ที่ ACC 6504/001
วันที่ 1 เมษายน 2565
เรื่อง
เรียน
สิ่งที่ส่งมาด้วย

ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2565
ท่านผูถ้ ือหุน้
บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2564
2. รายงานประจําปี 2564 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
3. ข้อมูลของกรรมการที่ออกตามวาระ และได้รบั การเสนอชื่อให้กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกหนึง่
วาระ
4. ข้อปฏิบตั ิสาํ หรับการเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ
5. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่ผถู้ ือหุน้ สามารถมอบฉันทะประชุมผูถ้ ือหุน้
6. แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ
7. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผูถ้ ือหุน้
8. แบบฟอร์มลงทะเบียนสําหรับการประชุมผูถ้ ือหุน้ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-AGM)
9. แบบส่งคําถามล่วงหน้า

โดยหนังสือเชิญประชุมฉบับนี ้ บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอ
เรียนให้ผถู้ ือหุน้ ของบริษัททราบโดยทั่วกันว่า บริษัทจะจัดให้มีการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2565 ในวันพฤหัสบดีที่
28 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยส่งสัญญาณการประชุมจากที่ทาํ
การสํานักงานใหญ่ของบริษัท ชั้น 16 อาคารมิตรทาวน์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวง
วังใหม่ เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย
และเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัท ขอความร่วมมือ
ท่านผูถ้ ือหุน้ ที่ประสงค์มาประชุมด้วยตนเอง พิจารณามอบฉันทะให้ ประธานกรรมการตรวจสอบ แทนการเข้ าร่วม
ประชุมด้ วยตนเอง เพื่อเป็ นการป้องกันและหลีกเลี่ยงโรคดังกล่าว ตามคําแนะนําของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

ประธานแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 2

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2564 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2564

หนา 1 ของ 14

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2564 จัดขึน้ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2564 บริษัท ได้จดั ส่ง
รายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามระยะเวลาที่
กฎหมายกําหนดเป็ นที่เรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทได้แนบสําเนารายงานการประชุมมาพร้อมกับ
หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมนี ้ (รายละเอียดตามสิ่งทีส่ ่งมาด้วย 1)
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2564
ได้บนั ทึกถูกต้องตรงความเป็ นจริง จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณา
รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
การพิจารณาวาระนีต้ อ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั้งหมด
การลงมติ :
ของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 3

รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย สําหรับปี สิน้ สุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และแผนงานปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : คณะกรรมการได้สรุปฐานะการเงินและรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย สําหรับ
ปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และแผนงานปี 2565 ไว้ในรายงานประจําปี เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ ทราบ
ซึ่ง ผู้ถื อ หุ้น สามารถดาวน์โ หลดได้จ าก www.acc-plc.com หรื อ Scan QR Code ในเอกสารที่
จัดส่งให้ผถู้ ือหุน้ (รายละเอียดตามสิ่งทีส่ ่งมาด้วย 2)
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ท่ปี ระชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณา
รับทราบฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย สําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31
ธันวาคม 2564 และแผนงานปี 2565 ดังกล่าว ทัง้ นี ้ วาระนีเ้ ป็ นเรื่องรายงานเพื่อทราบ จึงไม่ตอ้ ง
มีการลงมติ
วาระที่ 4

พิจารณาอนุ มัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนของบริษัทและบริษัทย่อย และรายงาน
ผู้สอบบัญชี สําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท
ข้อ 33 ที่กาํ หนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทํางบดุลและบัญชีกาํ ไรขาดทุน ณ วัน
สิน้ สุดรอบปี ทางบัญชีของบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในการประชุมสามัญประจําปี เพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกาํ ไรขาดทุนนี ้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผสู้ อบบัญชีตรวจสอบให้
เสร็จก่อนนําเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้

หนา 2 ของ 14

งบดุลและบัญชีกาํ ไรขาดทุน สําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจาก
บริษัท กรินทร์ ออดิท จํากัด ผูส้ อบบัญชีแล้ว ดังปรากฏ ในรายงานของผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตและ
งบการเงินที่ได้จัดส่งมาพร้อมนี ้ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) รายงานประจําปี หัวข้อ
“รายงานผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต” และ “งบการเงิน”) ซึ่งสรุปสาระสําคัญได้ดงั นี ้
2564
รายการ

รายได้จากการขายและการ
ให้บริการ
รายได้อืน่ ๆ

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

124,652

960

3,601

15,448

รวมรายได้

128,254

16,408

ต้นทุนขายและบริการ

(53,323)

(181)

71,329

779

(131,060)

(6,081)

(17,618)

(22,392)

1,085

0

(5,565)

0

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ

(78,229)

(12,246)

สินทรัพย์รวม

914,176

1,025,776

หนีส้ ินรวม

388,190

394,051

ส่วนของผูถ้ ือหุน้

525,985

631,725

0.74

0.62

-14.87%

-1.94%

กําไรขัน้ ต้น
ค่าใช้จา่ ยในการจัดจําหน่ายและ
ค่าใช้จา่ ยการบริหาร
ต้นทุนทางการเงิน
กําไร (ขาดทุน) จากการลงทุนใน
บริษัทร่วม
ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้

D/E Ratio
ROE

ROA
-8.56%
-1.19%
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ท่ปี ระชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิ
งบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนของบริษัทและบริษัทย่อย และรายงานผู้สอบบัญ ชี
สําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากบริษัท กรินทร์ ออดิท
จํา กั ด ผู้ส อบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท และได้ผ่ า นการพิ จ ารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัทแล้ว
หนา 3 ของ 14

การลงมติ :

การพิจารณาวาระนีต้ อ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั้งหมด
ของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปั นผล และงดตั้งสํารองตามกฎหมายสําหรับผลการดําเนินงานของบริษทั
สําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท
ข้อ 37 ที่กาํ หนดให้บริษัทต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี ส่วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสํารองไม่นอ้ ยกว่าร้อย
ละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนีจ้ ะมี
จํานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 ที่กาํ หนดให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาความเหมาะสมของการจ่ายหรืองดเว้นการจ่ายเงินปั นผลจากผล
การดําเนินงาน โดยต้องนําเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
สําหรับผลการดําเนินงานปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีผลขาดทุนสุทธิ 78.23 ล้านบาท และ
งบการเงินเฉพาะบริษัท มีผลขาดทุนสุทธิ 12.25 ล้านบาท
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั งิ ด
จ่ายเงินปั นผลและงดตัง้ สํารองตามกฎหมายสําหรับผลการดําเนินงานของบริษัท สําหรับปี
สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เนื่องจากบริษทั มีผลขาดทุนสุทธิประจําปี 2564
การลงมติ :

วาระที่ 6

การพิจารณาวาระนีต้ อ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือ
หุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีค่ รบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท
ข้อ 14 ที่กาํ หนดว่า ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี ทุกครัง้ กรรมการจํานวนหนึ่งในสาม
จะต้องออกจากตําแหน่ง และถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้แล้ว ให้
กรรมการในจํานวนใกล้เคียงที่สดุ กับส่วนหนึ่งในสามออกจากตําแหน่ง โดยกรรมการที่ออกตาม
วาระนัน้ อาจได้รบั เลือกให้กลับเข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่อีกวาระก็ได้ โดยในการประชุมสามัญผู้
ถือหุน้ ประจําปี 2564 มีกรรมการที่ตอ้ งออกจากตําแหน่งตามวาระ จํานวน 3 คน ได้แก่
(1) นายธนเดช
(2) นายเฉิน
(3) นางสุพิน

มหโภไคย
จง
ศิรโิ ภค

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ/กรรมรองการผูจ้ ดั การ
หนา 4 ของ 14

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษทั พิจารณาแล้วเห็นสมควรเลือกตัง้ กรรมการที่ครบกําหนดออกจาก
ตําแหน่ง ตามวาระจํานวน 3 คน ได้แก่ (1) นายธนเดช มหโภไคย (2) นายเฉิน จง และ (3)
นางสุพิน ศิรโิ ภค กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึง่ เนื่องจาก
บุคคลดังกล่าวเป็ นผูม้ ีความรูค้ วามสามารถ และมีประสบการณ์ดา้ นบัญชี การเงิน และ
บริหารธุรกิจและด้านการค้าการลงทุนในต่างประเทศ อันจะเป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินงาน
ของบริษัท และช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจของบริษัทประสบความสําเร็จ โดยบริษัทได้แนบประวัติ
ของบุคคลดังกล่าวทัง้ 3 คนมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี ้ (รายละเอียดตามสิง่ ทีส่ ง่ มา
ด้วย 3)
การลงมติ :

วาระที่ 7

การพิจารณาวาระนีต้ อ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือ
หุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท
ข้อ 15 การกําหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการจะต้องได้รบั อนุมตั ิโดยที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิ
ค่าตอบแทนแก่กรรมการ สําหรับปี 2565 โดยมีหลักเกณฑ์ในการกําหนดค่าตอบแทนใน
อัตราที่เหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการรวมทัง้ สอดคล้อง
และเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มธุรกิจที่มีลกั ษณะใกล้เคียงกันหรือใน
ระดับ เดี ย วกั น ซึ่ ง ได้ผ่ า นขั้น ตอนการพิ จ ารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกํา หนด
ค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทมาโดยลําดับ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี ้
- ค่าตอบแทนที่เสนอขออนุมตั ิ ได้แก่ ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน ไม่มีค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น
ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน อยู่ในรูปแบบเบีย้ ประชุมกรรมการ ดังนี ้
-ค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2565 รวมวงเงินไม่เกิน 2.0 ล้านบาท โดยมอบหมายให้
คณะกรรมการบริษัทเป็ นผูจ้ ดั สรรเงินจํานวนดังกล่าวแก่กรรมการ
การลงมติ :

วาระที่ 8

การพิจารณาวาระนีต้ อ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจํานวนเสียง
ทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสาํ หรับปี 2565 และกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชี

หนา 5 ของ 14

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท
ข้อ 30 ที่กาํ หนดให้ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี ทกุ ปี ต้องแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกําหนด
ค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัททุกปี และผูถ้ ือหุน้ สามารถแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีรายเดิมให้ทาํ
หน้าที่ต่อไปอีกก็ได้ ทั้งนี ้ โดยการเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งมีกระบวนการคัดเลือก
ผูส้ อบบัญชีสาํ หรับรอบปี 2565 และเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา ทั้งนี ้ ตามมติท่ีประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ ที่ 1/2565 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 และมติท่ปี ระชุมคณะกรรมการ
บริษัท ครัง้ ที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 อนุมตั ิให้นาํ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ประจําปี 2565 พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีดงั นี ้
บริษัท กรินทร์ ออดิท จํากัด โดยมีรายชื่อผูส้ อบบัญชี ดังนี ้
1. นายวิเชียร ปรุงพาณิช
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที่ 5851 และ/หรือ
2. นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรตั น์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบีบนเลขที่ 7305 และ/หรือ
3. นายจิโรจ
ศิรโิ รโรจน์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที่ 5113 และ/หรือ
4. นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที่ 4713 และ/หรือ
5. นางสุมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที่ 5897 และ/หรือ
6. นายโกมินทร์ ลิน้ ปราชญา
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที่ 3675 และ/หรือ
7. นางสาวกชมน ซุ่นห้วน
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที่ 11536 และ/หรือ
8. นายวรพล วิรยิ ะกุลพงศ์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที่ 11181 และ/หรือ
9. นายพจน์ อัศวสันติชยั
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4891 และ/หรือ
10. ผูส้ อบบัญชีคนอื่นแห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จํากัด
โดยผูส้ อบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอาํ นาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ของบริษัทได้ ทั้งนี ้ ผูส้ อบบัญชีท่ีได้รับการเสนอทุกรายเป็ นผูส้ อบบัญชีท่ีสาํ นักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ และ ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือมีส่วนได้เสีย
ระหว่างผูส้ อบบัญชีกับบริษัท/บริษัทย่อย/ ผูบ้ ริหาร/ ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือ ผูท้ ่ีเกี่ยวข้องกับบุคคล
ดังกล่าว ในลักษณะที่อาจจะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็ นอิสระ ทั้งนี ้ ผูส้ อบบัญชีของ
บริษัทและผูส้ อบบัญชีของบริษัทย่อย สังกัดสํานักงานสอบบัญชีเดียวกัน
และคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิกาํ หนดจํานวนเงิน
ค่าสอบบัญชีของบริษัท ประจําปี 2565 จํานวนทัง้ สิน้ 1,025,000 บาท ตามรายละเอียดดังต่อไปนี ้
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หน่วย : บาท

ปี 2565
สอบทาน 3

ตรวจสอบ

ไตรมาส

ประจําปี

480,000

545,000

ปี 2564
รวม
1,025,000

สอบทาน 3

ตรวจสอบ

ไตรมาส

ประจําปี

510,000

550,000

รวม
1,060,000

เพิม่ ขึ้น
(ลดลง)
(35,000)

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและ
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีสาํ หรับปี 2565 และกําหนด
จํานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น
การลงมติ :

การพิจารณาวาระนีต้ อ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผู้
ถือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. (วัตถุประสงค์)
ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ปั จจุบนั บริษัทมีวตั ถุประสงค์ประกอบกิจการจํานวน 37 ข้อ ซึ่งไม่ครอบคลุมเพียงพอต่อการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัทและเพื่อรองรับให้บริษัทสามารถประกอบกิจการหรือมีขอบเขตการดําเนินธุ รกิจ
เพิ่มขึน้ ได้ในอนาคต จึงเห็นสมควรเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทให้มีขอบเขตของการประกอบ
กิจการหรือการดําเนินธุรกิจได้กว้างขวางยิ่งขึน้ โดยเพิ่มวัตถุประสงค์อีก 6 ข้อ จากเดิมมี 37 เป็ น
43 ข้อ โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ขอ้ 38-43 ดังนี ้
(38) ประกอบกิจการค้า ทุเรียน ทุเรียนแช่แข็ง และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากทุเรียน
(39) ประกอบกิจการค้า ส้ม และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากส้ม
(40) ประกอบกิจการค้า น้อยหน่า และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้อยหน่า
(41) ประกอบกิจการค้า มะขาม และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะขาม
(42) ประกอบกิจการค้า มะพร้าว และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะพร้าว
(43) ประกอบกิจการนําเข้า – ส่งออก ผัก ผลไม้ และผลิตภัณฑ์แปรรูปที่ได้จากผักและผลไม้
ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิแก้ไข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สินธิขอ้ 3 โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทจากเดิม 37 ข้อ เป็ น 43 ข้อ
ตามรายละเอียดข้างต้น ทัง้ นี ้ ให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท
หรือกรรมการผูจ้ ดั การมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิกับกรม
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พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอาํ นาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคําหรือข้อความเพื่อให้
เป็ นไปตามคําสั่งและ/หรือคําแนะนําของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากัด
การลงมติ :

การพิจารณาวาระนีต้ อ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือ
หุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10

พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อ 39

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

เนื่องด้วยตราประทับของบริษัทที่ใช้อยูใ่ นปั จจุบนั ได้จดทะเบียนไว้ตามข้อบังคับข้อ
39 ซึง่ ใช้มาหลายปี แล้ว และมีรูปแบบไม่สอดคล้องกับโลโก้หรือเครื่องหมายใหม่ของบริษัทที่
ปรากฏในหัวจดหมายและเอกสารของบริษัท ดังนัน้ เพื่อให้ตราประทับของบริษัทมีรูปแบบที่
สอดคล้องกับโลโก้หรือเครื่องหมายใหม่ของบริษัท จึงเห็นสมควรจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงตรา
ประทับของบริษัทโดยแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ข้อ 39 เป็ นดังนี ้
เดิม
ข้อ 39 ตราประทับของบริษัทเป็ นดังนี ้

ใหม่
ข้อ 39 ตราประทับของบริษัทเป็ นดังนี ้

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังข้อ 39 ตามรายละเอียดข้างต้น ทั้งนี ้ ให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือ
บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผูจ้ ดั การมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อบังคับ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอาํ นาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคําหรือ
ข้อความเพื่อให้เป็ นไปตามคําสั่งและ/หรือคําแนะนําของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากัด
การลงมติ :

การพิจารณาวาระนีต้ อ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือ
หุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หนา 8 ของ 14

วาระที่ 11

พิจารณาให้ความเห็นชอบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงการออกหุ้นกู้และเสนอขายหุ้นกู้

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

รายการ

ตามมติท่ปี ระชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2560 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 มีมติอนุมตั ิการออก
หุน้ กูท้ กุ ประเภทและทุกรูปแบบ (มีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกัน) วงเงินรวมไม่เกิน 1,000
ล้านบาท เพื่อใช้เป็ นทุนหมุนเวียน และขยายกิจการ นัน้ เนื่องจากระยะเวลานับแต่วนั ที่ผถู้ ือหุน้
อนุมตั ไิ ด้ผ่านมาหลายปี แล้วและมีขอ้ กําหนดและเงื่อนไขบางข้อไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์
ในปั จจุบนั จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงข้อกําหนดและเงื่อนไขการออกหุน้ กูแ้ ละเสนอขายหุน้ กู้ โดยมีขอ้ ความใหม่และ
ข้อความเดิมเปรียบเทียบดังนี ้
ข้อความเดิมตามมติทปี่ ระชุมสามัญ
ข้อความใหม่
ประจําปี 2560

ประเภท

หุน้ กูท้ กุ ประเภทและทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็ นชนิด
ระบุช่อื ผูถ้ ือหรือไม่ระบุช่อื ผูถ้ ือ ประเภทด้อยสิทธิ
หรือไม่ดอ้ ยสิทธิ มีหลักประกันหรือไม่มี
หลักประกัน มีผแู้ ทนผูถ้ ือหุน้ กูห้ รือไม่มีผแู้ ทนผูถ้ ือ
หุน้ กู้ มีวนั กําหนดไถ่ถอนหรือไม่มีวนั กําหนดไถ่
ถอน ทัง้ นีข้ นึ ้ อยู่กบั ความเหมาะสมของสภาวะ
ตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายในแต่ละคราว

หุน้ กูท้ กุ ประเภท/ทุกชนิด ซึง่ อาจเป็ นหุน้ กู้
ด้อยสิทธิหรือไม่ดอ้ ยสิทธิชนิดทยอยคืนเงิน
ต้น หรือคืนเงินต้นครัง้ เดียวเมื่อครบกําหนด
ไถ่ถอน มีประกันหรือไม่มีประกัน มีหรือไม่
มีผแู้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้ ทัง้ นี ้ ขึน้ อยู่กบั ความ
เหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออก
และเสนอขายหุน้ กูน้ นั้ ๆ

สกุลเงิน

เงินบาท และ/หรือเงินสกุลต่างประเทศ โดยใช้
อัตราแลกเปลี่ยนขณะที่มีการออก และเสนอขาย
หูน้ กูใ้ นแต่ละคราว

ไม่ระบุ

มูลค่ารวมของหุน้
กู้

ไม่เกิน 1,000 ล้านบาท หรือสกุลเงินอื่นที่
เทียบเท่าสกุลเงินบาททัง้ นี ้ บริษทั สามารถออก
และเสนอขายหุน้ กู้ และ/หรือ ออกและเสนอขาย
หุน้ กูเ้ พื่อทดแทนหุน้ กูเ้ ดิมที่มีการไถ่ถอนไปแล้วได้
ภายในวงเงินดังกล่าว โดยจํานวนเงินต้นคงค้าง
ทัง้ หมดของหุน้ กูท้ ่ีบริษัทออกจําหน่ายแล้วในขณะ
ใดขณะหนึง่ จะต้องมีจาํ นวนเงินไม่เกินวงเงิน
ดังกล่าว

มูลค่ารวมของหุน้ กูท้ ่ยี งั ไม่ไถ่ถอน ณ ขณะ
ใดขณะหนึง่ กําหนดไว้ไม่เกิน 1,000 ล้าน
บาท หรือในสกุลเงินอื่นในอัตราที่เทียบเท่า
ทัง้ นี ้ บริษัทฯ สามารถออกและเสนอขาย
หุน้ กูเ้ พิ่มเติมและ/หรือออกและเสนอขาย
หุน้ กูเ้ พื่อทดแทนหุน้ กูเ้ ดิมที่มีการไถ่ถอนไป
แล้วได้ภายในวงเงินดังกล่าว โดยหุน้ กูท้ ่ี
บริษัทฯออกจําหน่ายแล้วในขณะใด
ขณะหนึ่งจะต้องมีจาํ นวนเงินไม่เกินวงเงิน
ดังกล่าว

อายุ

ขึน้ อยู่กบั สภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอ
ขายในแต่ละครัง้ โดยสามารกําหนดให้มีการไถ่
ถอนก่อนครบกําหนดอายุหรือไม่ก็ได้ หรือเป็ นหุน้

สําหรับหุน้ กูร้ ะยะสัน้ ไม่เกิน 270 วัน และ
สําหรับหุน้ กูร้ ะยะยาวไม่เกิน 10 ปี
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กูท้ ่คี รบกําหนดไถ่ถอนเมื่อมีการเลิกบริษัท
(perpetual)

การเสนอขาย

เสนอขายหุน้ กูใ้ นคราวเดียว หรือหลายคราว และ/
หรือเป็ นโครงการ และ/หรือในลักษณะหมุนเวียน
(Revolving) ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ
ให้แก่ผลู้ งทุน โดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้
ลงทุนประเภทสถาบันในประเทศ และ/หรือใน
ต่างประเทศในคราวเดียวกัน หรือต่างคราวกัน
ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต และหรือ
สํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง ที่มีผลใช้บงั คับในขณะที่ออกและเสนอ
ขายหุน้ กูน้ นั้

เสนอขายภายในประเทศต่อประชาชน
ทั่วไป และ/หรือเสนอขายในกรณีจาํ กัด
และ/หรือเสนอขายให้แก่ผลู้ งทุนประเภท
สถาบันและ/หรือผูล้ งทุนรายใหญ่ ทัง้ หมด
หรือบางส่วน ซึง่ อาจแบ่งเป็ นการเสนอขาย
ในครัง้ เดียว หรือหลายครัง้ และ/หรือ เป็ น
โครงการ และ/หรือ ในลักษณะหมุนเวียน
(Revolving) ตาม ประกาศคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และ/หรือ สํานักงาน ก.ล.ต. และ/
หรือ กฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลใช้
บังคับในขณะที่ออกและเสนอขายหุน้ กูน้ นั้

การไถ่ถอนก่อน
ก่อนกําหนด

ผูถ้ ือหุน้ กูอ้ าจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุน้ กูค้ ืน
ก่อนกําหนด และบริษัทมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอน
หุน้ กูค้ ืนก่อนกําหนด หรือบริษัทอาจกําหนดให้มี
หรือไม่มีการไถ่ถอนก่อนกําหนดในกรณีพิเศษ
(special event redemption) ใดๆ หรือไม่ก็ได้
ทัง้ นี ้ ให้เป็ นไปข้อตกลงและเงื่อนไขในการออกหุน้
กูใ้ นแต่ละคราว

ขึน้ อยู่กบั เงื่อนไขของหุน้ กูท้ ่อี อกในแต่ละ
ครัง้

อัตราดอกเบีย้

ตามที่จะกําหนดในแต่ละคราว โดยขึน้ อยู่กบั
สภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุน้ กู้
และปั จจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทัง้ นี ้ ให้อยู่ภายใต้
บังคับของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/
หรือสํานักงาน ก.ล.ต และ/หรือประกาศหรือ
กฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลใช้บงั คับใน
ขณะที่ออกและเสนอขายหุน้ กูใ้ นแต่ละคราว

ขึน้ อยู่กบั สภาวะตลาดในขณะที่ออกและ
เสนอขายหุน้ กู้ หรือตามข้อตกลง และ
เงื่อนไขของหุน้ กูท้ ่ไี ด้ออกในคราวนัน้ ทัง้ นี ้
ให้อยู่ภายใต้บงั คับของประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ สํานักงาน
ก.ล.ต. และ/หรือ กฎระเบียบอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง ที่มีผลใช้บงั คับในขณะที่ออกและ
เสนอขายหุน้ กูแ้ ต่ละคราว
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มอบหมายให้คณะกรรมการ รวมถึงบุคคลที่
คณะกรรมการมอบหมายให้มีอาํ นาจ ดังต่อไปนี ้

(1) กําหนดรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

กับหูน้ กู้ รวมถึงประเภท ชื่อ อัตราดอกเบีย้ อายุ
การไถ่ถอน การแต่งตัง้ ผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้ ตลอดจน
กําหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย
ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียงราคา วิธีการ และ
ระยะเวลาเสนอขายและจัดสรร

อํานาจกําหนด
รายละเอียดอื่นๆ

(2) แต่งตัง้ ที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือผูจ้ ดั
จําหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือสถาบันการจัด
อันดับความน่าเชื่อถือของผูอ้ อกหลักทรัพย์ และ/
หรือหลักทรัพย์ และ/หรือบุคคลอื่นใดในกรณีท่ี
จะต้องมีการแต่งตัง้ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือ
ในกรณีอืน่ ใดตามที่เห็นควร

การออกและเสนอขายหุน้ กูจ้ ะขึน้ อยู่กบั
ความเหมาะสมของภาวะตลาดในขณะที่
ออกและเสนอขายหุน้ กูใ้ นแต่ละครัง้ และ
ปั จจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทัง้ นี ้ ให้
คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ
กรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการ
ผูจ้ ดั การ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการ
บริหาร และ/หรือกรรมการบริหาร และ/หรือ
กรรมการผูจ้ ดั การ มอบหมาย มีอาํ นาจ
ดังต่อไปนี ้

(1) การกําหนดรายละเอียด ข้อจํากัดและ

เงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุน้ กู้ เช่น
ประเภทหรือชนิดของหุน้ กูท้ ่จี ะออก ในแต่
ละครัง้ มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อ
หน่วย อัตราดอกเบีย้ การแต่งตัง้ ผูแ้ ทนผูถ้ ือ
หุน้ กู้ วิธีการออกและ เสนอขาย วิธีการ
จัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย การไถ่
ถอนก่อนกําหนด และการจดทะเบียนใน
ตลาดรอง ใดๆ (ถ้ามี) และให้มีอาํ นาจใน
การกําหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และ
รายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการ ออก
และเสนอขายหุน้ กูแ้ ต่ละประเภท/แต่ละ
ชนิดในแต่ละครัง้ รวมทัง้ ให้มีอาํ นาจในการ
ดําเนินการใดๆ อันจําเป็ น และเกี่ยวเนื่อง
กับการออกและเสนอขายหุน้ กูน้ นั้ ๆให้
สําเร็จและเป็ นไปตามที่กฎหมายกําหนด
(2) การแต่งตัง้ ที่ปรึกษาทางการเงิน และ/
หรือ ผูจ้ ดั จําหน่ายและรับประกันการจัด
จําหน่าย และ/หรือ สถาบันการ จัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือของผูอ้ อกหลักทรัพย์ และ/
หรือ หลักทรัพย์ และ/หรือ บุคคลอื่นใดใน
หนา 11 ของ 14

กรณีท่จี ะต้องมี การแต่งตัง้ ตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง หรือในกรณีอืน่ ตามที่เห็นสมควร

(3) ติดต่อเจรจา เข้าทํา ลงนามแก้ไขสัญญา
และ/หรือเอกสารต่างๆ รวมถึงติดต่อให้ขอ้ มูล ยื่น
เอกสาร หลักฐานกับสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ
หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออก และเสนอ
ขายหุน้ กูด้ งั กล่าว ตลอดจนดําเนินการใด ๆ ที่
เกี่ยวข้องหรือจําเป็ นได้ทกุ ประการตามที่เห็นควร

เพื่อนําเงินที่ได้รบั จากการออกและเสนอขายหุน้ กู้
สําหรับใช้ในการดํานินธุรกิจและ/หรือ ขยาย
วัตถุประสงค์
กิจการ และ/หรือ ใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนใน
ของการออกหุ้น
กิจการ และ/หรือชําระคืนหนี ้ หรือเพื่อ
กู้
วัตถุประสงค์อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท
เห็นสมควร

(3) การติดต่อ เจรจา เข้าทําลงนาม และ
แก้ไขเพิ่มเติมสัญญา Underwriting
Agreement หรือสัญญา Placement
Agreement และ/หรือสัญญา หรือเอกสาร
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการติดต่อให้ขอ้ มูล
การจัดทําและยื่นคําขอและเอกสารต่างๆ
กับสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ
หน่วยงานและ/หรือ บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
กับการออกและเสนอขายหุน้ กูด้ งั กล่าว
ตลอดจนดําเนินการใดๆ ที่ เกี่ยวข้องหรือ
จําเป็ นได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจทั่วไป และ/หรือ
การขยายธุรกิจของบริษัท และ/หรือใช้ใน
การลงทุนของบริษัทและบริษัทย่อย และ/
หรือใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และ
บริษัทย่อย และ/หรือ ชําระคืนเงินกู้ หรือ
เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ตามที่คณะกรรมการ
เห็นสมควร

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาให้ความ
เห็ น ชอบการแก้ไ ขเปลี่ ย นแปลงการออกหุ้น กู้และเสนอขายหุ้น กู้ตามรายละเอีย ดที่เสนอ
ข้างต้น
การลงมติ :

การพิจารณาวาระนีต้ อ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสีข่ องจํานวนเสียง
ทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หนา 12 ของ 14

วาระที่ 12

พิจารณาให้สัตยาบันในการดําเนินการขายเงินลงทุนในหุน้ สามัญและสิทธิเรียกร้องของ
บริษัท ซี.อี.ไอ.(เชียงใหม่) จํากัด และ บริษัท เอซีซี กรีน เอนเนอร์จี จํากัด ทัง้ หมดให้กับ
บริษัท ไทยลานนา ฟู้ด แอนด์ คัลเชอรัล เซ็นเตอร์ จํากัด

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

สืบเนื่องจากมติอนุมตั ิของที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2564 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2564
อนุมตั ิให้ขายเงินลงทุนในหุน้ สามัญและสิทธิเรียกร้องของบริษัท ซี.อี.ไอ.(เชียงใหม่) จํากัด
และ บริษัท เอซีซี กรีน เอนเนอร์จี จํากัด (บริษัทย่อย) ทัง้ หมดให้กบั บริษัท ไทยลานนา ฟู้ด แอนด์
คัลเชอรัล เซ็นเตอร์ จํากัด (ผูซ้ อื ้ ) ในราคาไม่นอ้ ยกว่า 550 ล้านบาท โดยให้ชาํ ระราคาและโอน
กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สนิ ที่ซอื ้ ขายให้เสร็จสิน้ ภายใน 60 วันแต่วนั ที่ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิรายการ
โดยมอบหมายให้กรรมการ คณะกรรมการ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายมีอาํ นาจ
ดําเนินการและ/หรือกระทําการใดอันจําเป็ นเพื่อให้การขายเงินลงทุนในหุน้ และสิทธิเรียกร้องใน
บริษัททัง้ สองแห่งดังกล่าวสําเร็จเสร็จสิน้ ได้ทกุ ประการ ซึ่งหลังจากมีมติดงั กล่าวข้างต้นผูซ้ อื ้
ได้รบั ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชือ้ โรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรค COVID-19 เป็ นเหตุ
ให้สถาบันการเงินที่ผซู้ อื ้ ยื่นคําขอสินเชื่อไว้ชะลอการพิจารณาสินเชื่อ
ทําให้ผซู้ อื ้ ไม่สามารถ
รวบรวมเงินมาชําระให้กบั บริษัทได้ตามกําหนดเวลาและได้มคี าํ ขอขยายเวลาชําระค่าซือ้ มายัง
บริษัทเป็ นระยะ

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอเรื่องดังกล่าวให้ท่ปี ระชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
เพื่อพิจารณาให้สตั ยาบันในการดําเนินการขายเงินลงทุนในหุน้ สามัญและสิทธิเรียกร้องของ
บริษัทย่อยดังกล่าว
การลงมติ :

การพิจารณาวาระนีต้ อ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้ หมดของ
ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 13 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
คณะกรรมบริษัท พิจารณาเห็นควรให้มีวาระพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นี ้ ไว้ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ทุกครัง้ เพื่อให้ผถู้ ือหุน้
ได้ซกั ถาม หารือ รวมถึงให้ขอ้ เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ผูป้ ฏิบตั ิงานของบริษัท
บริษัทได้กาํ หนดวันกําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2565 (Record Date) ใน
วันที่ 21 มีนาคม 2565 จึงขอเรียนเชิญท่านผูถ้ ือหุน้ โปรดเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-AGM) ตามวัน เวลา
และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนสําหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-AGM)
(รายละเอียดตามสิ่งทีส่ ่งมาด้วย 8) และส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนดังกล่าวมายังบริษัทภายในวันที่ 25 เมษายน 2565 โดย
ระบบจะเปิ ดให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาที ก่อนเริ่มการประชุมโดยถ่ายทอดสดการประชุมในวัน
พฤหัสบดีท่ี 28 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ชัน้ 16 อาคารมิตรทาวน์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ เลขที่ 944
ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย
หนา 13 ของ 14

หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดมอบฉันทะแก่บคุ คลที่ท่านเห็นสมควร หรือโปรดมอบฉันทะ
แก่กรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เข้าประชุมแทน (รายละเอียดตามสิ่งทีส่ ่งมาด้วย 5) โดยใช้แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ
(รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6) หากท่านผูถ้ ือหุน้ มีคาํ ถามสามารถส่งคําถามล่วงหน้ามายังบริษัทได้โดยส่ง ทาง
Email : kitti@acc-plc.com หรือ ส่งทางไปรษณียม์ ายัง สํานักเลขานุการบริษัท บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น
จํา กั ด (มหาชน) ชั้น 16 อาคารมิ ต รทาวน์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวัง ใหม่ เขตปทุม วัน
กรุงเทพมหานคร 10330 (รายละเอียดตามสิ่งทีส่ ่งมาด้วย 9)

ขอแสดงความนับถือ

(พลเอกสมชาย ยังพิทกั ษ์)
ประธานกรรมการ

สํานักกรรมการผูจ้ ดั การ
โทร. 02-2191642 ต่อ 111
โทร.092-6253915

หนา 14 ของ 14

