็นผู้รวบรวมค าถาม และส่งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พิจารณา และจะตอบค าถาม

เหล่านั้นในวันประชุมผู้ถือหุ้น 
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แผนที่โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว 

 

ห้องวิภาวดีบอลรูม ชั้นลอบบี้ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว 
เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท์ 0 2541 1234 โทรสาร 0 2541 1089  
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