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ท่ี ACC 6504/001 

 วนัท่ี  1 เมษายน   2565 

 

เร่ือง    ขอเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2565  

เรียน   ท่านผูถื้อหุน้  

บรษิัท แอดวานซ ์คอนเนคชั่น คอรป์อเรชั่น จาํกดั (มหาชน) 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย   1.   สาํเนารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2564  

2. รายงานประจาํปี 2564 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564  

3. ขอ้มลูของกรรมการท่ีออกตามวาระ และไดร้บัการเสนอชื่อใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกหน่ึง

วาระ 

4. ขอ้ปฏิบตัิสาํหรบัการเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) และการมอบฉนัทะ 

5.  ประวตัิโดยสงัเขปของกรรมการอิสระท่ีผูถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะประชมุผูถื้อหุน้   

6. แบบฟอรม์หนงัสือมอบฉนัทะ 

7. ขอ้บงัคบัของบรษิัทเฉพาะท่ีเก่ียวกบัการประชมุผูถื้อหุน้ 

8. แบบฟอรม์ลงทะเบียนสาํหรบัการประชมุผูถื้อหุน้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส(์E-AGM) 

9. แบบส่งคาํถามล่วงหนา้ 

 

โดยหนังสือเชิญประชุมฉบับนี ้บริษัท แอดวานซ ์คอนเนคชั่น คอรป์อเรชั่น จาํกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอ

เรียนใหผู้ถื้อหุน้ของบรษิัททราบโดยทั่วกนัว่า บริษัทจะจดัใหม้ีการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2565 ในวันพฤหัสบดีที ่

28 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสโ์ดยส่งสัญญาณการประชุมจากที่ทาํ

การสํานักงานใหญ่ของบริษัท ชั้น 16 อาคารมิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร ์ เลขที่ 944  ถนนพระราม 4 แขวง     

วังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  10330  ประเทศไทย   

และเน่ืองจากสถานการณก์ารระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัท ขอความรว่มมือ

ท่านผูถื้อหุน้ท่ีประสงคม์าประชุมดว้ยตนเอง พิจารณามอบฉันทะให้ประธานกรรมการตรวจสอบ แทนการเข้าร่วม

ประชุมด้วยตนเอง เพ่ือเป็นการป้องกนัและหลีกเล่ียงโรคดงักล่าว ตามคาํแนะนาํของกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ 

 

โดยมีระเบียบวาระการประชมุ ดงัต่อไปนี ้ 

 

วาระที ่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ  

 

วาระที ่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2564 เม่ือวันที ่16 พฤษภาคม 2564   
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ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล : การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2564 จดัขึน้เมื่อวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2564 บริษัท ไดจ้ดัส่ง

รายงานการประชุมดงักล่าวใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ตามระยะเวลาท่ี 

 กฎหมายกาํหนดเป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ โดยบริษัทไดแ้นบสาํเนารายงานการประชุมมาพรอ้มกับ

หนงัสือบอกกล่าวเชิญประชมุนี ้(รายละเอียดตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 1) 

 

ความเห็นของคณะกรรมการ :   คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว้เห็นว่ารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2564 

ไดบ้นัทึกถูกตอ้งตรงความเป็นจริง จึงเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณา

รบัรองรายงานการประชมุดงักล่าว 

การลงมต ิ: การพิจารณาวาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทั้งหมด

ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที ่ 3 รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย สาํหรับปีสิน้สุด  

วันที ่31 ธันวาคม 2564 และแผนงานปี 2565 

 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล :   คณะกรรมการไดส้รุปฐานะการเงินและรายงานผลการดาํเนินงานของบรษิัทและบรษิัทย่อย สาํหรบั

ปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และแผนงานปี 2565 ไวใ้นรายงานประจาํปี เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ทราบ

ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดไดจ้าก www.acc-plc.com หรือ Scan QR Code ในเอกสารท่ี

จดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ (รายละเอียดตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 2) 

 

ความเห็นของคณะกรรมการ :   คณะกรรมการบรษิัทพิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณา  

รบัทราบฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย สาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 

ธันวาคม 2564 และแผนงานปี 2565 ดงักล่าว ทัง้นี ้วาระนีเ้ป็นเร่ืองรายงานเพ่ือทราบ จึงไม่ตอ้ง

มีการลงมต ิ

 

วาระที ่ 4 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนของบริษัทและบริษัทย่อย และรายงาน

ผู้สอบบัญชี สาํหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2564 

 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล : เพ่ือใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 และตามขอ้บงัคบัของบริษัท 

ขอ้ 33 ท่ีกาํหนดใหค้ณะกรรมการบริษัทตอ้งจดัใหม้ีการทาํงบดุลและบัญชีกาํไรขาดทุน ณ วัน

สิน้สดุรอบปีทางบญัชีของบริษัทเพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในการประชมุสามญัประจาํปี เพ่ือ

พิจารณาอนุมตัิงบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุนนี ้คณะกรรมการตอ้งจดัใหผู้ส้อบบญัชีตรวจสอบให้

เสรจ็ก่อนนาํเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้ 
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 งบดลุและบญัชีกาํไรขาดทนุ สาํหรบัปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งไดผ่้านการตรวจสอบจาก

บรษิัท กรนิทร ์ออดิท จาํกดั ผูส้อบบญัชีแลว้ ดงัปรากฏ ในรายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตและ

งบการเงินท่ีไดจ้ัดส่งมาพรอ้มนี ้(รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) รายงานประจาํปีหัวขอ้ 

“รายงานผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต” และ “งบการเงิน”) ซึ่งสรุปสาระสาํคญัไดด้งันี ้  

 

  2564 

รายการ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

รายไดจ้ากการขายและการ

ใหบ้รกิาร 
124,652 960 

รายไดอ่ื้นๆ 3,601 15,448 

รวมรายได ้ 128,254 16,408 

ตน้ทนุขายและบรกิาร (53,323) (181) 

กาํไรขัน้ตน้ 71,329 779 

ค่าใชจ้า่ยในการจดัจาํหน่ายและ

ค่าใชจ้า่ยการบรหิาร 
(131,060) (6,081) 

ตน้ทนุทางการเงิน (17,618) (22,392) 

กาํไร (ขาดทนุ) จากการลงทนุใน

บรษิัทรว่ม 
1,085 0 

ค่าใชจ้า่ยภาษีเงินได ้ (5,565) 0 

กาํไร (ขาดทนุ) สทุธิ (78,229) (12,246) 

       

สินทรพัยร์วม 914,176 1,025,776 

หนีสิ้นรวม 388,190 394,051 

ส่วนของผูถื้อหุน้ 525,985 631,725 

D/E Ratio 0.74 0.62 

ROE -14.87% -1.94% 

ROA -8.56% -1.19% 

ความเห็นของคณะกรรมการ :  คณะกรรมการบรษิัทพิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิ 

งบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนของบริษัทและบริษัทย่อย และรายงานผู้สอบบัญชี 

สาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ท่ีผ่านการตรวจสอบและรบัรองจากบริษัท กรินทร ์ออดิท 

จํากัด ผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและ

คณะกรรมการบรษิัทแลว้  
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การลงมต ิ: การพิจารณาวาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทั้งหมด

ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที ่ 5 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงนิปันผล และงดตั้งสาํรองตามกฎหมายสาํหรับผลการดาํเนินงานของบริษทั 

สาํหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2564 

 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล : เพ่ือใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 และตามขอ้บงัคบัของบริษัท 

ขอ้ 37 ท่ีกาํหนดใหบ้ริษัทตอ้งจดัสรรกาํไรสทุธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทนุสาํรองไม่นอ้ยกว่ารอ้ย

ละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหักดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสาํรองนีจ้ะมี

จาํนวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียน และตามขอ้บงัคบัของบรษิัท ขอ้ 36 ท่ีกาํหนดให้

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาความเหมาะสมของการจ่ายหรืองดเวน้การจ่ายเงินปันผลจากผล

การดาํเนินงาน โดยตอ้งนาํเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนมุตัิ  

 

สาํหรบัผลการดาํเนินงานปี 2564  บริษัทและบริษัทย่อยมีผลขาดทุนสทุธิ 78.23  ลา้นบาท และ

งบการเงินเฉพาะบรษิัท มีผลขาดทนุสทุธิ 12.25  ลา้นบาท    

 

ความเห็นของคณะกรรมการ :  คณะกรรมการบรษิัทพิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตังิด 

     จ่ายเงินปันผลและงดตัง้สาํรองตามกฎหมายสาํหรบัผลการดาํเนินงานของบรษิัท สาํหรบัปี   

         สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 เน่ืองจากบรษิทัมีผลขาดทนุสทุธิประจาํปี 2564 

 

การลงมต ิ: การพิจารณาวาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อ

หุน้ท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที ่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีค่รบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ   

 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล : เพ่ือใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 และตามขอ้บงัคบัของบริษัท 

ขอ้ 14 ท่ีกาํหนดว่า ในการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจาํปีทุกครัง้ กรรมการจาํนวนหน่ึงในสาม 

จะตอ้งออกจากตาํแหน่ง และถา้จาํนวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ไดแ้ลว้ ให้

กรรมการในจาํนวนใกลเ้คียงท่ีสดุกับส่วนหน่ึงในสามออกจากตาํแหน่ง โดยกรรมการท่ีออกตาม

วาระนัน้อาจไดร้บัเลือกใหก้ลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งใหม่อีกวาระก็ได ้โดยในการประชุมสามญัผู้

ถือหุน้ประจาํปี 2564 มีกรรมการท่ีตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระ จาํนวน 3 คน ไดแ้ก ่

  

(1) นายธนเดช  มหโภไคย           กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 

(2)  นายเฉิน   จง             กรรมการ  

(3) นางสพิุน     ศิรโิภค    กรรมการ/กรรมรองการผูจ้ดัการ 
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ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบรษิทัพิจารณาแลว้เห็นสมควรเลือกตัง้กรรมการท่ีครบกาํหนดออกจาก

ตาํแหน่ง ตามวาระจาํนวน 3 คน ไดแ้ก่  (1) นายธนเดช มหโภไคย (2) นายเฉิน จง และ (3) 

นางสพิุน ศิรโิภค กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบรษิัทต่อไปอีกวาระหน่ึง เน่ืองจาก

บคุคลดงักล่าวเป็นผูม้ีความรูค้วามสามารถ และมีประสบการณด์า้นบญัชี การเงิน และ

บรหิารธุรกิจและดา้นการคา้การลงทนุในตา่งประเทศ อนัจะเป็นประโยชนต์่อการดาํเนินงาน

ของบรษิัท และชว่ยสนบัสนนุใหธุ้รกิจของบรษิัทประสบความสาํเรจ็ โดยบรษิัทไดแ้นบประวตัิ

ของบคุคลดงักล่าวทัง้ 3 คนมาพรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุนี ้(รายละเอียดตามสิง่ทีส่ง่มา

ด้วย 3)   

 

การลงมต ิ: การพิจารณาวาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อ

หุน้ท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที ่7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2565 

 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล : เพ่ือใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 และตามขอ้บงัคบัของบริษัท 

ขอ้ 15 การกาํหนดค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการจะตอ้งไดร้บัอนมุตัิโดยท่ีประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัท 

 

ความเห็นของคณะกรรมการ :  คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิ 

ค่าตอบแทนแก่กรรมการ สาํหรบัปี 2565 โดยมีหลักเกณฑใ์นการกาํหนดค่าตอบแทนใน

อตัราท่ีเหมาะสมกบัขอบเขตหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการรวมทัง้สอดคลอ้ง

และเทียบเคียงกับอตัราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มธุรกิจท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกันหรือใน

ระดับเดียวกัน ซึ่งได้ผ่านขั้นตอนการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกําหนด

ค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรษิัทมาโดยลาํดบั ตามรายละเอียดดงัต่อไปนี ้ 

  - ค่าตอบแทนท่ีเสนอขออนมุตัิ ไดแ้ก่ ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน ไม่มีค่าตอบแทนในรูปแบบอ่ืน   

   ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน อยู่ในรูปแบบเบีย้ประชมุกรรมการ  ดงันี ้ 

 -ค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2565 รวมวงเงินไม่เกิน 2.0 ลา้นบาท  โดยมอบหมายให ้

  คณะกรรมการบรษิัทเป็นผูจ้ดัสรรเงินจาํนวนดงักล่าวแก่กรรมการ  

 

การลงมต ิ: การพิจารณาวาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจาํนวนเสียง

ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที ่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสาํหรับปี 2565 และกาํหนดจาํนวนเงนิค่าสอบบัญชี  
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ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล : เพ่ือใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 และตามขอ้บงัคบัของบริษัท 

ขอ้ 30 ท่ีกาํหนดใหใ้นการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีทกุปี ตอ้งแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และกาํหนด

ค่าตอบแทนการสอบบญัชีของบริษัททุกปีและผูถื้อหุน้สามารถแต่งตัง้ผูส้อบบัญชีรายเดิมใหท้าํ

หนา้ท่ีต่อไปอีกก็ได ้ทั้งนี ้โดยการเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งมีกระบวนการคัดเลือก

ผูส้อบบัญชีสาํหรบัรอบปี 2565 และเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา ทั้งนี ้ตามมติท่ีประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ท่ี 1/2565 วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2565 และมติท่ีประชมุคณะกรรมการ

บรษิัท ครัง้ท่ี 5/2565 เมื่อวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์ 2565 อนมุตัิใหน้าํเสนอต่อท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้

ประจาํปี 2565 พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชดีงันี ้

 

บรษิัท กรนิทร ์ออดิท จาํกดั โดยมีรายชื่อผูส้อบบญัชี ดงันี ้

 

1.    นายวิเชยีร ปรุงพาณิช     ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 5851 และ/หรือ 

2. นางสาวกรรณิการ ์วิภาณรุตัน ์  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบีบนเลขท่ี 7305 และ/หรือ 

3. นายจิโรจ  ศิรโิรโรจน ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 5113  และ/หรือ 

4. นางสาวนงลกัษณ ์พฒันบณัฑติ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 4713 และ/หรือ 

5.    นางสมุนา เสนีวงศ ์ณ อยธุยา    ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 5897 และ/หรือ 

6. นายโกมินทร ์  ลิน้ปราชญา  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 3675  และ/หรือ 

7. นางสาวกชมน  ซุ่นหว้น     ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 11536 และ/หรือ 

8. นายวรพล วิรยิะกลุพงศ ์   ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 11181 และ/หรือ 

9. นายพจน ์อศัวสนัติชยั    ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี 4891 และ/หรือ 

10. ผูส้อบบญัชีคนอ่ืนแห่งบรษิัท กรนิทร ์ออดิท จาํกดั 

 

โดยผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงมีอาํนาจในการตรวจสอบบญัชี และแสดงความเห็นต่องบการเงิน

ของบริษัทได ้ทั้งนี ้ผูส้อบบัญชีท่ีไดร้ับการเสนอทุกรายเป็นผูส้อบบัญชีท่ีสาํนักงานคณะกรรมการ

กาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยใ์หค้วามเห็นชอบ และ ไม่มีความสมัพนัธ ์และ/หรือมีส่วนไดเ้สีย

ระหว่างผูส้อบบัญชีกับบริษัท/บริษัทย่อย/ ผูบ้ริหาร/ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกับบุคคล

ดังกล่าว ในลักษณะท่ีอาจจะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหนา้ท่ีอย่างเป็นอิสระ ทั้งนี ้ผูส้อบบัญชีของ

บรษิัทและผูส้อบบญัชีของบรษิัทย่อย สงักดัสาํนกังานสอบบญัชีเดียวกนั  

 

และคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิกาํหนดจาํนวนเงิน

ค่าสอบบญัชีของบรษิัท ประจาํปี 2565 จาํนวนทัง้สิน้ 1,025,000 บาท ตามรายละเอียดดงัต่อไปนี ้
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                                                                                 หน่วย : บาท

  

 

  

ความเห็นของคณะกรรมการ :  คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและ    

เห็นสมควรเสนอท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้อนมุตัิแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีสาํหรบัปี 2565 และกาํหนด

จาํนวนเงินค่าสอบบญัชีของบรษิัท ตามรายละเอียดดงักล่าวขา้งตน้ 

 

  การลงมต ิ: การพิจารณาวาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผู้

ถือหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที ่ 9  พิจารณาอนุมัติแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสอืบริคณหส์นธิข้อ 3. (วตัถุประสงค)์ 

  

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล:  ปัจจบุนับรษิัทมีวตัถปุระสงคป์ระกอบกิจการจาํนวน 37 ขอ้ ซึ่งไม่ครอบคลมุเพียงพอต่อการดาํเนิน

ธุรกิจของบริษัทและเพ่ือรองรบัใหบ้ริษัทสามารถประกอบกิจการหรือมีขอบเขตการดาํเนินธุรกิจ

เพ่ิมขึน้ไดใ้นอนาคต จึงเห็นสมควรเพ่ิมเติมวตัถุประสงคข์องบริษัทใหม้ีขอบเขตของการประกอบ

กิจการหรือการดาํเนินธุรกิจไดก้วา้งขวางยิ่งขึน้ โดยเพ่ิมวตัถุประสงคอี์ก 6 ขอ้ จากเดิมมี  37 เป็น 

43 ขอ้ โดยเพ่ิมวตัถปุระสงคข์อ้ 38-43 ดงันี ้

 

(38) ประกอบกจิการคา้ ทเุรียน ทเุรียนแช่แขง็ และผลิตภณัฑแ์ปรรูปจากทเุรียน 

(39) ประกอบกจิการคา้ สม้ และผลิตภณัฑแ์ปรรูปจากสม้ 

(40) ประกอบกจิการคา้ นอ้ยหน่า และผลิตภณัฑแ์ปรรูปจากนอ้ยหน่า 

(41) ประกอบกจิการคา้ มะขาม และผลิตภณัฑแ์ปรรูปจากมะขาม 

(42) ประกอบกจิการคา้ มะพรา้ว และผลิตภณัฑแ์ปรรูปจากมะพรา้ว 

(43) ประกอบกจิการนาํเขา้ – ส่งออก ผกั ผลไม ้และผลิตภณัฑแ์ปรรูปท่ีไดจ้ากผกัและผลไม ้

 

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนมุตัิแกไ้ข

เพ่ิมเติมหนงัสือบริคณหสิ์นธิขอ้ 3 โดยเพ่ิมวตัถุประสงคข์องบริษัทจากเดิม 37 ขอ้ เป็น 43 ขอ้

ตามรายละเอียดขา้งตน้  ทัง้นี ้ใหค้ณะกรรมการบริษัทและ/หรือบคุคลท่ีคณะกรรมการบริษัท

หรือกรรมการผูจ้ดัการมอบหมายในการจดทะเบียนแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณหส์นธิกับกรม

ปี 2565 ปี  2564 เพ่ิมขึ้น 

(ลดลง) 

  

 สอบทาน 3 ตรวจสอบ 
รวม 

 สอบทาน 3 ตรวจสอบ 
รวม 

ไตรมาส ประจาํปี ไตรมาส ประจาํปี 

480,000 545,000 1,025,000 510,000 550,000 1,060,000 (35,000) 
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พฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอาํนาจแกไ้ขและเพ่ิมเติมถอ้ยคาํหรือขอ้ความเพ่ือให้

เป็นไปตามคาํสั่งและ/หรือคาํแนะนาํของนายทะเบียนบรษิัทมหาชนจาํกดั   

  

การลงมต ิ: การพิจารณาวาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อ

หุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที ่10  พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อ 39 

 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล:  เน่ืองดว้ยตราประทบัของบรษิัทท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจบุนัไดจ้ดทะเบียนไวต้ามขอ้บงัคบัขอ้  

39 ซึง่ใชม้าหลายปีแลว้ และมรูีปแบบไม่สอดคลอ้งกบัโลโกห้รือเคร่ืองหมายใหมข่องบรษิัทท่ี

ปรากฏในหวัจดหมายและเอกสารของบรษิัท ดงันัน้ เพ่ือใหต้ราประทบัของบรษิัทมีรูปแบบท่ี

สอดคลอ้งกบัโลโกห้รือเคร่ืองหมายใหม่ของบรษิัท จึงเห็นสมควรจดทะเบียนเปล่ียนแปลงตรา

ประทบัของบรษิัทโดยแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบั ขอ้ 39 เป็นดงันี ้

เดิม 

ขอ้ 39 ตราประทบัของบรษิัทเป็นดงันี ้

 

 

 

 
ใหม่  

ขอ้ 39 ตราประทบัของบรษิัทเป็นดงันี ้ 

 

      

 

ความเห็นของคณะกรรมการ :  คณะกรรมการพิจารณาแลว้ เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมัติ  

แกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัขอ้ 39     ตามรายละเอียดขา้งตน้ ทั้งนี ้ใหค้ณะกรรมการบริษัทและ/หรือ

บุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผูจ้ดัการมอบหมายในการจดทะเบียนแกไ้ขเพ่ิมเติม

ขอ้บงัคบั กับกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอาํนาจแกไ้ขและเพ่ิมเติมถอ้ยคาํหรือ

ขอ้ความเพ่ือใหเ้ป็นไปตามคาํสั่งและ/หรือคาํแนะนาํของนายทะเบียนบรษิัทมหาชนจาํกดั  

 

การลงมต ิ: การพิจารณาวาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อ

หุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที ่11  พิจารณาให้ความเหน็ชอบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงการออกหุ้นกู้และเสนอขายหุ้นกู้    

 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล:          ตามมติท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2560 เมื่อวนัท่ี 25 เมษายน 2560 มีมติอนมุตัิการออก 

หุน้กูท้กุประเภทและทกุรูปแบบ (มีหลกัประกนัหรือไม่มีหลกัประกนั) วงเงินรวมไม่เกิน 1,000 

ลา้นบาท เพ่ือใชเ้ป็นทนุหมนุเวยีน และขยายกจิการ นัน้ เน่ืองจากระยะเวลานบัแตว่นัท่ีผูถื้อหุน้

อนมุตัไิดผ่้านมาหลายปีแลว้และมขีอ้กาํหนดและเงื่อนไขบางขอ้ไม่สอดคลอ้งกบัสภาพการณ์

ในปัจจบุนั จงึเห็นสมควรเสนอท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาใหค้วามเห็นชอบการแกไ้ข

เปล่ียนแปลงขอ้กาํหนดและเงื่อนไขการออกหุน้กูแ้ละเสนอขายหุน้กู ้โดยมีขอ้ความใหม่และ

ขอ้ความเดิมเปรียบเทียบดงันี ้

 

ข้อความใหม่ 
 

ข้อความเดิมตามมตทิีป่ระชุมสามัญ

ประจาํปี 2560 

ประเภท 

หุน้กูท้กุประเภทและทกุรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นชนิด

ระบชุื่อผูถื้อหรือไม่ระบชุื่อผูถื้อ ประเภทดอ้ยสิทธิ

หรือไม่ดอ้ยสิทธิ มีหลกัประกนัหรือไม่มี

หลกัประกนั มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูห้รือไม่มีผูแ้ทนผูถื้อ

หุน้กู ้มีวนักาํหนดไถ่ถอนหรือไมม่ีวนักาํหนดไถ่

ถอน ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัความเหมาะสมของสภาวะ

ตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายในแต่ละคราว 
 

หุน้กูท้กุประเภท/ทกุชนิด ซึง่อาจเป็นหุน้กู้

ดอ้ยสิทธิหรือไม่ดอ้ยสิทธิชนิดทยอยคืนเงิน

ตน้ หรือคืนเงินตน้ครัง้เดียวเมื่อครบกาํหนด

ไถ่ถอน มีประกนัหรือไม่มีประกนั มีหรือไม่

มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัความ

เหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออก

และเสนอขายหุน้กูน้ัน้ๆ 

สกุลเงนิ     

เงินบาท และ/หรือเงินสกลุต่างประเทศ โดยใช้

อตัราแลกเปล่ียนขณะท่ีมีการออก และเสนอขาย

หูน้กูใ้นแต่ละคราว 
 

ไม่ระบ ุ

มูลค่ารวมของหุน้

กู้    

ไม่เกิน 1,000 ลา้นบาท หรือสกลุเงินอ่ืนท่ี

เทียบเท่าสกลุเงินบาททัง้นี ้บรษิทัสามารถออก

และเสนอขายหุน้กู ้และ/หรือ ออกและเสนอขาย

หุน้กูเ้พ่ือทดแทนหุน้กูเ้ดิมท่ีมีการไถ่ถอนไปแลว้ได้

ภายในวงเงินดงักล่าว โดยจาํนวนเงินตน้คงคา้ง

ทัง้หมดของหุน้กูท่ี้บรษิัทออกจาํหน่ายแลว้ในขณะ

ใดขณะหน่ึงจะตอ้งมจีาํนวนเงินไม่เกินวงเงิน

ดงักล่าว 

 

มลูค่ารวมของหุน้กูท่ี้ยงัไม่ไถถ่อน ณ ขณะ

ใดขณะหน่ึง กาํหนดไวไ้ม่เกิน 1,000 ลา้น

บาท หรือในสกลุเงินอ่ืนในอตัราท่ีเทียบเท่า

ทัง้นี ้บรษิัทฯ สามารถออกและเสนอขาย

หุน้กูเ้พ่ิมเติมและ/หรือออกและเสนอขาย

หุน้กูเ้พ่ือทดแทนหุน้กูเ้ดิมท่ีมีการไถ่ถอนไป

แลว้ไดภ้ายในวงเงินดงักล่าว โดยหุน้กูท่ี้

บรษิัทฯออกจาํหน่ายแลว้ในขณะใด

ขณะหน่ึงจะตอ้งมจีาํนวนเงินไม่เกินวงเงิน

ดงักล่าว 

อายุ          

ขึน้อยู่กบัสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอ

ขายในแต่ละครัง้ โดยสามารกาํหนดใหม้ีการไถ่

ถอนก่อนครบกาํหนดอายหุรือไมก่็ได ้หรือเป็นหุน้
 

สาํหรบัหุน้กูร้ะยะสัน้ไม่เกิน 270 วนั และ

สาํหรบัหุน้กูร้ะยะยาวไมเ่กิน 10 ปี 

 รายการ 



 

หนา 10 ของ 14 

 

กูท่ี้ครบกาํหนดไถถ่อนเมื่อมีการเลิกบรษิัท 

(perpetual) 

การเสนอขาย           

เสนอขายหุน้กูใ้นคราวเดียว หรือหลายคราว และ/

หรือเป็นโครงการ และ/หรือในลกัษณะหมนุเวียน 

(Revolving) ใหแ้ก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ

ใหแ้ก่ผูล้งทนุ โดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้

ลงทนุประเภทสถาบนัในประเทศ และ/หรือใน

ต่างประเทศในคราวเดียวกนั หรือต่างคราวกนั 

ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต และหรือ

สาํนกังาน ก.ล.ต และ/หรือกฎระเบียบอ่ืนๆ ท่ี

เก่ียวขอ้ง ท่ีมีผลใชบ้งัคบัในขณะท่ีออกและเสนอ

ขายหุน้กูน้ัน้ 

 

เสนอขายภายในประเทศต่อประชาชน

ทั่วไป และ/หรือเสนอขายในกรณีจาํกดั 

และ/หรือเสนอขายใหแ้ก่ผูล้งทนุประเภท

สถาบนัและ/หรือผูล้งทนุรายใหญ่ ทัง้หมด

หรือบางส่วน ซึง่อาจแบ่งเป็นการเสนอขาย

ในครัง้เดียว หรือหลายครัง้ และ/หรือ เป็น

โครงการ และ/หรือ ในลกัษณะหมนุเวยีน 

(Revolving) ตาม ประกาศคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. และ/หรือ สาํนกังาน ก.ล.ต. และ/

หรือ กฎระเบียบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีมีผลใช้

บงัคบัในขณะท่ีออกและเสนอขายหุน้กูน้ัน้ 

การไถ่ถอนก่อน

ก่อนกาํหนด 

ผูถื้อหุน้กูอ้าจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุน้กูค้ืน

ก่อนกาํหนด และบรษิัทมีหรือไมม่ีสิทธิขอไถ่ถอน

หุน้กูค้ืนก่อนกาํหนด หรือบรษิัทอาจกาํหนดใหม้ี

หรือไม่มีการไถ่ถอนก่อนกาํหนดในกรณีพิเศษ 

(special event redemption) ใดๆ หรือไม่ก็ได ้

ทัง้นี ้ใหเ้ป็นไปขอ้ตกลงและเงื่อนไขในการออกหุน้

กูใ้นแต่ละคราว 
 

ขึน้อยู่กบัเงื่อนไขของหุน้กูท่ี้ออกในแต่ละ

ครัง้ 

อัตราดอกเบีย้ 

ตามท่ีจะกาํหนดในแต่ละคราว โดยขึน้อยู่กบั

สภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุน้กู ้

และปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ทัง้นี ้ใหอ้ยู่ภายใต้

บงัคบัของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/

หรือสาํนกังาน ก.ล.ต และ/หรือประกาศหรือ

กฎระเบียบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีมีผลใชบ้งัคบัใน

ขณะท่ีออกและเสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละคราว 

 

ขึน้อยู่กบัสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและ

เสนอขายหุน้กู ้หรือตามขอ้ตกลง และ 

เงื่อนไขของหุน้กูท่ี้ไดอ้อกในคราวนัน้ ทัง้นี ้

ใหอ้ยู่ภายใตบ้งัคบัของประกาศ 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ สาํนกังาน 

ก.ล.ต. และ/หรือ กฎระเบียบอ่ืนๆ ท่ี 

เก่ียวขอ้ง ท่ีมีผลใชบ้งัคบัในขณะท่ีออกและ

เสนอขายหุน้กูแ้ต่ละคราว 



 

หนา 11 ของ 14 

 

อาํนาจกาํหนด

รายละเอียดอื่นๆ 

มอบหมายใหค้ณะกรรมการ รวมถึงบคุคลท่ี

คณะกรรมการมอบหมายใหม้ีอาํนาจ ดงัต่อไปนี ้
 

การออกและเสนอขายหุน้กูจ้ะขึน้อยู่กบั

ความเหมาะสมของภาวะตลาดในขณะท่ี 

ออกและเสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละครัง้ และ

ปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ทัง้นี ้ให้

คณะกรรมการบรหิาร และ/หรือ

กรรมการบรหิาร และ/หรือกรรมการ

ผูจ้ดัการ และ/หรือบคุคลท่ีคณะกรรมการ

บรหิาร และ/หรือกรรมการบรหิาร และ/หรือ

กรรมการผูจ้ดัการ มอบหมาย มอีาํนาจ

ดงัตอ่ไปนี ้

(1)     กาํหนดรายละเอียดตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัหูน้กู ้รวมถงึประเภท ชื่อ อตัราดอกเบีย้  อายุ

การไถ่ถอน การแตง่ตัง้ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ตลอดจน

กาํหนดรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเสนอขาย 

ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียงราคา วิธีการ และ

ระยะเวลาเสนอขายและจดัสรร 

 

(1) การกาํหนดรายละเอียด ขอ้จาํกดัและ

เงื่อนไขอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหุน้กู ้เช่น 

ประเภทหรือชนิดของหุน้กูท่ี้จะออก ในแต่

ละครัง้ มลูค่าท่ีตราไว ้ราคาเสนอขายต่อ

หน่วย อตัราดอกเบีย้ การแต่งตัง้ผูแ้ทนผูถื้อ

หุน้กู ้วิธีการออกและ เสนอขาย วิธีการ

จดัสรร รายละเอียดการเสนอขาย การไถ่

ถอนก่อนกาํหนด และการจดทะเบียนใน

ตลาดรอง ใดๆ (ถา้มี) และใหม้ีอาํนาจใน

การกาํหนดหรือเปล่ียนแปลงเงื่อนไข และ

รายละเอียดตา่งๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ ออก

และเสนอขายหุน้กูแ้ต่ละประเภท/แต่ละ

ชนิดในแต่ละครัง้ รวมทัง้ใหม้ีอาํนาจในการ

ดาํเนินการใดๆ อนัจาํเป็น และเก่ียวเน่ือง

กบัการออกและเสนอขายหุน้กูน้ัน้ๆให้

สาํเรจ็และเป็นไปตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

(2)     แต่งตัง้ท่ีปรกึษาทางการเงนิ และ/หรือผูจ้ดั

จาํหน่ายหลกัทรพัย ์และ/หรือสถาบนัการจดั

อนัดบัความน่าเชื่อถือของผูอ้อกหลกัทรพัย ์และ/

หรือหลกัทรพัย ์และ/หรือบคุคลอ่ืนใดในกรณีท่ี

จะตอ้งมีการแต่งตัง้ตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง หรือ

ในกรณีอ่ืนใดตามท่ีเห็นควร 
 

(2) การแต่งตัง้ท่ีปรกึษาทางการเงิน และ/

หรือ ผูจ้ดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจดั

จาํหน่าย และ/หรือ สถาบนัการ จดัอนัดบั

ความน่าเชื่อถือของผูอ้อกหลกัทรพัย ์และ/

หรือ หลกัทรพัย ์และ/หรือ บคุคลอ่ืนใดใน
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กรณีท่ีจะตอ้งมี การแต่งตัง้ตามกฎหมายท่ี

เก่ียวขอ้ง หรือในกรณีอ่ืนตามท่ีเห็นสมควร 

(3)     ติดต่อเจรจา เขา้ทาํ ลงนามแกไ้ขสญัญา 

และ/หรือเอกสารต่างๆ รวมถึงติดต่อใหข้อ้มลู ยื่น

เอกสาร หลกัฐานกบัสาํนกังาน ก.ล.ต. และ/หรือ

หน่วยงานอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออก และเสนอ

ขายหุน้กูด้งักล่าว ตลอดจนดาํเนินการใด ๆ ท่ี

เก่ียวขอ้งหรือจาํเป็นไดท้กุประการตามท่ีเห็นควร  

 

(3) การตดิต่อ เจรจา เขา้ทาํลงนาม และ

แกไ้ขเพ่ิมเติมสญัญา Underwriting 

Agreement หรือสญัญา Placement 

Agreement และ/หรือสญัญา หรือเอกสาร

อ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถงึการติดต่อใหข้อ้มลู 

การจดัทาํและยื่นคาํขอและเอกสารต่างๆ 

กบัสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ/หรือ 

หน่วยงานและ/หรือ บคุคลอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการออกและเสนอขายหุน้กูด้งักล่าว 

ตลอดจนดาํเนินการใดๆ ท่ี เก่ียวขอ้งหรือ

จาํเป็นไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

วัตถุประสงค์

ของการออกหุ้น

กู้ 

เพ่ือนาํเงินท่ีไดร้บัจากการออกและเสนอขายหุน้กู ้

สาํหรบัใชใ้นการดาํนินธุรกจิและ/หรือ ขยาย

กิจการ และ/หรือ ใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวยีนใน

กิจการ และ/หรือชาํระคืนหนี ้หรือเพ่ือ

วตัถปุระสงคอ่ื์น ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบรษิัท

เห็นสมควร 

 

เพ่ือใชใ้นการประกอบธุรกจิทั่วไป และ/หรือ

การขยายธุรกจิของบรษิัท และ/หรือใชใ้น

การลงทนุของบรษิัทและบรษิัทยอ่ย และ/

หรือใชเ้ป็นเงนิทนุหมนุเวยีนของบรษิัท และ

บรษิัทย่อย และ/หรือ ชาํระคืนเงนิกู ้หรือ

เพ่ือวตัถปุระสงคอ่ื์น ตามท่ีคณะกรรมการ

เห็นสมควร 

 

ความเห็นของคณะกรรมการ:    คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาใหค้วาม

เห็นชอบการแก้ไขเปล่ียนแปลงการออกหุ้นกู้และเสนอขายหุ้นกู้ตามรายละเอียดท่ีเสนอ

ขา้งตน้ 

  

การลงมต ิ:   การพิจารณาวาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจาํนวนเสียง 

ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที ่12   พิจารณาให้สัตยาบนัในการดาํเนินการขายเงนิลงทนุในหุน้สามัญและสิทธิเรียกร้องของ 

บริษัท ซี.อี.ไอ.(เชียงใหม่) จาํกัด และ บริษัท เอซีซี กรีน เอนเนอรจ์ี จาํกดั ทัง้หมดใหก้ับ 

บริษัท ไทยลานนา ฟู้ด แอนด ์คัลเชอรัล เซน็เตอร ์จาํกดั 

 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล:         สืบเน่ืองจากมติอนมุตัิของท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 เมื่อวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2564  

อนมุตัิใหข้ายเงินลงทนุในหุน้สามญัและสิทธิเรียกรอ้งของบรษิัท ซี.อี.ไอ.(เชียงใหม)่ จาํกดั  

และ บรษิัท เอซีซี กรีน เอนเนอรจ์ี จาํกดั (บรษิัทย่อย) ทัง้หมดใหก้บับรษิัท ไทยลานนา ฟู้ด แอนด ์ 

คลัเชอรลั เซ็นเตอร ์จาํกดั  (ผูซ้ือ้) ในราคาไม่นอ้ยกวา่ 550 ลา้นบาท โดยใหช้าํระราคาและโอน

กรรมสิทธิ์ในทรพัยสิ์นท่ีซือ้ขายใหเ้สรจ็สิน้ภายใน 60 วนัแต่วนัท่ีท่ีประชมุผูถื้อหุน้อนมุตัิรายการ    

โดยมอบหมายใหก้รรมการ คณะกรรมการ และ/หรือบคุคลท่ีคณะกรรมการมอบหมายมีอาํนาจ

ดาํเนินการและ/หรือกระทาํการใดอนัจาํเป็นเพ่ือใหก้ารขายเงินลงทนุในหุน้และสิทธิเรียกรอ้งใน

บรษิัททัง้สองแห่งดงักล่าวสาํเรจ็เสรจ็สิน้ไดท้กุประการ     ซึ่งหลงัจากมีมตดิงักล่าวขา้งตน้ผูซ้ือ้

ไดร้บัผลกระทบจากการแพรร่ะบาดของเชือ้โรคไวรสัโคโรนา 2019 หรือโรค COVID-19 เป็นเหตุ

ใหส้ถาบนัการเงินท่ีผูซ้ือ้ยื่นคาํขอสินเชื่อไวช้ะลอการพิจารณาสินเชื่อ ทาํใหผู้ซ้ือ้ไม่สามารถ

รวบรวมเงินมาชาํระใหก้บับรษิัทไดต้ามกาํหนดเวลาและไดม้คีาํขอขยายเวลาชาํระค่าซือ้มายงั

บรษิัทเป็นระยะ 

  

ความเห็นของคณะกรรมการ:    คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอเร่ืองดงักล่าวใหท่ี้ประชมุสามญัผูถื้อหุน้  

เพ่ือพิจารณาใหส้ตัยาบนัในการดาํเนินการขายเงินลงทนุในหุน้สามญัและสิทธิเรียกรอ้งของ    

บรษิัทย่อยดงักล่าว  

 

การลงมต ิ:   การพิจารณาวาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทัง้หมดของ 

 ผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที ่13 เร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

 

คณะกรรมบริษัท พิจารณาเห็นควรใหม้ีวาระพิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ นี ้ไวใ้นการประชมุผูถื้อหุน้ทุกครัง้ เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้

ไดซ้กัถาม หารือ รวมถึงใหข้อ้เสนอแนะต่อคณะกรรมการบรษิัทฯ และ/หรือ ผูป้ฏิบตัิงานของบรษิัท 

 

บรษิัทไดก้าํหนดวนักาํหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2565 (Record Date) ใน

วนัท่ี 21 มีนาคม 2565 จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้โปรดเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส(์E-AGM) ตามวนั เวลา 

และสถานท่ีดังกล่าวข้างตน้ โดยกรอกแบบฟอรม์ลงทะเบียนสาํหรบัการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส(์E-AGM) 

(รายละเอียดตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 8) และส่งแบบฟอรม์ลงทะเบียนดงักล่าวมายงับรษิัทภายในวนัท่ี 25 เมษายน 2565 โดย

ระบบจะเปิดให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาที ก่อนเริ่มการประชุมโดยถ่ายทอดสดการประชุมในวัน

พฤหสับดีท่ี 28 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งประชมุบรษิัท  ชัน้ 16 อาคารมิตรทาวน ์ออฟฟิศ ทาวเวอร ์ เลขท่ี 944  

ถนนพระราม 4 แขวงวงัใหม่ เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร  10330  ประเทศไทย   
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หากท่านไม่สามารถเขา้รว่มประชมุดว้ยตนเองได ้โปรดมอบฉนัทะแก่บคุคลท่ีท่านเห็นสมควร หรือโปรดมอบฉันทะ

แก่กรรมการอิสระท่ีบรษิัทเสนอใหเ้ขา้ประชมุแทน (รายละเอียดตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 5) โดยใชแ้บบฟอรม์หนงัสือมอบฉนัทะ 

(รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6)  หากท่านผูถื้อหุน้มีคาํถามสามารถส่งคาํถามล่วงหนา้มายังบริษัทไดโ้ดยส่งทาง   

Email : kitti@acc-plc.com หรือ  ส่งทางไปรษณียม์ายงั สาํนกัเลขานกุารบรษิัท  บรษิัท แอดวานซ ์คอนเนคชั่น คอรป์อเรชั่น

จํากัด (มหาชน) ชั้น 16 อาคารมิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร ์เลขท่ี 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน 

กรุงเทพมหานคร 10330 (รายละเอียดตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 9)   

 

 

                                                                                  ขอแสดงความนบัถือ 

                                          

       

 

            

                                                                                            (พลเอกสมชาย ยงัพิทกัษ)์ 

                                                      ประธานกรรมการ 

                                                                                    

 

สาํนกักรรมการผูจ้ดัการ  

โทร. 02-2191642 ตอ่ 111 

โทร.092-6253915 
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