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เลขท่ี ACC6203/005 
 วันท่ี 29 มีนาคม 2562 
 
เรื่อง    ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 
เรียน   ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 
สิ่งที่ส่งมาด้วย   1.   ส าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561  

2. รายงานประจ าปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561  
3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่ง

ตามวาระ 
4. วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น 
5. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ และคุณสมบัติกรรมการอิสระ 
6. แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ 
7. รายละเอียดและประวัติของผู้ที่เสนอเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่  
8. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
9. แผนที่ของสถานท่ีประชุม 
 
 โดยหนังสือเชิญประชุมฉบับน้ี บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอ

เรียนให้ผู้ถือหุ้นของบริษัททราบโดยทั่วกันว่า บริษัทจะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ในวันอังคารที่ 30 
เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเทวกรรมรังรักษ์ ช้ัน 2 สโมสรทหารบก ตั้งอยู่เลขท่ี 195 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสน
ใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี ้ 
 
วาระที ่ 1 ประธานแจ้งเพ่ือทราบ  
 
วาระที ่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา 
 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 จัดขึ้นเมื่อวันท่ี 30 เมษายน 2561 บริษัทฯ ได้จัดส่ง

รายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ ตาม
ระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดเป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ โดยบริษัทฯ ได้แนบส าเนารายงานการประชุม
พร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมครั้งนี้ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1) 
 

ความเห็นของคณะกรรมการ :    คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ได้
บันทึกถูกต้องตรงความเป็นจริง จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงาน
การประชุมดังกล่าว 



 

หน้า 2 ของ 8 
 

การลงมติ : การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้
ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่  3 พิจารณารับทราบฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ส าหรับปีสิ้นสุด 

วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และแผนงานปี 2562 
 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ ได้สรุปฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ส าหรับปีสิ้นสุด

วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และแผนงานปี 2562 ในรายงานประจ าปี ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์
โหลดได้จาก www.acc-plc.com  หรือ Scan QR Code ในเอกสารที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น          
(รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) 

 
 
ความเห็นของคณะกรรมการ :    คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบฐานะ

การเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2561 และแผนงานปี 2562 ดังกล่าว ทั้งนี้ วาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการ
ลงมติ 

 
วาระที่  4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และรายงานผู้สอบบัญชี ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2561 
 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท 

ข้อ 33 ที่ก าหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการท างบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน ณ วัน
สิ้นสุดรอบปีทางบัญชีของบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจ าปี  
เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีก าไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชี
ตรวจสอบให้เสร็จก่อนน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

 
 งบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน ส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบ

จากผู้สอบบัญชีแล้ว ดังปรากฏ ในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและงบการเงินที่ได้จัดส่ง
มาพร้อมนี้ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) รายงานประจ าปีหัวข้อ “รายงานผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต” และ “งบการเงิน”) ซึ่งสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 
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  หน่วย : พันบาท 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

รายได้จากการขายและการให้บริการ  231,642 34,972 
รายได้อื่นๆ  177,304 215,563 
รวมรายได้  408,946 250,535 
ต้นทุนขายและบริการ  (166,914) (25,079) 
ก าไรขั้นต้น  64,728 9,894 
ค่าใช้จ่ายในการขายและในการบริหาร  (238,727) (166,028) 
ต้นทุนทางการเงิน  (37,558) (27,742) 
ก าไรจากการลงทุนในบริษัทร่วม  1,395 - 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  (6,121) (3,428) 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ  (38,979) 28,258 
    
สินทรัพย์รวม  1,286,158 1,053,441 
หนี้สินรวม  486,827 259,374 
ส่วนของผู้ถือหุ้น  799,331 749,067 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น  (0.0298) 0.0214 
D/E Ratio เท่า 0.61 0.33 
ROE % (4.88) 3.56 
ROA % (3.03) 2.68 

 
ความเห็นของคณะกรรมการ :    คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน

ของบริษัทและบริษัทย่อย และรายงานผู้สอบบัญชี ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่
ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้ ผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว  

 
การลงมติ : การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้

ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่  5 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล และการงดต้ังส ารองตามกฎหมายส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัท  

ส าหรับปสีิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 
 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท 

ข้อ 37 ที่ก าหนดให้บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่า
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ร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนี้
จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 ที่
ก าหนดให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาความเหมาะสมของการจ่ายหรืองดเว้นการจ่ายเงินปัน
ผลจากผลการด าเนินงาน โดยต้องน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ  

 
ส าหรับผลการด าเนินงานปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลขาดทุนสุทธิ 38.98 ล้านบาท 
และงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ มีผลก าไรสุทธิ 28.26 ล้านบาท  

 
ความเห็นของคณะกรรมการ :    คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงด

จ่ายเงินปันผลและงดตั้งส ารองตามกฎหมายส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัท ส าหรับปี
สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิประจ าปี 2561 

 
การลงมติ : การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้

ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่  6 พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยกรรมการที่ออกตามวาระมีรายนาม

ดังต่อไปนี้ 
(1)  พลเอกเกษมศักด์ิ ปลกูสวัสด์ิ   (2)  ดร.อริชัย รักธรรม  
(3)  นายเอกวัชร เศวตรัตน์   (4)  นายกานต์ กังพศิดาร 

 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท 

ข้อ 14 ที่ก าหนดให้ในการประชุมสามัญผูถ้ือหุ้นประจ าปีทุกครั้ง กรรมการจ านวน 1 ใน 3 จะต้อง
ออกจากต าแหน่ง และถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้แล้ว ให้กรรมการใน
จ านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามออกจากต าแหน่ง โดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับ
เลือกให้กลับเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่อีกวาระก็ได้ โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 
2562 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จ านวน 4 ท่าน ได้แก ่

(1) พลเอกเกษมศักดิ์ ปลูกสวสัดิ ์           ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ  
(2) ดร.อริชัย รักธรรม            ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ  
(3) นายเอกวัชร เศวตรัตน ์           กรรมการ / รักษาการกรรมการผู้จัดการ 
(4) นายกานต์ กังพศิดาร            กรรมการ 

 
ความเห็นของคณะกรรมการ :  คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง พลเอก 

เกษมศักดิ์ ปลูกสวัสดิ์, ดร.อริชัย รักธรรม, นายเอกวัชร เศวตรัตน์ และนายกานต์ กังพิศดาร ซึ่ง
เป็นกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง
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เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อ
การด าเนินงานของบริษัท และช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจของบริษัทประสบความส าเร็จ โดยบริษัทฯ 
ได้แนบประวัติของบุคคลดังกล่าวทั้ง 4 ท่านมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้ งนี้  
(รายละเอียดตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 3) ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือล าดับท่ี (1) และ (2) มีคุณสมบัติ
ความเป็นอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับข้อก าหนดของ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย 

 
การลงมติ : การลงมติในวาระนี้ให้ลงคะแนนและแจ้งผลการลงคะแนนเป็นรายบุคคล ตามล าดับดังต่อไปน้ี 

(1) พลเอกเกษมศักดิ์ ปลูกสวสัดิ ์           ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ  
(2) ดร.อริชัย รักธรรม            ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ  
(3) นายเอกวัชร เศวตรัตน ์           กรรมการ / รักษาการกรรมการผู้จัดการ 
(4) นายกานต์ กังพศิดาร            กรรมการ 

 
การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ
หุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่  7 พิจารณาแต่งต้ังกรรมการใหม่  โดยมีผู้เสนอชื่อเข้าร่วมพิจารณาดังต่อไปนี้        

(1) พลเอกจิรเดช คชรัตน์     (2) นายชัชชัย ฉันทจินดา     
(3) นายเสาวภักดิ์ สกุลโรมวิลาส    (4) นายนิรันดร์ ชินรักษ์บ ารุง   
(5) ดร.อาณัฐชัย รัตตกุล    (6) นายณกฤช เศวตนันทน์  
(7) ดร.อัจจ์นกฤศ (ประยูร)ด ารงชิตานนท์  (8) นายธนพล เตชะวิทยาธร 
โดยบริษัทฯ ได้แนบประวัติของบุคคลดังกล่าวท้ัง 8 ท่านมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้  
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้การบริหารกิจการในบริษัทบรรลุเป้าหมายจึงต้องสรรหากรรมการผู้มีความรู้ความสามารถ
เพิ่มเติม (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7) 

 
 
ความเห็นของคณะกรรมการ :      คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา แต่งตั้งกรรมการใหม่

เพิ่มเติม 
 
 
การลงมติ : การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ

หุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที ่8 พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท 

ข้อ 15 การก าหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและกรรมการตรวจสอบ จะต้องได้รับการอนุมัติ
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท 

 
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติก าหนด

ค่าตอบแทนแก่กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทนของบริษัท ส าหรับปี 2562 คงเดิมเท่ากับปี 2561 โดยมีหลักเกณฑ์ใน
การก าหนดโดยพิจารณาจากค่าตอบแทนกรรมการจากธุรกิจที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน โดยผ่าน
ขั้นตอนการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการ
บริษัทมาโดยล าดับ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้  

  
 ค่าตอบแทนท่ีเสนอขออนุมัติ ได้แก่ ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ไม่มีค่าตอบแทนในรูปแบบอ่ืน  
 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน อยูใ่นรูปแบบเบี้ยประชุมกรรมการ และบ าเหน็จกรรมการ ดังนี ้  
 

ปี 2562 เบี้ยประชุมกรรมการ หน่วย : บาท / คน / วันที่เข้าร่วมประชุม 
ต าแหน่ง กรรมการบริษัท กรรมการ

ตรวจสอบ 
กรรมการบริหาร

ความเสีย่ง 
กรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน 

ประธานกรรมการ 20,000 18,000 5,000 5,000 
กรรมการ 12,000 12,000 3,000 3,000 

และบ าเหน็จกรรมการ รวมจ านวนไม่เกิน ปลีะ 1,800,000 บาท 
ปี 2561 เบี้ยประชุมกรรมการ หน่วย : บาท / คน / วันที่เข้าร่วมประชุม 

ต าแหน่ง กรรมการบริษัท กรรมการ
ตรวจสอบ 

กรรมการบริหาร
ความเสีย่ง 

กรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน 

ประธานกรรมการ 20,000 18,000 5,000 5,000 
กรรมการ 12,000 12,000 3,000 3,000 

และบ าเหน็จกรรมการ รวมจ านวนไม่เกิน ปลีะ 1,800,000 บาท 
  
การลงมติ : การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียง

ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุม 
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วาระที่  9 พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2562 
 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท 

ข้อ 30 ที่ก าหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีทุกปี ต้องแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และ
ก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัท โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 
1/2562 และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 
อนุมัติให้น าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ดังนี ้

 
บริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญช ีจ ากัด โดยมีรายนามผู้สอบบัญชี ดังนี้ 

1. นายบรรจง พิชญประสาธน์    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 7147 และ/หรือ 
2. นายไกรสิทธ์ิ ศิลปมงคลกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9429 และ/หรือ 
3. นางสาวเขมนันท์ ใจช้ืน  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 8260  

 
โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอ านาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษัทได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอทุกรายเป็นที่ผู้สอบบัญชีที่ส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ และ ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสีย
อย่างเป็นสาระส าคัญกับ บริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่
เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่อาจจะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ 
ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทและผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย สังกัดส านักงานสอบบัญชีเดียวกัน  

 
 และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาก าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท ประจ าปี 2562 
จ านวนทั้งสิ้น 1,200,000 บาท คงเดิมเท่ากับปี 2561 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

ปี 2562     หน่วย : บาท 
 

บริษัท 
สอบทาน สอบทาน สอบทาน ตรวจสอบ  

รวม 31 มี.ค. 62 30 มิ.ย. 62 30 ก.ย. 62 31 ธ.ค. 62 
บมจ. แอดวานซ์ คอนเนคช่ัน คอร์ปอเรชั่น 200,000 200,000 200,000 600,000 1,200,000 
      
ปี 2561     หน่วย : บาท 

 
บริษัท 

สอบทาน สอบทาน สอบทาน ตรวจสอบ  
รวม 31 มี.ค. 61 30 มิ.ย. 61 30 ก.ย. 61 31 ธ.ค. 61 

บมจ. แอดวานซ์ คอนเนคช่ัน คอร์ปอเรชั่น 200,000 200,000 200,000 600,000 1,200,000 
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ความเห็นของคณะกรรมการ :  คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุน้
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท ตามรายละเอียดดังกล่าว
ข้างต้น 

 
  การลงมติ : การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ

หุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่  10 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 

คณะกรรมบริษัทฯ พิจารณาเห็นควรให้มีวาระพิจารณาเรื่องอื่นๆ นี้ ไว้ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้
ซักถาม หารือ รวมถึงให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ผู้ปฏิบัติงานของบริษัทฯ 

 
 
บริษัทได้ก าหนดวันก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 (Record Date) ใน

วันที่ 21 มีนาคม 2562 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยผู้ถือหุ้น
จะต้องแสดงเอกสารแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุม (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 4) 
ต่อประธานท่ีประชุมก่อนเข้าร่วมประชุมด้วย ซึ่งบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ของวันอังคารที่ 
30 เมษายน 2562 ณ ห้องเทวกรรมรังรักษ์ ช้ัน 2 สโมสรทหารบก ตั้งอยู่เลขท่ี 195 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญา
ไท กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 
  

หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดมอบฉันทะแก่บุคคลที่ท่านเห็นสมควร หรือโปรดมอบฉันทะแก่
กรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เข้าประชุมแทน (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5) โดยใช้แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ 
(รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6) ทั้งนี้ บริษัทได้จัดเตรียมอากรแสตมป์ส าหรับปิดหนังสือมอบฉันทะเพื่ออ านวยความสะดวก
แก่ท่าน ณ บริเวณจุดลงทะเบียน  

 
       

ขอแสดงความนับถือ 
                                          
 

      
     (พลเอกเกษมศักดิ์ ปลูกสวสัดิ์) 

                                          ประธานกรรมการ    



 
  ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 1 
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจ าปี 2561 
บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน)  
ณ ห้องประชุมสวนหลวง 1 โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ บางนา 

เลขท่ี 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 
เมื่อวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 9.00 น. 

 

 
กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม  

1.  พลเอก เกษมศักดิ์ ปลูกสวสัดิ ์ ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ  
2.  นางสาวสุดธดิา จิระพัฒน์สกุล รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการ  
3.  ดร.อริชัย รักธรรม ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ  
4.  นายแพทย์ชาญศิริ ซื่อตรง  กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอสิระ  
5.  นายพสุ สุขุมวาท  กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอสิระ  
6.  นายยุทธนา แต่ปางทอง กรรมการ / กรรมการผู้จดัการ  
7.  นายศริน เรืองศร  กรรมการ / รองกรรมการผู้จดัการ  
8.  นายปวินท ์เรืองวรบูรณ์  กรรมการ / รองกรรมการผู้จดัการ  
9.  นายเอกวัชร เศวตรัตน์  กรรมการ / รองกรรมการผู้จดัการ  
10. นายกานต ์กังพิศดาร  กรรมการ 

 
ผู้บริหาร  

1.  คุณกิตติ กนกอุดมทรัพย์  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  
2.  นางสาวสายรวี วัยนิพิฐพงษ ์ ผู้บันทึกการประชุม  
 

ที่ปรึกษาและผู้สอบบัญช ี
1.  นายไกรสิทธ์ิ ศิลปมงคลกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 9429  
   จากบริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จ ากัด 
2.  นายบรรจง พิชญประสาธน์             ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 7147  
  จากบริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จ ากัด  
3.  ที่ปรึกษากฎหมาย  บริษัท ส านักกฎหมายสากล ธีรคปุต์ จ ากัด 

 
เร่ิมการประชุม 
 นางสาวสายรวี วัยนิพิฐพงษ์ ผู้ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้เป็นผู้ด าเนินการประชุม (“ผู้ด าเนินการ
ประชุม”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าสู่การประชุมสามัญผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2561 ของบริษัท แอดวานซ์ คอน
เนคช่ัน คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) โดยขณะเริ่มประชุม มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการ
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มอบฉันทะ รวมทั้งสิ้น 50 ราย รวมจ านวนหุ้นทั้งสิ้น  734,786,662 หุ้น (เจ็ดร้อยสามสิบสี่ล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นหกพันหก
ร้อยหกสิบสองหุ้น) คิดเป็นร้อยละ 54.71 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทั้งหมด 1,343,054,557 หุ้น (หนึ่งพันสามร้อยสี่สิบสาม
ล้านห้าหมื่นสี่พันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดหุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 28 ซึ่ง
ก าหนดว่า  
 

“ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือมี
ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และไม่ว่ากรณีหนึ่งกรณีใด 
จะต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ จึงจะเป็นองค์ประชุม” แล้ว 
 

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ผู้ด าเนินการประชุมแจ้งต่อผู้ถือหุ้นว่า การประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้ประกอบด้วย 9 วาระ 
ตามรายละเอียดในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมแล้ว อนึ่ง ในหนังสือเชิญ
ประชุมดังกล่าวได้อธิบายวธิีการออกเสียงลงมตติ่างๆ ในที่ประชุม หากมีรายละเอียดในส่วนใดที่ขัดหรือแยง้กับวิธีการออกเสยีง
ที่ระบุในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม ให้ผู้ถือหุ้นยึดและปฎิบัติตามวิธีการออกเสียงตามรายละเอียดดังนี้ 
 

1.  การนับคะแนนเสียง ให้นับหุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้น
ดังกล่าวจะไม่มีสิทธิออก   เสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น เว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการ 

2.  การลงคะแนน ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายก าหนด ให้ลงคะแนน
เสียงตามวิธีการ ดังต่อไปนี ้

 
การลงมติในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลงมติแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงมติแบบลับ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสใน

การลงคะแนน ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงลายมือช่ือในบัตรลงคะแนนด้วย อย่างไรก็ดี หากมีผู้
ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงมติแบบลับ ก็ให้ลงมติแบบลับ ซึ่งวิธีการออกเสียงลงมติลับนั้นให้
เป็นไปตามที่ประธานในท่ีประชุมก าหนด 

 
เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29 การลงคะแนนเสียงส าหรับวาระที่ 2, 4, 5, 6 และ 8 จะต้องผ่านมติ

อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน กล่าวคือ การนับ
คะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระนั้นๆ จะไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน 

 
ส่วนการลงคะแนนเสียงส าหรับวาระที่ 7 ซึ่งต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียง

ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนน กล่าวคือ การนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระนั้นๆ จะนับคะแนน
เสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง” รวมถึงบัตรเสีย เป็นฐานในการนับคะแนนเสียง 
 
 ผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ห้ามมิให้ออกเสียงในวาระนั้น 
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ในการลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ด าเนินการประชุมจะสอบถามว่ามีผูใ้ดไมเ่ห็นดว้ยหรืองดออกเสียงหรือไม ่หากผูถ้อื

หุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือประสงค์จะงดออกเสียง ให้ท าเครื่องหมาย ในช่อง □ ไม่เห็นด้วย หรือ □ งดออกเสียง ในบัตร
ลงคะแนน และยกมือขึ้น เพือ่ให้เจ้าหน้าท่ีสามารถเก็บบัตรลงคะแนนและน าไปตรวจนับ  

 

ส าหรับผูถือหุนทานที่ประสงคจะออกเสียงเห็นดวย ใหท าเครื่องหมายในชอง □ เห็นดวย ในบัตรลงคะแนน และสง 
บัตรลงคะแนนท้ังหมดคืนเจาหนาที่หลังปดการประชุม 
 

 บัตรลงคะแนนในลักษณะดังตอไปนี้ จะถือวาเปนบัตรเสีย 
 
 1)   บัตรลงคะแนนท่ีมีการท าเครื่องหมายเกินกวาหนึ่งชอง หรือ 

2)   บัตรลงคะแนนท่ีมีการขีดฆาและไมมีลายมือช่ือก ากับ 
 

ในกรณีที่ผูถือหุนตองการแกไขการลงคะแนน ใหขีดฆาการลงคะแนนเดิม และลงช่ือก ากับดวยทุกครั้ง บริษัทฯ จะ
เก็บบัตรลงคะแนนท้ังหมดหลังเสร็จสิ้นการประชุม เพื่อความโปรงใสและใชเปนหลักฐาน แตจะไมมีผลกระทบตอผลคะแนนที่
ไดประกาศไปแลว 

 
การนับคะแนน บริษัทฯ จะใชวิธีหักคะแนนที่ไมเห็นดวย บัตรเสีย และ/หรืองดออกเสียง (แลวแตกรณี) ออกจาก 

จ านวนเสียงทั้งหมด และสวนที่เหลือจะถือวาเปนคะแนนเสียงที่เห็นดวยในระเบียบวาระนั้นๆ สวนบัตรลงคะแนนท่ีมาถึงเจ้า
หนาที่นับคะแนน ภายหลังจากที่ไดประกาศปดรับบัตรลงคะแนนของระเบียบวาระนั้นๆ แลวจะถือวาเปนบัตรที่เห็นดวย
เทา่นั้น 

 
ส าหรับผูถือหุนที่ท าหนังสือมอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุมแทน และเปนแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประ

สงคของผถูือหุน บริษัทฯ ไดน าคะแนนเสียงเห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ตามความประสงคของผูถือหุนบันทึกรวมไว
ในเครื่องคอมพิวเตอร เพื่อการลงมติตามวาระแลว สวนผูถือหุนท่ีมอบฉันทะแตไมไดระบุถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ใหผรูับ
มอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามวิธีการที่ไดแจงไปขางตน 

 
ส าหรับผูถือหุนท่ีตองการกลับกอน หรือไมอยูในหองประชุมในวาระใด ผูถือหุนสามารถใชสิทธิ โดยสงบัตรลงคะแนน 

ลวงหนาใหกับเจาหนาที่ท่ีโตะนับคะแนนท่ีอยูบริเวณดานขวามือของหองประชุม 
 

เมื่อการนับคะแนนในแตละวาระเสร็จสิ้นแลว ผูด าเนินการประชุมจะประกาศผลการนับคะแนนและสรุปผลการลง 
มติในเรื่องดังกลาวใหที่ประชุมทราบ โดยผลคะแนนเสียงที่นับไดจะเปนคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผูถือหุนที่เขา
ประชุมทั้งดวยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ โดยแตละวาระจะใชจ านวนหุนของผูเขาประชุมลาสุดในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ ใน 
ระหวางที่รอผลการนับคะแนนเสียง เพื่อใหการประชุมเปนไปอยางตอเนื่องจะขอใหที่ประชุมด าเนินการพิจารณาในวาระ
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ถัดไปตอไปกอน และเมื่อเจาหนาที่ไดตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบรอยแลวจะไดแจงรายละเอียดผลการนับคะแนนเสียงของแต
ละวาระใหที่ประชุมทราบ 

 
หลังจากที่ประธานในที่ประชุมหรือผูที่ไดรับมอบหมายจากประธานในที่ประชุม ไดช้ีแจงรายละเอียดของแตละวาระ 

ครบถวนแลว ใหผูถือหุนที่ประสงคจะสอบถามรายละเอียดของวาระนั้นเพิ่มเติม ยกมือขึ้น เพื่อรอใหประธานเชิญมาที่ 
ไมโครโฟน เมื่อผูถือหุนมาที่ไมโครโฟนแลว โปรดแจงช่ือกอนตั้งค าถาม เพื่อประโยชนในการจัดท ารายงานการประชุม หากผู 
ถือหุนมีเรื่องสอบถามอื่นๆ ที่ไมเกี่ยวของกับวาระการประชุมในครั้งน้ี ใหสอบถามในวาระที่ 9 วาระพิจารณาเรื่องอื่นๆ 

 
เพื่อความโปรงใสในการนับคะแนน ผูด าเนินการประชุมไดกลาวเชิญตัวแทนผูถือหุน มาเปนสักขีพยานในการนับ

คะแนนเสียง แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นต้องการเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน 
 

จากนั้น ผูด าเนินการประชุมเรียนเชิญ พลเอก เกษมศักดิ์ ปลูกสวัสดิ์ ประธานกรรมการบริษัทฯ ท าหนาที่เป็น
ประธานในท่ีประชุม (“ประธานฯ”) 

 
ประธานฯ กลาวเปดการประชุมสามัญผูถือหุน ประจ าปี 2561 ของบริษัทฯ และมอบหมายใหนายยุทธนา 

แตปางทอง กรรมการ/กรรมการผูจัดการ เปนผูด าเนินการประชุม และช้ีแจงรายละเอียดในแตละวาระการประชุมตอที่
ประชุม และใหนางสาวสายรวี วัยนิพิฐพงษ์ เปนผูบันทึกการประชมุ 
 

ทั้งนี้ ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม นายยุทธนา แต่ปางทอง ได้ช้ีแจงจ านวนผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม ดังน้ี 

 
 จากนั้น นายยุทธนา แต่ปางทอง เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
วาระที่ 1 ประธานแจ้งเพ่ือทราบ 
 
 ประธานฯ ไม่มเีรื่องแจ้งเพ่ือทราบในวาระนี ้
 
 

ประเภทผู้ถือหุ้น 
ที่มาลงทะเบียน 

รวมจ านวน 
ผู้ถือหุ้น 

รวมจ านวน 
หุ้นที่ถือ 

คิดเป็นร้อยละของจ านวน
หุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด 

มาประชุมด้วยตนเอง 11 71,355,830 5.3130 
มอบฉันทะ 39 664,430,832 49.4716 

รวมท้ังสิ้น 50 734,786,662 54.7846 
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วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561 ที่
ผ่านมา 

 
 ประธานฯ มอบหมายให้ นายยุทธนา แต่ปางทอง ช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับการรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้
ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันท่ี 22 มกราคม 2561 ท่ีผ่านมา ให้ผู้ถือหุ้นทราบ 
 
 นายยุทธนา แต่ปางทอง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันท่ี 22 มกราคม 2561 โดยบริษัทฯ ได้แนบส าเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2561 ไปพร้อมกับ
หนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษารายละเอียดของรายงานการประชุมแล้ว 
 
 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ได้บันทึกถูกต้องตรง
ความเป็นจริง จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 
 
 การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 
 
 นายยุทธนา แต่ปางทอง สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการจะแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 
ครั้งท่ี 1/2561 หรือไม่ แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมดังกล่าว 
 
 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดทักท้วงหรือขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 นายยุทธนา 
แต่ปางทอง จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม 
 
 เมื่อไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ด าเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาและลงมติ 
 
 มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อ
วันที่ 22 มกราคม 2561 โดยผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 
 
 โดยมผีลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้ 
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ผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ (ของจ านวนหุน้ทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน) 
เห็นด้วย 834,401,695 100.00 % 
ไม่เห็นด้วย 0 0.00 % 
งดออกเสียง - - * 
รวม 834,401,695 100.00 % 

  *ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน 
 
หมายเหตุ   ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากก่อนเริ่มวาระที่ 1 จ านวน 5 ราย นับเป็นจ านวนหุ้นได้ 

99,615,033 หุ้น 
 
วาระที่ 3  พิจารณารับทราบฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 

31 ธันวาคม 2560 และแผนงานปี 2561 
 
 ประธานฯ มอบหมายให้ นายยุทธนา แต่ปางทอง ช้ีแจงรายละเอียดเพื่อรับทราบฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน
ของบริษัทและบริษัทย่อย ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และแผนงานปี 2561 ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ ดังนี ้
 
 นายยุทธนา แต่ปางทอง ได้ช้ีแจงผลการด าเนินงานในรอบปี 2560 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยมีรายละเอียด 
ดังต่อไปนี้ 
 

  หน่วย : พันบาท 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
รายได้จากการขายและการให้บริการ  298,016 43,864 
รายได้อื่นๆ  16,414 41,820 
รวมรายได้  314,430 85,684 
ต้นทุนขายและบริการ  (224,014) (54,161) 
ก าไรขั้นต้น  74,003 (10,297) 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  (78,612) (60,264) 
ต้นทุนทางการเงิน  (59,202) (46,205) 
ก าไรจากการลงทุนในบริษัทร่วม  1,729 - 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  (3,137) - 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ  (48,805) (74,946) 
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  หน่วย : พันบาท 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สินทรัพย์รวม  1,633,961 1,305,004 
หนี้สินรวม  880,071 623,615 
ส่วนของผู้ถือหุ้น   753,890 681,389 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น  (0.0440) (0.0625) 
D/E Ratio เท่า 1.1674 0.9152 
ROE % (6.4738) (10.990) 
ROA % (2.9869) (5.7430) 

 
  นายยุทธนา แต่ปางทอง ได้ชี้แจงเพิ่มเติมในส่วนของแผนด าเนินงานปี 2561 บริษัทฯ คาดการณ์ว่าบริษัทและบริษัท

ย่อย จะมีรายได้จากกลุ่มธุรกิจแต่ละประเภท ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

 

     แผนงานปี 2561         

ACC Group   

Revenue   % 

Advanced Connection Corporation PCL.  ACC  15.1% 

C.E.I (Chiangmai) Co., Ltd. (100%)  CEI  36.2% 

Saraburi Solar Co., Ltd. (100%)  Sara  27.9% 

ACC Landmark Co., Ltd. (75%)  ACC L  18.8% 

Bangpakong Solar Power Co., Ltd. (51%)  BSP  2.0% 

Total   100.0% 

 
            คาดการณ์รายได้ปี 2561                                               

 1. ธุรกิจเทรดดิ้งพัดลม และโคมไฟแอลอีดี                   ACC                                         15.1% 
 2. ธุรกิจจัดเลีย้งและร้านอาหารที่เชียงใหม่                   C.E.I (Chiangmai)                      36.2% 
 3. ธุรกิจพลังงานทดแทน                          Saraburi Solar                           27.9% 
                  Bangpakong Solar Power             2.0% 
 4. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์                                         ACC Landmark                         18.8% 

 
 เนื่องจากวาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพ่ือทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ 

 

ACC
15%

CEI
36%

Sara
28%

ACC L
19%

BSP
2%

REVENUE
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วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และรายงานผู้สอบบัญชี ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2560 

 
 ประธานฯ มอบหมายให้ นายยุทธนา แต่ปางทอง ช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย 
และรายงานของผู้สอบบัญชี ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ให้ผู้ถือหุ้นทราบ 
 
 นายยุทธนา แต่ปางทอง ได้เสนอตอ่ท่ีประชุมว่า งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ปี 2560 เป็นไปตามที่ได้กล่าว
ไว้ในวาระที่ 3 งบการเงินของบริษัทฯ ผู้สอบบญัชีไดร้ับรองและแสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข 
 
 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัท
ย่อย และรายงานผู้สอบบัญชี ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของ
บริษัท โดยบริษัท สยามทรูธ สอบบัญชี จ ากัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษิทั
แล้ว 
 
  นายยุทธนา แต่ปางทอง เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งได้มีผู้ถือหุ้นได้สอบถามและแสดงความคิดเห็นแก่บริษัทฯ 
ดังนี ้
 
 1.   นายสุริยา สรรพอาษา ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง มีข้อซักถาม ดังนี้  

 
1.1 ค าถาม:  ขอสอบถามว่าต้นทุนขายและบริการ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารงาน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน  

ดว้ยสาเหตุใด 
 

ตอบ: นายยุทธนา แต่ปางทอง กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบข้อซักถามต่อผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้ 
 

  ต้นทุนขายและบริการ: เพิ่มขึ้นเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของยอดขาย ซึ่งเป็นไปตามสัดส่วนของ
ยอดขายที่เพิ่มขึ้น และจากการตั้งส ารองค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ ในปี 2560 ซึ่งได้แสดงไว้ใน
ต้นทุนขายและบริการ 

 

  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร: เพิ่มขึ้นเนื่องจากการน าธุรกิจของบริษัทย่อย บริษัท ซี.อี.ไอ. 
(เชียงใหม่) จ ากัดซึ่งท าธุรกิจเกี่ยวกับร้านอาหาร ศูนย์วัฒนธรรมล้านนา (คุ้มขันโตก) และธุรกิจ
จัดเลี้ยง สัมมนา และงานอีเวนท์ต่างๆ (ศูนย์ประชุมสัมมนาอาคารคุ้มค า) เดิมบริษัทฯ ให้
ผู้ประกอบการภายนอกเช่ากิจการ จนกระทั่งเดือนเมษายนถึงเดือนธันวาคม 2560 บริษัทฯ ได้
น าธุรกิจร้านอาหาร ศูนย์วัฒนธรรมล้านนา (คุ้มขันโตก) และศูนย์ประชุมสัมมนา (อาคารคุ้มค า) 
กลับมาด าเนินงานด้วยตนเอง ดังนั้น ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของบริษัทฯ จึงเพิม่ขึ้น  
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1.2 ค าถาม:  ขอสอบถามว่าบริษัทฯ มีลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น 12 ล้านบาท จากปี 2559 เนื่องมาจากสาเหตุใด 
บริษัทฯ มีเงินลงทุนเพิ่มขึ้นจากสาเหตุใด และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนปีที่แล้ว 486 ล้าน
บาท ปีนี้เหลือ 47 ล้านบาท เพราะสาเหตุใด 
 

        ตอบ:     นายยุทธนา แต่ปางทอง กรรมการ/กรรมการผู้จดัการ ได้ชี้แจงต่อผูถ้ือหุ้นดังต่อไปนี ้
 

   ลูกหนี้การค้า: เพิ่มขึ้นเนื่องจากการเติบโตของบริษัทฯ และช่วงปลายปี 2560 กลุ่มสระบุรีโปร
เจค (ธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดก าลังการผลิต 5.5 เมกะวัตต์) ได้ควบรวมกิจการจากเดิม
ประกอบด้วย 10 บริษัท เป็น 1 บริษัท (บริษัท สระบุรี โซล่าร์ จ ากัด) จึงมีช่วงเวลาคาบเกี่ยว
ระหว่างการควบรวม ท าให้การเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เกิดความล่าช้า มี
ลูกหนี้ค้างรับประมาณ 2 เดือน ลูกหนี้การค้า ณ 31 ธันวาคม 2560 จึงเพิ่มขึ้น แต่ปัจจุบันได้เข้า
สู่ภาวะปกติแล้ว 

     

   เงินลงทุนเพ่ิมขึ้น: เนื่องจากในระหว่างปี 2560 บริษัทได้เพิ่มทุนในบริษัทย่อย ได้แก่ บจก. ซี.อี.
ไอ. (เชียงใหม่) ซึ่งเดิมมีทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท แต่มีเงินกู้ยืมประมาณ 500 ล้านบาท จึงได้
เพิ่มทุน เป็น 200 ล้านบาท เพื่อให้สัดส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) อยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสม 
และเพิ่มทุนใน บจก. เอซีซี อิเลคทริค ซึ่งลงทุนในโรงไฟฟ้าสระบุรี 5.5 เมกะวัตต์ เดิมมีทุนจด
ทะเบียน 1 ล้านบาท เพิม่ขึ้นเป็น 100 ลา้นบาท ทั้งหมดนีส้่งผลให้เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น  

 

   อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน: ลดลงจากการที่บริษัทฯ ได้น ากิจการของบริษัทย่อย บจก. ซี.อ.ี
ไอ. (เชียงใหม่) กลับมาบริหารเอง จากเดิมที่ให้บุคคลภายนอกเช่ากิจการ การจัดประเภท
สินทรัพย์ในงบการงิน จากเดิมสินทรัพย์ของ บจก. ซี.อี.ไอ. (เชียงใหม่) แสดงไว้ในประเภท
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน แต่งบการเงินสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560 แสดงไว้ในประเภทที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์ จึงท าให้อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนลดลง แต่ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    

1.3 ค าถาม: บริษัทฯ รับช าระเป็นเงินสดหรือให้เครดิต และใหเ้ครดิตลูกหนี้เป็นระยะเวลากี่วัน 
 

        ตอบ: นายยุทธนา แต่ปางทอง กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ กล่าวว่าถ้าเป็นการให้เครดิตลูกหนี้ของ
ธุรกิจเทรดดิ้ง คือ ประมาณ 45-60 วัน 

 
 2.  นายนรา ศรีเพชร ผู้ถือหุ้นท่ีมาด้วยตนเอง มีข้อซักถาม ดังนี ้
 

2.1 ค าถาม:  ส ารองสินค้าเสื่อมสภาพ จากปีก่อน ประมาณ 6.9 ล้านบาท แต่ปีนี้เพิ่มขึ้นเป็น 34 ล้านบาท 
สินค้าคงเหลือน้ีคืออะไร และมวีิธีการบริหารจัดการตรงนี้อย่างไร 
 

            ตอบ: นายยุทธนา แต่ปางทอง กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ ช้ีแจงว่า  สินค้าหลัก คือสินค้าส าเร็จรูป
ของบริษัทฯ ได้แก่ พัดลมเพดานและโคมไฟแอลอีดีที่จัดจ าหน่ายอยู่ในขณะนี้ ซึ่งบริษัทฯ ได้ท า
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การตลาดอย่างจริงจังในช่วงปีเศษที่ผ่านมา ซึ่งจะครบสองปีในปี 2560 ยอดขายส าหรับปีที่ผ่าน
มายังไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ รายได้ต่ ากว่าที่ประเมินไว้ ทางผู้สอบบัญชีพิจารณาเห็นว่า สินค้า
ที่มีอายุเกินกว่า 365 วัน จะถูกตั้งส ารองสินค้าเสื่อมสภาพ จาก 6.9 ล้านบาทในปี 2559 และ
เพิ่มขึ้นในปี 2560 อีกประมาณ 28 ล้านบาท แต่ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ลูกค้าโมเดิร์นเทรด คือ บริษัท 
โฮมโปร ซึ่งในปี 2560 บริษัทฯ ได้น าสินค้าพัดลมไปวางจ าหน่ายในพื้นที่โปรโมช่ัน ซึ่งเป็น
ช่วงเวลาสั้นๆ พอหมดช่วงโปรโมช่ันก็ไม่สามารถวางจ าหน่ายต่อได้ ตั้งแต่ต้นปี 2561 บริษัทฯ ได้
เจรจาจนสามารถน าสินค้าของบริษัทเข้าวาง่ในช้ันวางสินค้าปกติในโฮมโปร รวมทั้งสิ้นประมาณ 
75 สาขา ซึ่งตั้งแต่ต้นปี ยอดขายเพิ่มขึ้นตามล าดับ สินค้าท่ีถูกตั้งส ารองสินค้าเสื่อมสภาพนั้น เป็น
สินค้าที่ยังอยู่ในสภาพปกติ และยังขายได้ที่ราคาและอัตราก าไรขั้นต้นเท่าเดิมไม่มีการขายลด
ราคา (clearance) แต่อย่างใด  

 
2.2 ค าถาม:  บริษัทฯ สามารถระบายสินค้าได้หมดหรือไม่ ถ้าระบายหมดจะเสมอตัวหรือขาดทุน และอยาก

ทราบว่าการที่บริษัทฯ น าธุรกิจคุ้มขันโตกกลับมาด าเนินการเอง ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม 
 

    ตอบ:     นายยุทธนา แต่ปางทอง กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ ได้มอบหมายให้นายเอกวัชร เศวตรัตน์ 
กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการเป็นผู้ตอบข้อซักถาม 

 

นายเอกวัชร เศวตรัตน์ กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการ ได้ตอบข้อซักถามผู้ถือหุ้นว่า ตั้งแต่ต้นปี 
2561 ยอดขายของโฮมโปรเพิ่มขึ้น ตั้งแต่เดือนมกราคมจากยอดขายประมาณเดือนละหลักหมื่น
บาทเพิ่มขึ้นมาเป็นเดือนละหลักแสนบาท ซึ่งเป็นแนวโน้มที่ดขีึ้นเรื่อยๆ 

 

  ส่วนธุรกิจคุ้มขันโตก ของบริษัท ซี.อี.ไอ. (เชียงใหม่) จ ากัด จากเดิมที่เคยให้ผู้ประกอบการ
ภายนอกเช่ากิจการ ตั้งแต่เดือน เมษายน 2560 บริษัทแม่ได้น าธุรกิจคุ้มขันโตกมาบริหารเอง 
โดยบริษัทเห็นว่ามีศักยภาพ (Potential) และยังมีโอกาสเติบโตได้ค่อนข้างสูง โดยเฉพาะในส่วน
อาคารสัมมนาคุ้มค า ซึ่งกลุ่มลูกค้าได้แก่ งานสัมมนา งานแต่งงาน และไมซ์ (MICE: Meetings, 
Incentive Travel, Conventions/ Conferencing, Exhibitions/Events) โดยเป็นธุรกิจที่มี
โอกาสเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง 

 

  ส่วนธุรกิจคุ้มขันโตกและห้องอาหารพลับพลา การเติบโตของธุรกิจคงทีต่ลอดระยะเวลา 2-3 ปีที่
ผ่านมา บริษัทฯ จึงได้ท าการเร่งท าการตลาดเพื่อเพิม่ยอดขาย 

 
2.3 ค าถาม:   พัดลมที่จ าหนา่ยในโฮมโปร มีแบรนด์อะไรบ้าง 

 

ตอบ:      นายเอกวัชร เศวตรัตน์ กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการ ได้ตอบข้อซักถามผู้ถือหุ้นว่า แบรนด์
พัดลมมี 3 แบรนด์ด้วยกัน ได้แก่  
1) แบรนด์ Air-le-gance แนวหรูหราประดับด้วยคริสตัล  
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2) แบรนด์ Compass East แนวโมเดิร์น เหมาะส าหรับลูกค้ากลุ่มรีสอร์ท ซึ่งรุ่นที่ขายดีในโฮม 
โปร เป็นรุ่นท่ีใบพัดท าจากพลาสติก ABS และ  

3) แบรนด์ Sunlight แนวคลาสสิค รุ่นขายดี มียอดซื้อค่อนข้างมาก  
นอกจากนี้ นายเอกวัชร กล่าวเสริมเรื่องสินค้าโคมไฟแอลอีดี ยี่ห้อลูมอส ที่ก าลังเจรจาเพื่อน าเข้า
จ าหน่ายในโฮมโปรในไม่ช้า 

 
การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน 
 
นายยุทธนา แต่ปางทอง สอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถาม

เพิ่มเติม นายยุทธนา แต่ปางทอง จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ 
 
 มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และรายงานผู้สอบบัญชี โดย 
บริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จ ากัด ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์
ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังน้ี 
 

ผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ (ของจ านวนหุน้ทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน) 
เห็นด้วย 834,401,695 100.00 % 
ไม่เห็นด้วย 0 0.00 % 
งดออกเสียง - - * 
รวม 834,401,695 100.00 % 

  *ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน 
 
วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล และการงดต้ังส ารองตามกฎหมาย ส าหรับผลการด าเนินงานของ

บริษัท ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 
 

 นายยุทธนา แต่ปางทอง กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 37 ที่ก าหนดให้ต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไว้เป็น
ทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนี้จะมีจ านวนไม่
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น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 ที่ก าหนดให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาความ
เหมาะสมของการจ่ายหรืองดเว้นการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงาน 
 

เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิประจ าปี 2560 ของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2560 
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลและงดตั้งส ารองตาม
กฎหมายส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีดังกล่าว  
 

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน   
 

นายยุทธนา แต่ปางทอง กรรมการ/กรรมการผู้จดัการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นไดซ้ักถาม  
 

เมื่อไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ด าเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาและลงมติ 

 
มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล และการงดตั้งส ารองตามกฎหมายส าหรับผลการ

ด าเนินงานของบริษัทของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่เสนอ โดยผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง
เป็นเอกฉันท์ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

    
โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังน้ี 
 

ผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ (ของจ านวนหุน้ทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน) 
เห็นด้วย 834,401,695 100.00 % 
ไม่เห็นด้วย 0 0.00 % 
งดออกเสียง - - * 
รวม 834,401,695 100.00 % 

  *ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน 
 
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยกรรมการที่ออกตามวาระมี

รายนาม ดังต่อไปนี้ 
        (1)  นายยุทธนา แต่ปางทอง    (2)  นายศริน เรืองศร    

 (3)  นายแพทย์ชาญศิริ ซ่ือตรง (4)  นายพสุ สุขมุวาท 
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 นายยุทธนา แต่ปางทอง กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 ที่ก าหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีทุกครั้ง 
กรรมการจ านวน 1 ใน 3 จะต้องออกจากต าแหน่ง และถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้แล้ว ให้กรรมการ
ในจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามออกจากต าแหน่ง โดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาด ารง
ต าแหน่งใหม่อีกวาระก็ได้ โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จ านวน 4 ท่าน 
ได้แก่  

 
 (1)  นายยุทธนา แต่ปางทอง   กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ  
 (2)  นายศริน เรืองศร   กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการ  

     (3)  นายแพทย์ชาญศิริ ซื่อตรง  กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระ 
    (4)  นายพสุ สุขุมวาท   กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระ 

 
เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของ

บริษัท และช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจของบริษัทประสบความส าเร็จ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วจึงเห็นควรเสนอให้ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายยุทธนา แต่ปางทอง นายศริน เรืองศร นายแพทย์ชาญศิริ ซื่อตรง และ นายพสุ สุขุมวาท 
ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือล าดบั
ที่ (3) และ (4) มีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับข้อก าหนดของ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับตลาดทุน  

 
ทั้งนี้ เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรม และเป็นไปตามแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยนาย

ยุทธนา แต่ปางทอง ได้มอบหมายให้ นายปวินท์ เรืองวรบูรณ์ กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการ ท าหน้าที่เป็นผู้ด าเนินการ
ประชุมแทน และได้เชิญกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระออกจากห้องประชุมก่อนการเลือกตั้ง 

 
การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน  
 

นายปวินท์ เรืองวรบูรณ์ กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม  
 

เมื่อไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ด าเนินการประชุมจึงเสนอที่ประชุม
พิจารณาและลงมติ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติการแต่งตั้งนายยุทธนา แต่ปางทอง นายศริน เรืองศร นายแพทย์
ชาญศิริ ซื่อตรง และนายพสุ สุขุมวาท ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีก



 
  ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 1 
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วาระหนึ่งตามที่เสนอ โดยผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน  

 
โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังน้ี  

 
(1) นายยุทธนา แต่ปางทอง 
  
ผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ (ของจ านวนหุน้ทั้งหมดของ

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน) 

เห็นด้วย 834,401,695 100.00 % 
ไม่เห็นด้วย 0 0.00 % 
งดออกเสียง - - * 
รวม 834,401,695 100.00 % 

*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน  
 
 (2) นายศริน เรืองศร 
 

ผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ (ของจ านวนหุน้ทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน) 
เห็นด้วย 834,401,695 100.00 % 
ไม่เห็นด้วย 0 0.00 % 
งดออกเสียง - - * 

รวม 834,401,695 100.00 % 

*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน  
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 (3) นายแพทย์ชาญศิริ ซื่อตรง 
 

ผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ (ของจ านวนหุน้ทั้งหมดของ
ผู้ถือหุน้ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน) 
เห็นด้วย 834,401,695 100.00 % 
ไม่เห็นด้วย 0 0.00 % 
งดออกเสียง - - * 

รวม 834,401,695 100.00 % 

*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน  
 
 (4) นายพสุ สุขุมวาท 
 

ผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ (ของจ านวนหุน้ทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน) 
เห็นด้วย 834,401,695 100.00 % 
ไม่เห็นด้วย 0 0.00 % 
งดออกเสียง - - * 
รวม 834,401,695 100.00 % 

*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน  
 
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ  
 

 นายยุทธนา แต่ปางทอง กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และ ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 การก าหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ
และกรรมการตรวจสอบ จะต้องได้รับการอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท 

 
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการ

และกรรมการตรวจสอบของบริษัท ส าหรับปี 2561 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
ค่าตอบแทนในรูปแบบเบี้ยประชุมกรรมการ ดังนี้  
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เบี้ยประชุมกรรมการ หน่วย : บาท/คน/วันท่ีเข้าร่วมประชุม 
ต าแหน่ง กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ         กรรมการ          กรรมการสรรหาและ 

                            บริหารความเสีย่ง      ก าหนดค่าตอบแทน 
ประธานกรรมการ      20,000           18,000                 5,000                        5,000 

กรรมการ      12,000           12,000                 3,000                        3,000 
และบ าเหน็จกรรมการ รวมจ านวนไม่เกิน ปีละ 1,800,000 บาท 
 
การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น

ที่มาประชุม  
 
นายยุทธนา แต่ปางทอง กรรมการ/กรรมการผู้จดัการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นไดซ้ักถาม โดยมผีู้ถือหุ้นซักถามดังนี ้

 
 1.    นายสุริยา สรรพอาษา ผู้ถือหุ้นท่ีมาด้วยตนเอง มีข้อซักถาม ดงันี้ 
        1.1 ค าถาม:    ค่าบ าเหน็จกรรมการงดจ่ายส าหรับปีนี้ได้หรือไม่ เนื่องจากผลประกอบของบริษัทฯ ยังขาดทุน 

 ตอบ:       นายยุทธนา แต่ปางทอง กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ ช้ีแจงว่า บ าเหน็จกรรมการที่ได้ประมาณ
การไม่เกิน 1.80 ล้านบาทต่อปีนั้น เป็นการจ่ายให้กับกรรมการอิสระ ซี่งไม่ได้รับเงินเดือน แต่ละท่านได้
เสียสละเวลา ให้ความรู้และความคิดเห็นในทุกประเด็นในการประกอบการของบริษัท ส าหรับปี 2560 ค่า
บ าเหน็จกรรมการจ่ายจริง 1,205,000 บาท ซึ่งต่ ากว่าที่อนุมัติไว ้โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนนกรรมการ  

 
 เมื่อไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ด าเนินการประชุมจึง

เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาและลงมติ  
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ โดยผ่านมติ
อนุมัติด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุม 
 
โดยมผีลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้  

 
ผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ (ของจ านวนหุน้ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่

เข้าร่วมประชุม) 
เห็นด้วย 834,366,277 99.9958 % 
ไม่เห็นด้วย 35,333 0.0042 % 
งดออกเสียง 85 0.0000 % 
รวม 834,401,695 100.0000 % 
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วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และก าหนดต่าสอบบัญชี ประจ าปี 2561 
 

 นายยุทธนา แต่ปางทอง กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 ท่ีก าหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปีทุกปี ต้องแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัท โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ครั้งท่ี 1/2561 และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 2/2561 เมื่อวันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2561 เห็นควรเสนอ
ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2561 โดยมีรายนามผู้สอบ
บัญชี ดังนี้  

 
1. นายบรรจง พิชญประสาธน์             ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 7147 และ/หรือ  
2. นายไกรสิทธ์ิ ศิลปมงคลกุล             ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 9429 และ/หรือ 
3. นางสาวเชมนันต์ ใจช้ืน   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 8260 และ/หรือ 

  
 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2561 โดยผู้สอบ
บัญชีคนใดคนหนึ่งมีอ านาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีท่ีได้รับการ
เสนอทุกรายเป็นผู้สอบบัญชีที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ และ ไม่มี
ความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียอย่างเป็นสาระส าคัญกับบริษัท หรือ บริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่
เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่อาจจะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ 
 

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัท ประจ าปี 
2561 จ านวนทั้งสิ้น 1,200,000 บาท ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้  

 
     หน่วย : บาท 

บริษัท 
สอบทาน 

31 มี.ค. 61 
สอบทาน 

30 มิ.ย. 61 
สอบทาน 

30 ก.ย. 61 
ตรวจสอบ 
31 ธ.ค.  

 
รวม 

บมจ. แอดวานซ์ คอนเนคช่ัน คอรป์อเรช่ัน 200,000 200,000 200,000 600,000 1,200,000 
 
หมายเหตุ : ค่าสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย (ACC Group) ปี 2561 รวม 3,920,000 บาท ลดลงจากปี 

2560 จ านวน 370,000 บาท 
 
การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน  
 
นายยุทธนา แต่ปางทอง กรรมการ/กรรมการผู้จดัการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นไดซ้ักถาม  
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เมื่อไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ด าเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาและลงมติ  

 
มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2561 ตามที่

เสนอ โดยผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

โดยมผีลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้  
 

ผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ (ของจ านวนหุน้ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่
เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน) 

เห็นด้วย 834,401,695 100.00% 
ไม่เห็นด้วย 0 0.00% 
งดออกเสียง 0 -* 
รวม 834,401,695 100.00% 

*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน  
 

วาระที่ 9  พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 
 นายยุทธนา แต่ปางทอง กรรมการ/กรรมการผู้จดัการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีค าถามหรือต้องการ
แสดงความคดิเห็นและค าเสนอแนะแก่บริษัทสามารถซักถามหรือแสดงความคิดเห็นได้ในระเบยีบวาระนี้ เมื่อไม่ปรากฏว่ามีผู้
ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรอืแสดงความคดิเห็นเพิม่เตมิ 
 

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่าน และกล่าวปิดประชุมเวลา 10.23 น. 
 
 
 
 

(พลเอกเกษมศักดิ์ ปลูกสวสัดิ์) 
ประธานท่ีประชุม 

 
 
 

   (นางสาวสายรวี วัยนิพิฐพงษ์) 
               ผู้บันทึกการประชุม 

 



                                                                                                         สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (3.1)  

หน้า 2 ของ 2 
 

 
ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 

แทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ 
 
 
ช่ือ-สกุล  :  พลเอกเกษมศักดิ์ ปลูกสวสัดิ ์
ต าแหน่งปัจจุบัน  :  ประธานกรรมการบริษัท 

 กรรมการอสิระ 
อาย ุ   :   74 ปี 
สัญชาต ิ  :   ไทย 

 
 
การศึกษา : 

ระดับ สาขา สถาบัน 
ปริญญาตร ี วิทยาศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า 

  
ประวัติการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : 

หลักสูตร รุ่น 
Directors Accreditation Program (DAP) 133/2560 

 
ประสบการณ์ท างานในอดีต : 
2555 - 2557  : สมาชิกวุฒิสภา 
2551 - 2554  : สมาชิกวุฒิสภา 
2548 - 2549  : รองปลัดกระทรวงกลาโหม 
หมายเหตุ :       อดีตรองเสนาธิการทหาร 
                    อดีตผู้อ านวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 

 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :    

 - ไม่มี-  

 
วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการ :   4 ปี 1 เดือน 

 



                                                                                                         สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (3.1)  

หน้า 2 ของ 2 
 

 

 
จ านวนการเข้าร่วมประชุม :   ในปี 2561 ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี ้

 (1)  การประชุมคณะกรรมการบรษิัท 13 ครั้ง จากทั้งหมด 14 ครั้ง    
 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือ
ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา โดย : 
 
การถือหุ้นในบริษัท 
- จ านวนหุ้น 
- สัดส่วนของจ านวนหุ้นท่ีมสีิทธิออกเสียงท้ังหมด 

 
-  ไม่มี  - 
-  ไม่มี  - 

การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย -  ไม่มี  - 

ความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

1. เป็นกรรมการที่มสี่วนร่วมในการบริหาร พนักงาน ลูกจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ า 
2. เป็นผู้บรหิารทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือท่ีปรึกษากฎหมาย 
3. มีความสมัพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถดุิบ/สินค้า/บริการ/การกู้ยืมหรือให้กู้ยืมเงิน) 

โดยระบุขนาดของรายการด้วย 

 
 

-  ไม่มี  - 
 

-  ไม่มี  - 
-  ไม่มี  - 



สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (3.2) 
 

หน้า 1 ของ 2 
ผ๖ 

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
แทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ 

 
 
ช่ือ-สกุล  :  ดร. อริชัย รักธรรม 
ต าแหน่งปัจจุบัน :  กรรมการอสิระ  

ประธานกรรมการตรวจสอบ  
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 

อาย ุ  :  51 ปี 
สัญชาต ิ  :  ไทย 

 
 
การศึกษา : 

ระดับ สาขา สถาบัน 

ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์การเงิน Claremont Graduate School, USA 

ปริญญาโท เศรษฐศาสตร ์ Claremont Graduate School, USA 

ปริญญาตร ี เศรษฐศาสตร ์ Eastern Washington University, USA 

  
ประวัติการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : 

หลักสูตร รุ่น 
หลักสตูร Audit Committee Program (ACP)   15/2549 

หลักสตูร Role of the Chairman Program (RCP) 14/2549 
หลักสตูร Directors Certification Program  (DCP) 67/2548 

หลักสตูร Directors Accreditation Program (DAP) 30/2547 

 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
2550 - ปัจจุบัน  : กรรมการตรวจสอบ 
                       บมจ. ซินเท็ค คอนสตรัคช่ัน (SYNTEC) 

 



สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (3.2) 
 

หน้า 2 ของ 2  

 

 
การด ารงต าแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอ่ืน 
2552 - ปัจจุบัน : วิทยากร 
                      สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
2541 - ปัจจุบัน : ผู้จัดการทั่วไป 
                      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
                      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
                      มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :     

- ไม่มี - 
 

วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการ :   4 ปี 1 เดือน 

 

จ านวนการเข้าร่วมประชุม :   ในปี 2561 ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้ 

 (1)  การประชุมคณะกรรมการบรษิัท 13 ครั้ง จากทั้งหมด 14 ครั้ง    
 (2)  การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง 
  (3)  การประชุมคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงองค์กร 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง 
 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือ
ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา โดย : 
 
การถือหุ้นในบริษัท 
- จ านวนหุ้น 
- สัดส่วนของจ านวนหุ้นท่ีมสีิทธิออกเสียงท้ังหมด 

 
-  ไม่มี  - 
-  ไม่มี  - 

การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย -  ไม่มี  - 
ความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

4. เป็นกรรมการที่มสี่วนร่วมในการบริหาร พนักงาน ลูกจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ า 
5. เป็นผู้บรหิารทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือท่ีปรึกษากฎหมาย 
6. มีความสมัพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถดุิบ/สินค้า/บริการ/การกู้ยืมหรือให้กู้ยืมเงิน) 

โดยระบุขนาดของรายการด้วย 

 
 

-  ไม่มี  - 
 

-  ไม่มี  - 
-  ไม่มี  - 



สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (3.3) 
 

หน้า 1 ของ 3  

 

 
ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 

แทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ 
 
 
ช่ือ-สกุล  :  นายเอกวัชร เศวตรตัน ์

ต าแหน่งปัจจุบัน :  กรรมการ  
      กรรมการบริหาร 

             กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
รองกรรมการผู้จดัการ 

อายุ   :  38 ปี 
 สัญชาต ิ  :  ไทย 

 
การศึกษา : 

ระดับ สาขา สถาบัน 

ปริญญาโท บริหารธรุกิจ บริหารธรุกิจ สถาบันบณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

ปริญญาโท M.IMS (Information 
Management System 

Monash University, Australia 

ปริญญาตร ี วิทยาศาสตร์ 
(คอมพิวเตอร์), 

 University of New South Wales, Australia 

  
ประวัติการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : 

หลักสูตร รุ่น 
หลักสตูร Board Nomination and Compensation Program (BNCP)  1/2560 

      หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) 234/2560 
      หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) 120/2558 



สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (3.3) 
 

หน้า 2 ของ 3 
 

 
การด ารงต าแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอ่ืน 
2561 - ปัจจุบัน : กรรมการ 
                     บจ. เอซีซี แคปปิตอล 
                      บจ. บางปะกง โซลาร์ เพาเวอร์                    
2560 - ปัจจุบัน : กรรมการ 
                     บจ. เอซีซี อีเลคทริค 
                      บจ. เอซีซี กรีน เอนเนอร์จี                    
2559 - ปัจจุบัน : กรรมการ 
                      บจ. สระบุรี โซล่าร์  
2558 - ปัจจุบัน : กรรมการ 
                     บจ. เอซีซี แลนด์มาร์ค 
2556 - ปัจจุบัน : กรรมการ 
                      บจ. ซี.อี.ไอ. (เชียงใหม่) 

 
ประสบการณ์ท างานในอดีต 
2554 - 2556  : ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 
                    บจ. เจนเนอรัล อิเล็กทรอนิกส์ คอมเมิรซ์ เซอร์วสิส ์
2554            : ผู้จัดการฝ่ายธุรกจิต่างประเทศ 
                    บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ (THRE) 

 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร      

- ไม่มี - 
 

วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการ :    
 2 ปี - เดือน 
 

จ านวนการเข้าร่วมประชุม :   ในปี 2561 ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้ 

 (1)  การประชุมคณะกรรมการบรษิัท 14 ครั้ง จากทั้งหมด 14 ครั้ง    
 (2)  การประชุมคณะกรรมการบรหิาร 15 ครั้ง จากทั้งหมด 16 ครั้ง 
  (3)  การประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 4 ครัง้ จากท้ังหมด 4 ครั้ง 
 



สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (3.3) 
 

หน้า 3 ของ 3 
 

 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือ
ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา โดย : 
 
การถือหุ้นในบริษัท 
- จ านวนหุ้น 
- สัดส่วนของจ านวนหุ้นท่ีมสีิทธิออกเสียงท้ังหมด 

 
-  ไม่มี  - 
-  ไม่มี  - 

การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย -  ไม่มี  - 
ความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

7. เป็นกรรมการที่มสี่วนร่วมในการบริหาร พนักงาน ลูกจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ า 
8. เป็นผู้บรหิารทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือท่ีปรึกษากฎหมาย 
9. มีความสมัพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถดุิบ/สินค้า/บริการ/การกู้ยืมหรือให้กู้ยืมเงิน) 

โดยระบุขนาดของรายการด้วย 

 
 

-  ไม่มี  - 
 

-  ไม่มี  - 
-  ไม่มี  - 

 
 



สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (3.3) 
 

หน้า 2 ของ 2 
 

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
แทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ 

 
 
ช่ือ-สกุล  :  นายกานต์ กังพศิดาร 
ต าแหน่งปัจจุบัน :  กรรมการ  
อายุ  :  39 ปี 
สัญชาต ิ :  ไทย 

 
 

การศึกษา : 
ระดับ สาขา สถาบัน 

ปริญญาโท ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส ์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี

ปริญญาตร ี การจัดการสารสนเทศ มหาวิทยาลยัรังสติ 

  
การด ารงต าแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอ่ืน 
2561 - ปัจจุบัน : นักวิเคราะห์ธุรกิจอาวุโส 
                     บจ. อาร์ วี คอนเน็กซ์ 

 
ประสบการณ์ท างานในอดีต 
2550 – 2560 : นักวิเคราะห์อาวุโส บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย ์

 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร       

- ไม่มี – 
 
วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการ :   
  2 ปี - เดือน 
 

จ านวนการเข้าร่วมประชุม :   ในปี 2561 ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี ้

(1) การประชุมคณะกรรมการบริษัท 13 ครั้ง จากทั้งหมด 14 ครั้ง  
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การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือ
ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา โดย : 
 
การถือหุ้นในบริษัท 
- จ านวนหุ้น 
- สัดส่วนของจ านวนหุ้นท่ีมสีิทธิออกเสียงท้ังหมด 

 
-  ไม่มี  - 
-  ไม่มี  - 

การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย -  ไม่มี  - 
ความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

10. เป็นกรรมการที่มสี่วนร่วมในการบริหาร พนักงาน ลูกจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือน
ประจ า 

11. เป็นผู้บรหิารทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือท่ีปรึกษากฎหมาย 
12. มีความสมัพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถดุิบ/สินค้า/บริการ/การกู้ยืมหรือให้กู้ยืมเงิน) 

โดยระบุขนาดของรายการด้วย 

 
 

-  ไม่มี  - 
 

-  ไม่มี  - 
-  ไม่มี  - 
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วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบยีน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2562 
บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

 
 การลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ของบริษัท แอดวานซ์ คอนเนคช่ัน คอร์ปอเรช่ัน 
จ ากัด (มหาชน)  โดยบริษัทจะเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 9.00 น. ณ สถานท่ีประชุมที่ก าหนดในหนังสือเชิญประชุม และจะ
ด าเนินการลงทะเบียนด้วยการเช็ครายชื่อกับเอกสารทะเบียนรายชื่อ ดังนั้น  เพ่ือความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุม โปรดน าหนังสือนัดประชุม ใบลงทะเบียน และหนังสือมอบฉันทะมาด้วย 
 
1.  เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม 
 บุคคลธรรมดา 
  1.  กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน บัตรประจ าตัว
ข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนช่ือ – นามสกุล ให้ยื่นหลักฐาน
ประกอบด้วย 

2.  กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 
2.1  หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอก

ข้อความถูกต้อง ครบถ้วนและลงลายมือช่ือผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ 
    2.2  ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น ตามข้อ 1 และผู้ถือหุ้นได้ลงช่ือรับรองส าเนา

ถูกต้อง 
      2.3  แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้อ 1 

นิติบุคคล 
 1.  กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าประชุมด้วยตนเอง 
     1.1  แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1 

1.2  ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติ
บุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอ านาจ
กระท าการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น 

 2.  กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะและให้ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุม) 
2.1  หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอก

ข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือช่ือของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ 
และผู้รับมอบฉันทะ 

2.2  ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติ
บุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะ
มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น 
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2.3  ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและลง
ช่ือรับรองส าเนาถูกต้อง 

2.4  แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1 
3.  กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งต้ังให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็น

ผู้รับฝากและดูแลหุ้น  
3.1  ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล ข้อ 1 หรือ 2 
3.2  ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้  Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบ
 ฉันทะแทนต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม 

1)  หนังสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ด าเนินการลง
นามในหนังสือมอบฉันทะแทน 

2)  หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ 
Custodian ทั้งนี้ เอกสารที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดท าค าแปลภาษาอังกฤษ
แนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของค าแปล 

 
2.  วิธีการมอบฉันทะ 
 บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ จ านวน 3 แบบ คือ แบบ ก.  ข. และ แบบ ค. ของผู้ถือหุ้นแต่ละราย ตามแบบที่
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้ก าหนดไว้จ านวน 3 แบบ ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องก าหนดแบบ
หนังสือมอบฉันทะ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2550 ดังนี้ 
❖ แบบ  ก.  เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซับซ้อน 
❖ แบบ  ข.  เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ก าหนดรายการต่าง ๆ ท่ีจะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว 
❖ แบบ  ค.  เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็น

ผู้รับฝากและดูแลหุ้น 
ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยด าเนินการ ดังนี้  
1.  เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น ดังนี ้
 1.1  ผู้ถือหุ้นท่ัวไปจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก หรือ แบบ ข แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น 

1.2  ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏช่ือตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็น
ผู้รับฝากและดูแลหุ้น จะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งได้จากทั้ง 3 แบบ (แบบ ก หรือ แบบ ข 
หรือ แบบ ค) 

2.  มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ดังมี
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 โดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว โดย
ให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ และกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะให้ถูกต้อง
และชัดเจน และให้ผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะลงลายมือช่ือในหนังสือมอบฉันทะ  
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3.  ปิดอากรแสตมป์ จ านวน 20 บาท พร้อมท้ังขีดฆ่าลงวันท่ีที่ท าหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีเหตุผลผูกพัน
ตามกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทได้อ านวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วม
ประชุม 

4.  ส่งหนังสือมอบฉันทะใส่ซองที่บริษัทจัดเตรียมให้คืนมายังส านักงานเลขานุการบริษัทภายในวันที่ 26 เมษายน 2561 หรือ
ก่อนเวลาเริ่มการประชุมอย่างน้อยครึ่งช่ัวโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่ม
ประชุม (ตามชื่อเจ้าหน้าท่ีที่ปรากฏด้านหน้าสารบัญ)  

 
ทั้งนี้  ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้และ
ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจ านวนหุน้ท่ีตนถืออยู่โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจ านวนที่ตนถืออยู่ได้ 
เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ตามหนังสือมอบฉันทะ
แบบ ค 
 
3.  การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 
 บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ช่ัวโมง หรือ ตั้งแต่เวลา 
9.00 น. เป็นต้นไป ในวันที่ 30 เมษายน 2562 ณ ห้องเทวกรรมรังรักษ์ ช้ัน 2 สโมสรทหารบก ตั้งอยู่เลขที่ 195 ถนนวิภาวดี-
รังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ตามแผนที่ สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบ
ฉันทะลงนามเข้าประชุมเรียบร้อยแลว้ เจ้าหน้าท่ีจะแจกบัตรลงคะแนนส าหรบัแต่ละวาระ คนละ 1 ชุด เพื่อการลงคะแนนเสยีง 
ดังนี ้ 
 (1) ผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมด้วยตนเอง จะได้รับบัตรลงคะแนน 1 ชุด  
 (2) ผู้รับมอบฉันทะ  
  (2.1)  กรณีที่ผู้ถือหุ้นได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ  เรียบร้อยแล้ว 

ผู้รับมอบฉันทะรายนั้นจะไม่ได้รับแจกบัตรลงคะแนน โดยเจ้าหน้าที่บริษัทจะน าคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้น
ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะทุกวาระ ไปบันทึกข้อมูลรอไว้ล่วงหน้า และน ามาประมวลผลรวมกับเสียง
ของผู้ถือหุ้นรายอื่น ประกาศ ให้ท่ีประชุมทราบเมื่อจบวาระการประชุมแต่ละวาระ  

 (2.2)  กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงไว้ผู้รบัมอบฉันทะจะได้รบัแจกบัตร ลงคะแนน 1 
ชุด ส าหรับการพิจารณาลงคะแนนเสียงแทน 

 
4.  การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
          หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง 
 วาระทั่วไป 

1.  การออกเสียง ลงคะแนนแต่ละวาระจะกระท าโดยเปิดเผยด้วยวิธีชูมือ โดยให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้น 
หรือ ผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง 
ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian) 

  2.  ในกรณีมอบฉันทะ 
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 2.1  ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น 
การลง คะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือ
ว่าการลงคะแนนเสียงน้ันไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น 

2.2  หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบ
ฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด
นอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
ข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร 

  
          วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 
 ประธานท่ีประชุมจะช้ีแจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี้ 

1. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
วาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นกรุณาแจ้งช่ือ
และนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง  

2. ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานในท่ีประชุมจะสอบถามว่ามีผู้ใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงหรือไม่ 

และขอให้ท าเครื่องหมายในช่อง □ ไม่เห็นด้วย หรือ □ งดออกเสียง ในบัตรลงคะแนน และให้ผู้ถือหุ้น (หรือ
ผู้รับมอบฉันทะ) ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อน าไปตรวจนับ โดยในการนับ
คะแนนเสียง บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย ออกจากจ านวนเสียง
ทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ส าหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วย ขอให้ท าเครื่องหมาย

ในช่อง □ เห็นด้วย ในบัตรลงคะแนนและส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่หลังเสร็จสิ้นการประชุม บริษัทจะเก็บบัตร
ลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทุกท่านคืนเมื่อเสร็จสิ้นการประชุมเพื่อใช้เป็นหลักฐาน บัตรลงคะแนนท่ีมาถึงเจ้าหน้าท่ีนับ
คะแนน ภายหลังจากที่ได้ประกาศปิดรับบัตรลงคะแนนของระเบียบวาระนั้นๆ แล้วจะถือว่าเป็นบัตรที่เห็นด้วย
เท่านั้น และเมื่อเสร็จจากประมวลผลคะแนนแล้ว ประธานท่ีประชุมหรือผู้ด าเนินการประชุม จะประกาศผลให้ที่
ประชุมทราบ 

 
 ส าหรับผู้ถือหุ้นท่ีต้องการกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้โดยส่ง

บัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ 
 

มติของผู้ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 
❖ กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเป็นมติของที่ประชุม 
❖ กรณีอื่นๆ ซึ่งมีกฎหมาย หรือข้อบังคับบริษัทก าหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมรับทราบ

ก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว 
1.  หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงช้ีขาด 
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2.  ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้น
และประธานท่ีประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้ เว้น
แต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ 

3.  การลงคะแนนลับอาจกระท าได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในท่ีประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้
ลงคะแนนลับ โดยประธานที่ประชุมจะเป็นผู้ก าหนดวิธีการลงคะแนนลับ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ก่อนการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่มีมติให้ลงคะแนนลับ 

 
การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน 
 ประธานที่ประชุมจะช้ีแจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม  โดยบริษัทจะนับ
คะแนนเสียงแต่ละวาระ จากการลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและจะแจ้งผลการ
นับคะแนนให้ท่ีประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นการประชุม 
 หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น สามารถซักถามหรือแสดงความคิดเห็นท่ีเกี่ยวข้อง
กับวาระนั้นๆ โดยตรง และหากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะเสนอแนะความคิดเห็นอ่ืนที่ไม่อยู่ในวาระการประชุม สามารถแสดง
ความคิดเห็นของท่านได้ในวาระเรื่องอื่นๆ ทั้งนี้ในการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จะขอความกรุณาให้ท่านผู้ถือหุ้นระบุช่ือ 
เพื่อจะได้บันทึกรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน 
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ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ และคุณสมบัติกรรมการอิสระ 

 

กรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน แต่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม สามารถพิจารณามอบฉันทะให้แก่
กรรมการอิสระ 1 ใน 3 ท่านที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น   
ประจ าปี 2562 ดังมีรายชื่อและข้อมูลประกอบของกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้  

(1)   ดร. อริชัย รักธรรม กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  

อาย ุ: 51 ปี  

ที่อยู่ :  82/85 หมู่ที่ 10 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 
การศึกษา : ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์การเงิน Claremont Graduate School, USA  
 ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ Claremont Graduate School, USA   
 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ Eastern Washington University, USA  

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :   -  ไม่มี  -  

ต าแหน่งงานปัจจุบัน : 2553 - ปัจจุบัน : กรรมการตรวจสอบ บมจ. เฟอร์รั่ม (FER)  
    2552 - ปัจจุบัน : วิทยากร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
    2550 – ปัจจุบัน : กรรมการตรวจสอบ บมจ. ซินเท็ค คอนสตรคัช่ัน (SYNTEC) 

   2541 - ปัจจุบัน : ผู้จัดการทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
              ผู้จัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
              ผู้จัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยมหิดล 
การมีส่วนได้เสียในการประชุมครั้งนี้ : ในวาระการประชุม มีส่วนได้เสียในวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทน

กรรมการที่ออกตามวาระ เนื่องจากเป็นกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตาม
วาระ และได้รับการพิจารณาเสนอช่ือให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการต่ออีก
วาระหนึ่ง 

 

(2) นายแพทย์ชาญศิริ ซื่อตรง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  

อาย ุ: 59 ปี 

ที่อยู่ :  10 ถนนเจริญประเทศ ซอย 1 ต าบลช้างคลาน อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 
การศึกษา : ปริญญาตรี แพทย์ศาสตร์ CEBU Institute of Medicine, Philippines 
 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ University of San Carlos, Philippines  
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :   -  ไม่มี  - 

ต าแหน่งงานปัจจุบัน : ผู้ช่วยกงสุลกิตติมศักดิ์ สถานกงสลุสาธารณรัฐเกาหลีประจ าจังหวัดเชียงใหม่ 

การมีส่วนได้เสียในการประชุมครั้งนี้ : ไม่มี 
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(3) นายพสุ สุขุมวาท กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

อาย ุ: 55 ปี 

ที่อยู่ :  34/72 หมู่ที1่ ต าบลคลองเกลือ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 

การศึกษา : ปริญญาตรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :   -  ไม่มี  - 
ต าแหน่งงานปัจจุบัน :       2559 - ปัจจุบัน : ผู้ทรงคุณวุฒภิาคเอกชน ในคณะอนุกรรมการ  
  กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จังหวัดปทุมธาน ี

2556 - ปัจจุบัน : กรรมการ มลูนธิิสัมมาชีพ 
                       2553 - ปัจจุบัน : ที่ปรึกษา สมาคมองค์การบริหารส่วนต าบลแห่งประเทศไทย 
                       2552 - ปัจจุบัน : กรรมการ บจก. อิงนที รีสอร์ท ปทุมธานี                    

2552 - ปัจจุบัน :  ผู้จัดการโครงการพิเศษ หจก. ศุขเจริญกิจ 

การมีส่วนได้เสียในการประชุมครั้งนี้ : ไม่มี 

 

         การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทตามรายช่ือในข้างต้น หรือมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทน กรุณา
กรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะที่บริษัทจัดส่งมาให้พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และขอให้ท่านส่งหนังสือมอบฉันทะ
ดังกล่าว พร้อมส าเนาบัตรประชาชนของท่านกลับมายังบริษัท ภายในวันท่ี 23 เมษายน 2562 เพื่อลงทะเบียนล่วงหน้า  

 

ทัง้นี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรอืหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานท่ีประชุม
ก่อนเวลาประชุม ได้ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ของวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 

  



สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 
 

หน้า 3 ของ 3 
 

 
 

ข้อก าหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท ตามที่ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ก าหนด 
  

กรรมการอิสระ (Independent Director) ของบริษัทต้องเป็นกรรมการที่เป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหารและ
ผู้เกี่ยวข้อง โดยต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

 
1.  ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่

อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นท่ีถือโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย 
2.  ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือนประจ า ผู้มีอ านาจควบคุมหรือ

บุคคลที่ให้บริการด้านวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ทนายความ ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้งและไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาก่อนเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี 

3.  ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลอื่นที่มีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจ
เป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน ดังน้ี  

      3.1  ไม่ได้รับประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการซื้อขายสินค้าหรือการบริการกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม ท่ีมีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ  1  ของรายได้รวมทั้งปีของบริษัท หรือเกินกว่าร้อยละ  10  ของรายได้รวมทั้งปี
ของบริษัทท่ีตนเองเป็นผู้มีอ านาจควบคุม ภายในรอบระยะเวลาบัญชี 

      3.2  ไม่ได้รับประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการกู้ยืมเงินกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ที่มีมูลค่า
เกินกว่าร้อยละ 1  ของสินทรัพย์รวมของบริษัท 

4.  ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ทางการสมรส หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในระดบั
บิดา มารดา คู่สมรส บุตร หรือญาติสนิท (ญาติสนิท หมายถึง บุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจด
ทะเบียนตามกฎหมาย ดังนี้ บิดา มารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร) 

5.  สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน 
6.  สามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
7.  สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการของบริษัทเพ่ือตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ได้โดยอิสระ 
8.  ไม่เป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นว่าไม่สมควรเป็นผู้บริหารตามข้อบังคับ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
9.  ไม่เคยต้องค าพิพากษาว่าได้กระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยการ

ประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ กฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วย
การประกันชีวิต กฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอก เงิน หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจการเงินในท านองเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศโดยหน่วยงานท่ีมี
อ านาจตามกฎหมายนั้น ทั้งนี้ ในความผิดเกี่ยวกันการกระท าอันไม่เป็นธรรมที่เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือการ
บริหารงานท่ีมีลักษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต 

10.  ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด าเนินงานของบริษัท 
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หน้า 1 ของ 1 

 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.  (แบบทั่วไปซ่ึงเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน) 
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่ือง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2550 

------------------------------------------------------------ 
 เขียนที่ .................................................................................... 

     วัน............... เดือน ...................................... ป ี....................... 
(1) ข้าพเจ้า............................................................................................................สัญชาติ....................อยู่บ้านเลขที่........................ถนน............................... 

ต าบล/แขวง.............................................อ าเภอ/เขต.........................................จังหวัด..................................................รหัสไปรษณีย์.............................. 
(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน)   โดยถือหุ้นรวม 

จ านวนทั้งสิ้น .......................................................................หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..................................................................เสียงดังนี้   
หุ้นสามัญ..............................................................................หุ้น         ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..................................................................เสียง         
หุ้นบุริมสิทธิ.........................................................................หุ้น         ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..................................................................เสียง   

(3) ขอมอบฉันทะให ้
1) ..........................................................................................................................................................................อายุ......................................ปี                               

อยู่บ้านเลขที่......................................ถนน..........................................................ต าบล/แขวง..........................................................................
อ าเภอ/เขต...............................................................จังหวัด............................................................รหัสไปรษณีย์............................................ 

2) ..........................................................................................................................................................................อายุ......................................ปี                               
อยู่บ้านเลขที่......................................ถนน..........................................................ต าบล/แขวง..........................................................................
อ าเภอ/เขต...............................................................จังหวัด............................................................รหัสไปรษณีย์............................................ 

3) ..........................................................................................................................................................................อายุ......................................ปี                               
อยู่บ้านเลขที่......................................ถนน..........................................................ต าบล/แขวง..........................................................................
อ าเภอ/เขต...............................................................จังหวัด............................................................รหัสไปรษณีย์............................................ 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 
2562 ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งเทวกรรมรังรักษ์ ชั้น 2 สโมสรทหารบก ตั้งอยู่เลขที่ 195 ถนนวิภาวดี-รังสิต 
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 

(4)    กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุมนั้นให้ถือเสมือนว่าขา้พเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 
 
 

                        ลงลายมือชื่อ.........................................................ผู้มอบฉันทะ 
                (........................................................................) 

                                                                    
 

     ลงลายมอืชื่อ..........................................................ผู้รับมอบฉันทะ 
                   (........................................................................) 
 
 

     ลงลายมอืชื่อ..........................................................ผู้รับมอบฉันทะ 
                    (........................................................................) 
 
 

     ลงลายมอืชื่อ...........................................................ผู้รับมอบฉันทะ 
                     (........................................................................) 
 

หมายเหตุ:   -  ผู้ถอืหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้น
ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

  -  โปรดติดอากรแสตมป์ 20.-บาท 
 -  กรุณาแนบส าเนาบัตรประชาชน (ลงนามรับรองความถูกต้อง) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมใบมอบฉันทะฉบับนี ้

 
อากรแสตมป ์

20.- บาท 
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.  (แบบท่ีก ำหนดรำยกำรต่ำงๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตำยตัว) 

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2550 
------------------------------------------------------------ 

  เขียนที ่.................................................................................... 
 

 วัน............... เดือน ...................................... ปี ....................... 
 
(1) ข้าพเจ้า.............................................................................สัญชาติ.......................อยู่บ้านเลขที่..............................ถนน..................................... 

ต าบล/แขวง..........................................อ าเภอ/เขต........................................จังหวัด......................................รหัสไปรษณีย์............................ 
(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน)        โดยถือหุ้นรวม 

จ านวนทั้งสิ้น ........................................................หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ...........................................................เสียงดังนี้  หุ้น
สามัญ....................................................................หุ้น       ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ............................................................เสียง       หุ้น
บุริมสิทธิ................................................................หุ้น       ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ............................................................เสียง   

(3) ขอมอบฉันทะให ้
1) .....................................................................................................................................................อายุ...........................................ปี                               

อยู่บ้านเลขที่.........................................ถนน...........................................................ต าบล/แขวง.....................................................
อ าเภอ/เขต......................................................จังหวัด.........................................................รหัสไปรษณีย์....................................... 

2) .....................................................................................................................................................อายุ...........................................ปี                               
อยู่บ้านเลขที่.........................................ถนน...........................................................ต าบล/แขวง.....................................................
อ าเภอ/เขต......................................................จังหวัด.........................................................รหัสไปรษณีย์....................................... 

3) .....................................................................................................................................................อายุ...........................................ป ี                              
อยู่บ้านเลขที่.........................................ถนน...........................................................ต าบล/แขวง.....................................................
อ าเภอ/เขต......................................................จังหวัด.........................................................รหัสไปรษณีย์....................................... 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้น ประจ าปี 2562 ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเทวกรรมรังรักษ์ ชั้น 2 สโมสรทหารบก ตั้งอยู่เลขที่ 
195 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่
อื่นด้วย 

(4) ในการประชุมคร้ังนี้ข้าพเจ้าประสงค์จะให้การออกเสียงลงคะแนนเป็นไปดังนี้ 
  วาระที่ 1  ประธานแจ้งเพื่อทราบ 

 
วาระที่ 2  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้ 

 เห็นด้วย.......................................  ไม่เห็นด้วย..........................................  งดออกเสียง....................................... 
 

วาระที่ 3  พจิารณารับทราบฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ
แผนงานปี 2562 
หมายเหตุ วาระนี ้เป็นเรื่องที่รายงานเพือ่ทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ  

 
วาระที่ 4  พจิารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และรายงานผู้สอบบัญชี ส าหรับปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2561 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้ 

 เห็นด้วย.......................................  ไม่เห็นด้วย..........................................  งดออกเสียง....................................... 
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วาระที่ 5  พจิารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล และการงดตั้งส ารองตามกฎหมายส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทของรอบระยะเวลา
บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้ 

 เห็นด้วย.......................................  ไม่เห็นด้วย..........................................  งดออกเสียง........................................... 
 
วาระที่ 6  พจิารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ โดยกรรมการที่ออกตามวาระมีรายนามดงัต่อไปนี้ 

(1) พลเอกเกษมศักดิ์ ปลกูสวัสดิ์ (2)  ดร.อริชัย รักธรรม   (3)  นายเอกวัชร เศวตรัตน์  (4) นายกานต์ กังพิศดาร 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้ 
 การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 

 เห็นด้วย.......................................  ไม่เห็นด้วย..........................................  งดออกเสียง........................................... 
 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

ก) ชื่อกรรมการ พลเอกเกษมศักดิ ์ปลูกสวสัดิ์  
 เห็นด้วย.......................................  ไม่เห็นด้วย..........................................  งดออกเสียง........................................... 

ข) ชื่อกรรมการ ดร.อริชัย รักธรรม    
 เห็นด้วย.......................................  ไม่เห็นด้วย..........................................  งดออกเสียง........................................... 

ค) ชื่อกรรมการ นายเอกวัชร เศวตรัตน์   
 เห็นด้วย.......................................  ไม่เห็นด้วย..........................................  งดออกเสียง...........................................  

ง) ชื่อกรรมการ นายกานต์ กังพิศดาร   
 เห็นด้วย.......................................  ไม่เห็นด้วย..........................................  งดออกเสียง...........................................  

 
วาระที่ 7  พจิารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม ่

(1) พลเอกจิรเดช คชรัตน์   (2)  นายชัชชัย ฉันทจินดา   (3) นายเสาวภักดิ์ สกุลโรมวิลาส  (4)  นายนิรันดร์ ชินรักษ์บ ารุง 
(5)  ดร.อาณัฐชัย รัตตกุล    (6)  นายณกฤช เศวตนันทน์ (7) ดร.อัจจ์นกฤศ (ประยูร) ด ารงชิตานนท์ (8) นายธนพล เตชะวิทยาธร 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้ 
 การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 

 เห็นด้วย.......................................  ไม่เห็นด้วย..........................................  งดออกเสียง........................................... 
 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

ก) ชื่อกรรมการ พลเอกจิรเดช คชรัตน์ 
 เห็นด้วย.......................................  ไม่เห็นด้วย..........................................  งดออกเสียง........................................... 

ข) ชื่อกรรมการ นายชัชชยั ฉันทจินดา 
  เห็นด้วย.......................................  ไม่เห็นด้วย..........................................  งดออกเสียง........................................... 
ค) ชื่อกรรมการ นายเสาวภกัดิ์ สกุลโรมวิลาส 
  เห็นด้วย.......................................  ไม่เห็นด้วย..........................................  งดออกเสียง........................................... 
ง) ชื่อกรรมการ นายนิรันดร์ ชินรักษบ์ ารุง 
 เห็นด้วย........................................  ไม่เห็นด้วย..........................................  งดออกเสียง........................................... 
จ) ชื่อกรรมการ ดร.อาณัฐชัย รัตตกุล 
 เห็นด้วย........................................  ไม่เห็นด้วย..........................................  งดออกเสียง........................................... 
ฉ) ขื่อกรรมการ นายณกฤช เศวตนันทน ์
 เห็นด้วย........................................  ไม่เห็นด้วย..........................................  งดออกเสียง........................................... 
ช)     ชื่อกรรมการ ดร.อัจจ์นกฤศ (ประยูร) ด ารงชิตานนท์ 
 เห็นด้วย........................................  ไม่เห็นด้วย..........................................  งดออกเสียง........................................... 
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ซ)    ชื่อกรรมการ นายธนพล เตชะวิทยาธร 
 เห็นด้วย........................................  ไม่เห็นด้วย..........................................  งดออกเสียง........................................... 

 
วาระที่ 8  พจิารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข)  ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้ 

 เห็นด้วย.......................................  ไม่เห็นด้วย..........................................  งดออกเสียง........................................... 
 

วาระที่ 9  พจิารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญช ีประจ าปี 2562 
  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข)  ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้ 

 เห็นด้วย.......................................  ไม่เห็นด้วย..........................................  งดออกเสียง........................................... 
 
 

วาระที่ 10  พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถา้มี)  
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้ 

 เห็นด้วย.......................................  ไม่เห็นด้วย..........................................  งดออกเสียง........................................... 
 

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและ
ไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดได้ หรือระบุได้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา
หรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบ
ฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนงัสือมอบฉันทะให้
ถือเสมือนว่าขา้พเจา้ได้กระท าเองทุกประการ 

 
   
 

                  ลงลายมอืชื่อ......................................................ผู้มอบฉันทะ 
             (........................................................................) 

                                                                    
     ลงลายมอืชื่อ.....................................................ผู้รับมอบฉันทะ 

                 (........................................................................) 
 

      ลงลายมือชื่อ....................................................ผู้รับมอบฉันทะ 
                 (........................................................................) 
 

     ลงลายมอืชื่อ.....................................................ผู้รับมอบฉันทะ 
                 (........................................................................) 
 

หมายเหตุ:  1.  ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ 
                   แบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผูร้ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
 2.  วาระเลือกตั้งกรรมการ สามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
 3.  ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุได้ข้างต้น ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อ 
                   แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

 
อากรแสตมป ์

20.-บาท 
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ใบประจ ำต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท แอดวำนซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) ในการประชุมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ใน
วันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเทวกรรมรังรักษ์ ชั้น 2 สโมสรทหารบก ตั้งอยู่เลขที่ 195 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญา
ไท กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย  หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 

--------------------------------------------------------------- 
วาระที่.................... เร่ือง.......................................................................................................................................................... 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้ 

 เห็นด้วย.......................................  ไม่เห็นด้วย..........................................  งดออกเสียง........................................... 
วาระที่.................... เร่ือง.......................................................................................................................................................... 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้ 

 เห็นด้วย.......................................  ไม่เห็นด้วย..........................................  งดออกเสียง............................................ 
วาระที่.................... เร่ือง.......................................................................................................................................................... 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้ 

 เห็นด้วย.......................................  ไม่เห็นด้วย..........................................  งดออกเสียง........................................... 
วาระที่.................... เร่ือง.......................................................................................................................................................... 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้ 

 เห็นด้วย.......................................  ไม่เห็นด้วย..........................................  งดออกเสียง........................................... 
วาระที่.................... เร่ือง.......................................................................................................................................................... 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้ 

 เห็นด้วย.......................................  ไม่เห็นด้วย..........................................  งดออกเสียง........................................... 
 
 

 
หมายเหตุ:    1.  โปรดติดอากรแสตมป์ 20.-บาท 

2. กรุณาแนบส าเนาบัตรประชาชน (ลงนามรับรองความถูกต้อง) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมใบมอบฉันทะฉบับนี้ 
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.   (แบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งต้ังให้ 

คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2550 

------------------------------------------------------------ 
 เขียนที่ .................................................................................... 

     วัน............... เดือน ...................................... ป ี....................... 
 

(1) ข้าพเจ้า...................................................................................................................................................................................................................
ส านักงานตั้งอยู่เลขที่......................................ถนน.......................................................... ต าบล/แขวง..................................................................
อ าเภอ/เขต.....................................................จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย์.................................. 
ในในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดแูลหุ้น (Custodian) ให้กับ............................................................................................................. 
ซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน)            
โดยถือหุ้นรวม.........................................................หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..................................................................เสียง ดังนี้             
หุ้นสามัญ...............................................................หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ............................................................................เสียง        
หุ้นบุริมสิทธิ...........................................................หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ............................................................................เสียง   

(2) ขอมอบฉันทะให้  
1) .....................................................................................................................................................อายุ...........................................ปี                               

อยู่บ้านเลขที่.........................................ถนน...........................................................ต าบล/แขวง.....................................................
อ าเภอ/เขต......................................................จังหวัด.........................................................รหัสไปรษณีย์....................................... 

2) .....................................................................................................................................................อายุ...........................................ปี                               
อยู่บ้านเลขที่.........................................ถนน...........................................................ต าบล/แขวง.....................................................
อ าเภอ/เขต......................................................จังหวัด.........................................................รหัสไปรษณีย์....................................... 

3) .....................................................................................................................................................อายุ...........................................ปี                               
อยู่บ้านเลขที่.........................................ถนน...........................................................ต าบล/แขวง.....................................................
อ าเภอ/เขต......................................................จังหวัด.........................................................รหัสไปรษณีย์....................................... 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจ าปี 2562 ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเทวกรรมรังรักษ์ ชั้น 2 สโมสรทหารบก ตั้งอยู่เลขที่ 
195 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ณ ห้องเทวกรรมรังรักษ์ ชั้น 2 สโมสร
ทหารบก ตัง้อยู่เลขที่ 195 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย หรือที่จะพึงเล่ือนไปใน
วัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 

(3) ข้าพเจ้าได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้ 
 มอบฉันทะตามจ านวนหุ้นทั้งหมดที่ข้าพเจ้าถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนให้ 

 มอบฉันทะบางส่วนคือ 

  หุ้นสามัญ ...............................................หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ .........................................เสียง 
  หุ้นบุริมสิทธ ิ...........................................หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ .........................................เสียง
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด .......................................................... เสียง 

(4) ในการประชุมคร้ังนี้ข้าพเจ้าประสงค์จะให้การออกเสียงลงคะแนนเป็นไปดังนี้ 
วาระที่ 1  ประธานแจ้งให้ทราบ 
วาระที่ 2  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้ 

 เห็นด้วย.......................................  ไม่เห็นด้วย..........................................  งดออกเสียง....................................... 
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วาระที่ 3  พจิารณารับทราบฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ
แผนงานปี 2562 
หมายเหตุ วาระนี ้เป็นเรื่องที่รายงานเพือ่ทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ 

 
วาระที่ 4  พจิารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และรายงานผู้สอบบัญชี ส าหรับปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2561 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้ 

 เห็นด้วย.......................................  ไม่เห็นด้วย..........................................  งดออกเสียง....................................... 
 

วาระที่ 5  พจิารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล และการงดตั้งส ารองตามกฎหมายส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทของรอบระยะเวลา
บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้ 

 เห็นด้วย.......................................  ไม่เห็นด้วย..........................................  งดออกเสียง........................................... 
 
วาระที่ 6  พจิารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ โดยกรรมการที่ออกตามวาระมีรายนามดงัต่อไปนี้ 

(1) พลเอกเกษมศักดิ์ ปลกูสวัสดิ์  (2) ดร.อริชัย รักธรรม   (3) นายเอกวัชร เศวตรตัน์  (4) นายกานต์ กังพิศดาร 
                (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  (ข)  ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้ 
  การแต่งต้ังกรรมการทั้งชุด 

  เห็นด้วย.......................................  ไม่เห็นด้วย..........................................  งดออกเสียง........................................... 
 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

ก) ชื่อกรรมการ พลเอกเกษมศักดิ ์ปลูกสวสัดิ์ 
 เห็นด้วย.......................................   ไม่เห็นด้วย..........................................  งดออกเสียง........................................... 

ข) ชื่อกรรมการ ดร.อริชัย รักธรรม    
 เห็นด้วย.......................................   ไม่เห็นดว้ย..........................................  งดออกเสียง........................................... 

ค) ชื่อกรรมการ นายเอกวัชร เศวตรัตน ์
 เห็นด้วย.......................................   ไม่เห็นด้วย..........................................  งดออกเสียง...........................................  

ง) ชื่อกรรมการ นายกานต์ กังพิศดาร   
   เห็นด้วย.......................................   ไม่เห็นด้วย.........................................  งดออกเสียง........................................... 

 
วาระที่ 7  พจิารณาอนุมัติแต่งต้ังกรรมการใหม ่

(1) พลเอกจิรเดช คชรัตน์   (2)  นายชัชชัย ฉันทจินดา   (3) นายเสาวภักดิ์ สกุลโรมวิลาส  (4)  นายนิรันดร์ ชินรักษ์บ ารุง 
(5)  ดร.อาณัฐชัย รัตตกุล    (6)  นายณกฤช เศวตนันทน์ (7) ดร.อัจจ์นกฤศ (ประยูร) ด ารงชิตานนท์ (8) นายธนพล เตชะวิทยาธร 

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข)  ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้ 
  การแต่งต้ังกรรมการทั้งชุด 

  เห็นด้วย.......................................  ไม่เห็นด้วย..........................................  งดออกเสียง........................................... 
 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

ก) ชื่อกรรมการ พลเอกจิรเดช คชรัตน์ 
 เห็นด้วย.......................................  ไม่เห็นด้วย..........................................  งดออกเสียง........................................... 

ข) ชื่อกรรมการ นายชัชชยั ฉันทจินดา 
 เห็นด้วย.......................................  ไม่เห็นด้วย..........................................  งดออกเสียง........................................... 

ค) ชื่อกรรมการ นายเสาวภกัดิ์ สกุลโรมวิลาส 
 เห็นด้วย.......................................  ไม่เห็นด้วย..........................................  งดออกเสียง........................................... 
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ง) ชื่อกรรมการ นายนิรันดร์ ชินรักษบ์ ารุง 
 เห็นด้วย.......................................  ไม่เห็นด้วย..........................................  งดออกเสียง........................................... 

จ) ชื่อกรรมการ ดร.อาณัฐชัย รัตตกุล 
   เห็นด้วย........................................  ไม่เห็นด้วย..........................................  งดออกเสียง........................................... 
ฉ) ขื่อกรรมการ นายณกฤช เศวตนันทน ์
   เห็นด้วย........................................  ไม่เห็นด้วย..........................................  งดออกเสียง........................................... 
ช)     ชื่อกรรมการ ดร.อัจจ์นกฤศ (ประยูร) ด ารงชิตานนท์ 
   เห็นด้วย........................................  ไม่เห็นด้วย..........................................  งดออกเสียง........................................... 
ซ)    ชื่อกรรมการ นายธนพล เตชะวิทยาธร 
   เห็นด้วย........................................  ไม่เห็นด้วย..........................................  งดออกเสียง........................................... 

 
วาระที่ 8  พจิารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข)  ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้ 

 เห็นด้วย.......................................  ไม่เห็นด้วย..........................................  งดออกเสียง........................................... 
 

วาระที่ 9  พจิารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญช ีประจ าปี 2562 
  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข)  ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้ 

 เห็นด้วย.......................................  ไม่เห็นด้วย..........................................  งดออกเสียง........................................... 
 

วาระที่ 10  พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถา้มี)  
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้ 

 เห็นด้วย.......................................  ไม่เห็นด้วย..........................................  งดออกเสียง........................................... 
 
(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและ

ไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 
(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดได้ หรือระบุได้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา

หรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบ
ฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนงัสือมอบฉันทะให้
ถือเสมือนว่าขา้พเจา้ได้กระท าเองทุกประการ 

   
                   ลงลายมือชื่อ.....................................................ผู้มอบฉันทะ 

             (........................................................................)                                                   
               

     ลงลายมอืชื่อ.....................................................ผู้รับมอบฉันทะ 
                 (........................................................................) 
 

     ลงลายมอืชื่อ.....................................................ผู้รับมอบฉันทะ 
                 (........................................................................) 
 

     ลงลายมอืชื่อ.....................................................ผู้รับมอบฉันทะ 
                 (........................................................................) 
 

 
อากรแสตมป ์

20.-บาท 
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หมายเหตุ:   
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี ้ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบยีนเปน็ผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งต้ังให้คัสโตเดียน 

(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น 
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะคือ 

2.1 หนังสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามมอบฉันทะแทน 
2.2 หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) 

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพยีงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งคณะกรรมการเป็นรายบุคคล 
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อแบบ

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 

 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ในการประชุมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าป ี
2562 ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเทวกรรมรังรักษ์ ชั้น 2 สโมสรทหารบก ตั้งอยู่เลขที่ 195 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวง
สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย กรุงเทพมหานคร หรือทีจ่ะพึงเล่ือนไปในวันเวลาสถานทีอ่ื่น 

--------------------------------------------------------------- 
วาระที.่................... เร่ือง.......................................................................................................................................................... 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้ 

 เห็นด้วย.......................................  ไม่เห็นด้วย..........................................  งดออกเสียง........................................... 
วาระที่.................... เร่ือง.......................................................................................................................................................... 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้ 

 เห็นด้วย.......................................  ไม่เห็นด้วย..........................................  งดออกเสียง............................................ 
วาระที่.................... เร่ือง.......................................................................................................................................................... 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้ 

 เห็นด้วย.......................................  ไม่เห็นดว้ย..........................................  งดออกเสียง........................................... 
วาระที่.................... เร่ือง.......................................................................................................................................................... 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้ 

 เห็นด้วย.......................................  ไม่เห็นด้วย..........................................  งดออกเสียง........................................... 
วาระที่.................... เร่ือง.......................................................................................................................................................... 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้ 

 เห็นด้วย.......................................  ไม่เห็นด้วย..........................................  งดออกเสียง........................................... 
 
 

หมายเหตุ:    1.    โปรดติดอากรแสตมป ์20.-บาท 
2. กรุณาแนบส าเนาบัตรประชาชน (ลงนามรับรองความถูกต้อง) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมใบมอบฉันทะ  

ฉบับนี้ 
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หน้า 1 ของ 1 

 

 
ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 

 
(1) ชื่อ-สกลุ  :  พลเอกจิรเดช คชรัตน์    
อาย ุ  :  72 ปี 
สัญชาต ิ  :  ไทย  

   วันเกิด                     :  21 มีนาคม 2492  
ที่อยู่ปัจจุบัน               :  บ้านเลขท่ี 6/97 ลาดพร้าว ซอย 25 ถนนลาดพร้าว 

แขวงจันทร์   เกษม เขตจัตุจักร กทม. 10900  
 

          ประวัติการศึกษา : 
-โรงเรียนเตรยีมทหาร รุ่นท่ี 9  

                           - โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ รุ่นท่ี 20  
                         - วิทยาลัยปอ้งกันราชอาณาจักร รุ่นท่ี 4515  
                         - หลักสูตรผูบ้ริหารระดับสูงวิทยาลยัตลาดทุน รุ่นที่ 6  

           - หลักสูตรกากับดูแลสาหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ของรัฐวิสาหกิจและ 
             องค์กรมหาชน ของสถาบันพระปกเกล้า (รุ่นพิเศษ )  

 
         ประสบการณ์ความรู้ความช านาญ  : 

  - สมาชิกสภานิติบญัญัติแห่งชาต ิปี 2549 – 2551  
  - กรรมการการประปานครหลวง ปี 2549 – 2552  

           - กรรมการบริหารองค์การอุสาหกรรมปา่ไม้ ปี 2550 – 2551  
  - กรรมการบริษัทการไฟฟ้าฝ่ายผลิต อินเตอร์เนช่ันแนล จากัด ปี 2551 – 2552  

            - กรรมการการเคหะแหง่ชาติ ปี 2552 – 2554  
   - ได้รับการแต่งตั้งเป็นตุลาการศาลทหารสูงสดุ ปี 2551 – 2552  

 
         ต าแหน่งที่ส าคัญทางทหาร : 

  - ปี 2534 ผู้อานวยการกองกิจการพลเรือนกองทัพภาคที่ 3  
 - ปี 2547 เสนาธิการกองทัพน้อยที่ 3  
 - ปี 2549 (เม.ย.) แม่ทัพน้อยที่ 3  
 - ปี 2549 (ต.ค.) แม่ทัพภาคที่ 3  
 - ปี 2550 ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก  
 - ปี 2551 รอง ผู้บัญชาการทหารบก 
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ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 

 
     (2)   ชื่อ-สกุล  :  นายชัชชัย ฉันทจินดา  

อาย ุ  :  61 ปี 
สัญชาต ิ  :  ไทย  
ที่อยู่ปัจจุบัน               :  บ้านเลขท่ี 48 หมู่บ้านกฤษดานคร 14 ซอยบรมราช

ชนนี 58 ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน  
                                 กรุงเทพ 10170 

 
ข้อมูลด้านการท างาน :  
ปัจจุบัน                -      ผู้บริหาร บริษัท ดิแอดไวเซอร์ จ ากัด 
                                 ประกอบธุรกิจท่ีปรึกษาการเงิน 

    2551 –  ปัจจุบัน   - กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที.เอส.แกรนิต จ ากัด 
          ประกอบูรกิจ โรงโม่หิน เพื่อการก่อสร้าง 
 2557 – 2560 - รองกรรมการผู้จัดการ (CF0) บริษัทอโกรเทคไทย จ ากัด 
   ประกอบธุรกิจผลติและจ าหน่ายปุย๋อินทรีย์และปุ๋ยเคม ี

2556 – 2559 - ประธานกรรมการบริหาร บริษัทฟีนิกซ์ประกันภัย (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
  ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย 
2554 – 2557 - ทีป่รึกษาผู้แทนการค้าไทย ส านักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
2554 - กรรมการช าระบัญชี บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (บสท.) 
  เป็นหน่วยงานของรัฐจัดตั้งข้ึนเพื่อแก้ไข้หนี้ท่ีไม่ก่อให้เกดิรายได้ของสถาบันการเงิน 
2551 – 2554  - กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบโรงงานไพ่ 
  เป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง 
2542 – 2554 - กรรมการผู้จัดการ บริษัทจินดาผล จ ากัด 
 ที่ปรึกษาทางการเงิน แก่ลูกนี้ ในการขอปรับโครงสรา้งหนี้กับสถาบันการเงินและปรับ   

โครงสร้างองค์กรให้แก่ลูกหนี ้
2548 – 2549          -     กรรมการตรวจสอบ บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จ ากัด 
  ประกอบธุรกิจด้าน น้ าประปา ถือหุ้นโดยบริษัทอีสวอเตอร์ จ ากัด (มหาชน) 
2548 – 2549 - อนุกรรมการกลัน่กรองคัดเลือกเอกชนเข้าลงทุน การประปาส่วนภูมิภาค 
  คัดเลือกบริษัทเอกชนเพื่อร่วมลงทนุกับการประปาส่วนภมูิภาค ในการผลิตน้ าประปาเพื่อ

จ าหน่ายให้กับผู้บริโภค ส าหรับโครงการที่การประปาส่วนภูมภิาคไมส่ามารถด าเนินการเอง
ได ้
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2548 – 2549 - อนุกรรมการเตรียมการแปลงสภาพเป็นบริษัท การประปาส่วนภูมภิาค 
  ศึกษาเตรียมการแปลงสภาพการประปาส่วนภูมิภาคเป็นบริษทัตามนโยบายของรัฐบาล

เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการท างานของการประปาส่วนภูมิภาค 
2540 – 2541 -  ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงนิ (สายงานธุรกจิหลกัทรัพย์) 
  บริษทัเงินทุนหลกัทรัพย ์นครหลวงเครดิต จ ากดั (มหาชน) 
  ดูแลงานบญัชีและการเงินทัว่ไป และรับผิดชอบดา้นการลงทุนของบริษทั อาทิ หุน้กู ้

หน่วยลงทุน แลอดจนบริหารหน้ี (ลูกคา้หลกัทรัพย)์ ท่ีมีปัญหา เป็นตน้ 
2439 – 2540 - รองกรรมการผู้จดัการ บริษัท ยูนแิฟคตอร่ิง แอนด์ ลสิซ่ิง จ ากดั 
  เป็นบริษทัในกลุ่มสหยเูน่ียน ดูแลการบริหารงานทัว่ไป (ดา้นสินเช่ือแฟคตอร่ิงและ

ลิสซ่ิง) และพฒันาระบบสารสนเทศขององคก์ร ปรับปรุงขั้นตอนการปฎิบติังานตลอดจบ
ริหารงานดา้น Treasury 

2537 – 2539 -  ผู้อ านวยการฝ่ายเช่าซ้ือและสินเช่ือเคหะ บริษัทเงนิทุนหลกัทรัพย์ นครหลวงเครดติ จ ากดั 
(มหาชน) 

  อ านวยสินเช่ือ วางแผนดา้นการตลาด ดา้นปฏิบติัการและบริหารหน้ีของสินเช่ือเคหะ เช่า
ซ้ือรถยนต ์รวมทั้งพฒันาระบบในหารอ านวยสินเช่ือและการติดตามหน้ีใหมี้ความ
กระชบัและรัดกมุ โดยมีการติดตามผลการติดตามหน้ีทุกสปัดาห์ และติดตามผลการ
อ านวยสินเช่ือ 

2537 – 2539 - กรรมการบริหาร บริษัทเอกนครหลวงลสิซ่ิง จ ากดั 
  เป็นบริษทัร่วมทุนระหวา่งบริษทัเงินทุนหลกัทรัพย ์นครหลวงเครดิต จ ากดั (มหาชน) กบั 

บริษทัเงินทุนหลกัทรัพย ์เอกสิน จ ากดั (มหาชน) ประกอบธุรกิจเช่าซ้ือรถจกัรยานยนต ์
2522 – 2537 -  ผู้จดัการฝ่ายสินเช่ือเคหะ บริษัทเงนิทุนหลกัทรัพย์ บุคคลภัย์ จ ากดั 
  รับผิดชอบในการอ านวยสินเช่ือโครงการ และสินเช่ือรายยอ่ย ตลอดจนบริหารหน้ีสิน

และเป็นผูรั้บมอบอ านาจในการด าเนินคดีกบัลูกหน้ีท่ีมีปัญหา เป็นสถาบนัท่ีร่วมงานเป็น
ระยะเวลา 15 ปี โดยเร่ิมงานตั้งแต่ระดบัเจา้หนา้ท่ีปฎิบติัการทางดา้นสินเช่ือ จนกระทัง่
เป็นผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทั 

2532 -  2536 - กรรมการบริหาร กองทุนส ารองเลีย้งชีพ บริษัทเงนิทุนหลกัทรัพย์ บุคคลภัย์ จ ากดั 
  เป็นกรรมการโดยไดรั้บการเลือกตั้งจากพนกังานบริษทั ในการดูแลการบริหารกองทุน

ส ารองเล้ียงชีพ 
 
ข้อมูลด้านการศึกษา และอบรม : 
วุฒิการศึกษา : -       ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต (การเมือง) มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

- นิติศาสตร์มหาบณัฑิต (กฎหมายการเงินและภาษีอากร) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
- รัฐประศาสนศาสตร์มหาบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
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- บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัศรีปทุม 
- บริหารธุรกิจบณัฑิต (การบญัชี) มหาวทิยาลยัราค าแหง 
- นิติศาสตร์บณัฑิต มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

  
 การอบรม : -  การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชนระดบัสูง (ปรม.3) สถาบนัพระปกเกลา้ 
  - การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะส าหรับนกับริหารระดบัสูง (ปศส.5) สถาบนัพระปกเกลา้ 
  - ธรรมาภิบาลส่ิงแวดลอ้มส าหรับนกับริหารระดบัสูง 
   กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

- หลกัสูตร Direct Accreditation Program 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- หลกัสูตร Audi Committee Program 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- โครงการพฒันาผูบ้ริหารบริษทัเงินทุน รุ่นท่ี 9 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ร่วมกบัสมาคมบริษทัเงินทุน 

- โครงการพฒันาผูบ้ริหารอสงัหาริมทรัพย ์รุ่นท่ี 7 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
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 ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 

 
     (3)   ช่ือ-สกลุ  :  นายเสาวภกัด์ิ สกลุโรมวิลาส  

อาย ุ  : 61 ปี 
สญัชาติ  :  ไทย  

   วนัเกิด                            :  19 เมษายน 2501 
ท่ีอยูปั่จจุบนั                   :   51/47 หมู่บา้นสุขวลิล่า ซอยรามค าแหง 96 ถนน

รามค าแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง 
กรุงเทพมหานคร 

ประวตักิารศึกษา :           -       ปริญญาโท นิติศาสตร์มหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามค าแหง ปีการศึกษา 2546 
    - ปริญญาตรี นิติศาสตร์บณัฑิต มหาวทิยาลยัราค าแหง ปีการศึกษา 2525 

                                        -        ประโยควชิาชีพชั้นตน้ (ปวช) โรงเรียนดุสิตพาณิชยการ กรุงเทพมหานคร 
                                        -        มธัยมศึกษา โรงเรียนปากพนงั อ าเภอปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช 
ข้อมูลด้านการท างาน : - ทนายความ/ ท่ีปรึกษาส านกังานกฎหมายมหาชนธุรกิจ 

-  คณะกรรมการบริหารสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถมัภ ์วาระปี 2559 - 2562  
 ต  าแหน่ง อุปนายกฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย 

  
ประวตักิารท างานในอดตี:-     อดีตผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายกฎหมาย ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ 
 
ประวตักิารท างานทางสังคมและวชิาการ : 

                  ปัจจุบนั : - กรรมการชมรมชาวปากพนัง จงัหวดันครศรีธรรมราช (กรุงเทพมหานคร) 
                  อดีต : - กรรมการบริหาร สมาคมทนายความแห่งประเทศไทย 
                  อดีต : - อุปนายก สมาคมชาวใต้จงัหวดัจนัทบุรี 
                  อดีต : - เลขานุการคณะกรรมาธิการกจิการองค์กรตามรัฐธรรมนูญและตดิตามงบประมาณ

วุฒิสภา  
                  อดีต : - อาจารย์พเิศษ มหาวทิยาลยัราชภฎันคร (กรุงเทพมหานคร, ศูนย์บริการการศึกษา  

จงัหวดัระยอง) 
-  อาจารย์พเิศษ มหาวทิยาลยับูรพา (บางแสน) 

 
      หลกัสูตรการศึกษา ณ ปัจจุบนั : 
               ผูบ้ริหารกระบวนการยติุธรรมระดบัสูง (บยส รุ่น 22) 
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 ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
 

     (4)   ช่ือ-สกลุ  :  นายนิรันดร์ ชินรักษบ์ ารุง 
อาย ุ  : 57 ปี 
สญัชาติ  :  ไทย  

   วนัเกิด                            :  8 มิถุนายน 2505 
ท่ีอยูปั่จจุบนั                   :   144/35 หมู่บา้น นนัทวนัท ์รามอินทรา คูบ้อน 27 
 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางแขน 

กรุงเทพมหานคร  
 
ประสบการณ์การท างาน :   

   ปี 2560 –  ปัจจุบัน       -       Fiber One Plc. 
                                            บริษทัท าหนา้ท่ีเป็นผูใ้หบ้ริการเครือขา่ยใยแกว้น าแสง ซ่ึงเป็นการติดตั้งสายเคเบ้ิลใย 

แกว้น าแสงในอาคาร ซ่ึงครอบคลุมเครือข่ายอินเตอร์เน็ตทั้งหมด โดยลูกคา้หลกัคือผู ้
ใหบ้ริการอินเตอร์เน็ตในประเทศไทย 

- ด ารงต าแหน่ง กรรมการบริหาร 
 มีหนา้ท่ีเสนอแนะแนวคิดเก่ียวกบัการดูแลบริหารจดัการบริษทัในเร่ืองของค่าใชจ่้าย งบ

ดุล และหลกัเกณฑใ์นการปฎิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
ปี 2558 – 2559           -  Blisstel Plc. 
 บริษทัเป็นผูดู้แลรับเหมาการดูแลระบบ  เก่ียวกบัการส่ือสารโทรคมนาคม ดิจิตอล และ

ซอฟทแ์วร์ 
-        ด ารงต าแหน่ง ผูบ้ริหารสูงสุดา้นการบญัชีและการเงิน (CFO) และคณะกรรมการ 
      บริหาร 
    มีหนา้ท่ีจดัการดูแลเร่ืองการเงินการบญัชี  ยกระดบัการควบคุมการใชอิ้นเตอร์เน็ตและ  
การจดัการความเส่ียง ตามแผนการบริหารจดัการของบริษทั  

- เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่การท าธุรกรรมทั้งหมดนั้นไดรั้บการลงรายการบญัชีอยา่งถูกตอ้งและถูก
ตามกฎระเบียบและขอ้บงัคบั 

- พฒันาความมัน่คงทางการเงินและกระบวนการท างานทางการเงินเพ่ือใหแ้น่ใจวา่
เหมาะสมกบั บริษทั และอยูภ่ายใตก้ารด าเนินการติดตามและประสิทธิภาพท่ีดี 

- ติดตามและรายงานผลการด าเนินงานทางการเงินคาดการณ์สถานะทางการเงินและ
แนะน าแผนทางการเงินและกลยทุธ์ในการบริหารจดัการ 

 ปี 2554 – 2559 - United Overseas Bank (Thai) Plc 
.
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  -         ด ารงต าแหน่ง รองประธานรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ในสายงานธุรกิจธนาคารพาณิชย ์
               
   หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบ : 

  - กลุ่มลูกคา้ธนาคารพาณิชยเ์ป็นลูกคา้ในกลุ่มตลาดระดบักลางจ าแนกตามมูลค่าการขาย
ระหวา่ง 400 ลา้นบาท ถึง 2,400 ลา้นบาท ครอบคลุมอุตสาหกรรมทุกประเภท การ
ก่อสร้าง, อสงัหาริมทรัพย,์ การคา้ การผลิตและอ่ืน ๆ 

  - วเิคราะห์ความเป็นไปไดข้องโครงการกระแสเงินสดของโครงการและโครงสร้างทาง
การเงินเพ่ือก าหนดระดบัของการมีส่วนร่วมในการขยายสินเช่ือ หรือการกูย้มื 

  - ประเมินและใหค้  าแนะน าตามความจ าเป็นต่อคณะกรรมการสินเช่ือเพ่ือประเมินลดและ
ควบคุมความเส่ียงในปัจจุบนั หรือท่ีคาดวา่จะไดรั้บ   เงินลงทุนท่ีเกิดจากการละเมิดฝ่า
ฝืนหรือไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดกฎหมายกฎระเบียบขอ้บงัคบัการปฏิบติัท่ีก าหนด
นโยบายภายในและขั้นตอนหรือมาตรฐานทางจริยธรรม 

  - ใหค้  าปรึกษาแก่ลูกคา้ในฐานะหุน้ส่วนธุรกิจ 
  - ดูแลและเสริมสร้างความสมัพนัธ์กบัลูกคา้และหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ 
  - เป็นผูน้ าและฝึกฝนทีมงาน ใหท้ างานมีประสิทธิภาพและอยูใ่นกฎระเบียบของทาง

ธนาคาร 
 ปี 2550 – 2554 - Financial Sector Restructuring Authority (FRA) 

-     FRA ก่อตั้งข้ึนเพ่ือแกไ้ขปัญหาวกิฤตการณ์ทางการเงินในประเทศ 
-     ด ารงต าแหน่ง ผู้จดัการพเิศษ  
- หนา้ท่ีหลกัคือรวบรวมขอ้มูลและทรัพยสิ์นของบริษทัท่ีถูกปิดกิจารเพ่ือน าเขา้ขั้นตอน

การประมูล และช่วยใหก้ารด าเนินการไม่ติดขดัภายใตเ้ง่ือนไขของกฎหมายลม้ละลาย 
- เป็นเวลามากกวา่ 3 ปี ท่ีถูกมอบหมายใหดู้แล 3 บริษทั คือ Thai Oversea Trust Finance 

and Securities Co.,Ltd., Pacific Finance and Securities Plc., and Nithipat Capital Plc. 
 ปี 2549 – 2550 - ASEC Finance and Secutities Co.,Ltd. 

 - ด ารงต าแหน่ง รองประธานฝ่ายสินเช่ือและการตลาด 
 - บริษทัเป็นบริษทัยอ่ย ของ ธนาคารแห่งเอเชีย (มหาชน) จ ากดั (ซ่ึงถูกซ้ือกิจการจาก   

ธนาคารยโูอบีของ ประเทศสิงคโปร์และ ไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น United Overseas Bank 
(Thai) Plc. ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 

ปี 2537 – 2539 - ITF Finance and Securities Plc. 
 - ด ารงต าแหน่ง รองกรรมการผูจ้ดัการในฐานะหวัหนา้ฝ่ายการเงินอสงัหาริมทรัพย ์

 ปี 2534 – 2537  - Nithipat Capital Plc. 
  - ด ารงต าแหน่ง ผูช่้วยรองประธาน ฝ่ายการเงินโครงการ 
 



สิง่ที่สง่มาด้วย 7 (7.4) 

 
 
 
 

หน้า 3  ของ 3 

 

  
 ปี 2532 – 2534 - National Finance and Securities Plc. (บริษัทเงนิทุนหลกัทรัพย์แห่งชาต)ิ 
  - ด ารงต าแหน่ง ผูช่้วยผูจ้ดัการ แผนกสินเช่ือธุรกิจ 
   บริษทัไดรั้บการเปล่ียนเป็นธนาคารและไดเ้ปล่ียนช่ือเป็นธนาคารธนชาติ 
 ปี  2531 – 2523 - Siam City Bank Plc. (ธนาคารนครหลวงไทย) 
  - ด ารงต าแหน่ง เจา้หนา้ท่ีสินเช่ือ ฝ่ายสินเช่ือส านกังานใหญ่ 
  ปี 2538 – 2531 - สถาบันวจิยัทางสังคม มหาวทิยาลยัจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
  - เป็นผูช่้วยวจิยั หรือ ผูร่้วมคิดคน้งานวจิยัในหลายโครงการท่ีเก่ียวขอ้งกบัเศรษฐกิจ 
 ปี 2536 – 2539  -  หนังสือพมิพ์เดลีน่ิวส์ ทีเ่กีย่วกบัข่าวการเมือง   และเศรษฐกจิ 
  - เป็นผูส่ื้อข่าว โดยสนใจในเร่ืองการท าข่าวเศรษฐกิจ 
 

การศึกษา :  
            ปี 2532           - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ เศรษฐกิจมหภาค จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

            ปี 2526           -        ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ การพฒันาเศรษฐกิจ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
 
       การฝึกงาน : 
            ปี 2559          -        Strategic CFO in Capital Market Program, SET 
 
       เกยีรตนิิยม :  
             ปี 2532          -        รางวลัวทิยานิพนธ์ยอดเยีย่มของสถาบนัสงัคมศาสตร์แห่งประเทศไทย 
                                                           Social Science Association of Thailand Award for the excellent Thesis 
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ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
 

     (5)   ช่ือ-สกลุ  :  นายอาณฐัชยั รัตตกลุ 
อาย ุ  :  65 ปี 
สญัชาติ  :  ไทย  

   วนัเกิด                            :  17 ตุลาคม 2497 
ท่ีอยูปั่จจุบนั                   :  6/133 ชั้น 28 สุขมุวทิ 21 อาคารลาสโคลินาส 
 แขวงคลองเตย เขตวฒันา กรุงเทพฯ 
ท่ีท างาน                         :  ศูนยน์โยบายสาธารณะและการจดัการ 
                                          มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต อาคาร 1 ชั้น 6 

         ถนนพฒันาการ พฒันาการ 37 แขวง/เขตสวนหลวง 
                        กรุงเทพมหานคร 10250 
 
 การศึกษา : - มธัยมศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั พ.ศ. 2515 
   - ปริญญาตรีทางเศรษฐศาสตร์ (มหาวทิยาลยัรามค าแหง รุ่นท่ี 2) พ.ศ. 2518 
   - ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์ (Dean List –  เกียรตินิยม) หมาวทิยาลยั Southern 
     California (USC) ปี ค.ศ. 1979, สหรัฐอเมริกา 
   - ผนวชเป็นพระภิกษุ ของวดัราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวหิาร ศึกษาพระธรรม 
    วนิยั (พ.ศ. 2522) 
  -  ปริญญาเอกทางปรัชญา สาขารัฐประศาสนศาสตร์ วชิาเอกนโยบายสาธารณะ (Ph.D.) 
   มหาวทิยาลยัรามค าแหง รุ่นท่ี 3 พ.ศ. 2551 
  - ปริญญาบตัร วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (ปรอ. 1) พ.ศ. 2532 
  -  ประกาศนียบตัรชั้นสูงการปกครองและการบริหารองคก์ารในสหรัฐอเมริกา 
    มหาวทิยาลยั Southern California (USC) ค.ศ. 1979 
  - ประกาศนียบตัรชั้นสูงนกัปกครองและการบริหารเมือง (สถาบนัเอเชียและเทคโน 
   โลย,ี AIT) พ.ศ.  2524 
  - ประกาศนียบตัรชั้นสูงสถาบนัพระปกเกลา้หลกัสูตร “การเมืองการปกครองในระบอบ 
   ประชาธิปไตยส าหรับนกับริหารระดบัสูง” (ปปร. 5) พ.ศ. 2546 
  -  ประกาศนียบตัรชั้นสูง วปอ. หลกัสูตรการจดัการสมยัใหม่ รุ่นท่ี 1 (วปรอ. กจ.1) 
   พ.ศ. 2547 
  - ประกาศนียบตัรชั้นสูง วปอ. หลกัสูตรการบริหารการจดัการดา้นความมัน่คงขั้นสูง  
   (วปอ.มส.1) พ.ศ. 2553 
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  - ประกาศนียบตัรชั้นสูง ระดบัหวัหนา้ผูใ้หก้ารศึกษาฝึกอบรมผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ  
   (Leader Training Course LTC.) พ.ศ. 2553 
  
 ต าแหน่งในปัจจุบัน : - ไดรั้บการทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหด้ ารงต าแห่งกรรมการผูท้รงคุณวฒิุ สภา 
    ลูกเสือไทย  
   - กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ ในคณะกรรมการสภาการศึกษา 
   - ผูอ้  านวยการศูนยน์โยบายสาธารณะและการจดัการ มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑิต 
   - ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารบริษทั Dearborn International Corp., Ltd. (Logistics) 
   - ท่ีปรึกษาประธานฯ โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ 
   - เลขาธิการ สมาคมมิตรภาพไทย – เกาหลี 
      - เลขาธิการมูลนิธิลูกเสือโลก แห่งประเทศไทย 
   - ท่ีปรึกษาคณะกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) 
   - ท่ีปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ ดา้นการคมนาคมทางบกและทางราง 
   - กรรมการผูท้รงคุณวฒิุในคณะกรรมการคดัเลือกและคณะกรรมการก ากบัดูแล 
    รัฐวสิาหกิจ 
 
 ประสบการณ์การท างานเคยท างานทั้งภาครัฐและเอกชน : 
   - สมาชิกสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ (พ.ศ. 2555 – 2557) 
   - กรรมการบริหารเครือข่ายร่วมขบัเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ (พ.ศ. 2558 – 2560) 
   - ท่ีปรึกษาคณะกรรมการองคก์ารรถไฟฟ้ามหานคร (รฟม.) (พ.ศ. 2541-2543 และพ.ศ. 
    2550) ท าหนา้ท่ีก ากบัดูแลดา้นพฒันาธุรกิจ, บริหารความเส่ียงและก ากบัดูแลกิจการท่ีดี, 
    กลัน่กรองและพิจารณาเสนอความเห็นแก่คณะกรรมการ รฟม. 
   - ท่ีปรึกษาผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2539 – 2543) 
   - ท่ีปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (พ.ศ. 2526 - 2532)  
   - ผูเ้ช่ียวชาญประจ าตวั ส.ส. นายพิชยั รัตตกลุ (พ.ศ. 2539 – 2543) 
   -  ท่ีปรึกษาบริษทั GE Capital Southeast Asia (พ.ศ. 2537 – 2538) 
   - ผูจ้ดัการทัว่ไปฝ่ายประสานงานและวางแผนบริษทั มินิแบร์ จ ากดั, ประเทศญ่ีปุ่น  
    และผูจ้ดัการบริษทั MINEBEA VENTURE CAPITAL (พ.ศ. 2533 – 2536)  
   - ผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจและส านกักรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ธนาคารนครหลวงไทย 
    จ ากดั (พ.ศ. 2526 – 2533) 
   - ผูช้  านาญการประจ าคณะกรรมาธิการ การเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบญัญติัแห่งชาติ 
     (พ.ศ. 2557 – 2560) 
   - ผูช้  านาญการประจ าคณะกรรมาธิการการเงินการคลงัการธนาคารและสถาบนัการเงิน 
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    คณะกรรมาธิการการต่างประเทศสภาผูแ้ทนราษฎร และท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการ 
    กิจการเยาวชนสตรีและผูสู้งอาย ุสภาผูแ้ทนราษฎร (พ.ศ. 2539 – 2543) 
   - ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิคณะกรรมาธิการการการเงิน การคลงัฯ วฒิุสภา และสภาผูแ้ทน- 
    ราษฎร (2553 – 2557) 
   - ท่ีปรึกษารัฐมนตรีวา่การกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร (นายจุติ – 
    ไกรเลิศ (พ.ศ. 2554) 
   - ท่ีปรึกษารัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงพาณิชย ์(นายอลงกรณ์ พลบุตร) 
     (พ.ศ. 2553 – 2554) 
   - ท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการพฒันาเศรษฐกิจ สภาผูแ้ทนราษฎร (พ.ศ. 2552 – 2554) 
   - ท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการพฒันาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วฒิุสภา 
     (พ.ศ. 2551 – 2554) 
   - ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิประจ าคณะกรรมาธิการกิจการองคก์รตามรัฐธรรมนูญและติดตาม 
    การบริหารงบประมาณ วฒิุสภา (พ.ศ. 2553 – 2554) 
   - อนุกรรมาธิการกิจการลูกเสือ ในคณะกรรมาธิการการศึกษา วฒิุสภา 
     (พ.ศ. 2552 – 2554)  
   - อนุกรรมการเพื่อติดตามการด าเนินงานตามยทุธศาสตร์การพฒันาบุคลากรขององคก์ร 
    ปกครองส่วนทอ้งถ่ินส านกันายกรัฐมนตรี โดยการแต่งตั้งของ นายกรัฐมนตรี 
    (นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ) (2553 – 2555) 
   - กรรมการผูจ้ดัการโรรงแรมนิโกม้นานคร (NIKKO HOTEL, BANGKOK) 
    (พ.ศ. 2540 – 2541) 
   - ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และผูอ้  านวยการการตลาดบริษทั เยาวราช จ ากดั 
    (พ.ศ. 2522 -  2533) 
   - กรรมการรองผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั กระทิงแดง (ประเทศจีน) (พ.ศ. 2538 – 2541) 
   - ผูอ้  านวยการองคก์ารฟอกหนงั กระทรวงกลาโหม (พ.ศ. 2548) 
   - อาจารยพ์ิเศษประจ าคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
    (NIDA), วทิยากรพิเศษสถาบนัจิตวทิยาความมัน่คงแห่งชาติ, อาจารยพ์ิเศษ 
    คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั และมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
   - ประธานคลงัสมองวทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร สาขาสงัคมจิตวทิยา (พ.ศ. 2522) 
   - รองประธานคนท่ี 1 คณะท างานการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม สภาท่ีปรึกษา 
    เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ (พ.ศ. 2557) 
 
  กจิกรรมการศึกษาดูงานและเป็นผู้แทนประเทศไทยในต่างประเทศ : 
   - สหรัฐเอมริกา, แคนาดา, เมก็ซิโก, เปอร์โตริโก, นิคารากวั, บราซิล, อาร์เจนตินา, ชิลี, 
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    องักฤษ, ฝร่ังเศส, สวสิเซอร์แลนด,์ นอร์เวย,์ ฮอลแลนด,์ ไอร์แลนด,์ สก๊อตแลนด,์ 
    อิตาลี, สเปน, โปรตุเกต, กรีซ, ตุรกี, เยอรมนี, ออสเตรีย, ฟินแลนด,์ รัสเซีย, ยโูกสลาเวยี 
 
    สโลวาเนีย, โมร็อคโค, อียปิต,์ ซีนีเกิล, แอฟริกาใต,้ สหรัฐอาหรับเอมิเรต, การ์ตา้,  
    อิหร่าน, อินเดีย, เนปาล, บงัคลาเทศ, ศรีลงักา, พม่า, ล่าว, เขมร, เวยีดนาม, มาเลยเ์ซีย, 
    สิงคโปร์, อินโดนีเซีย, บรูไน, ฟิลิปปินส์, ออสเตรเลีย, ฮ่องกง, มาเก๊า, ไตห้วนั, จีน 
    ญ่ีปุ่น, เกาหลีเหนือ และเกหลีใต ้
     
 กจิกรรมดเีด่นและเกยีตปิระวตั ิ:  
   - ไดรั้บโปรดเกลา้ฯ ใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการผูท้รงคุณวฒิุสภาลูกเสือแห่งชาติ 
    ตั้งแต่ พ.ศ. 2527 ถึงปัจจุบนั กรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ (2527-2560) และกงสุล 
    กิตติมศกัด์ิสาธารณรัฐนิคารากวัประจ าประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2534 – 2548 
   - ไดรั้บแต่งตั้งจากนายารัฐมนตรีใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 8  
    สมยั ตั้งแต่ พ.ศ. 2527 – ปัจจุบนั 
   - ไดรั้บพระราชทานพระบรมราชานุญาติใหเ้ป็นวทิยากรในโครงการหนงัสือสารานุกรม 
    ไทยส าหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค ์(พ.ศ. 2529) 
   - ไดรั้บพระราชทานรางวลัเอกสารวชิาการดีเด่น “หลกัฐานประวติัศาสตร์การเมืองการ 
    ปกครองไทยจากการศึกษาการไปรษณีย”์ ของสถาบนัพระปกเกลา้ (พ.ศ. 2546) 
   - ไดรั้บการคดัเลือกใหเ้ป็นนกัศึกษาระดบัดี (Dean List) ของมหาวทิยาลยั Southern  
    California (USC) สหรัฐอเมริกาและเป็นผูแ้ทนของมหาวทิยาลยั USC ประจ าประเทศ 
    ไทย 
   - เป็นบุคคลตวัอยา่งประจ าปี 2534 ประเภทนกับริหารละส่งเสริมการลงทุนโดยหนงัสือ 
    พิมพเ์สน้ทางเศรษฐกิจ 
   - ไดรั้บเลือกใหเ้ป็นศิษยเ์ก่าดีเด่น 1 ใน 10 คนท่ีไดส้ร้างช่ือเสียงใหก้บัมหาวทิยาลยั 
    รามค าแหงและท าประโยชนใ์หก้บัประเทศชาติในสาขาอาชีพ พ.ศ. 2536 และรางวลั 
    “ความส าเร็จแห่งวชิาชีรามฯ” พ.ศ. 2553 
   - นายกสมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบนั (พ.ศ. 2520 – 2532) 
   - ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยาของสภาอุตสาหกรรมไทย (พ.ศ. 2530 – 2535) 
  - นายกสมาคมเทควนัโดแห่งประเทศไทยคนแรกและกรรมการโอลิมปิกสากลแห่ง 
   ประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ ์(พ.ศ. 2528 – 2531) 
  - นายกก่อตั้งสโมสรโรตารีกรุงเทพคลองเตย (พ.ศ. 2540) 
  - นายกสมาคมเศรษฐศาสตร์มหาวทิยาลยัรามค าแหง (พ.ศ.2529 – 2532) 
  - ประธานชมรมลูกเสือต่อตา้นยาเสพติด และเคยเป็นผูแ้ทนรัฐบาลไทยร่วมการประชุม 
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   การแกไ้ขปัญหายาเสพติดโลก ณ องคก์ารสหประชาชาติสหรัฐอเมริกา  
   (พ.ศ. 2541 – 2543) 
  - ประธานโครงการ “80 ลา้นความดีลูกเอไทย เทิดไทอ้งคพ์ระประมุขคณะลูกเสือแห่ง 
   ชาติ” และผูริ้เร่ิมโครงการ “100 ลา้นความดี 100 ปีลูกเสือไทย” (พ.ศ. 2548 - 2553) 
  - เลขานุการโครงการท าความดี จิตอาสู่สากล, ผูต้รวจการลูกเสือฝ่ายต่างประเทศ 
  - ประธานสร้างเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ รามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ และเหรียญลูกเสือ 
   ยัง่ยนื (พ.ศ. 2530 และ พ.ศ. 2548) 
  - กรรมการบริหารจดัการแข่งขนักีฬาเอเชียนเกมส์ คร้ังท่ี 13 (พ.ศ. 2540 – 2541) 

 - ประธานคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลจากการศึกษาธิการของรอง
นายกรัฐมนตรี (พลเอกยทุธศกัด์ิ ศศิประภา) (พ.ศ. 2555) 

 - Board Governor Member of Chiva-Som International Health and SPA Hua-Hin 
  (พ.ศ. 2534 – ปัจจุบนั) 
 - รองประธานคณะกรรมการผูท้รงคุณวฒิุ สภาลูกเสือไทย (พ.ศ. 2557 – 2560) 
 

เคร่ืองราชอสิริยาภรณ์และเหรียญตรา : 
  - มหาปรมาภรณ์ชา้งเผือก (ม.ป.ช.) พ.ศ. 2551 
  - มหาวชิรมงกฎุ (ม.ว.ม.) พ.ศ. 2546 
  - ประถมาภรณ์ชา้งเผือก (ป.ช.) พ.ศ. 2541 
  - ประถมาภรณ์มงกฎุไทย (ป.ม.) พ.ศ. 2536 
  - รามกีรติลูกเสือสดุดี ชั้นพิเศษ (ร.ก.ต.) พ.ศ. 2535 
  - จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ (จ.ด.) พ.ศ. 2543 
  - เหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นท่ี 1 พ.ศ. 2528 
  - เหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นท่ี 1 พ.ศ. 2534 
  - The Order of Jose T. Demarcoleta of The Republic of Nicaragua Knight 
   Commander Medal (ชั้นอศัวนิ) พ.ศ. 2542 
  - The Order of Diplomatic Service Merit of The Republic of Korea Sungnye Medal 
   (ชั้นอศัวนิ) พ.ศ. 2554 
  - First Class of Distinguished Service Cross (Hong Kong) พ.ศ. 2537 
  - อิสริยาภรณ์ลูกเสือชั้นสูงสุดของประเทศสิงคโปร์ (Golden Lion), พ.ศ. 2540 
   ประเทศอินเดีย (Silver Elephant), พ.ศ. 2542, ประเทศญ่ีปุ่น (Medal of Honor for 
   Distinguished Contribution พ.ศ. 2557 ประเทศฟิลิปปินส์ (President’s Award)  
   พ.ศ. 2557 ประเทศอินโดนีเซีย (Satyawira Madya) พ.ศ. 2559 และจากประเทศบงัคลา

เทศ (Silver Tiger) พ.ศ. 2560 
  - เหรียญลูกเสือสรรเสริญภาคพ้ืนเอเชียแปซิฟิก พ.ศ. 2530, 2543 
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การกฬีาและงานอดเิรก :   
  -  อดีตนกัวา่ยน ้ าทีมชาติ, นกักีฬากอลฟ์สมคัรเล่น, นกักีฬายงิปืนพกป้องกนัตวั, 
   นกักีฬายโูด และ เทควนัโด (คุณวฒิุสายด า 5 ดัง่) 
  - เป็นคนไทยคนแรกท่ีไดรั้บเชิญประกวด Stamp ในระดบั World Championship 
 
   และไดรั้บรางวลัเหรียญทองใหญ่ระดบัโลกหลายคร้ังจากผลงานการสะสมแสตมป์ 
   ไทย ส าหรับเยาวชน โดยพระราชประสงคใ์นพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั 
 
ผลงานการเขียน :  
  - นโยบายศาสตร์ (พ.ศ 2552)  
  - การบริหารการพฒันา (พ.ศ. 2553) 
  - การปฎิวติัคน สร้างพลเมืองดี (พ.ศ. 2552) 

 - สิทธิบตัรยากบัผลประโยชนข์องชาติ (เอกสารงานวจิยัเสนอต่อวทิยาลยัป้องกนัราช 
  อาณาจรั) (พ.ศ. 2532)  
 - การลูกเสือกบัการพฒันาประเทศ (พ.ศ. 2554) 
 - หลกัฐานทางประวติัศาสตร์การเมืองการปกครองไทยจากการศึกษาการไปรษณีย ์
  (เอกสารวขิาการงานวจิยัส่วนบุคคล เสนอต่อสถาบนัพระปกเกลา้ และไดรั้บพระราช 
    ทานรางวลัระดบั “ดี”) (พ.ศ. 2548) 
 - ต านานไปรษณียไ์ทย พ.ศ. 2242 – 2500 เล่ม 1 และเล่ม 2 (พ.ศ. 2528), (พ.ศ. 2535) 
 - สารานุกรมส าหรับเยาวชนไทย เล่มท่ี 2 เร่ือง “แสตมป์” (พ.ศ. 2529) 
 - ดุษฏีนิพนธ์ นโยบายการขนส่งมวลชนของประเทศไทย : กรณีศึกษาระบบรถไฟฟ้า

ขนส่งมวลชนสาธารณะ (พ.ศ. 2551) 
 - งานวจิยั “ยทุธศาสตร์การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัของทุนมนุษย ์เพ่ือเผชิญ

ส่ิงทา้ทายในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ศูนยอ์าเซียนและเอเชียศึกษา  สถาบนั
บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (พ.ศ. 2557) 

 - The Comparative Study of Key Success Factors and Barriers of Education Policy In 
ASEAN Member Countries: A Focus On The Higher Education 

 - Human Capital Development : Thailand’s Challenge As ASEAN Tourism HUB 
 - The Strategies For Enhancing Tourism SMES’s Competitiveness : Challenge To 

Thailand Tourism Sector Under AEC’s Liberalized Trade in Services 
 - หวัหนา้งานวจิยั “การแกไ้ขปัญหาจราจรของ กทม. และปริมณฑลสู่เมืองและการ

เดินทาง” สภานิติบญัญติัแห่งชาติ 
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     (6)   ช่ือ-สกลุ  :  นายณกฤช เศวตนนัทน์ นบ.(เกรียตินิยม) นม.นบท. 

อาย ุ  :  56 ปี 
สญัชาติ  :  ไทย  

   วนัเกิด                            :  13 มกราคม 2506 
ท่ีอยู ่                              :  7/346 ซ.วภิาวดีรังสิต 36 แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร 
 กรุงเทพมหานคร 

  
ประวตักิารศึกษา :   
    ปี 2524 - นิติศาสตร์บณัฑิต (เกียรตินิยม) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
    ปี 2529 - เนติบณัฑิตไทย 
    ปี 2532 - นิติศาสตร์มหาบณัฑิต (LL.M.) University of California, Los Angeles (UCLA) 
 
ประวตักิารท างาน : 
    ปี 2524 – 2531 - ท่ีปรึกษากฎหมายและทนายความ ส านกังานแชนดเ์ล่อร์และทองเอก กรุงเทพฯ 
    ปี 2532 – 2537 - ท่ีปรึกษากฎหมายและทนายความ ส านกังาน Frank, Greenberg & Simone, 
  Los Angeles, U.S.A. 
    ปี 2538 – 2539 - ท่ีปรึกษากฎหมายและทนายความ ส านกังาน White & Case 
    ปี 2539 0 2540 - หุน้ส่วนส านกังานกฎหมาย Bangkok Attorney 
    ปี 2554 – ส.ค. 57 -   ท่ีปรึกษารองประธาน กสทช. 
    ปี 2540 – ปัจจุบนั - ประธานและกรรมการผูจ้ดัการบริษทัส านกังานเจมส์ แอนด ์พาร์ทเนอร์จ ากดั 
 
    มีประสบการณ์ในการท างานเป็นท่ีปรึกษากฎหมายและทนายความมากกวา่ 30 ปี ทั้งในประเทศไทย และประเทศ

สหรัฐอเมริกาและทั้งท่ีเก่ียวกบักฎหมายไทยและกฎหมายระหวา่งประเทศ โดยมีความเช่ียวชาญทางกฎหมาย
หุน้ส่วนบริษทั การจดัตั้งบริษทั และกฎหมายหลกัทรัพย ์(Securities Law) ตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์ปี พ.ศ. 2533 มีประสบการณ์ในการใหบ้ริการทางกฎหมายเพ่ือใหบ้ริษทัลูกความรายต่างๆ ได้
เขา้เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) นอกจากนั้นไดรั้บการมอบหมายและความไวว้างใจจาก
ลูกความและบริษทัท่ีมีช่ือเสียงจ านวนมากตลอดจนหน่วยงานราชการ เช่น กรมควบคุมมลพิษ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม โดยปฎิบติัหนา้ท่ีปรึกษากฎหมายและทนายความใหก้บัทางราชการ ใน
โครงการแลคดีระดบัประทศหลายเร่ืองในระหวา่งปี พ.ศ. 2546 – 2550 จนเป็นผลส าเร็จต่อทางราชการ อีกทั้ง
เป็นผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นกฎหมายโทรคมนาคม ไดรั้บเชิญใหเ้ป็นวทิยากรรายการโทรทศัน์ กบัเป็นผูเ้ขียน 
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 บทความประจ าเก่ียวกบักฏหมายโทรคมนาคม ในหนงัสือพิมพก์รุงเทพธุรกิจ หนงัสือพิมพห์ระชาชาติธุรกิจ 

และหนงัสือพิมพ ์Telecom & Innovation Journal นิตยสาร CIO WORLD และนิตยสารประจ าเดือนของ
ส านกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) 
(Telecom Status) รวมมากกวา่ 400 บทความ ตั้งแต่ตน้ปี พ.ศ. 2533 จนถึงปัจจุบนั 

 
ประวตักิารอบรม : 
    ปี 2531 - จบหลกัสูตรกฎหมายเปรียบเทียบ (Comparative Law) จากมหาวทิยาลยัดลัลสั 
   (University of Dallas) Texas ประเทศสหรัฐอเมริกา 
    ปี 2547 - จบหลกัสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน ส าหรับนกับริหารระดบัสูง  
   รุ่นท่ี 3 สถาบนัพระปกเกลา้ 
    ปี 2555 - รับการอบรมหลกัสูตร “PURC / World Bank International Training Program on  
   Utility Regulation and Strategy” จาก University of Florida (UF), รัฐฟลอริดา้  
   ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหวา่งวนัท่ี 9 – 20 มกราคม 2555 
    ปี 2555 - รับการอบรมหลกัสูตร “Practicing Leadership in a Political Environment” จาก 
   University of Florida (UF), รัฐฟลอริดา้ ประเทศสหรัฐอเมริกา วนัท่ี 21 มกราคม 2555 
    ปี 2555 - รับการฝึกอบรมหลกัสูตร “Telecom Regulations in the Age of Convergence  

(Intermediate Level)” จดัโดยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ร่วมกบั Blanquena Communications School, 
Ramon Llull Universtiy ท่ีกรุงเทพมหานคร ประทศไทย ระหวา่งวนัท่ี 16 -18 กค. 2555 

    ปี 2555 - รับการฝึกอบรมหลกัสูตร “Spectrum Management and Outlook Planning” จดัโดย
สหภาพโทรคมนาคมระหวา่งประเทศ (ITU Regional Office of  Asia and the Pacific) 

  กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ระหวา่งวนัท่ี 14 – 17 สิงหาคม พ.ศ. 2555 
    ปี 2555 - รับการฝึกอบรมหลกัสูตร “U.S. Telecommunications Laws & Regulations Program” 

จาก Berkeley Law School, University of California รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศ
สหรัฐอเมริกา วนัท่ี 3 – 14 กนัยายน พ.ศ. 2555 

    ปี 2555 - รับการฝึกอบรมหลกัสูตร “Internet Access Services: Regulatory Issues and Choices” 
จดัโดย คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (กสทช.) จดัร่วมกบั International Telecommunication Union (ITU) ระหวา่ง
วนัท่ี 11- 14 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 

 
สมาชิกภาพ : 
 - สมาชิกสภาทนายความ 
 - สามญัสมาชิกส านกัอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณัฑิตยสภา 
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 - สมาชิกสมาคมศิษยเ์ก่า University of California, Los Angeles (UCLA)  
 
 
งานบรรยายและงานเขียน : 
 - อาจารยพ์ิเศษคณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 - ผูเ้ขียนบทความประจ าเก่ียวกบักฎหมายโทรคมนาคมในหนงัสือพิมพ ์Telecom &  
  Innovation Journal รายสปัดาห์ในคอลมัน์ Telecom Law Talk หนงัสือพิมพป์ระชาชาติ 
  ธุรกิจ หนงัสือพิมพก์รุงเทพธุรกิจ นิตยสาร CIO WORLD และนิตยสารประจ าเดือน

ของส านกังาน คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน ์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) (Telecom Status) รวมมากกวา่ 400   บทความตั้งแตต่น้
ปี พ.ศ. 2553 จนถึง ปัจจุบนั 

 - ผูเ้ขียนค าบรรยายและผูบ้รรยายในงานสมัมนา Securitization ท่ีโรงแรมแชงกรีลา 
กรุงเทพฯ เม่ือเดือนกรกฎาคม 2540 จดัโดยบริษทั IBC Asia 

 - ผูบ้รรยายในหวัขอ้ “สิทธิของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองท่ีถูกกล่าวหา” จดัโดย
สถาบนักฎหมายอาญา 2546 

 - ผูบ้รรยายในหวัขอ้ “การท าสญัญาระหวา่งประเทศ” จดัโดยกรมส่งเสริมการส่งออก 
พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2553 

 - ผูเ้ขียนบทความ “สิทธิตามกฎหมายของผูถู้กอภิปรายไม่ไวว้างใจและถูกยืน่ถอดถอน” 
ลงพิมพใ์นหนงัสือพิมพผ์ูจ้ดัการรายวนั 
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     (7)   ช่ือ-สกลุ  :  นายอจัจน์กฤศ (ประยรู) ด ารงชิตานนท ์

อาย ุ  :  61 ปี 
สญัชาติ  :  ไทย  

   วนัเกิด                            :  13 มกราคม 2506 
ท่ีอยูปั่จจุบนั                   :  96 ซอยพฒันากากร 50 ถนนพฒันาการ แขวงสวน

หลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร  
 
 
 ต าแหน่งหน้าทีปั่จจุบัน : 
 ต าแหน่ง :                          -              กรรมการผู้จดัการ         
             บริษทั โกลบอล เรียลเอสเตท พาร์ทเนอร์ส จ ากดั 

 ลกัษณะธุรกจิ      - เป็นบริษทัใหค้  าปรึกษาดา้นการลงทุนธุรกิจและอสงัหาริมทรัพยท์ั้งใน     
ประเทศและต่างประเทศ 

 
 ต าแหน่ง :    - ประธานกรรมการ 
    บริษทั เจ พี พร็อพเพอร์ต้ี (ประเทศไทย) จ ากดั 
 ลกัษณะธุรกจิ    - ท าธุรกิจแนะน าการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์ตลาดประเทศญ่ีปุ่น 
 
 ต าแหน่ง :  - กรรมการผู้จดัการ 
    บริษทั ไทม แอสเสท จ ากดั 
 ลกัษณะธุรกจิ   ลงทุนในทรัพยสิ์น และธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์
 
 ประวตักิารท างานในอดตี : 
 ปี 2540 – 2543 :  - ผู้อ านวยการฝ่ายปรับโครงสร้างหนีแ้ละฝ่ายพฒันาสินทรัพย์ 
    บรรษทับริหารสินทรัพยส์ถาบนัการเงิน 
    นิติบุคคลเฉพาะกิจในสงักดักระทรวงการคลงั เพ่ือจดัการหน้ีเสีย หรือ       

สินทรัพยด์อ้ยค่าของสถาบนัการเงิน 96 แห่ง ท่ีถูกปิดกิจการจากวฤิต
การเงินโลก “ตม้ย  ากุง้” รวมมูลค่าสินทรัพยท่ี์ตอ้งบริหารจดัการประมาณ  
200,000 ลา้นบาท 

 ปี 2539 – 2540 :  - กรรมการผู้จดัการ 
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    บริษทั สยามเทคโน ซิต้ี จ ากดั 
    พฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย ์มูลค่า 12,000   ลา้นบาท 
 ปี 2528 – 2538 :  - กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จดัการ 
    บริษทั วสุิธาภณัฑ ์จ ากดั 

                              ลงทุนและพฒันาธุรกิจโครงการอสงัหาริมทรัพย ์มูลค่า 1,800 ลา้นบาท 
 
 ประวตักิารศึกษา :  
 ปริญญาเอก  - รัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบณัฑิต มหาวทิยาลยัอีสเทิร์น เอเชีย 
 ปริญญาโท  - หลกัสูตร ศิลปะศาสตร์ มหาบณัฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์การเมือง 
    คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 ปริญญาตรี  - โครงการศิลปะศาสตร์บณัฑิต (รัฐศาสตร์) ภาคพิเศษ รุ่นท่ี 3  
    มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
 ประกาศนียบตัรวชิาชีพ - โรงเรียนอสัสมัชญัพาณิชย ์(ACC - 1976) 
 
 หลกัสูตรอบรมอ่ืนๆ : 
   - หลกัสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นท่ี 6 สถาบนัพระปกเกลา้ 
   - หลกัสูตรผูอ้  านวยการดา้นการตลาด      รุ่นท่ี 1 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
   - หลกัสูตรยทุศาสตร์ส าหรับผูบ้ริหาร      รุ่นท่ี 1 ชมรมยทุธศาสตร์สถาบนัจิตวทิยาเพ่ือความมัน่คง 
   - หลกัสูตรกรรมการบริษทั                       รุ่นท่ี 5 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
     - หลกัสูตรประธานกรรมการบริษทั         รุ่นท่ี 2 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
     - หลกัสูตรพิเศษส าหรับผูน้ าระดบัสูงตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัฯ 
        รุ่นท่ี 2 สมาคมเสาหลกัเพ่ือแผน่ดิน 
          - หลกัสูตรเสาหลกัเพ่ือแผน่ดิน “เกียรติยศ” ไต่ร่มพระบารมี รุ่นท่ี 1 (สกพ.1) 
 
 ประวตัทิางสังคม : 
   ต าแหน่งในอดตี : 
 -  คณะกรรมการพิจารณาใหค้วามช่วยเหลือผูป้ระกอบการวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
   (ผูป้ระกอบการเซรามิคจงัหวดัล าปาง) 
 -  ผูท้รงคุณวฒิุ คณะอนุกรรมการบริหารกองทุน ส านกังานประกนัสงัคม กระทรวงแรงงาน 
 -  กรรมการ คณะอนุกรรมการพฒันาธุรกิจและการลงทุน บมจ.อสมท 
 -  อุปนายกสมาคมอสงัหาริมทรัพยน์านาชาติ ปี 2006 – 2015 
 -  นายกสมาคมบริหารทรัพยสิ์นแห่งประเทศไทย (ส่ีสมยั) 
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หน้า 3  ของ 3 

 

 
 -  กรรมการบริหาร สมาคมสถาบนัส่งเสริมกรรมการบริษทัไทย หรือ IOD (2001 -2003) 
 -  ประธานโครงการฟ้ืนฟมููลค่าทรัพยสิ์นไทย 
 -  ประธานผูจ้บหลกัสูตรกรรมการบริษทั รุ่นท่ี 5 
 -  ประธานผูจ้บหลกัสูตรผูอ้  านวยการดา้นการตลาด มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ รุ่นท่ี 1 
 -  ประธานอ านวยการจดัการประชุมอสงัหาริมทรัพยโ์ลก 2006 ซ่ึงมีผูน้ าในธุรกิจอสงัหาฯจากกวา่ 
   30 ประเทศเขา้ร่วมประชุมท่ีกรุงเทพฯ 
 -  กรรมการพฒันาหลกัสูตร และมาตรฐานศึกษา 
   คณะบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการบริหารทรัพยสิ์น มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
 -  อาจารยพ์ิเศษ 
   -  หลกัสูตรปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี (ภาคภาษาองักฤษ) 
     มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
   -  หลกัสูตรปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ (ภาคภาษาองักฤษ) 
     มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
   -  หลกัสูตรปริญญาตรี สาขาวชิาศิลปะศาสตร์ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
   -  หลกัสูตรปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต 
   -  หลกัสูตรปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
   -  โครงการปริญญาโทอสงัหาริมทรัพย ์ คณะพาณิชยศ์าสตร์ละการบญัชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
   -  โครงการเสริมสร้างผูป้ระกอบการรายใหม่ สาขาตวัแทนนายหนา้อสงัหาริมทรัพย ์รุ่นท่ี 1-2  
     ศูนยว์ตักรรมการบริหารและการจดัการภาครัฐและเอกชน 
     (PPEC) วทิยาลยัการบริหารรัฐกิจ มหาวทิยาลยับูรพา 
   -  วทิยากรพิเศษ ภาควชิาเคหะการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหา 
     วทิยาลยัใหก้บัสมาคมต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรม

อสงัหาริมทรัพย ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
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ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
 

     (8)   ช่ือ-สกลุ  :  นายธนพล เดชะวทิยาธร 
อาย ุ  :  32 ปี 
สญัชาติ  :  ไทย  

   วนัเกิด                            :  14  พฤศจิกายน 2530 
ท่ีอยูปั่จจุบนั                   :  798/32 ซ.ก่ิงจนัทน์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม 

กรุงเทพมหานคร 
 

 
  ประวตักิารศึกษา :     -     ปริญญาโททางดา้นเศรษฐศาสตร์ เอกธุรกิจระหวา่งประเทศ 
    จบจาก University of Economics & International Business, Beijing China 
  -      บริหารธุรกิจ เอกการตลาด 
     จบจากมหาวทิยาลยัอสัสมัชนั 
 
 ประวตักิารท างาน :  - รองประธานฝ่ายพฒันาธุรกจิ  
   ท่ี About Passion Co.,Ltd. 
  - หัวหน้าฝ่ายพฒันาธุรกจิ  
   ท่ี Food Capitals (Public) Company Limited 
  - ผู้จดัการฝ่ายพฒันาธุรกจิ  
   ท่ี Yum Restaurant International Co.,Ltd. 
    - ผู้จดัการฝ่ายครอบครองทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์  
   ท่ี Tesco Lotus ประเทศไทย 



สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 

หน้า 1 ของ 3 
 

 
ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 
 

การประชุมผู้ถือหุ้น 
 ข้อ 25. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุด
ของรอบปีบัญชีของบริษัท 
 การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่า  การประชุมวิสามัญ  คณะกรรมการจะเรียกประชุม
วิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละสิบ (10) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าช่ือกันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการ
ประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณี
เช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น 

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าช่ือกัน
หรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จ านวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบ
ก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้อง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจ าเป็นท่ีเกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอ านวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จ านวนผู้ถือหุ้ นซึ่ง
มาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการ
จัดให้มีการประชุมในครั้งน้ันให้แก่บริษัท 

 

 ข้อ 26. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดท าหนังสือนัดประชุมที่ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระ
การประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยให้ระบุด้วยว่า เป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ 
เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการให้เรื่องดังกล่าว และคณะกรรมการจะต้องจัดส่งหนังสือนัด
ประชุมให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมและให้โฆษณาหนังสือนัดประชุมดังกล่าวใน
หนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน 
 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือ จังหวัดอื่นทั่ว
ราชอาณาจักร 
 

 ข้อ 27. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสยีงแทนตนในการประชุม
ก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่ และลายมือช่ือของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียน
ก าหนด 
 หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานก าหนด ณ ท่ีประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้า
ร่วมประชุม 
 



สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 
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ข้อ 28. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ า 25 คน 
หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ถือหุ้นท้ังหมด และไม่ว่ากรณีหนึ่งกรณีใด 
จะต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จึงจะเป็นองค์ประชุม  

ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด ถ้าเวลานัดประชุมล่วงเลยไปแล้วถึงหนึ่งช่ัวโมงจ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่
ครบองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป 
ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้
ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม 
 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วม
ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธาน
กรรมการ หรือมี แต่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ก็ให้ทีป่ระชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วม
ประชุมขึ้นเป็นประธาน 

 

 ข้อ 29.  ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้หุ้น 1 หุ้นมีเสียง 1 เสียง 
 การออกเสียงลงคะแนนให้กระท าโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คนร้องขอและที่ประชุมลงมติให้
ลงคะแนนลับ ก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานท่ีประชุมก าหนด 
 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง
เท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

(ก) การขาย หรือโอนกิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางส่วนท่ีส าคัญให้แก่บุคคลอื่น 
(ข) การซื้อ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืน หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
(ค) การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่ส าคัญ การ

มอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น 
โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งก าไรขาดทุนกัน 

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือ ข้อบังคับ 
(จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้ 
(ฉ) การควบ หรือเลิกบริษัท 

 

 ข้อ 30.  กิจการอันท่ีประชุมสามัญประจ าปีพึงกระท ามีดังนี ้
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการด าเนินการของบริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา 
(2) พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัท 
(3) พิจารณาจัดสรรเงินก าไร การจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินไว้เป็นทุนส ารอง 
(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
(5) พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท 
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(6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชี 
(7) กิจการอื่นๆ 
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แผนทีส่ถานทีป่ระชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 
บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคช่ัน คอร์ปอเรช่ัน จ าก ั(มหาชน) 

วนัองัคารที ่30 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. 
 ณ ห้องเทวกรรมรังรักษ์ ช้ัน 2 สโมสรทหารบก  

ตั้งอยู่เลขที ่195 ถนนวภิาวด-ีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย  
 

 
 
 
 
 

หมายเหตุ เร่ิมลงทะเบียนเวลา 9.00 น. 
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