
เอกสารแนบ 2 แบบ F53-4  

แบบรายงานการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

วันท่ี 3 กุมภาพันธ์ 2560 
 

ข้าพเจ้าบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) (บริษัท) ขอรายงานมติคณะกรรมการครัง้ที่ 
1/2560 เมื่อวนัท่ี 3 กมุภาพนัธ์ 2560 เวลา 14.00 น. เก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุดงันี ้

1. การจัดสรรหุ้น 

 ปัจจุบนับริษัทมีทนุจดทะเบียนจ านวน 4,997,459,800 บาท และทุนช าระแล้วจ านวน 2,973,095,330 บาท 
แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 2,973,095,330 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ปัจจุบนัคงเหลือหุ้นสามญัที่ยงัมิได้น า
ออกจ าหนา่ยจ านวน 2,024,364,470 หุ้น  

 ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติจดัสรรหุ้นสามญัที่ยงัมิได้น าออกจ าหน่ายของบริษัทจ านวน 1,410,500 หุ้น 
มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมมลูค่า 1,410,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.05 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด เพื่อ
รองรับการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะจดัสรรให้แก่พนกังานของบริษัทและบริษัทยอ่ย (โครงการใบส าคญัแสดงสิทธิ) 
เพื่อน าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนมุตัิ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1.1 รายละเอียดการจดัสรร 

จัดสรรให้แก่ จ านวนหุ้น อัตราส่วน 
(เดิม:ใหม่) 

ราคาขาย / ราคาใช้สิทธิ 
(บาท/หุ้น) 

วัน เวลา จอง
ซือ้ และช าระ
เงนิค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

เพ่ือรองรับการใช้สิทธิ
ของใบส าคญัแสดงสิทธิ
ที่จดัสรรให้แก่พนกังาน
ของบริษัทและบริษัทยอ่ย 
(โครงการใบส าคญัแสดง
สิทธิ) 

1,410,500 หุ้น 1 : 1 ราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน า้หนักของหุ้น
ของบริษัทที่ท าการซือ้ขายในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในช่วง
ระยะเวลา 7 วันท าการติดต่อกัน
ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติ ใ ห้
เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้น หรือ
คิดเป็นราคา 160.434 บาทตอ่หุ้น 

- - 

หมายเหต ุ รายละเอียดของโครงการปรากฏตามเอกสารแนบ 6(ก) 

 1.1.1 การด าเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น 

-ไมม่ี- 

2. ก าหนดวันประชุมผู้ถอืหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

 ก าหนดวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ในวนัท่ี 30 มีนาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิภาวดี
บอลรูม ชัน้ลอ็บบี ้โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตจุกัร 
เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร และก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2560 ในวนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2560 และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของ พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนในวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2560 
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3. การขออนุญาตเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยราชการที่ เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขอ
อนุญาต (ถ้ามี)  

บริษัทจะขอจดทะเบียนเพิ่มทนุช าระแล้วต่อกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อมีการใช้สิทธิ
แปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั และขออนุญาตจากตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็น
หลกัทรัพย์จดทะเบียนและเข้าท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยตอ่ไป 

4. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงนิทุนในส่วนที่เพิ่ม 

 เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพใบส าคญัแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายให้แก่พนกังานของบริษัทและ
บริษัทย่อย โดยบริษัทจะได้รับเงินทนุภายหลงัจากการใช้สิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญั ซึ่งเงินทนุที่บริษัทได้รับนีจ้ะน าไปใช้เป็น
เงินทนุหมนุเวียนภายในบริษัทตอ่ไป 

5. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

 เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจและตอบแทนความทุ่มเทในการท างานอย่างต่อเนื่องในการปฏิบตัิงานของ
พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยต่อไปในระยะยาว และเป็นการรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และมี
ความส าคญัตอ่การเพิ่มขีดความสามารถในการแขง่ขนัของบริษัท  

6. ประโยชน์ที่ ผู้ถอืหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
 6.1 นโยบายเงินปันผล 

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 70  ของก าไรสทุธิตามงบการเงินรวม โดยจะพิจารณา 
การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นปีละ 2 ครัง้ ครัง้แรกเป็นเงินปันผลระหว่างกาล พิจารณาจากผลการด าเนินงานของบริษัท
ในงวดคร่ึงปีแรกซึ่งต้องผ่านการอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัท และรายงานต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นในครัง้ถดัไป  ส่วนการ
จ่ายเงินปันผลครัง้ที่สองเป็นเงินปันผลประจ าปี ซึ่งพิจารณาจากผลการด าเนินงานของบริษัทในงวดคร่ึงปีหลงั และต้อง
ได้รับการอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

ส าหรับการจ่ายเงินปันผลของบริษัทยอ่ยจะพิจารณาจากผลการด าเนินงานของบริษัทยอ่ย สถานะ 
การเงินและปัจจยัส าคญัอื่นๆ ของบริษัทยอ่ยนัน้ๆ  

ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลในทกุกรณี จะขึน้อยูก่บักระแสเงินสดและแผนการลงทนุ รวมถึงความจ าเป็น 
และ ความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตของบริษัทและ/หรือ บริษัทย่อย  และการจ่ายเงินปันผลดงักลา่วจะต้องไม่เกินก าไร
สะสมที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท  และ/หรือ มีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อการด าเนินงานปกติของ
บริษัทและบริษัทยอ่ย 

 6.2 สทิธิรับเงินปันผล 

  สทิธิของหุ้นสามญัที่ออกตามการใช้สทิธิของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิที่ออกในครัง้นี ้จะมีสิทธิและ
สภาพเหมือนหุ้นสามญัของบริษัท โดยมีสทิธิในการรับเงินปันผลนบัตัง้แต่วนัที่ปรากฏรายช่ือในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นที่ยื่น
ขอเพิ่มทนุตอ่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

7. รายละเอียดอื่นใดที่จ าเป็นส าหรับผู้ถอืหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/
จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน  

- ไมม่ี - 






