ที่ ACC6508/001
วันที่ 1 สิงหาคม 2565
เรื่อง
เรียน
สิ่งที่ส่งมาด้วย

ขอเชิญประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2565
ท่านผูถ้ ือหุน้
บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2565
2. ข้อปฏิบัติสาํ หรับการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-EGM) และการมอบ
ฉันทะ
3. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่ผถู้ ือหุน้ สามารถมอบฉันทะประชุมผูถ้ ือหุน้
4. แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ
5. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผูถ้ ือหุน้
6. แบบฟอร์มลงทะเบียนสําหรับการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)
7. แบบส่งคําถามล่วงหน้า

โดยหนังสื อ เชิญประชุมฉบับนี ้ บริษั ท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ป อเรชั่น จํา กัด (มหาชน) (“บริ ษั ท ”)
ขอเรียนให้ผถู้ ือหุน้ ของบริษัททราบโดยทั่วกันว่า บริษัทจะจัดให้มีการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2565 ในวันพฤหัสบดี
ที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยส่งสัญญาณการประชุมจากที่ทาํ
การสํานักงานใหญ่ของบริษัท ชั้น 16 อาคารมิตรทาวน์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวัง
ใหม่ เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย
โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

ประธานแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 2

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2565 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2565 จัดขึน้ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 บริษัท ได้จัดส่ง
รายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามระยะเวลาที่
กฎหมายกําหนดเป็ นที่เรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทได้แนบสําเนารายงานการประชุมมาพร้อมกับ
หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมนี ้ (รายละเอียดตามสิ่งทีส่ ่งมาด้วย 1)

หนา 1 ของ 5

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565
ได้บนั ทึกถูกต้องตรงความเป็ นจริง จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ปี ระชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณา
รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
การลงมติ :
การพิจารณาวาระนีต้ อ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทั้งหมด
ของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติล้างขาดทุนสะสมของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามงบการเงินของบริษัทสิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 ในส่วนงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่
31 มีนาคม 2565 แสดงรายการส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญไว้เป็ นจานวน 545,232,125 บาท และ
แสดงรายการขาดทุนสะสมจานวน 264,369,882 บาท แต่ปัจจุบนั บริษัทได้จดั การแก้ไขปั ญหาการ
ขาดสภาพคล่องในการดาเนินกิจการของบริษัทเสร็จสิน้ เรียบร้อยแล้ว ทาให้มีสภาพคล่องใช้ในการ
ประกอบกิจการได้เป็ นปกติ จึงเห็นสมควรให้นารายการส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญหักล้างรายการ
ขาดทุนสะสมตามที่กาหนดไว้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 119 วรรค
สอง และเมื่อดาเนินการหักล้างผลขาดทุนสะสมแล้ว จะทาให้งบการเงินของบริษัท ณ วันที่ทา
รายการไม่มีรายการแสดงผลขาดทุนสะสม ซึ่งจะส่งผลให้ผถู้ ือหุน้ ผูล้ งทุน ตลอดจนสถาบันการเงิน
มั่นใจในสถานะทางการเงินและการดาเนินการบริษัท ตามรายละเอียดต่อไปนี ้
รายการ
ก่อน ล้างขาดทุนสะสม (บาท)
หลัง ล้างขาดทุนสะสม (บาท)
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
335,763,906
335,763,906
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
545,232,125
280,862,243
กาไร (ขาดทุน) สะสม
(264,369,882)
รวมส่วนของผู้ถือหุน้
616,626,149
616,626,149
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ท่ปี ระชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณา
อนุมตั ิลา้ งขาดทุนสะสมของบริษัท
การลงมติ :

การพิจารณาวาระนีต้ อ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของ
ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติให้สัตยาบันรับรองการทาสัญญาประนีประนอมยอมความและถอนฟ้ องคดีหมายเลข
ดาที่ อ.269/2563 หมายเลขแดงที่ อ.2041/2563 ศาลอาญาพระโขนง
ข้อเท็จจริงและเหตุผล :
ตามที่ท่ปี ระชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 อนุมตั ิให้บริษัททาสัญญาประนีประนอมยอม
ความระงับข้อพิพาทกับกรรมการและผูบ้ ริหารเดิมที่เป็ นจาเลยในคดีอาญาของศาลอาญา
พระโขนง คดีหมายเลขดาที่ อ.269/2563 คดีหมายเลขแดงที่ อ.2041/2563 และให้ถอนฟ้องคดี
พิพาทระหว่างกันทุกคดี ให้เสร็จสิน้ ภายใน 60 วัน นับแต่วนั ที่ท่ปี ระชุมอนุมตั ิ นัน้ เนื่องจากการ
หน้า 2 ของ 5

เจรจาระงับข้อพิพาทระหว่างบริษัทกับจําเลยทัง้ 9 คน อันเป็ นข้อพิพาทที่เกิดขึน้ ตามที่ปรากฏใน
รายงานการตรวจสอบเป็ นกรณีพเิ ศษของบริษัท กรินทร์ ออดิท จํากัด ฉบับลงวันที่ 16 กันยายน
2562 และข้อพิพาทอื่น ๆ นอกเหนือจากรายงานการตรวจสอบฉบับดังกล่าว ซึ่งเกิดขึน้ ใน
ระหว่างที่จาํ เลยทัง้ 9 คน เป็ นกรรมการและผูบ้ ริหาร หรือมีส่วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์กนั ในการ
บริหารจัดการบริษัทระหว่างปี 2558-2561 เพิ่งเสร็จสิน้ ลงและได้รบั อนุมตั ิจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท เมื่อคราวประชุมครัง้ ที่ 9/2565 วันที่ 28 มิถนุ ายน 2565 ให้ทาํ สัญญา
ประนีประนอมยอมความและให้ถอนฟ้องจําเลยทัง้ 9 คนได้ บริษัทจึงได้ทาํ สัญญาประนีประ
นอมยอมความกับจําเลยทัง้ 9 คน เมื่อวันที่ 30 มิถนุ ายน 2565 และยื่นคําร้องขอถอนฟ้องจําเลย
ที่ 2 ถึง ที่ 6 ต่อศาลอาญาพระโขนง เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 ศาลสอบถามจําเลยแล้วไม่
คัดค้าน จึงอนุญาตให้ถอนฟ้องได้ สําหรับจําเลยที่ 1 , ที่ 7 , ที่ 8 และ ที่ 9 ศาลไม่รบั ฟ้องจึงไม่
ต้องถอนฟ้อง แต่เนื่องจากการทําสัญญาประนีประนอมยอมความและการถอนฟ้องล่าช้ากว่า
ระยะเวลาตามที่ท่ปี ระชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2564 อนุมตั ิไว้ จึงจําเป็ นต้องนําเรื่องดังกล่าว
เสนอให้ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ ให้สตั ยาบันรับรองการทําสัญญาประนีประนอมยอมความระงับข้อ
พิพาทและการถอนฟ้องตามที่เคยได้รบั อนุมตั ิไว้
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณา
ให้สตั ยาบันรับรองการทําสัญญาประนีประนอมยอมความระงับข้อพิพาทและการถอนฟ้องคดี
การลงมติ :

การพิจารณาวาระนีต้ อ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผู้
ถือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั ิให้สัตยาบันรับรองการจ่ายค่าจ้างทีป่ รึกษากฎหมายให้แก่บริษทั ฮันตัน แอนดรูส์
เคิรท์ (ไทย แลนด์) จํากัด และ คืนเงินค่าจ้างทีป่ รึกษากฎหมายให้กับ ดร.อริชัย รักธรรม กรณีจัดการ
งานนอกสั่ง
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามที่ผถู้ ือหุน้ รายนายชาญชัย เจียรจิตเลิศ ทําหนังสือร้องเรียนถึง ดร.อริชยั รักธรรม ในขณะดํารง
ตําแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัท ให้ตรวจสอบการกระทําที่อาจมีการเอือ้ ประโยชน์
ให้กับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่และอาจมีการทุจริตเกิดขึน้ แต่บริษัทยังไม่ดาํ เนินการจนกระทั่ง ดร.อริชยั
รักธรรม ต้องไปว่าจ้างบริษัท ฮันตัน แอนดรู ส ์ เคิรท์ (ไทยแลนด์) จํากัด ให้ทาํ การตรวจสอบจน
พบว่าน่าจะมีรายการที่เข้าข่ายเป็ นการกระทําที่ฝ่าฝื นกฎหมาย ดร.อริชยั รักธรรม จึงทําหนังสือ
ร้องเรียนไปยังสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ตรวจสอบการ
กระทําตามที่บริษัท ฮันตัน แอนดรูส ์ เคิรท์ (ไทยแลนด์) จํากัด ตรวจพบ การดําเนินการดังกล่าว
ของ ดร.อริชัย รักธรรม เป็ นเหตุให้บริษัทว่าจ้างบริษัท กรินทร์ ออดิท จํากัด ทําการตรวจสอบ
รายการอนุมตั ิท่เี กิดขึน้ ระหว่างปี 2558 ถึง ปี 2561 เป็ นกรณีพิเศษ และผลจากการตรวจสอบเป็ น
กรณีพิเศษดังกล่าวพบรายการหลายรายการเข้าข่ายเป็ นการกระทําที่ไม่เป็ นไปตามกฎหมาย ซึ่ง
เป็ นประโยชน์กบั บริษัทในการแก้ไขปั ญหาการบริหารจัดการ เนื่องจากการว่าจ้างของ ดร.อริชัย
หนา 3 ของ 5

รัก ธรรม เป็ น การจัด การงานนอกสั่ง เพราะมิ ไ ด้รับ อนุมัติ จ ากบริษั ท ก่ อ นการว่ าจ้า ง แต่ เ ป็ น
ประโยชน์กับบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัท เมื่อคราวประชุมครัง้ ที่ 14/2562
วันที่ 8 ตุลาคม 2562 จึงมีมติอนุมตั ิให้จ่ายค่าจ้างที่ปรึกษากฎหมายให้กบั บริษัท ฮันตัน แอนดรูส ์
เคิรท์ (ไทยแลนด์) จํากัด จํานวน 4,051,782.33 บาท โดยจ่ายตรงให้กับบริษัท ฮันตัน แอนดรู ส ์
เคิรท์ (ไทยแลนด์) จํากัด จํานวน 3,387,344.43 บาท อีกส่วนหนึ่งจํานวน 664,437.90 บาท จ่าย
คืนให้กับ ดร.อริชยั รักธรรม ตามที่ ดร.อริชยั รักธรรม ได้จ่ายให้กับบริษัท ฮันตัน แอนดรูส ์ เคิรท์
(ไทยแลนด์) จํากัด ไปก่อนหน้านั้นแล้ว และได้รายงานให้ท่ีประชุมบริษัทเมื่อคราวประชุมครัง้ ที่
10/2562 วันที่ 22 ตุลาคม 2562 ทราบแล้ว ดังนัน้ เมื่อคณะกรรมการของบริษัทได้รบั ทราบการ
อนุมัติเงินค่าจ้างที่ปรึกษากฎหมายตามที่รายงานมานี ้ จึงขอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอเรื่อง
ดังกล่าวนีใ้ ห้ท่ีประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ให้สตั ยาบันรับรองการอนุมตั ิให้จ่ายค่าที่ปรึกษากฎหมาย
ให้กับบริษัท ฮันตัน แอนดรู ส ์ เคิรท์ (ไทยแลนด์) จํากัด และคืนเงินค่าที่ปรึกษากฎหมายให้กับ
ดร.อริชยั รักธรรม กรณีการจัดการงานนอกสั่ง
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาให้
สัตยาบันรับรองการจ่ายค่าจ้างที่ปรึกษากฎหมายให้แก่บริษัท ฮันตัน แอนดรูส ์ เคิรท์
(ไทยแลนด์) จํากัด และคืนเงินค่าจ้างที่ปรึกษากฎหมายให้กบั ดร.อริชยั รักธรรม กรณีจดั การ
งานนอกสั่งดังกล่าว
การลงมติ :

วาระที่ 6

การพิจารณาวาระนีต้ อ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้ หมดของ
ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
พิจารณาอนุมัติให้สัตยาบันรับรองการว่าจ้างบริษัท สํานักงานกฎหมาย นภ จํากัด

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

ตามที่บริษัทว่าจ้างสํานักงานกฎหมาย นภ ให้เป็ นผูด้ าํ เนินคดีกบั กรรมการและผูบ้ ริหารเดิมของ
บริษัท ตามรายงานการตรวจสอบเป็ นกรณีพิเศษของบริษัท กรินทร์ ออดิท จํากัด ฉบับลงวันที่
16 กันยายน 2562 และตามความเห็นทางกฎหมายของบริษัท ฮันตัน แอนดรูส ์ เคิรท์ (ไทย
แลนด์) จํากัด โดยได้รบั ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร เมื่อคราวประชุมครัง้ ที่
16/2562 วันที่ 18 ธันวาคม 2562 ต่อมา 25 พฤศจิกายน 2564 สํานักงานกฎหมาย นภ จํากัด
ได้ตกลงปรับปรุงราคาค่าใช้จ่ายและค่าจ้างว่าความกับบริษัทใหม่ โดยตกลงคิดค่าใช้จ่ายใน
การดําเนินคดีเป็ นเงินจํานวน 15.0 ล้านบาท และค่าจ้างว่าความเป็ นเงินจํานวน 10,000,000.บาท ต่อมาวันที่ 8 ธันวาคม 2564 นางสาวกรองกาญจน์ สารกอง หัวหน้าสํานักงานกฎหมาย
นภ มีหนังสือแจ้งมายังบริษัทว่าได้จดทะเบียนจัดตัง้ สํานักงานกฎหมาย นภ ขึน้ เป็ นนิติบคุ คล
ประเภทบริษทั จํากัด ในชื่อเดิมว่า “บริษัทสํานักงานกฎหมาย นภ จํากัด” แล้ว จึงได้รายงานให้
คณะกรรมการบริษทั ทราบเมื่อคราวประชุมครัง้ ที่ 5/2565 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ดังนัน้ เมื่อ
สํานักงานกฎหมาย นภ ได้จดทะเบียนเป็ นนิติบคุ คลประเภทบริษทั จํากัดและได้ตกลงค่าใช้จ่าย
หนา 4 ของ 5

และค่าจ้างว่าความกับบริษัทใหม่ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้รบั ทราบแล้ว จึงเห็นควรให้นาํ
เรื่องดังกล่าวนีเ้ สนอให้ท่ปี ระชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ให้สตั ยาบันรับรองการว่าจ้างบริษัทสํานักงาน
กฎหมาย นภ จํากัด ต่อไป
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษทั พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้นาํ เรื่องเสนอที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้
พิจารณาให้สตั ยาบันรับรองการว่าจ้างบริษัทสํานักงานกฎหมาย นภ จํากัด
การลงมติ :

การพิจารณาวาระนีต้ อ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือ
หุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเห็นควรให้มีวาระพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นี ้ ไว้ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ทุกครัง้ เพื่อให้ผถู้ ือ
หุน้ ได้ซกั ถาม หารือ รวมถึงให้ขอ้ เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผูป้ ฏิบตั งิ านของบริษัท
บริษัทได้กาํ หนดวันกําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2565 (Record Date) ใน
วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 จึงขอเรียนเชิญท่านผูถ้ ือหุน้ โปรดเข้าร่วมประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)
ตามวัน เวลา และสถานที่ ดัง กล่ า วข้า งต้น โดยกรอกแบบฟอร์ม ลงทะเบี ย นสํา หรับ ประชุ ม วิ ส ามัญ ผู้ถื อ หุ้น ผ่ า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) (รายละเอียดตามสิ่งทีส่ ่งมาด้วย 6) และส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนดังกล่าวมายังบริษทั ภายใน
วันที่ 22 สิงหาคม 2565 โดยระบบจะเปิ ดให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาที ก่อนเริ่มการประชุมโดย
ถ่ายทอดสดการประชุมในวันพฤหัสบดีท่ี 25 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ชัน้ 16 อาคารมิตรทาวน์
ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย
หากท่านไม่สามารถจะร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดมอบฉันทะแก่บุคคลที่ท่านเห็นสมควร หรือโปรดมอบฉันทะ
แก่กรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เข้าประชุมแทน (รายละเอียดตามสิ่งทีส่ ่งมาด้วย 3) โดยใช้แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ
(รายละเอียดตามสิ่งทีส่ ่งมาด้วย 4) หากท่านผูถ้ ือหุน้ มีคาํ ถามสามารถส่งคําถามล่วงหน้ามายังบริษัทได้โดยส่งทาง Email:
secretary@acc-plc.com หรือ ส่งทางไปรษณียม์ ายัง สํานักเลขานุการ บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จํากัด
(มหาชน) ชัน้ 16 อาคารมิตรทาวน์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
10330 (รายละเอียดตามสิ่งทีส่ ่งมาด้วย 7)
ขอแสดงความนับถือ

(พลเอกสมชาย ยังพิทกั ษ์)
ประธานกรรมการ
สํานักกรรมการผูจ้ ดั การ โทร. 02-2191642 ต่อ 111
หนา 5 ของ 5

สิ�งที�สง่ มาด้วย 1

สิ่งที่สง่ มาด้วย 2

ข้อปฏิบัติสาํ หรับการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) และการ
มอบฉันทะ
1. กรณีผถู้ ือหุน้ มีความประสงค์เข้าร่วมการประชุม E-EGM
1.1 โปรดกรอบแบบฟอร์มลงทะเบียนสําหรับการประชุมผูถ้ ือหุน้ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)
(สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) โดยขอให้ท่าน ระบุอีเมล์ (e-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถื อของท่านให้
ชัดเจน สําหรับใช้ในการแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุม และแนบสําเนาเอกสารแสดงตัวตน
เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-EGM ดังนี ้
• สําหรับผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นบุคคลธรรมดา - สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาหนังสือ
เดินทาง หรือสําเนาเอกสาร อื่นซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการ ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลง
นามรับรองสําเนาถูกต้อง
• สําหรับผูถ้ ื อหุน้ ที่เป็ นนิติบุคคล – หนังสือมอบอํานาจ หรือหนังสือมอบฉันทะที่ล งนาม
ครบถ้วน พร้อมเอกสาร ประกอบตามรายละเอียดที่ระบุในหัวข้อ “เอกสารประกอบการ
มอบฉันทะ” ในหน้าถัดไป
ขอให้ท่านส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสําหรับการประชุมผูถ้ ือหุน้ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)
และเอกสารแสดงตัวตนดังกล่าว ข้างต้นให้บริษัทภายใน วันที่ 22 สิงหาคม 2565 ผ่านช่องทาง
ดังนี ้
• ช่องทาง Email : secretary@acc-plc.com หรือ
• ช่องทางไปรษณีย:์
สํานักกรรมการผูจ้ ดั การ – เลขานุการบริษัท
บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 944 อาคารมิตรทาวน์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์
ชัน้ 16 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

หน้า 1 ของ 4

สิ่งที่สง่ มาด้วย 2

1.2 เมื่อบริษัทได้รบั เอกสารตามข้อ 1.1 จากท่าน บริษัทจะดําเนินการตรวจสอบเอกสาร
เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม โดยเมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธิแล้ว บริษัทจะจัดส่งชื่อผูใ้ ช้
(Username) และรหัสผูใ้ ช้ (Password) พร้อม WebLink ในการเข้าสูร่ ะบบ การประชุม E-EGM
ไปให้ท่านทางอีเมล์(e-mail) ทัง้ นี ้ ขอให้ท่านเก็บรักษาชื่อผูใ้ ช้ (Username) และรหัสผูใ้ ช้
(Password) ไว้เป็ นความลับ ไม่เปิ ดเผยแก่ผอู้ ่นื และในกรณีท่ชี ่อื ผูใ้ ช้ (Username) และรหัสผูใ้ ช้
(Password) ของท่านสูญหาย หรือยังไม่ได้รบั ภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2565 กรุณาติดต่อบริษัท
โดยทันที
1.3 ขอให้ท่านศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-EGM ที่บริษทั ควิดแลบ จํากัด
ผูด้ แู ลระบบได้ส่งให้ท่านทางอีเมล (e-mail) โดยละเอียด ทัง้ นี ้ ระบบจะเปิ ดให้ท่านลงทะเบียนเข้า
ร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาทีก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดสดการประชุมจะ เริ่ม
ในวันที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. เท่านัน้
1.4 สําหรับวิธีการลงคะแนนระหว่างการประชุม E-EGM ท่านสามารถลงคะแนนในแต่ละ
วาระได้ โดยลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีท่ที ่านไม่ลงคะแนน
สําหรับวาระใด ๆ ระบบจะนับคะแนนของท่านเป็ น “เห็นด้วย” โดย อัตโนมัติ
1.5 กรณีท่ที ่านประสบปั ญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุม E-EGM ก่อนการ
ประชุม หรือระหว่างการประชุม กรุณาติดต่อ บริษัท ควิดแลบ จํากัด ซึ่งเป็ นผูใ้ ห้บริการระบบการ
ประชุม E-EGM ของบริษัท โดยบริษัทจะระบุช่องทางการ ติดต่อ บริษัท ควิดแลบ จํากัด ไว้ใน
อีเมลที่ได้สง่ ชื่อผูใ้ ช้ (Username) และรหัสผูใ้ ช้ (Password) ให้ท่าน
2. กรณีผถู้ ือหุน้ มีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผอู้ ่นื เข้าร่วมประชุม E-EGM
สําหรับผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม E-EGM ได้ ผูถ้ ือหุน้ สามารถมอบฉันทะให้บคุ คลอื่นหรือ
กรรมการอิสระของบริษัท ดังต่อไปนีเ้ ข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน
• นายอริชยั รักธรรม

ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ อายุ 54 ปี

• นายธนเดช มหโภไคย กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ อายุ 62 ปี
ที่อยู่ เลขที่ 944 มิตรทาวน์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ ชัน้ 16 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
กรรมการอิสระข้างต้นไม่มีสว่ นได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการ
ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2565 นี ้
หน้า 2 ของ 4

สิ่งที่สง่ มาด้วย 2

ทัง้ นี ้ ขอให้ผถู้ ือหุน้ กรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จดั ส่งให้แก่ผถู้ ือหุน้ และ
ส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก, ข และ ค และสําเนาเอกสารประกอบการมอบฉันทะ (ตามเอกสารแนบ 4)
ให้บริษัท ภายในวันที่ 22 สิงหาคม 2565 ผ่านช่องทางดังนี ้
• ช่องทาง Email : secretary@acc-plc.com หรือ
• ช่องทางไปรษณีย:์
สํานักกรรมการผูจ้ ดั การ – เลขานุการบริษัท
บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 944 อาคารมิตรทาวน์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์
ชัน้ 16 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เอกสารประกอบการมอบฉันทะ
บุคคลธรรมดามอบฉันทะ
1.

หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผูม้ อบฉันทะและผูร้ บั
มอบฉันทะ และ

2.

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทางที่ยงั ไม่หมดอายุ และลงลายมือ
ชื่อรับรองสําเนาถูกต้องของผูม้ อบฉันทะ และ

3.

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทางที่ยงั ไม่หมดอายุ และลงลายมือ
ชื่อรับรองสําเนาถูกต้องของผูร้ บั มอบฉันทะ

นิติบุคคลมอบฉันทะ
1.

หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพัน
นิติบุคคลนัน้ รวมทัง้ ตราประทับ ของนิติบุคคล (ถ้ามี) ของผูม้ อบฉันทะ และลงลายมือชื่อ
ของผูร้ บั มอบฉันทะ และ

2.

หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็ นนิติบุคคลของผูม้ อบฉันทะ ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสําเนา
ถูกต้องและออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุน้ และ
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3.

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทางที่ยงั ไม่หมดอายุ และลงลายมือ
ชื่อรับรองสําเนาถูกต้องของผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันนิติบคุ คลนัน้ (ผูม้ อบฉันทะ) และ

4.

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทางที่ยงั ไม่หมดอายุ และลงลายมือ
ชื่อรับรองสําเนาถูกต้องของผูร้ บั มอบฉันทะ

บุคคลที่ไม่ใช่สญ
ั ชาติไทยหรือนิติบคุ คลจดทะเบียนต่างชาติ
กรณีท่ีเอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ผูถ้ ือ
หุน้ จะต้องแสดงเอกสารคําแปล ฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคําแปลโดยผูถ้ ือหุน้ หรือโดยผูม้ ีอาํ นาจ
ลงนามผูกพันนิติบคุ คลที่เป็ นผูถ้ ือหุน้
3. ช่องทางสําหรับผูถ้ ือหุน้ ในการส่งคําแนะนําหรือคําถามที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและวาระการประชุม
E-EGM มีดงั นี ้
3.1 ระหว่างการประชุม E-EGM ผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่วมประชุมสามารถส่งคําแนะนําหรือคําถามได้ผ่าน
ระบบการประชุม E-EGM
3.2 ผูถ้ ือหุน้ สามารถส่งคําแนะนําหรือคําถามล่วงหน้าให้บริษัทก่อนวันประชุม โดยส่งแบบฟอร์มส่ง
คํา ถามล่วงหน้าสําหรับประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) (สิ่งที่สง่ มาด้วย หมายเลข 7) ที่กรอกข้อมูล
เรียบร้อยแล้ว ให้แก่บริษัทภายใน วันที่ 22 สิงหาคม 2565 ผ่านช่องทาง ต่อไปนี ้
• ช่องทาง Email : secretary@acc-plc.com หรือ
• ช่องทางไปรษณีย:์
สํานักกรรมการผูจ้ ดั การ – เลขานุการบริษัท
บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 944 อาคารมิตรทาวน์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์
ชัน้ 16 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
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ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระทีผ่ ู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ และคุณสมบัติกรรมการอิสระ
กรณีผถู้ ือหุน้ ที่ประสงค์ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน แต่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม สามารถพิจารณามอบฉันทะให้แก่
กรรมการอิสระ 1 ใน 2 ท่านที่ได้รบั มอบหมายให้ปฏิบตั ิหน้าที่ผรู้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ ในการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้
ครัง้ ที่ 1/2565 ดังมีรายชื่อและข้อมูลประกอบของกรรมการแต่ละท่าน ดังนี ้
(1) ดร. อริชัย รักธรรม
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
อายุ :

54 ปี

ที่อยู่ :
การศึกษา :

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

สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั : - ไม่มี ตําแหน่งงานปั จจุบนั : 2553 - ปั จจุบนั : กรรมการตรวจสอบ บมจ. เฟอร์ร่มั (FER)
2552 - ปั จจุบนั : วิทยากร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2550 - ปั จจุบนั : กรรมการตรวจสอบ บมจ. ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น (SYNTEC)
2541 - ปั จจุบนั : อาจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
การมีส่วนได้เสียในการประชุมครัง้ นี ้ : ไม่มี
(2) นายธนเดช มหโภไคย
กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
อายุ :
62 ปี
ที่อยู่ :
218/34 (69) ซอยบางนา-ตราด 27 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
10260
การศึกษา :

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ คุณวุฒิ พาณิชย์ศาสตร์บณ
ั ฑิตคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ คุณวุฒิ พาณิชย์ศาสตร์บณ
ั ฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษัท : -ไม่ม-ี
ตําแหน่งงานปัจจุบนั :
ม.ค. 2565 - ปั จจุบนั
2562 – ปั จจุบนั
2556 - ปัจจุบนั
2553 – ปั จจุบนั

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.สหไทยการพิมพ์และบรรจุภณ
ั ฑ์
ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.วรลักษณ์ พร๊อพเพอร์ตี ้
กรรมการ บริษัท วีรีเทล จํากัด (มหาชน)
หน้า 1 ของ 3
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การมีส่วนได้เสียในการประชุมครัง้ นี ้ : ไม่มี
การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทตามรายชื่อในข้างต้น หรือมอบฉันทะให้บคุ คลอื่นเข้าประชุมแทน กรุณา
กรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะที่บริษัทจัดส่งมาให้พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และขอให้ท่านส่งหนังสือมอบ
ฉันทะดังกล่าว พร้อมสําเนาบัตรประชาชนของท่านกลับมายังบริษัท ภายในวันที่ 22 สิงหาคม 2565 เพื่อลงทะเบียน
ล่วงหน้า
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ข้อกําหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท ตามที่ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กําหนด
กรรมการอิสระ (Independent Director) ของบริษัทต้องเป็ นกรรมการทีเ่ ป็ นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหาร
และผู้เกี่ยวข้อง โดยต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. ถือหุน้ ไม่เกิน 1% ของจํานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุ คลที่
อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นบั รวมหุน้ ที่ถือโดยคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะด้วย
2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทัง้ ไม่เป็ นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รบั เงินเดือนประจํา ผูม้ ีอาํ นาจควบคุมหรือ
บุคคลที่ให้บริการด้านวิชาชีพ เช่น ผูส้ อบบัญชี ทนายความ ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาก่อนเป็ นระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า
2 ปี
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุ คลอื่นที่มีความขัดแย้งในลักษณะที่
อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน ดังนี ้
3.1 ไม่ได้รบั ประโยชน์ทงั้ ทางตรงและทางอ้อมจากการซือ้ ขายสินค้าหรือการบริการกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม ที่มีมลู ค่าเกินกว่าร้อยละ 1 ของรายได้รวมทัง้ ปี ของบริษัท หรือเกินกว่าร้อยละ 10 ของรายได้รวมทัง้
ปี ของบริษัทที่ตนเองเป็ นผูม้ ีอาํ นาจควบคุม ภายในรอบระยะเวลาบัญชี
3.2 ไม่ได้รบั ประโยชน์ทงั้ ทางตรงและทางอ้อมจากการกูย้ ืมเงินกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ที่มีมลู ค่า
เกินกว่าร้อยละ 1 ของสินทรัพย์รวมของบริษัท
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ทางการสมรส หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งใน
ระดับบิดา มารดา คู่สมรส บุตร หรือญาติสนิท (ญาติสนิท หมายถึง บุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการ
จดทะเบียนตามกฎหมาย ดังนี ้ บิดา มารดา คู่สมรส พี่นอ้ ง และบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตร)
5. สามารถดูแลผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
6. สามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
7. สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการของบริษัทเพื่อตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ได้โดยอิสระ
8. ไม่เป็ นบุคคลที่มีช่ืออยู่ในบัญชีรายชื่อบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นว่าไม่สมควรเป็ นผู้บริหารตาม
ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
9. ไม่เคยต้องคําพิพากษาว่าได้กระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยการ
ประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ กฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ กฎหมายว่า
ด้วยการประกันชีวิต กฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
หรือกฎหมายที่เกี่ ยวกับธุรกิจการเงินในทํานองเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็ นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศโดย
หน่วยงานที่มีอาํ นาจตามกฎหมายนั้น ทั้งนี ้ ในความผิดเกี่ ยวกันการกระทําอันไม่เป็ นธรรมที่เกี่ ยวกับการซือ้ ขาย
หลักทรัพย์ หรือการบริหารงานที่มีลกั ษณะเป็ นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต
10. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาํ ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท

หน้า 3 ของ 3

สิ่งที่สงมาดวย 4 (4.1)

นัง ือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำ นดแบบ นัง ือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550
-----------------------------------------------------------เขียนที่ ..............................................................................
ัน............... เดือน ................................... ปี ...................
(1) ข้าพเจ้า………………………………………..............………………….........…..………… ัญชาติ……............อยู่บ้านเลขที่......................... ถนน.........................................
ตำบล/แข ง..............................................อำเภอ/เขต.......................................................จัง ัด............................................ร ั ไปร ณีย์.............................
(2) เป็นผู้ถือ ุ้นของบริ ัท แอด านซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ม าชน) โดยถือ ุ้นร ม
จำน นทั้ง ิ้น .................................................................... ุ้น และออกเ ียงลงคะแนนได้เท่ากับ....................................................................เ ียงดังนี้
ุ้น ามัญ........................................................................... ุ้น
ออกเ ียงลงคะแนนได้เท่ากับ...................................................................เ ียง
ุ้นบุริม ิทธิ....................................................................... ุ้น
ออกเ ียงลงคะแนนได้เท่ากับ...................................................................เ ียง
(3) ขอมอบฉันทะใ ้
1) ................................................................................................................................................. อายุ . ..........................................ปี
อยู่บ้านเลขที่......................................ถนน....................................................ตำบล/แข ง.............................................................................
อำเภอ/เขต...................................................................จัง ัด.............................................................ร ั ไปร ณีย์...............................................
2) .................................................................................................................................................. อายุ..........................................ปี
อยู่บ้านเลขที่......................................ถนน........................................................ตำบล/แข ง...........................................................................
อำเภอ/เขต.................................................................จัง ัด...............................................................ร ั ไปร ณีย์...............................................
3) ...................................................................................................................................................อายุ..........................................ปี
อยู่บ้านเลขที่......................................ถนน.......................... .......................... ตำบล/แข ง...........................................................................
อำเภอ/เขต................................................... จัง ัด.............................................................................ร ั ไปร ณีย์.............................................
คน นึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพืื่อเขารวมประชุมและออกเ ียงลงคะแนนในการประชุมวิ ามัญผูถือ ุนครั้งที่ 1/2565
ในวันพฤ ั บดีท่ี 25 ิง าคม 2565 เวลา 14:00 น. ดวยวิธีการประชุมผาน ื่ออิเล็กทรอนิก โดย ง ัญญาณการประชุมจากที่ทําการ ํานักงาน
ใ ญ ชั้น 16 อาคารมิตรทาวน ออฟฟศ ทาวเวอร เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใ ม เขตปทุมวัน กรุงเทพม านคร ประเท ไทย รือ
ที่จะพึงเลื่อนไปใน ัน เ ลา และ ถานที่อื่นดวย
(4) กิจการใดที่ผรัู บมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุมนั้นใหถือเ มือน ่าขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ

อากรแ ตมป์
20.- บาท

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

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

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

ลงลายมือชื่อ...........................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(............................................................)
มายเ ตุ: - ผู้ถือ ุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะใ ้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดีย เป็นผู้เข้าประชุมและออกเ ียงลงคะแนน ไม่ ามารถแบ่งแยกจำน น ุ้น
ใ ้ผู้รับมอบฉันทะ ลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเ ียงได้
- โปรดติดอากรแ ตมป์ 20.-บาท
- กรุณาแนบ ำเนาบัตรประชาชน (ลงนามรับรองค ามถูกต้อง) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมใบมอบฉันทะฉบับนี้

นัง ือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำ นดรายการตางๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
ทายประกา กรมพัฒนาธุรกิจการคา เรื่อง กำ นดแบบ นัง ือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ. . 2550
-----------------------------------------------------------เขียนที่....................................................................................
ันที.่ .............. เดือน ............................ ป .....................
(1) ขาพเจา...................................................................................... ัญชาติ............อยูบานเลขที.่ ..............ถนน...............................................
ตำบล/แข ง.....................................อำเภอ/เขต.........................................จัง ดั ..........................................ร ั ไปร ณีย......................
(2) เปนผูถือ ุนของบริ ัท แอด านซ คอนเนคชั่น คอรปอเรชั่น จำกัด (ม าชน)
โดยถือ ุนร มจำน นทั้ง ิ้น ........................................... ุน และออกเ ียงลงคะแนนไดเทากับ..........................................เ ียงดังนี้
ุน ามัญ....................................................................... ุน ออกเ ียงลงคะแนนไดเทากับ........................................................เ ียง
ุนบุริม ิทธิ................................................................... ุน ออกเ ียงลงคะแนนไดเทากับ........................................................เ ียง
(3) ขอมอบฉันทะใ
1) ...................................................................................................................................อายุ...........................................ป
อยูบานเลขที่...........................................ถนน...................................................ตำบล/แข ง..........................................
อำเภอ/เขต....................................................จัง ัด............................................ร ั ไปร ณีย.....................................
2) ...................................................................................................................................อายุ...........................................ป
อยูบานเลขที่........................................ถนน..............................................ตำบล/แข ง....................................................
อำเภอ/เขต....................................................จัง ัด............................................ร ั ไปร ณีย.......................................
3) ...................................................................................................................................อายุ...........................................ป
อยูบานเลขที่.........................................ถนน...................................................ตำบล/แข ง...........................................อำเภอ/เขต
....................................................จัง ัด.............................................ร ั ไปร ณีย......................................
คน นึ่งคนใดเพียงคนเดีย เปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาร มประชุมและออกเ ียงลงคะแนนในการประชุม ิ ามัญผูถือ
ุน ครั้งที่ 1/2565 ใน ันพฤ ั บดีที่ 25 ิง าคม 2565 เ ลา 14.00 น. ด ย ิธีการประชุมผาน ื่ออิเล็กทรอนิก โดย ง
ัญญาณการประชุมจากที่ทำการ ำนักงานใ ญของบริ ัท ชั้น 16 อาคารมิตรทา น ออฟฟ ทา เ อร เลขที่ 944 ถนนพระราม
ที่ 4 แข ง งั ใ ม เขตปทุม ัน กรุงเทพม านคร รือทีจ่ ะพึงเลื่อนไปใน ัน เ ลา และ ถานที่อื่นด ย
(4)

ในการประชุมครั้งนี้ขาพเจาประ งคจะใ การออกเ ียงลงคะแนนเปนไปดังนี้
าระที่ 1 ประธานแจงเพื่อทราบ
าระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุม ามัญผูถือ ุน ประจำป 2565 เมื่อ ันที่ 28 เม ายน 2565 ที่ผานมา
(ก) ใ ผูรับมอบฉันทะมี ิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เ ็น มค ร
(ข) ใ ผูรับมอบออกเ ียงลงคะแนนตามค ามประ งคของขาพเจา ดังนี้
เ ็นด ย....................................... ไมเ ็นด ย................................... งดออกเ ียง.......................................
าระที่ 3 พิจารณาอนุมัตลิ างขาดทุน ะ มของบริ ัท
(ก) ใ ผูรับมอบฉันทะมี ิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เ ็น มค ร
(ข) ใ ผูรับมอบออกเ ียงลงคะแนนตามค ามประ งคของขาพเจา ดังนี้
เ ็นด ย....................................... ไมเ ็นด ย................................ งดออกเ ียง...........................................
าระที่ 4 พิจารณาอนุมัติใ ัตยาบันรับรองการทำ ัญญาประนีประนอมยอมค ามและถอนฟองคดี มายเลขดำที่ อ.269/2563 คดี
มายเลขแดงที่ อ.2041/2563
(ก) ใ ผูรับมอบฉันทะมี ิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เ ็น มค ร
(ข) ใ ผูรับมอบออกเ ียงลงคะแนนตามค ามประ งคของขาพเจา ดังนี้
เ ็นด ย..................................... ไมเ ็นด ย.................................. งดออกเ ียง...........................................

าระที่ 5 พิจารณาอนุมัตใิ ัตยาบันรับรองการจายคาจางที่ปรึก ากฎ มายใ แกบริ ัท ฮันตัน แอนดรู เคิรท (ไทยแลนด จำกัด และ
คืนเงินคาจางที่ปรึก ากฎ มายใ กับ ดร.อริชัย รักธรรม กรณีจัดการงานนอก ั่ง
(ก) ใ ผูรับมอบฉันทะมี ิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เ ็น มค ร
(ข) ใ ผูรับมอบออกเ ียงลงคะแนนตามค ามประ งคของขาพเจา ดังนี้
เ ็นด ย..................................... ไมเ ็นด ย.................................. งดออกเ ียง...........................................
าระที่ 6 พิจารณาอนุมัตใิ ัตยาบันรับรองการ าจางบริ ัท ำนักงานกฎ มาย นภ จำกัด
(ก) ใ ผูรับมอบฉันทะมี ิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เ ็น มค ร
(ข) ใ ผูรับมอบออกเ ียงลงคะแนนตามค ามประ งคของขาพเจา ดังนี้
เ ็นด ย..................................... ไมเ ็นด ย.................................. งดออกเ ียง...........................................
าระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (ถามี)
(ก) ใ ผูรับมอบฉันทะมี ิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เ ็น มค ร
(ข) ใ ผูรับมอบออกเ ียงลงคะแนนตามค ามประ งคของขาพเจา ดังนี้
เ ็นด ย..................................... ไมเ ็นด ย.................................. งดออกเ ียง...........................................
(5)

การลงคะแนนเ ียงของผูรับมอบฉันทะใน าระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไ ใน นัง ือมอบฉันทะนี้ ใ ถือ าการลงคะแนนเ ียงนั้นไมถูกตองและ
ไมใชเปนการลงคะแนนเ ียงของขาพเจาในฐานะผูถือ ุน
(6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุค ามประ งคในการออกเ ียงลงคะแนนใน าระใดไ รือระบุไ ไมชัดเจน รือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา
รือลงมติในเรื่องใดนอกเ นือจากเรื่องที่ระบุไ ขางตน ร มถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลง รือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใ ผูรับมอบ
ฉันทะมี ิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เ ็น มค ร
กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทำไปในการประชุม เ นแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเ ียงตามที่ขาพเจาระบุใน นัง ือมอบฉันทะใ
ถือเ มือน าขาพเจาไดกระทำเองทุกประการ

อากรแ ตมป
20.-บาท

ลงลายมือชื่อ.....................................................................ผูมอบฉันทะ
(........................................................................)
ลงลายมือชื่อ....................................................................ผูรับมอบฉันทะ
(........................................................................)
ลงลายมือชื่อ..................................................................ผูรับมอบฉันทะ
(........................................................................)
ลงลายมือชื่อ....................................................................ผูรับมอบฉันทะ
(........................................................................)

มายเ ตุ: 1. ผูถือ ุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใ ผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดีย เปนผูเขาประชุมและออกเ ียงลงคะแนน ไม ามารถ
แบงแยกจำน น ุนใ ผูรับมอบฉันทะ ลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเ ียงได
2. ในกรณีที่มี าระที่จะพิจารณาในการประชุมมากก า าระที่ระบุไ ขางตน ผูมอบฉันทะ ามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจำตอ
แบบ นัง ือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำตอแบบพิมพ นัง ือมอบฉันทะ แบบ ข.
การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือ ุนของ บริ ัท แอดวานซ คอนเนคชั่น คอรปอเรชั่น จำกัด (ม าชน) ในการประชุมประชุม ิ ามัญผูถือ ุน ครั้ง
ที่ 1/2565 ใน ันพฤ ั บดีที่ 25 ิง าคม 2565 เ ลา 14.00 น. ด ย ิธีการประชุมผาน ื่ออิเล็กทรอนิก โดย ง ัญญาณการประชุมจากที่ทำการ ำนักงาน
ใ ญของบริ ัท ชั้น 16 อาคารมิตรทา น ออฟฟ ทา เ อร เลขที่ 944 ถนนพระรามที่ 4 แข ง ังใ ม เขตปทุม ัน กรุงเทพม านคร ประเท ไทย รือที่จะ
พึงเลื่อนไปใน ัน เ ลา และ ถานที่อื่นด ย
--------------------------------------------------------------าระที่.................... เรื่อง..........................................................................................................................................................
(ก) ใ ผูรับมอบฉันทะมี ิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เ ็น มค ร
(ข) ใ ผูรับมอบออกเ ียงลงคะแนนตามค ามประ งคของขาพเจา ดังนี้
เ ็นด ย....................................... ไมเ ็นด ย.......................................... งดออกเ ียง...........................................
าระที่.................... เรื่อง..........................................................................................................................................................
(ก) ใ ผูรับมอบฉันทะมี ิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เ ็น มค ร
(ข) ใ ผูรับมอบออกเ ียงลงคะแนนตามค ามประ งคของขาพเจา ดังนี้
เ ็นด ย....................................... ไมเ ็นด ย.......................................... งดออกเ ียง............................................
าระที่.................... เรื่อง..........................................................................................................................................................
(ก) ใ ผูรับมอบฉันทะมี ิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เ ็น มค ร
(ข) ใ ผูรับมอบออกเ ียงลงคะแนนตามค ามประ งคของขาพเจา ดังนี้
เ ็นด ย....................................... ไมเ ็นด ย.......................................... งดออกเ ียง...........................................
าระที่.................... เรื่อง..........................................................................................................................................................
(ก) ใ ผูรับมอบฉันทะมี ิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เ ็น มค ร
(ข) ใ ผูรับมอบออกเ ียงลงคะแนนตามค ามประ งคของขาพเจา ดังนี้
เ ็นด ย....................................... ไมเ ็นด ย.......................................... งดออกเ ียง...........................................
าระที่.................... เรื่อง..........................................................................................................................................................
(ก) ใ ผูรับมอบฉันทะมี ิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เ ็น มค ร
(ข) ใ ผูรับมอบออกเ ียงลงคะแนนตามค ามประ งคของขาพเจา ดังนี้
เ ็นด ย....................................... ไมเ ็นด ย.......................................... งดออกเ ียง...........................................

มายเ ตุ:

1. โปรดติดอากรแ ตมป 20.-บาท
2. กรุณาแนบ ำเนาบัตรประชาชน (ลงนามรับรองค ามถูกตอง) ของผูรับมอบฉันทะพรอมใบมอบฉันทะฉบับนี้

นัง ือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใชเฉพาะกรณีที่ผูถือ ุนเปนผูลงทุนตางประเท และแตงตั้งใ คั โตเดียน
(Custodian) ในประเท ไทยเปนผูรับฝากและดูแล ุน)
ทายประกา กรมพัฒนาธุรกิจการคา เรื่อง กำ นดแบบ นัง ือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ. .2550
-----------------------------------------------------------เขียนที่ ..............................................................................
ัน............... เดือน ................................... ป ...................
(1) ขาพเจา………………………………………..............……………. ัญชาติ……….…อยูบานเลขที.่ ........................ ถนน.........................................
ตำบล/แข ง..........................................อำเภอ/เขต....................................... จัง ัด............................................ร ั ไปร ณีย...........................
ในฐานะผูประกอบธุรกิจเปนผูรับฝากและดูแล ุน (Custodian) ใ กับ...........................................................................................
เปนผูถือ ุนของบริ ัท แอด านซ คอนเนคชั่น คอรปอเรชั่น จำกัด (ม าชน) โดยถือ ุนร ม
จำน นทั้ง ิ้น ................................................................ ุน และออกเ ียงลงคะแนนไดเทากับ........................................................เ ียงดังนี้
ุน ามัญ....................................................................... ุน
ออกเ ียงลงคะแนนไดเทากับ.......................................................เ ียง
ุนบุริม ิทธิ................................................................... ุน
ออกเ ียงลงคะแนนไดเทากับ.......................................................เ ียง
(2) ขอมอบฉันทะใ
1) ................................................................................................................................................. อายุ...........................................ป
อยูบานเลขที่..........................................ถนน..................................................ตำบล/แข ง....................................................................
อำเภอ/เขต.......................................................... จัง ัด.........................................................ร ั ไปร ณีย.........................................
2) .................................................................................................................................................. อายุ..........................................ป
อยูบานเลขที่..........................................ถนน..................................................ตำบล/แข ง....................................................................
อำเภอ/เขต.......................................................... จัง ัด.........................................................ร ั ไปร ณีย.........................................
3) ...................................................................................................................................................อายุ..........................................ป
อยูบานเลขที่..........................................ถนน..................................................ตำบล/แข ง....................................................................
อำเภอ/เขต.......................................................... จัง ัด.........................................................ร ั ไปร ณีย.........................................
คน นึ่งคนใดเพียงคนเดีย เปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาร มประชุมและออกเ ียงลงคะแนนในการประชุม ิ ามัญผูถือ ุน ครั้งที่
1/2565 ใน ันพฤ ั บดีที่ 25 ิง าคม 2565 เ ลา 14.00 น. ด ย ิธีการประชุมผาน ื่ออิเล็กทรอนิก โดย ง ัญญาณการประชุมจากที่ทำการ
ำนักงานใ ญของบริ ัท ชั้น 16 อาคารมิตรทา น ออฟฟ ทา เ อร เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แข ง ังใ ม เขตปทุม ัน กรุงเทพม านคร
ประเท ไทย รือที่จะพึงเลื่อนไปใน ัน เ ลา และ ถานที่อื่นด ย
(3) ขาพเจาไดมอบฉันทะใ ผูรับมอบฉันทะในการเขาร มประชุมและออกเ ียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้
มอบฉันทะตามจำน น ุนทั้ง มดทีข่ าพเจาถือและมี ิทธิออกเ ียงลงคะแนนได
มอบฉันทะบาง นคือ
ุน ามัญ ...................................... ุน และมี ิทธิออกเ ยี งลงคะแนนไดเทากับ ................................เ ยี ง
ุนบุริม ิทธิ .................................. ุน และมี ิทธิออกเ ยี งลงคะแนนไดเทากับ ................................เ ยี งร ม ิทธิออกเ ียงลงคะแนน
ทั้ง มด ........................................ เ ียง
(4) ในการประชุมครั้งนี้ขาพเจาประ งคจะใ การออกเ ียงลงคะแนนเปนไปดังนี้
าระที่ 1 ประธานแจงใ ทราบ
าระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุม ามัญผูถือ ุน ประจำป 2565 เมื่อ ันที่ 28 เม ายน 2565 ที่ผานมา
(ก) ใ ผูรับมอบฉันทะมี ิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เ ็น มค ร
(ข) ใ ผูรับมอบออกเ ียงลงคะแนนตามค ามประ งคของขาพเจา ดังนี้
เ ็นด ย....................................... ไมเ ็นด ย.................................... งดออกเ ียง.......................................
าระที่ 3 พิจารณาอนุมัติลางขาดทุน ะ มของบริ ัท
(ก) ใ ผูรับมอบฉันทะมี ิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เ ็น มค ร
(ข) ใ ผูรับมอบออกเ ียงลงคะแนนตามค ามประ งคของขาพเจา ดังนี้
เ ็นด ย....................................... ไมเ ็นด ย................................ งดออกเ ียง...........................................

าระที่ 4 พิจารณาอนุมัติใ ัตยาบันรับรองการทำ ัญญาประนีประนอมยอมค ามและถอนฟองคดี มายเลขดำที่ อ.269/2563 คดี มายเลขแดงที่
อ. 2041/2563
(ก) ใ ผูรับมอบฉันทะมี ิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เ ็น มค ร
(ข) ใ ผูรับมอบออกเ ียงลงคะแนนตามค ามประ งคของขาพเจา ดังนี้
เ ็นด ย..................................... ไมเ ็นด ย.................................. งดออกเ ียง...........................................
าระที่ 5 พิจารณาอนุมัติใ ัตยาบันรับรองการจายคาจางที่ปรึก ากฎ มายใ แกบริ ัท ฮันตัน แอนดรู เคิรท (ไทยแลนด จำกัด และ
คืนเงินคาจางที่ปรึก ากฎ มายใ กับ ดร.อริชัย รักธรรม กรณีจัดการงานนอก ั่ง
(ก) ใ ผูรับมอบฉันทะมี ิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เ ็น มค ร
(ข) ใ ผูรับมอบออกเ ียงลงคะแนนตามค ามประ งคของขาพเจา ดังนี้
เ ็นด ย..................................... ไมเ ็นด ย.................................. งดออกเ ียง...........................................
าระที่ 6 พิจารณาอนุมัติใ ัตยาบันรับรองการ าจางบริ ัท ำนักงานกฎ มาย นภ จำกัด
(ก) ใ ผูรับมอบฉันทะมี ิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เ ็น มค ร
(ข) ใ ผูรับมอบออกเ ียงลงคะแนนตามค ามประ งคของขาพเจา ดังนี้
เ ็นด ย..................................... ไมเ ็นด ย.................................. งดออกเ ยี ง...........................................
าระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (ถามี)
(ก) ใ ผูรับมอบฉันทะมี ิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เ ็น มค ร
(ข) ใ ผูรับมอบออกเ ียงลงคะแนนตามค ามประ งคของขาพเจา ดังนี้
เ ็นด ย..................................... ไมเ ็นด ย.................................. งดออกเ ียง...........................................
(5) การลงคะแนนเ ียงของผูรับมอบฉันทะใน าระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไ ใน นัง ือมอบฉันทะนี้ ใ ถือ าการลงคะแนนเ ียงนั้นไมถูกตองและไมใชเปนการ
ลงคะแนนเ ียงของขาพเจาในฐานะผูถือ ุน
(6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุค ามประ งคในการออกเ ียงลงคะแนนใน าระใดไ รือระบุไ ไมชัดเจน รือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา รือลงมติในเรื่องใด
นอกเ นือจากเรื่องที่ระบุไ ขางตน ร มถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลง รือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใ ผูรับมอบฉันทะมี ิทธิพจิ ารณาและลงมติแทน
ขาพเจาไดทุกประการตามที่เ ็น มค ร
กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทำไปในการประชุม เ นแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเ ียงตามที่ขาพเจาระบุใน นัง ือมอบฉันทะ ใ ถือเ มือน า
ขาพเจาไดกระทำเองทุกประการ

อากรแ ตมป
20.-บาท

ลงลายมือชื่อ.....................................................................ผูมอบฉันทะ
(........................................................................)
ลงลายมือชื่อ......................................................................ผูรับมอบฉันทะ
(........................................................................)
ลงลายมือชื่อ.....................................................................ผูรับมอบฉันทะ
(........................................................................)
ลงลายมือชื่อ.....................................................................ผูรับมอบฉันทะ
(........................................................................)

มายเ ตุ:
1.

นัง ือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใชเฉพาะกรณีผูถือ ุนที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเปนผูลงทุนตางประเท และแตงตั้งใ คั โตเดียน (Custodian) ใน
ประเท ไทยเปนผูรับฝากและดูแล ุนใ เทานั้น
2. ลักฐานที่ตองแนบพรอมกับ นัง ือมอบฉันทะคือ
2.1 นัง ือมอบอำนาจจากผูถือ ุนใ คั โตเดียน (Custodian) เปนผูดำเนินการลงนามมอบฉันทะแทน
2.2 นัง ือยืนยัน าผูลงนามใน นัง ือมอบฉันทะแทนไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจคั โตเดียน (Custodian)
3. ผูถือ ุนที่มอบฉันทะ จะตองมอบฉันทะใ ผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดีย เปนผูเขาประชุมและออกเ ียงลงคะแนน ไม ามารถแบงแยกจำน น
ุนใ ผูรับมอบฉันทะ ลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเ ียงได
4. ในกรณีที่มี าระที่จะพิจารณาในการประชุมมากก า าระที่ระบุไ ขางตน ผูมอบฉันทะ ามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจำตอแบบ นัง ือมอบ
ฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำตอแบบพิมพ นัง ือมอบฉันทะ แบบ ค.
การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือ ุนของ บริ ัท แอด านซ คอนเนคชั่น คอรปอเรชั่น จำกัด (ม าชน) ในการประชุมประชุม ิ ามัญผูถือ ุนครั้งที่
1/2565 ใน ันพฤ ั บดีที่ 25 ิง าคม 2565 เ ลา 14.00 น. ด ย ิธีการประชุมผาน ื่ออิเล็กทรอนิก โดย ง ัญญาณการประชุมจากที่ทำการ ำนักงานใ ญของ
บริ ัท ชั้น 16 อาคารมิตรทา น ออฟฟ ทา เ อร เลขที่ 944 ถนนพระรามที่ 4 แข ง ังใ ม เขตปทุม ัน กรุงเทพม านคร ประเท ไทย รือที่จะพึงเลื่อนไปใน
ันเ ลา ถานทีอ่ ื่นด ย
--------------------------------------------------------------าระที่.................... เรื่อง...................................................................................................................................................................................................................
(ก) ใ ผูรับมอบฉันทะมี ิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เ ็น มค ร
(ข) ใ ผูรับมอบออกเ ียงลงคะแนนตามค ามประ งคของขาพเจา ดังนี้
เ ็นด ย....................................... ไมเ ็นด ย.......................................... งดออกเ ียง...........................................
าระที่.................... เรื่อง...................................................................................................................................................................................................................
(ก) ใ ผูรับมอบฉันทะมี ิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เ ็น มค ร
(ข) ใ ผูรับมอบออกเ ียงลงคะแนนตามค ามประ งคของขาพเจา ดังนี้
เ ็นด ย....................................... ไมเ น็ ด ย.......................................... งดออกเ ียง............................................
าระที่.................... เรื่อง...................................................................................................................................................................................................................
(ก) ใ ผูรับมอบฉันทะมี ิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เ ็น มค ร
(ข) ใ ผูรับมอบออกเ ียงลงคะแนนตามค ามประ งคของขาพเจา ดังนี้
เ ็นด ย....................................... ไมเ ็นด ย.......................................... งดออกเ ียง...........................................
าระที่.................... เรื่อง...................................................................................................................................................................................................................
(ก) ใ ผูรับมอบฉันทะมี ิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เ ็น มค ร
(ข) ใ ผูรับมอบออกเ ียงลงคะแนนตามค ามประ งคของขาพเจา ดังนี้
เ ็นด ย....................................... ไมเ ็นด ย.......................................... งดออกเ ียง...........................................
าระที่.................... เรื่อง...................................................................................................................................................................................................................
(ก) ใ ผูรับมอบฉันทะมี ิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เ ็น มค ร
(ข) ใ ผูรับมอบออกเ ียงลงคะแนนตามค ามประ งคของขาพเจา ดังนี้
เ ็นด ย....................................... ไมเ ็นด ย.......................................... งดออกเ ียง...........................................

มายเ ตุ:

1. โปรดติดอากรแ ตมป 20.-บาท
2. กรุณาแนบ ำเนาบัตรประชาชน (ลงนามรับรองค ามถูกตอง) ของผูรับมอบฉันทะพรอมใบมอบฉันทะฉบับนี้

ิ่งที่ ่งมาด้วย

ข้อบังคับของบริ ัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผูถ้ ือ ุ้น
บริ ัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ม าชน)
การประชุมผู้ถือ ุ้น
ข้อ 25. คณะกรรมการต้องจัดใ ้มีการประชุมผู้ถือ ุ้นเป็นการประชุม ามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วัน ิ้น ุด
ของรอบปีบัญชีของบริ ัท
การประชุมผู้ถือ ุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ใ ้เรียกว่า การประชุมวิ ามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุม
วิ ามัญเมื่อใดก็ได้ ุดแต่คณะกรรมการจะเ ็น มควร รือเมื่อผู้ถือ ุ้นคน นึ่ง รือ ลายคนซึ่งมี ุ้นนับรวมกันได้ไ ม่น้อ ยกว่า
ร้อยละ ิบ (10) ของจำนวน ุ้นที่จำ น่ายได้ทั้ง มด จะเข้าชื่อกันทำ นัง ือขอใ ้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือ ุ้น เป็น การ
ประชุมวิ ามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเ ตุผลในการที่ขอใ ้เรียกประชุมไว้ใ ้ชัดเจนใน นัง ือดังกล่าวด้ว ย ในกรณี
เช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดใ ้มีการประชุมผู้ถือ ุ้นภายใน ี่ ิบ ้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับ นัง ือจากผู้ถือ ุ้น
ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดใ ้มีการประชุมภายในกำ นดระยะเวลาตามวรรค อง ผู้ถือ ุ้นทั้ง ลายซึ่งเข้า ชื่อ กัน
รือผู้ถือ ุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวน ุ้นตามที่บังคับไว้นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายใน ี่ ิบ ้า (45) วัน นับแต่วัน ครบ
กำ นดระยะเวลาตามวรรค อง ในกรณีเช่นนี้ ใ ้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือ ุ้นที่ค ณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริ ัทต้อ ง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดใ ้มีการประชุมและอำนวยความ ะดวกตาม มควร
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือ ุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือ ุ้นตามวรรค ามครั้งใด จำนวนผู้ถือ ุ้น ซึ่ง
มาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำ นดไว้ ผู้ถือ ุ้นตามวรรค ามต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการ
จัดใ ้มีการประชุมในครั้งนั้นใ ้แก่บริ ัท
ข้อ 26. ในการเรียกประชุมผู้ถือ ุ้น ใ ้คณะกรรมการจัดทำ นัง ือนัดประชุมที่ระบุ ถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระ
การประชุม และเรื่องที่จะเ นอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตาม มควร โดยใ ้ระบุด้วยว่า เป็นเรื่องที่เ นอเพื่อ ทราบ
เพื่ออนุมัติ รือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเ ็นของคณะกรรมการใ ้เรื่องดังกล่าว และคณะกรรมการจะต้องจัด ่ง นัง ือ นัด
ประชุมใ ้ผู้ถือ ุ้น และนายทะเบียนทราบไม่น ้อ ยกว่า 7 วัน ก่อ นวัน ประชุมและใ ้โฆ ณา นัง ือนัด ประชุ มดังกล่าวใน
นัง ือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
ในการประชุมผู้ถือ ุ้น ามารถจัดประชุมได้ ณ ท้อ งที่อันเป็นที่ต ั้ง ำนักงานใ ญ่ของบริ ัท รือ จัง วัดอื่นทั่ว
ราชอาณาจักร
ข้อ 27. ในการประชุมผู้ถือ ุ้น ผู้ถือ ุ้นอาจมอบฉัน ทะใ ้บุค คลอื่น เข้าร่ว มประชุมและออกเ ียงแทนตนในการ
ประชุมก็ได้ นัง ือ มอบฉันทะจะต้องลงวันที่ และลายมือ ชื่อของผู้ถือ ุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้อ งเป็นไปตามแบบที่นาย
ทะเบียนกำ นด
นัง ือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบใ ้แก่ประธานกรรมการ รือผู้ที่ประธานกำ นด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้า
ร่วมประชุม
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ข้อ 28. ในการประชุมผู้ถือ ุ้นต้อ งมีผู้ถือ ุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือ ุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน
รือมีผู้ถือ ุ้นและผู้มอบฉันทะจากผู้ถือ ุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่ง นึ่งของจำนวนผู้ถือ ุ้นทั้ง มด และไม่ว่ากรณี
นึ่งกรณีใด จะต้องมี ุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวน ุ้นที่จำ น่ายได้ทั้ง มดของบริ ัท จึงจะเป็นองค์ประชุม
ในการประชุมผู้ถือ ุ้นครั้งใด ถ้าเวลานัดประชุมล่วงเลยไปแล้ว ถึง นึ่งชั่ว โมงจำนวนผู้ถือ ุ้นซึ่งมาเข้า ร่ว มประชุมไม่
ครบองค์ประชุมตามที่กำ นดไว้ ากว่าการประชุมผู้ถือ ุ้นครั้งนั้น ได้เรียกนัดเพราะผู้ถือ ุ้นร้องขอการประชุมเป็นอัน ระงับไป
ถ้าการประชุมผู้ถือ ุ้นนั้น มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือ ุ้นร้องขอ ใ ้นัดประชุมใ ม่ และใ ้ ่ง นัง ือนัดประชุมไปยังผู้
ถือ ุ้นไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้ง ลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
ในการประชุมผู้ถือ ุ้น ใ ้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ ามารถเข้า ร่ว ม
ประชุม รือไม่ ามารถปฏิบัติ น้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการใ ้รองประธานกรรมการเป็น ประธาน ถ้าไม่มีรองประธาน
กรรมการ รือมี แต่ไม่ ามารถเข้าร่วมประชุม รือไม่ ามารถปฏิบัติ น้าที่ได้ ก็ใ ้ที่ประชุมเลือกผู้ถือ ุ้นคน นึ่งซึ่งได้เข้าร่ว ม
ประชุมขึ้นเป็นประธาน
ใ ้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมผู้ถือ ุ้นและ ิทธิของผู้ถือ ุ้นในการลงคะแนน
ข้อ 29. ในการออกเ ียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือ ุ้นใ ้ ุ้น 1 ุ้นมีเ ียง 1 เ ียง
การออกเ ียงลงคะแนนใ ้ก ระทำโดยเปิด เผย เว้น แต่ผู้ถือ ุ้น ไม่น ้อ ยกว่า 5 คนร้อ งขอและที่ประชุมลงมติใ ้
ลงคะแนนลับ ก็ใ ้ลงคะแนนลับ ่วนวิธีการออกเ ียงลงคะแนนลับนั้นใ ้เป็นไปตามที่ประธานที่ประชุมกำ นด
มติของที่ประชุมผู้ถือ ุ้นนั้นใ ้ประกอบด้วยคะแนนเ ียงดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีปกติ ใ ้ถือคะแนนเ ียงข้างมากของผู้ถือ ุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเ ียงลงคะแนน ถ้ามีค ะแนนเ ีย ง
เท่ากัน ใ ้ประธานในที่ประชุมออกเ ียงเพิ่มขึ้นอีกเ ียง นึ่งเป็นเ ียงชี้ขาด
(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ใ ้ถือคะแนนเ ียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเ ียงทั้ง มดของผู้ถือ ุ้น ซึ่งมาประชุมและ
มี ิทธิออกเ ียงลงคะแนน
(ก) การขาย รือโอนกิจการของบริ ัททั้ง มด รือบาง ่วนที่ ำคัญใ ้แก่บุคคลอื่น
(ข) การซื้อ รือรับโอนกิจการของบริ ัทอื่น รือบริ ัทเอกชนมาเป็นของบริ ัท
(ค) การทำ แก้ไข รือเลิก ัญญาเกี่ยวกับการใ ้เช่ากิจการของบริ ัททั้ง มด รือบาง ่วนที่ ำคัญ การ
มอบ มายใ ้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจ ของบริ ัท รือการรวมกิจการกับบุคคล รือ นิติบุค คลอื่น
โดยมีวัตถุประ งค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
(ง) การแก้ไขเพิ่มเติม นัง ือบริคณ ์ นธิ รือ ข้อบังคับ
(จ) การเพิ่ม รือลดทุนของบริ ัท รือการออก ุ้นกู้
(ฉ) การควบ รือเลิกบริ ัท
ข้อ 30. กิจการอันที่ประชุม ามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เ นอต่อที่ประชุมแ ดงถึงผลการดำเนินการของบริ ัทในรอบปีที่ผ่านมา
(2) พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วัน ิ้น ุดรอบบัญชีของบริ ัท
(3) พิจารณาจัด รรเงินกำไร การจ่ายเงินปันผล และการจัด รรเงินไว้เป็นทุน ำรอง
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(4)
(5)
(6)
(7)

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
พิจารณากำ นดค่าตอบแทนของกรรมการบริ ัท
พิจารณาแต่งตั้งผู้ อบบัญชี และกำ นดจำนวนเงินค่า อบบัญชี
กิจการอื่นๆ

คุณ มบัติของกรรมการวิธีการเลือกตั้งกรรมการและกรรมการที่ครบกำ นดออกจากตำแ น่ง
ข้อ 12. คณะกรรมการประกอบด้ว ยกรรมการไม่น ้อ ยกว่า 5 คนและกรรมการไม่น ้อ ยกว่ากึ่ง นึ่งของจำนวน
กรรมการทั้ง มดซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทยและมีคุณ มบัติตามที่กฎ มายกำ นด
ข้อ 13. ใ ้ที่ประชุมผู้ถือ ุ้นเลือกตั้งกรรมการด้วยคะแนนเ ียงข้างมากตาม ลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(1) ผู้ถือ ุ้น นึ่งรายมี นึ่งเ ียงต่อ นึ่ง ุ้น
(2) ผู้ถือ ุ้นราย นึ่งจะใช้คะแนนเ ียงที่มีตาม (1) ในการเลือกตั้งบุคคลคน นึ่ง รือ ลายคนเป็น กรรมการ
แต่ไม่ ามารถแบ่งคะแนนเ ียงใ ้กับกรรมการบางคนได้มากกว่า รือน้อยกว่ากรรมการคนอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม
ข้อบังคับอื่น ๆ ภายใต้ข้อบังคับนี้ที่ขัดขวาง รือขัดแย้งกับเรื่องนี้ นอกจากนี้ข้อบังคับใด ๆ ภายใต้ข้อบังคับนี้จ ะ
ไม่ถูกตีความว่าเป็นการอนุญาตใ ้ผู้ถือ ุ้นลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการด้วยการลงคะแนน ะ ม
(3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเ ียง ูง ุดตามลำดับจะได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมี
รือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเ ียงเท่ากันเกิน จำนวน
ที่จะพึงมี รือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นใ ้ประธานเป็นผู้ออกเ ียงชี้ขาด
ข้อ 14. ในการประชุม ามัญประจำปีทุกครั้งกรรมการจะต้องออกจากตำแ น่ง นึ่งใน ามและถ้าจำนวนกรรมการที่
ไม่ ามารถแบ่งออกได้เป็น าม ่วนก็ใ ้ออกโดยจำนวนใกล้ที่ ุดกับ ่วน นึ่งใน าม
ในปีแรกและปีที่ องภาย ลังจดทะเบียนแปร ภาพเป็น บริ ัท ม าชน การออกจากตำแ น่งของกรรมการ
ใ ้ใช้วิธีจับฉลาก และในปี น้ากรรมการที่ดำรงตำแ น่งนานที่ ุดจะต้อ งออกจากตำแ น่ง อย่างไรก็ตามกรรมการที่ออกตาม
วาระอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแ น่งอีกได้
ค่าตอบแทนกรรมการ
ข้อ 15. กรรมการมี ิทธิไ ด้รับค่าตอบแทนจาก บริ ัท ในรูปของบำเ น็จ ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมโบนั รื อ
ผลประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบอื่นตามข้อบังคับของ บริ ัท รือตามที่ผู้ถือ ุ้นพิจารณา อย่างไรก็ตามไม่เพียง แต่ในจำนวนที่
เฉพาะเจาะจง แต่ยังระบุตาม ลักการที่จะต้องพิจารณาเป็นครั้งคราว รือระบุใ ้มีผลจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้
กรรมการมี ิทธิ์ได้รับเบี้ยเลี้ยงและ วั ดิการตามระเบียบของ บริ ัท
เนื้อ าในวรรค นึ่งไม่กระทบกระเทือน ิทธิของพนักงาน รือลูกจ้างของบริ ัท ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเพื่อรับ
ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะพนักงาน รือลูกจ้างของบริ ัท โดยแยกกัน
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การจ่ายเงินปันผล
ข้อ 36. ้ามมิใ ้ บริ ัท จ่ายเงินปันผลจากเงินอื่นนอกจากเพื่อผลกำไร ในกรณีที่ บริ ัท ยังมียอดขาดทุน ะ มอยู่
้ามมิใ ้จ่ายเงินปันผล เงินปันผลจะแบ่งตามจำนวน ุ้น ุ้นละเท่า ๆ กัน ก่อนการจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับการอนุมัติจ ากที่
ประชุมผู้ถือ ุ้น
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระ ว่างกาลใ ้แก่ผู้ถือ ุ้นเป็นครั้งคราวเมื่อเ ็นว่า บริ ัท มีผลกำไรเพียงพอที่จะทำ
และรายงานใ ้ที่ประชุมผู้ถือ ุ้นทราบในครั้งต่อไปเพื่อรับทราบ ลังจากจ่ายเงินปันผลระ ว่างกาล
การจ่ายเงินปันผลจะต้องกระทำภายใน 1 เดือนนับ แต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือ ุ้น รือวันที่คณะกรรมการมีมติขึ้น อยู่กับ
ถานการณ์ และแจ้งใ ้ผู้ถือ ุ้นทราบโดยการโฆ ณาการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวใน นัง ือพิมพ์
ข้อ 37. บริ ัท ต้องจัด รรกำไร ุทธิ ่วน นึ่งของปีเป็นทุน ำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไร ุทธิประจำปี ักด้วย
ขาดทุน ะ มยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุน ำรองนี้จะไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของ บริ ัท
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แบบฟอร์มลงทะเบียนสําหรับการประช ุมผูถ้ ือหน้ ุ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)
เขียนที่.............................................................................................................
วันที่..................เดือน.....................................พ.ศ..........................................
ข้าพเจ้า...................................................................สัญชาติ.....................................อยู่บา้ นเลขที่..................................................................
ถนน......................................................ตําบล/แขวง.........................................................อําเภอ/เขต..........................................................
จังหวัด................................................รหัสไปรษณีย.์ ......................................................โทรศัพท์มือถือ.....................................................
เลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ...............................................................................เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ บมจ. แอดวานซ์ คอนเนคชัน่ คอร์ปอเรชัน่
โดยถือหุน้ จํานวนทัง้ สิ้นรวม.......................................................................หุน้
ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าจะเข้าร่วมประชุมและลงมติในการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ 1/2565 ซึ่งจะจัดขึน้ ในรูปแบบผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ในวันที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. โดย;
เข้าร่วมประชุม E-EGM ด้วยตนเอง และขอให้บริษทั ส่งชื่อผูใ้ ช้ (Username) รหัสผูใ้ ช้ (Password) พร้อมเว็บลิงค์
(Web Link) เพื่อเข้าร่วมประชุม มาที่e-mail)................................................................................................................................................
มอบฉันทะให้นาย/นาง/นางสาว……………………………………………………………………………………………….............……..................................
เข้าร่วมประชุมแทน และขอให้บริษทั ส่งชื่อผูใ้ ช้ (Username) รหัสผูใ้ ช้ (Password) พร้อมเว็บลิงค์ (Web Link) เพื่อเข้าร่วม
ประชุมมาให้ผรู้ ับมอบฉันทะที่อเี มล (e-mail)...............................................................................................................................................
ลงชื่อ .................................................................................ผูถ้ ือหุน้
(...............................................................................)
ลงชื่อ .................................................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
(...............................................................................)
หมายเหต:
กรุณาส่ง “แบบฟอร์มลงทะเบียนสําหรับการประชุมผูถ้ ือหุน้ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส (E-EGM)” ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนพร้อมแนบ
เอกสารยืนยันตัวตนตามที่กาํ หนดใน “ข้อปฏิบัติสาหรับการเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ผ่านสื่ออิเล็็กทรอนิกส์์ (E-EGM) และการมอบฉันทะ”
(สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2) มาให้บริษทั ภายใน วันที่ 22 สิงหาคม 2565 ผ่านช่องทางต่อไปนี้
• ช่องทําง Email : secretary@acc-plc.com หรือ
• ช่องทางไปรษณีย:์
สํานักเลขานุการบริษทั
บริษทั แอดวานซ์ คอนเนคชัน่ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 944 มิตรทาวน์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ ถนนพระราม แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 110330
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แบบฟอร์มส่งคําถามล่วงหน้าสําหรับการประช ุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)
วันที่.........................เดือน.....................................พ.ศ......................
ข้าพเจ้า.............................................................................................สัญชาติ...................................อยู่บา้ นเลขที่.............................
ถนน........................................................ตาบล/แขวง...........................................อาเภอ/เขต.........................................................
.
จังหวัด...................................................รหัสไปรษณีย.์ ....................................อีเมล (e-mail)........................................................
โทรศัพท์..............................................................เลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ................................................................................................
เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ บมจ. แอดวานซ์ คอนเนคชัน่ คอร์ปอเรชัน่ โดยถือหุน้ จํานวนทัง้ สิ้นรวม..........................................หุน้
ข้อมูลการมีส่วนได้เสีย (ถ้ามี)...........................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
คําถาม
1) ...........................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
2) ...........................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
3) ...........................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ .................................................................................ผูถ้ ือหุน้
(................................................................................)
หมายเหต:
กรุณาส่ง “แบบฟอร์มส่งคําถามล่วงหน้าสําหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)” ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน
มาให้บริษทั ภายใน วันที่ 22 สิงหาคม 2565 ผ่านช่องทางต่อไปนี้
• ช่องทาง Email : secretary@acc-plc.com หรือ
• ช่องทางไปรษณีย ์ : สํานักเลขานุการบริษทั
บริษทั แอดวานซ์ คอนเนคชัน่ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 944 มิตรทาวน์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร10330

