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ท่ี ACC6508/001  
 วนัท่ี 1  สิงหาคม   2565 
 
เร่ือง    ขอเชิญประชมุวสิามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2565  
เรียน   ท่านผูถื้อหุน้  

บรษิัท แอดวานซ ์คอนเนคชั่น คอรป์อเรชั่น จาํกดั (มหาชน) 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย   1.   สาํเนารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2565  

2. ขอ้ปฏิบัติสาํหรบัการเขา้ร่วมประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส(์E-EGM) และการมอบ

ฉนัทะ   
3. ประวตัิโดยสงัเขปของกรรมการอิสระท่ีผูถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะประชมุผูถื้อหุน้   
4. แบบฟอรม์หนงัสือมอบฉนัทะ 
5. ขอ้บงัคบัของบรษิัทเฉพาะท่ีเก่ียวกบัการประชมุผูถื้อหุน้ 
6.  แบบฟอรม์ลงทะเบียนสาํหรบัการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM) 
7. แบบส่งคาํถามล่วงหนา้ 
 

โดยหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ บริษัท แอดวานซ ์คอนเนคชั่น คอรป์อเรชั่น จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”)         
ขอเรียนใหผู้ถื้อหุน้ของบรษิัททราบโดยทั่วกนัว่า บรษิัทจะจดัใหม้ีการประชมุวสิามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2565 ในวันพฤหัสบดี

ที ่25 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสโ์ดยส่งสัญญาณการประชุมจากที่ทาํ

การสํานักงานใหญ่ของบริษัท ชั้น 16 อาคารมิตรทาวน ์ออฟฟิศ ทาวเวอร ์ เลขที่ 944  ถนนพระราม 4 แขวงวัง

ใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  10330  ประเทศไทย   
 
โดยมีระเบียบวาระการประชมุ ดงัต่อไปนี ้ 

 
วาระที ่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ  
 
วาระที ่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2565 เม่ือวันที ่28 เมษายน  2565  
 
ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2565 จัดขึน้เมื่อวันท่ี 28 เมษายน 2565 บริษัท ไดจ้ัดส่ง

รายงานการประชุมดงักล่าวใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และกรมพฒันาธรุกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ตามระยะเวลาท่ี 
 กฎหมายกาํหนดเป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ โดยบริษัทไดแ้นบสาํเนารายงานการประชุมมาพรอ้มกับ

หนงัสือบอกกล่าวเชิญประชมุนี ้(รายละเอียดตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 1) 
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ความเห็นของคณะกรรมการ :   คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว้เห็นว่ารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 
ไดบ้นัทึกถกูตอ้งตรงความเป็นจริง จึงเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้พิจารณา
รบัรองรายงานการประชมุดงักล่าว 

การลงมติ : การพิจารณาวาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที ่ 3 พิจารณาอนุมัติล้างขาดทุนสะสมของบริษัท  
 
ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล :    ตามงบการเงินของบรษิัทสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 ในส่วนงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วนัท่ี 

31 มีนาคม 2565 แสดงรายการส่วนเกินมลูคา่หุน้สามญัไวเ้ป็นจ านวน 545,232,125 บาท และ
แสดงรายการขาดทนุสะสมจ านวน 264,369,882 บาท แต่ปัจจบุนับรษิัทไดจ้ดัการแกไ้ขปัญหาการ
ขาดสภาพคล่องในการด าเนินกจิการของบรษิัทเสรจ็สิน้เรยีบรอ้ยแลว้ ท าใหม้ีสภาพคล่องใชใ้นการ
ประกอบกิจการไดเ้ป็นปกติ จงึเห็นสมควรใหน้ ารายการส่วนเกนิมลูค่าหุน้สามญัหกัลา้งรายการ
ขาดทนุสะสมตามที่ก าหนดไวพ้ระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 119 วรรค
สอง และเมื่อด าเนินการหกัลา้งผลขาดทนุสะสมแลว้ จะท าใหง้บการเงินของบรษิัท ณ วนัท่ีท า
รายการไม่มีรายการแสดงผลขาดทนุสะสม ซึ่งจะส่งผลใหผู้ถื้อหุน้ ผูล้งทนุ ตลอดจนสถาบนัการเงิน
มั่นใจในสถานะทางการเงินและการด าเนินการบรษิัท  ตามรายละเอียดต่อไปนี ้

รายการ ก่อน ลา้งขาดทนุสะสม (บาท) หลัง ลา้งขาดทนุสะสม (บาท) 
ทนุท่ีออกและช าระแลว้ 335,763,906 335,763,906 
ส่วนเกินมลูคา่หุน้สามญั 545,232,125 280,862,243 
ก าไร (ขาดทนุ) สะสม (264,369,882) - 
รวมส่วนของผู้ถือหุน้ 616,626,149 616,626,149 

 
ความเห็นของคณะกรรมการ :   คณะกรรมการบรษิัทพิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้พิจารณา  

อนมุตัิลา้งขาดทนุสะสมของบรษิัท 
 

การลงมติ : การพิจารณาวาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 
ผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและเสียงลงคะแนน 

 
วาระที ่ 4 พิจารณาอนุมัติให้สัตยาบันรับรองการท าสัญญาประนีประนอมยอมความและถอนฟ้องคดีหมายเลข 
 ด าที ่อ.269/2563 หมายเลขแดงที ่อ.2041/2563  ศาลอาญาพระโขนง     
ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล : ตามที่ที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 อนมุตัิใหบ้รษิัทท าสญัญาประนีประนอมยอม

ความระงบัขอ้พิพาทกบักรรมการและผูบ้รหิารเดิมที่เป็นจ าเลยในคดีอาญาของศาลอาญา    
พระโขนง คดีหมายเลขด าที่ อ.269/2563 คดีหมายเลขแดงที่ อ.2041/2563 และใหถ้อนฟ้องคดี
พิพาทระหว่างกนัทกุคดี ใหเ้สรจ็สิน้ภายใน 60 วนั นบัแตว่นัท่ีที่ประชมุอนมุตั ินัน้ เนื่องจากการ
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เจรจาระงบัขอ้พิพาทระหวา่งบรษิัทกบัจาํเลยทัง้ 9 คน อนัเป็นขอ้พิพาทท่ีเกดิขึน้ตามท่ีปรากฏใน

รายงานการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษของบรษิัท กรนิทร ์ออดิท จาํกดั ฉบบัลงวนัท่ี 16 กนัยายน 

2562 และขอ้พิพาทอ่ืน ๆ นอกเหนือจากรายงานการตรวจสอบฉบบัดงักล่าว ซึ่งเกิดขึน้ใน

ระหว่างท่ีจาํเลยทัง้ 9 คน เป็นกรรมการและผูบ้รหิาร หรือมส่ีวนเก่ียวขอ้งสมัพนัธก์นัในการ

บรหิารจดัการบรษิัทระหว่างปี 2558-2561 เพ่ิงเสรจ็สิน้ลงและไดร้บัอนมุตัิจากท่ีประชมุ

คณะกรรมการบรษิัท เมื่อคราวประชมุครัง้ท่ี 9/2565 วนัท่ี 28 มถินุายน 2565 ใหท้าํสญัญา

ประนีประนอมยอมความและใหถ้อนฟ้องจาํเลยทัง้ 9 คนได ้ บรษิัทจึงไดท้าํสญัญาประนีประ 

นอมยอมความกบัจาํเลยทัง้ 9 คน เมื่อวนัท่ี 30 มิถนุายน 2565 และยื่นคาํรอ้งขอถอนฟ้องจาํเลย

ท่ี 2 ถึง ท่ี 6 ต่อศาลอาญาพระโขนง เมื่อวนัท่ี 6 กรกฎาคม 2565 ศาลสอบถามจาํเลยแลว้ไม่

คดัคา้น จึงอนญุาตใหถ้อนฟ้องได ้สาํหรบัจาํเลยท่ี 1 , ท่ี 7 , ท่ี 8 และ ท่ี 9 ศาลไม่รบัฟ้องจงึไม่

ตอ้งถอนฟ้อง แตเ่น่ืองจากการทาํสญัญาประนีประนอมยอมความและการถอนฟ้องล่าชา้กว่า

ระยะเวลาตามท่ีท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 อนมุตัิไว ้จึงจาํเป็นตอ้งนาํเร่ืองดงักล่าว

เสนอใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้ใหส้ตัยาบนัรบัรองการทาํสญัญาประนีประนอมยอมความระงบัขอ้

พิพาทและการถอนฟ้องตามท่ีเคยไดร้บัอนมุตัิไว ้
 ความเห็นของคณะกรรมการ :  คณะกรรมการบรษิัทพิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชมุวสิามญัผูถื้อหุน้พิจารณา 

  ใหส้ตัยาบนัรบัรองการทาํสญัญาประนีประนอมยอมความระงบัขอ้พิพาทและการถอนฟ้องคดี 

การลงมติ :           การพิจารณาวาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผู ้
 ถือหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่ 5 พิจารณาอนุมัติใหส้ัตยาบนัรับรองการจ่ายค่าจ้างทีป่รึกษากฎหมายให้แก่บริษทั ฮนัตัน แอนดรูส ์

เคิรท์ (ไทย  แลนด)์ จาํกัด และ คืนเงนิค่าจ้างทีป่รึกษากฎหมายให้กับ ดร.อริชัย รักธรรม กรณีจัดการ

งานนอกสั่ง 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล :     ตามท่ีผูถื้อหุน้รายนายชาญชยั เจียรจิตเลิศ ทาํหนงัสือรอ้งเรียนถึง ดร.อรชิยั รกัธรรม ในขณะดาํรง 
ตาํแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบของบรษิัท ใหต้รวจสอบการกระทาํท่ีอาจมีการเอือ้ประโยชน์

ใหก้ับผูถื้อหุน้รายใหญ่และอาจมีการทุจริตเกิดขึน้ แต่บริษัทยงัไม่ดาํเนินการจนกระทั่ง ดร.อริชยั 

รกัธรรม ตอ้งไปว่าจา้งบริษัท ฮันตัน แอนดรูส ์เคิรท์ (ไทยแลนด)์ จาํกัด ใหท้าํการตรวจสอบจน

พบว่าน่าจะมีรายการท่ีเขา้ข่ายเป็นการกระทาํท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย ดร.อริชยั รกัธรรม จึงทาํหนงัสือ

รอ้งเรียนไปยงัสาํนักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์ใหต้รวจสอบการ

กระทาํตามท่ีบริษัท ฮนัตนั แอนดรูส ์เคิรท์ (ไทยแลนด)์ จาํกัด ตรวจพบ การดาํเนินการดงักล่าว

ของ ดร.อริชัย รักธรรม เป็นเหตุให้บริษัทว่าจา้งบริษัท กรินทร ์ออดิท จาํกัด ทาํการตรวจสอบ

รายการอนมุตัิท่ีเกิดขึน้ระหว่างปี 2558 ถึง ปี 2561 เป็นกรณีพิเศษ และผลจากการตรวจสอบเป็น

กรณีพิเศษดงักล่าวพบรายการหลายรายการเขา้ข่ายเป็นการกระทาํท่ีไม่เป็นไปตามกฎหมาย ซึ่ง

เป็นประโยชนก์บับริษัทในการแกไ้ขปัญหาการบริหารจดัการ เน่ืองจากการว่าจา้งของ ดร.อริชัย 
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รักธรรม เป็นการจัดการงานนอกสั่ง เพราะมิได้รับอนุมัติจากบริษัทก่อนการว่าจ้าง แต่เป็น

ประโยชนก์ับบริษัท ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัท เมื่อคราวประชุมครัง้ท่ี 14/2562 

วนัท่ี 8 ตลุาคม 2562 จึงมีมติอนมุตัิใหจ้่ายค่าจา้งท่ีปรกึษากฎหมายใหก้บับรษิัท ฮนัตนั แอนดรูส ์

เคิรท์ (ไทยแลนด)์ จาํกัด จาํนวน 4,051,782.33 บาท โดยจ่ายตรงใหก้ับบริษัท ฮนัตนั แอนดรูส ์

เคิรท์ (ไทยแลนด)์ จาํกัด จาํนวน 3,387,344.43 บาท อีกส่วนหน่ึงจาํนวน 664,437.90 บาท จ่าย

คืนใหก้ับ ดร.อริชยั รกัธรรม ตามท่ี ดร.อริชยั รกัธรรม ไดจ้่ายใหก้ับบริษัท ฮนัตนั แอนดรูส ์เคิรท์ 

(ไทยแลนด)์ จาํกัด ไปก่อนหนา้นั้นแลว้ และไดร้ายงานใหท่ี้ประชุมบริษัทเมื่อคราวประชุมครัง้ท่ี 

10/2562 วนัท่ี 22 ตุลาคม 2562 ทราบแลว้ ดงันัน้ เมื่อคณะกรรมการของบริษัทไดร้บัทราบการ

อนุมัติเงินค่าจา้งท่ีปรึกษากฎหมายตามท่ีรายงานมานี ้จึงขอใหค้ณะกรรมการบริษัทเสนอเร่ือง

ดงักล่าวนีใ้หท่ี้ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ใหส้ตัยาบนัรบัรองการอนุมตัิใหจ้่ายค่าท่ีปรกึษากฎหมาย

ใหก้ับบริษัท ฮันตัน แอนดรูส ์เคิรท์ (ไทยแลนด)์ จาํกัด และคืนเงินค่าท่ีปรึกษากฎหมายใหก้ับ   
ดร.อรชิยั รกัธรรม กรณีการจดัการงานนอกสั่ง  
 

ความเห็นของคณะกรรมการ :  คณะกรรมการบรษิัทพิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอท่ีประชมุวสิามญัผูถื้อหุน้พิจารณาให ้
     สตัยาบนัรบัรองการจ่ายค่าจา้งท่ีปรกึษากฎหมายใหแ้ก่บรษิัท ฮนัตนั แอนดรูส ์เคิรท์   
                                             (ไทยแลนด)์ จาํกดั และคืนเงินค่าจา้งท่ีปรกึษากฎหมายใหก้บั ดร.อรชิยั รกัธรรม กรณีจดัการ 
       งานนอกสั่งดงักล่าว 
 
การลงมติ :       การพิจารณาวาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทัง้หมดของ  

   ผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที ่ 6 พิจารณาอนุมัติให้สัตยาบันรับรองการว่าจ้างบริษัท สาํนักงานกฎหมาย นภ จาํกัด 
 
ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล : ตามท่ีบรษิัทวา่จา้งสาํนกังานกฎหมาย นภ ใหเ้ป็นผูด้าํเนินคดีกบักรรมการและผูบ้รหิารเดิมของ

บรษิัท ตามรายงานการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษของบรษิัท กรนิทร ์ ออดิท จาํกดั ฉบบัลงวนัท่ี 

16 กนัยายน 2562 และตามความเห็นทางกฎหมายของบรษิัท ฮนัตนั แอนดรูส ์ เคิรท์ (ไทย

แลนด)์ จาํกดั โดยไดร้บัความเห็นชอบจากท่ีประชมุคณะกรรมการบรหิาร เมื่อคราวประชมุครัง้ท่ี 

16/2562 วนัท่ี 18 ธันวาคม 2562 ต่อมา 25 พฤศจกิายน 2564 สาํนกังานกฎหมาย นภ จาํกดั 

ไดต้กลงปรบัปรุงราคาค่าใชจ้่ายและค่าจา้งว่าความกบับรษิัทใหม่ โดยตกลงคิดค่าใชจ้่ายใน

การดาํเนินคดีเป็นเงินจาํนวน 15.0 ลา้นบาท และคา่จา้งว่าความเป็นเงินจาํนวน 10,000,000.-
บาท ต่อมาวนัท่ี 8 ธันวาคม 2564 นางสาวกรองกาญจน ์ สารกอง หวัหนา้สาํนกังานกฎหมาย 

นภ มหีนงัสือแจง้มายงับรษิัทว่าไดจ้ดทะเบียนจดัตัง้สาํนกังานกฎหมาย นภ ขึน้เป็นนิติบคุคล

ประเภทบรษิทัจาํกดั ในชื่อเดิมวา่ “บรษิัทสาํนกังานกฎหมาย นภ จาํกดั” แลว้ จึงไดร้ายงานให้

คณะกรรมการบรษิทัทราบเมื่อคราวประชมุครัง้ท่ี 5/2565 วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2565 ดงันัน้ เมื่อ

สาํนกังานกฎหมาย นภ ไดจ้ดทะเบียนเป็นนิติบคุคลประเภทบรษิทัจาํกดัและไดต้กลงค่าใชจ้่าย



หนา 5 ของ 5 

และค่าจา้งว่าความกบับรษิัทใหม่ตามท่ีคณะกรรมการบรษิัทไดร้บัทราบแลว้ จึงเห็นควรใหน้าํ

เร่ืองดงักล่าวนีเ้สนอใหท่ี้ประชมุวสิามญัผูถื้อหุน้ใหส้ตัยาบนัรบัรองการวา่จา้งบรษิัทสาํนกังาน

กฎหมาย นภ จาํกดั ต่อไป 

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบรษิทัพิจารณาแลว้เห็นสมควรใหน้าํเร่ืองเสนอท่ีประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้

พิจารณาใหส้ตัยาบนัรบัรองการวา่จา้งบรษิัทสาํนกังานกฎหมาย นภ จาํกดั

การลงมต ิ: การพิจารณาวาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อ

หุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่7 เร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

คณะกรรมการบรษิัท พิจารณาเห็นควรใหม้ีวาระพิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ นี ้ไวใ้นการประชมุผูถื้อหุน้ทกุครัง้ เพ่ือใหผู้ถื้อ

หุน้ไดซ้กัถาม หารือ รวมถึงใหข้อ้เสนอแนะต่อคณะกรรมการบรษิัท และ/หรือ ผูป้ฏิบตังิานของบรษิัท 
บรษิัทไดก้าํหนดวนักาํหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้รว่มประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ท่ี 1/2565 (Record Date) ใน

วนัท่ี 27 กรกฎาคม 2565 จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้โปรดเขา้ร่วมประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ (E-EGM) 

ตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกล่าวข้างตน้ โดยกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนสําหรับประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นผ่านส่ือ

อิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM)  (รายละเอียดตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 6)   และส่งแบบฟอรม์ลงทะเบียนดงักล่าวมายงับริษทัภายใน

วันท่ี 22 สิงหาคม 2565 โดยระบบจะเปิดใหท่้านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาที ก่อนเริ่มการประชุมโดย

ถ่ายทอดสดการประชมุในวนัพฤหสับดีท่ี  25 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น.   ณ หอ้งประชมุบรษิัท  ชัน้ 16 อาคารมิตรทาวน ์

ออฟฟิศ ทาวเวอร ์ เลขท่ี 944  ถนนพระราม 4 แขวงวงัใหม่ เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร  10330  ประเทศไทย   
หากท่านไม่สามารถจะร่วมประชมุดว้ยตนเองได ้โปรดมอบฉันทะแก่บุคคลท่ีท่านเห็นสมควร หรือโปรดมอบฉนัทะ

แก่กรรมการอิสระท่ีบรษิัทเสนอใหเ้ขา้ประชมุแทน (รายละเอียดตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 3) โดยใชแ้บบฟอรม์หนงัสือมอบฉนัทะ 

(รายละเอียดตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 4) หากท่านผูถื้อหุน้มีคาํถามสามารถส่งคาํถามล่วงหนา้มายงับรษิัทไดโ้ดยส่งทาง Email: 
secretary@acc-plc.com หรือ ส่งทางไปรษณียม์ายงั สาํนกัเลขานุการ บริษัท  แอดวานซ ์คอนเนคชั่น คอรป์อเรชั่น จาํกดั 

(มหาชน) ชัน้ 16 อาคารมิตรทาวน ์ออฟฟิศ ทาวเวอร ์ เลขท่ี 944  ถนนพระราม 4 แขวงวงัใหม่ เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 

10330   (รายละเอียดตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 7)  
  ขอแสดงความนบัถือ 

 (พลเอกสมชาย ยงัพิทกัษ)์ 
 ประธานกรรมการ 

สาํนกักรรมการผูจ้ดัการ โทร. 02-2191642 ตอ่ 111 



สิ�งที�สง่มาดว้ย 1
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หนา้ 1 ของ 4 
 

 

ข้อปฏิบัติสาํหรับการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM) และการ

มอบฉันทะ 

1. กรณีผูถื้อหุน้มีความประสงคเ์ขา้รว่มการประชมุ E-EGM  

1.1 โปรดกรอบแบบฟอรม์ลงทะเบียนสาํหรบัการประชุมผูถื้อหุน้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM) 

(สิ่งท่ีส่งมาดว้ย 6) โดยขอใหท่้าน ระบุอีเมล ์(e-mail) และหมายเลขโทรศัพทม์ือถือของท่านให้

ชัดเจน สาํหรบัใชใ้นการแสดงความประสงคเ์ขา้ร่วมประชุม และแนบสาํเนาเอกสารแสดงตัวตน

เพื่อยืนยนัสิทธิเขา้รว่มประชมุ E-EGM ดงันี ้

• สาํหรบัผูถื้อหุน้ท่ีเป็นบุคคลธรรมดา - สาํเนาบตัรประจาํตัวประชาชน หรือสาํเนาหนังสือ

เดินทาง หรือสาํเนาเอกสาร อ่ืนซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการ ท่ียังไม่หมดอายุ พรอ้มลง

นามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

• สาํหรบัผูถื้อหุน้ที่เป็นนิติบุคคล – หนังสือมอบอาํนาจ หรือหนังสือมอบฉันทะท่ีลงนาม

ครบถว้น พรอ้มเอกสาร ประกอบตามรายละเอียดท่ีระบุในหัวขอ้ “เอกสารประกอบการ

มอบฉนัทะ” ในหนา้ถดัไป 

ขอใหท่้านสง่แบบฟอรม์ลงทะเบียนสาํหรบัการประชมุผูถื้อหุน้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM) 

และเอกสารแสดงตวัตนดงักลา่ว ขา้งตน้ใหบ้รษัิทภายใน วนัท่ี 22 สิงหาคม 2565 ผ่านช่องทาง 

ดงันี ้ 

• ช่องทาง Email : secretary@acc-plc.com หรือ   

• ช่องทางไปรษณีย:์  

สาํนกักรรมการผูจ้ดัการ – เลขานกุารบรษัิท 

บรษัิท แอดวานซ ์คอนเนคชั่น คอรป์อเรชั่น จาํกดั (มหาชน) 

  เลขท่ี 944 อาคารมิตรทาวน ์ออฟฟิศ ทาวเวอร ์

  ชัน้ 16 ถนนพระราม 4 แขวงวงัใหม่ 

  เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
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หนา้ 2 ของ 4 
 

1.2 เมื่อบรษัิทไดร้บัเอกสารตามขอ้ 1.1 จากท่าน บรษัิทจะดาํเนินการตรวจสอบเอกสาร

เพื่อยืนยนัสิทธิเขา้รว่มประชมุ โดยเมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธิแลว้ บริษัทจะจดัสง่ชื่อผูใ้ช ้

(Username) และรหสัผูใ้ช ้(Password) พรอ้ม WebLink ในการเขา้สูร่ะบบ การประชุม E-EGM 

ไปใหท้่านทางอีเมล(์e-mail) ทัง้นี ้ขอใหท้่านเก็บรกัษาชื่อผูใ้ช ้(Username) และรหสัผูใ้ช ้

(Password) ไวเ้ป็นความลบั ไม่เปิดเผยแก่ผูอ่ื้น และในกรณีที่ชื่อผูใ้ช ้(Username) และรหสัผูใ้ช ้

(Password) ของท่านสญูหาย หรือยงัไม่ไดร้บัภายในวนัที่ 23 สิงหาคม 2565 กรุณาติดต่อบริษัท

โดยทนัที  

1.3  ขอใหท้่านศกึษาคู่มือวิธีการใชง้านระบบการประชมุ E-EGM ท่ีบรษัิท ควิดแลบ จาํกดั

ผูด้แูลระบบไดส้่งใหท่้านทางอีเมล (e-mail) โดยละเอียด ทัง้นี ้ระบบจะเปิดใหท่้านลงทะเบียนเขา้

รว่มประชมุลว่งหนา้ 60 นาทีก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดสดการประชมุจะ เริ่ม

ในวนัที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. เท่านัน้ 

1.4 สาํหรบัวิธีการลงคะแนนระหว่างการประชมุ E-EGM ท่านสามารถลงคะแนนในแต่ละ

วาระได ้โดยลงคะแนน “เห็นดว้ย” หรือ “ไม่เห็นดว้ย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีที่ท่านไม่ลงคะแนน

สาํหรบัวาระใด ๆ ระบบจะนบัคะแนนของท่านเป็น “เห็นดว้ย” โดย อตัโนมติั 

1.5 กรณีที่ท่านประสบปัญหาทางดา้นเทคนิคในการใชร้ะบบการประชมุ E-EGM ก่อนการ

ประชมุ หรือระหว่างการประชมุ กรุณาติดต่อ บริษัท ควิดแลบ จาํกดั ซึ่งเป็นผูใ้หบ้รกิารระบบการ

ประชมุ E-EGM ของบริษัท โดยบรษัิทจะระบชุ่องทางการ ติดต่อ บรษัิท ควิดแลบ  จาํกดั ไวใ้น

อีเมลท่ีไดส้ง่ชื่อผูใ้ช ้(Username) และรหสัผูใ้ช ้(Password) ใหท่้าน  

2.  กรณีผูถื้อหุน้มีความประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขา้รว่มประชมุ E-EGM 

สาํหรบัผูถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้รว่มประชมุ E-EGM ได ้ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะใหบ้คุคลอ่ืนหรือ

กรรมการอิสระของบรษัิท ดงัต่อไปนีเ้ขา้รว่มประชมุและออกเสียงแทน 

• นายอรชิยั รกัธรรม ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ อาย ุ54 ปี 

• นายธนเดช มหโภไคย กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ อาย ุ62 ปี 

ที่อยู่ เลขที่ 944 มิตรทาวน ์ออฟฟิศ ทาวเวอร ์ชัน้ 16 ถนนพระราม 4 แขวงวงัใหม่ เขตปทมุวนั 

กรุงเทพมหานคร 10330  

กรรมการอิสระขา้งตน้ไม่มีสว่นไดเ้สียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอ่ืน ๆ ในทกุวาระท่ีเสนอในการ 

ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2565 นี ้ 
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ทัง้นี ้ขอใหผู้ถื้อหุน้กรอกขอ้ความและลงลายมือชื่อในหนงัสือมอบฉันทะที่บรษัิทไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ และ 

สง่หนงัสือมอบฉันทะ แบบ ก, ข และ ค และสาํเนาเอกสารประกอบการมอบฉนัทะ (ตามเอกสารแนบ 4)  

ใหบ้รษัิท ภายในวนัท่ี 22 สิงหาคม 2565 ผ่านช่องทางดงันี ้

• ช่องทาง Email :  secretary@acc-plc.com หรือ 

• ช่องทางไปรษณีย:์ 

สาํนกักรรมการผูจ้ดัการ – เลขานกุารบรษัิท 

บรษัิท แอดวานซ ์คอนเนคชั่น คอรป์อเรชั่น จาํกดั (มหาชน) 

  เลขท่ี 944 อาคารมิตรทาวน ์ออฟฟิศ ทาวเวอร ์

  ชัน้ 16 ถนนพระราม 4 แขวงวงัใหม ่

  เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

เอกสารประกอบการมอบฉนัทะ            

บคุคลธรรมดามอบฉันทะ 

1. หนงัสือมอบฉนัทะที่กรอกขอ้ความครบถว้น และลงลายมือชื่อของผูม้อบฉันทะและผูร้บั

มอบฉนัทะ และ 

2. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือสาํเนาหนงัสือเดินทางท่ียงัไม่หมดอายุ และลงลายมือ

ชื่อรบัรองสาํเนาถกูตอ้งของผูม้อบฉนัทะ และ 

3. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือสาํเนาหนงัสือเดินทางที่ยงัไม่หมดอายุ และลงลายมือ

ชื่อรบัรองสาํเนาถกูตอ้งของผูร้บัมอบฉนัทะ 

นิติบุคคลมอบฉันทะ 

1. หนงัสือมอบฉนัทะท่ีกรอกขอ้ความครบถว้น และลงลายมือชื่อของผูม้ีอาํนาจลงนามผูกพนั

นิติบุคคลนัน้ รวมทัง้ตราประทบั ของนิติบุคคล (ถา้มี) ของผูม้อบฉันทะ และลงลายมือชื่อ

ของผูร้บัมอบฉนัทะ และ 

2. หนงัสือรบัรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของผูม้อบฉนัทะ ซึ่งลงลายมือชื่อรบัรองสาํเนา

ถกูตอ้งและออกใหไ้ม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนัประชมุผูถื้อหุน้ และ 
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3. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือสาํเนาหนงัสือเดินทางท่ียงัไม่หมดอายุ และลงลายมือ

ชื่อรบัรองสาํเนาถกูตอ้งของผูม้ีอาํนาจลงนามผูกพนันิติบคุคลนัน้ (ผูม้อบฉันทะ) และ 

4. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือสาํเนาหนงัสือเดินทางท่ียงัไม่หมดอายุ และลงลายมือ

ชื่อรบัรองสาํเนาถกูตอ้งของผูร้บัมอบฉนัทะ 

 

บคุคลที่ไม่ใช่สญัชาติไทยหรือนิติบคุคลจดทะเบียนต่างชาติ 

 กรณีท่ีเอกสารหรือหลกัฐานท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้ ไม่ใช่เอกสารฉบบัภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ ผูถื้อ

หุน้จะตอ้งแสดงเอกสารคาํแปล ฉบบัภาษาองักฤษ ซึ่งลงนามรบัรองคาํแปลโดยผูถื้อหุน้ หรือโดยผูม้ีอาํนาจ

ลงนามผกูพนันิติบคุคลที่เป็นผูถื้อหุน้ 

3. ช่องทางสาํหรบัผูถื้อหุน้ในการสง่คาํแนะนาํหรือคาํถามท่ีเก่ียวขอ้งกบับรษัิทและวาระการประชมุ          

E-EGM มีดงันี ้

 3.1 ระหว่างการประชมุ E-EGM ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุสามารถสง่คาํแนะนาํหรือคาํถามไดผ้่าน

ระบบการประชมุ E-EGM 

 3.2 ผูถื้อหุน้สามารถสง่คาํแนะนาํหรือคาํถามลว่งหนา้ใหบ้ริษัทก่อนวนัประชมุ โดยสง่แบบฟอรม์ส่ง

คาํ ถามลว่งหนา้สาํหรบัประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM) (สิ่งท่ีสง่มาดว้ย หมายเลข 7) ท่ีกรอกขอ้มลู

เรียบรอ้ยแลว้ ใหแ้ก่บรษัิทภายใน วนัท่ี 22 สิงหาคม 2565 ผ่านช่องทาง ต่อไปนี ้

• ช่องทาง Email : secretary@acc-plc.com หรือ  

• ช่องทางไปรษณีย:์ 

สาํนกักรรมการผูจ้ดัการ – เลขานกุารบรษัิท 

บรษัิท แอดวานซ ์คอนเนคชั่น คอรป์อเรชั่น จาํกดั (มหาชน) 

  เลขท่ี 944 อาคารมิตรทาวน ์ออฟฟิศ ทาวเวอร ์

  ชัน้ 16 ถนนพระราม 4 แขวงวงัใหม่ 

  เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
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หนา้ 1 ของ 3 

 

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระทีผู่้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ และคุณสมบัติกรรมการอิสระ 

กรณีผูถื้อหุน้ท่ีประสงคใ์ชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนน แต่ไม่สะดวกเขา้รว่มประชมุ สามารถพิจารณามอบฉนัทะใหแ้ก่

กรรมการอิสระ 1 ใน 2 ท่านท่ีไดร้บัมอบหมายใหป้ฏิบตัิหนา้ท่ีผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ในการประชมุวสิามญัผูถื้อหุน้  

ครัง้ท่ี 1/2565  ดงัมีรายชื่อและขอ้มลูประกอบของกรรมการแต่ละท่าน ดงันี ้
(1)   ดร. อริชัย รักธรรม  ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ  

อาย ุ: 54 ปี  

ท่ีอยู่ :  82/85 หมู่ท่ี 10 แขวงตล่ิงชนั เขตตล่ิงชนั กรุงเทพมหานคร 10170 

การศกึษา : ปรญิญาเอก เศรษฐศาสตรก์ารเงิน Claremont Graduate School, USA  

 ปรญิญาโท เศรษฐศาสตร ์Claremont Graduate School, USA   

 ปรญิญาตรี เศรษฐศาสตร ์Eastern Washington University, USA  

สดัส่วนการถือหุน้ในบรษิทั :   -  ไม่มี  -  

ตาํแหน่งงานปัจจบุนั : 2553 - ปัจจบุนั : กรรมการตรวจสอบ บมจ. เฟอรร์ั่ม (FER)  

    2552 - ปัจจบุนั : วิทยากร สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย  

   2550 - ปัจจบุนั : กรรมการตรวจสอบ บมจ. ซินเท็ค คอนสตรคัชั่น (SYNTEC) 

 2541 - ปัจจบุนั : อาจารย ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

                                                                      อาจารย ์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

          อาจารย ์มหาวิทยาลยัมหิดล 

การมีส่วนไดเ้สียในการประชมุครัง้นี ้: ไม่ม ี

(2) นายธนเดช มหโภไคย กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 
      อาย ุ:  62 ปี  

 ท่ีอยู ่: 218/34 (69) ซอยบางนา-ตราด 27 ถนนเทพรตัน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร  

  10260   

การศกึษา :  ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจ คณุวฒุ ิพาณิชยศ์าสตรบ์ณัฑติคณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

 ปรญิญาตรี บรหิารธุรกิจ คณุวฒุ ิพาณิชยศ์าสตรบ์ณัฑติ คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 

สดัส่วนการถือหุน้ในบรษิัท :   -ไม่ม-ี 

ตาํแหน่งงานปัจจบุนั :   

            ม.ค. 2565 - ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  

   บรษิัท แอดวานซ ์คอนเนคชั่น คอรป์อเรชั่น จาํกดั (มหาชน) 

            2562 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.สหไทยการพิมพแ์ละบรรจภุณัฑ ์

            2556 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.วรลกัษณ ์พร๊อพเพอรต์ี ้  
           2553 – ปัจจบุนั  กรรมการ บรษิัท วีรีเทล จาํกดั (มหาชน)  
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การมีส่วนไดเ้สียในการประชมุครัง้นี ้: ไม่ม ี

         การมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบรษิัทตามรายชื่อในขา้งตน้ หรือมอบฉนัทะใหบ้คุคลอ่ืนเขา้ประชมุแทน กรุณา

กรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะท่ีบริษัทจัดส่งมาใหพ้รอ้มกับหนังสือเชิญประชุม และขอใหท่้านส่งหนังสือมอบ

ฉันทะดังกล่าว พรอ้มสาํเนาบัตรประชาชนของท่านกลับมายังบริษัท ภายในวันท่ี 22 สิงหาคม 2565 เพ่ือลงทะเบียน

ล่วงหนา้  
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ข้อกาํหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท ตามที ่ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยฯ์ กาํหนด 

  
กรรมการอิสระ (Independent Director) ของบริษัทต้องเป็นกรรมการทีเ่ป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหาร

และผู้เกี่ยวข้อง โดยต้องมีคุณสมบัติ ดังนี ้
 

1.  ถือหุน้ไม่เกิน 1% ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม หรือนิติบคุคลท่ี

อาจมีความขดัแยง้ โดยใหน้บัรวมหุน้ท่ีถือโดยคู่สมรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะดว้ย 

2.  ไม่มีส่วนรว่มในการบรหิารงาน รวมทัง้ไม่เป็นลกูจา้ง พนกังาน ท่ีปรกึษาท่ีไดร้บัเงินเดือนประจาํ ผูม้ีอาํนาจควบคมุหรือ

บุคคลท่ีใหบ้ริการดา้นวิชาชีพ เช่น ผูส้อบบัญชี ทนายความ ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติ

บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้และไมม่ีผลประโยชนห์รือส่วนไดเ้สียในลกัษณะดงักล่าวมาก่อนเป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า 

2 ปี 

3.  ไม่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม หรือนิติบคุคลอ่ืนท่ีมีความขดัแยง้ในลกัษณะท่ี

อาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตน ดงันี ้ 

      3.1  ไม่ไดร้บัประโยชนท์ัง้ทางตรงและทางออ้มจากการซือ้ขายสินคา้หรือการบริการกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บรษิัทรว่ม ท่ีมีมลูค่าเกินกว่ารอ้ยละ  1  ของรายไดร้วมทัง้ปีของบรษิัท หรือเกินกว่ารอ้ยละ  10  ของรายไดร้วมทัง้

ปีของบรษิัทท่ีตนเองเป็นผูม้ีอาํนาจควบคมุ ภายในรอบระยะเวลาบญัชี 

      3.2  ไม่ไดร้บัประโยชนท์ัง้ทางตรงและทางออ้มจากการกูย้ืมเงนิกบับรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม ท่ีมีมลูค่า

เกินกว่ารอ้ยละ 1  ของสินทรพัยร์วมของบรษิัท 

4.  ไม่มีความสมัพนัธท์างสายโลหิต ทางการสมรส หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกบับคุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ใน

ระดบับิดา มารดา คู่สมรส บตุร หรือญาติสนิท (ญาติสนิท หมายถึง บคุคลท่ีมีความสมัพนัธท์างสายโลหิต หรือโดยการ

จดทะเบียนตามกฎหมาย ดงันี ้บิดา มารดา คู่สมรส พ่ีนอ้ง และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุร) 

5.  สามารถดแูลผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ทกุรายอย่างเท่าเทียมกนั 

6.  สามารถดแูลไม่ใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

7.  สามารถเขา้รว่มการประชมุคณะกรรมการของบรษิัทเพ่ือตดัสินใจในเร่ืองตา่งๆ ไดโ้ดยอิสระ 

8.  ไม่เป็นบุคคลท่ีมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อบุคคลท่ีตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเห็นว่าไม่สมควรเป็นผู้บริหารตาม

ขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

9.  ไม่เคยตอ้งคาํพิพากษาว่าไดก้ระทาํความผิดตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์กฎหมายว่าดว้ยการ

ประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลกัทรพัย ์และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร ์กฎหมายว่าดว้ยการธนาคารพาณิชย ์กฎหมายว่า

ดว้ยการประกันชีวิต กฎหมายว่าดว้ยการประกันวินาศภัย กฎหมายว่าดว้ยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

หรือกฎหมายท่ีเก่ียวกับธุรกิจการเงินในทาํนองเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศโดย

หน่วยงานท่ีมีอาํนาจตามกฎหมายนั้น ทั้งนี ้ในความผิดเก่ียวกันการกระทาํอันไม่เป็นธรรมท่ีเก่ียวกับการซือ้ขาย

หลกัทรพัย ์หรือการบรหิารงานท่ีมีลกัษณะเป็นการหลอกลวง ฉอ้ฉล หรือทจุรติ 

10.  ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการดาํเนินงานของบรษิัท 



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

------------------------------------------------------------ 
เขียนที่ .............................................................................. 
 วัน............... เดือน ................................... ปี ................... 

(1) ข้าพเจ้า………………………………………..............………………….........…..………… สัญชาติ……............อยู่บ้านเลขที่......................... ถนน......................................... 
ตำบล/แขวง..............................................อำเภอ/เขต.......................................................จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย์............................. 

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นรวม

จำนวนทั้งสิ้น ....................................................................หุ้น   และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ....................................................................เสียงดังนี้  

หุ้นสามัญ...........................................................................หุ้น   ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ...................................................................เสียง 
หุ้นบุริมสิทธิ.......................................................................หุ้น   ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ...................................................................เสียง  

(3) ขอมอบฉันทะให้

1) ................................................................................................................................................. อายุ.......... .................................ปี 

อยู่บ้านเลขที่......................................ถนน....................................................ตำบล/แขวง.............................................................................
อำเภอ/เขต...................................................................จังหวัด.............................................................รหัสไปรษณีย์............................................... 

2) ............................................................................................................................. ..................... อายุ........................ ..................ปี 

อยู่บ้านเลขที่......................................ถนน........................................................ตำบล/แขวง...........................................................................
อำเภอ/เขต.................................................................จังหวัด...............................................................รหัสไปรษณีย์............................................... 

3) ............................................................................................................................. ......................อายุ..................................... .....ปี 

อยู่บ้านเลขที่......................................ถนน.......................... .......................... ตำบล/แขวง...........................................................................

อำเภอ/เขต................................................... จังหวัด.............................................................................รหัสไปรษณีย์............................................. 
 คน นึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพืื่อเขารวมประชุมและออกเ ียงลงคะแนนในการประชุมวิ ามัญผูถือ ุนครั้งที่ 1/2565 

ในวันพฤ ั บดีที่ 25 ิง าคม 2565 เวลา 14:00 น. ดวยวิธีการประชุมผาน ื่ออิเล็กทรอนิก โดย ง ัญญาณการประชุมจากที่ทําการ ํานกังาน

ใ ญ ชั้น 16 อาคารมิตรทาวน ออฟฟศ ทาวเวอร   เลขที่ 944  ถนนพระราม 4 แขวงวังใ ม เขตปทุมวัน  กรุงเทพม านคร ประเทศไทย หรือ

ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ ถานที่อื่นดวย

(4) กิจการใดที่ผรูับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุมนั้นใหถือเสมือนว่าขาพเจาไดกระทําเองทกุประการ

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

            

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

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

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

หมายเหตุ:    -  ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น

ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
- โปรดติดอากรแสตมป์ 20.-บาท

- กรุณาแนบสำเนาบัตรประชาชน (ลงนามรับรองความถูกต้อง) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมใบมอบฉันทะฉบับนี้

อากรแสตมป ์
20.- บาท 

สิ่งที่สงมาดวย 4 (4.1) 



 

 
 

นัง ือมอบฉันทะ แบบ ข.  (แบบท่ีกำ นดรายการตางๆ ท่ีจะมอบฉันทะท่ีละเอียดชัดเจนตายตัว) 
ทายประกา กรมพัฒนาธุรกิจการคา เรื่อง กำ นดแบบ นัง ือมอบฉันทะ (ฉบับท่ี 5) พ. . 2550 

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

 
 ันที่............... 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 ิ ามัญผูถอื

ุน คร้ังที่ 1/2565  ใน ันพฤ ั บดีที่ 25 ิง าคม  2565 เ ลา 14.00 น. ด ย ิธีการประชุมผาน ื่ออิเล็กทรอนิก โดย ง

ัญญาณการประชุมจากที่ทำการ ำนกังานใ ญของบริ ัท ชั้น 16 อาคารมิตรทา น ออฟฟ  ทา เ อร เลขที่ 944 ถนนพระราม

ที่ 4 แข ง ังใ ม  เขตปทุม ัน  กรุงเทพม านคร รือทีจ่ะพึงเล่ือนไปใน ัน เ ลา และ ถานที่อื่นด ย 
(4) ในการประชุมคร้ังนี้ขาพเจาประ งคจะใ การออกเ ียงลงคะแนนเปนไปดังนี้ 
  าระที่ 1  ประธานแจงเพื่อทราบ 

 
าระที่ 2  พจิารณารับรองรายงานการประชุม ามัญผูถือ ุน ประจำป 2565 เมื่อ ันที่ 28 เม ายน 2565 ที่ผานมา 
� (ก) ใ ผูรับมอบฉันทะมี ิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เ ็น มค ร 
� (ข)  ใ ผูรับมอบออกเ ียงลงคะแนนตามค ามประ งคของขาพเจา ดังนี ้

� เ ็นด ย....................................... � ไมเ ็นด ย................................... � งดออกเ ียง....................................... 
 

าระที่ 3  พจิารณาอนุมัติลางขาดทุน ะ มของบริ ัท  
� (ก) ใ ผูรับมอบฉันทะมี ิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เ ็น มค ร 
� (ข)  ใ ผูรับมอบออกเ ียงลงคะแนนตามค ามประ งคของขาพเจา ดังนี ้

� เ ็นด ย....................................... � ไมเ ็นด ย................................ � งดออกเ ียง........................................... 
 
าระที่ 4  พจิารณาอนุมัติใ ั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 ดังนี ้                           
� เ ็นด ย..................................... � ไมเ ็นด ย.................................. � งดออกเ ียง........................................... 
  

 



 

 
 

าระที่ 5  พจิารณาอนุมัติใ ัตยาบันรับรองการจายคาจางที่ปรึก ากฎ มายใ แกบริ ัท ฮันตัน แอนดรู  เคิรท (ไทยแลนด จำกัด และ 
                     คืนเงินคาจางที่ปรึก ากฎ มายใ กับ ดร.อริชัย รักธรรม กรณีจัดการงานนอก ั่ง 

 � (ก) ใ ผูรับมอบฉันทะมี ิทธิพจิารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เ ็น มค ร 
 � (ข)  ใ ผูรับมอบออกเ ียงลงคะแนนตามค ามประ งคของขาพเจา ดังนี ้

� เ ็นด ย..................................... � ไมเ ็นด ย.................................. � งดออกเ ยีง........................................... 
 

าระที่ 6  พจิารณาอนุมัติใ ัตยาบันรับรองการ าจางบริ ัท ำนักงานกฎ มาย นภ จำกัด 
 � (ก) ใ ผูรับมอบฉันทะมี ิทธิพจิารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เ ็น มค ร 
 � (ข)  ใ ผูรับมอบออกเ ียงลงคะแนนตามค ามประ งคของขาพเจา ดังนี ้

� เ ็นด ย..................................... � ไมเ ็นด ย.................................. � งดออกเ ยีง........................................... 
 

าระที่ 7  เร่ืองอื่น ๆ (ถามี)  
 � (ก) ใ ผูรับมอบฉันทะมี ิทธิพจิารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เ ็น มค ร 
 � (ข)  ใ ผูรับมอบออกเ ียงลงคะแนนตามค ามประ งคของขาพเจา ดังนี ้

� เ ็นด ย..................................... � ไมเ ็นด ย.................................. � งดออกเ ียง........................................... 
 

(5) การลงคะแนนเ ียงของผูรับมอบฉันทะใน าระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไ ใน นัง ือมอบฉันทะนี ้ใ ถือ าการลงคะแนนเ ียงนั้นไมถูกตองและ

ไมใชเปนการลงคะแนนเ ียงของขาพเจาในฐานะผูถือ ุน 
(6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุค ามประ งคในการออกเ ียงลงคะแนนใน าระใดไ  รือระบุไ ไมชัดเจน รือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา

รือลงมติในเร่ืองใดนอกเ นือจากเร่ืองที่ระบุไ ขางตน ร มถึงกรณีที่มีการแกไขเปล่ียนแปลง รือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใ ผูรับมอบ

ฉันทะมี ิทธิพจิารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เ ็น มค ร 
กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทำไปในการประชุม เ นแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเ ียงตามที่ขาพเจาระบุใน นงั ือมอบฉันทะใ

ถือเ มือน าขาพเจาไดกระทำเองทุกประการ 
 

   
 

                  ลงลายมอืชื่อ.....................................................................ผูมอบฉันทะ 
                 (........................................................................) 

                                                                    
     ลงลายมอืชื่อ....................................................................ผูรับมอบฉันทะ 

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

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

     ลงลายมอืชื่อ....................................................................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

 
อากรแ ตมป 

20.-บาท 



 

 
 

 
ใบประจำตอแบบพิมพ นัง ือมอบฉันทะ แบบ ข. 

 
การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือ ุนของ บริ ัท แอดวานซ คอนเนคชั่น คอรปอเรชั่น จำกัด (ม าชน) ในการประชุมประชุม ิ ามัญผูถือ ุน  คร้ัง

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

พึงเล่ือนไปใน ัน เ ลา และ ถานที่อื่นด ย 
--------------------------------------------------------------- 

าระที.่................... เร่ือง.......................................................................................................................................................... 
� (ก) ใ ผูรับมอบฉันทะมี ิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เ ็น มค ร 
� (ข)  ใ ผูรับมอบออกเ ียงลงคะแนนตามค ามประ งคของขาพเจา ดังนี ้

� เ ็นด ย....................................... � ไมเ ็นด ย.......................................... � งดออกเ ียง........................................... 
าระที่.................... เร่ือง.......................................................................................................................................................... 

� (ก) ใ ผูรับมอบฉันทะมี ิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เ ็น มค ร 
� (ข)  ใ ผูรับมอบออกเ ียงลงคะแนนตามค ามประ งคของขาพเจา ดังนี ้

� เ ็นด ย....................................... � ไมเ ็นด ย.......................................... � งดออกเ ียง............................................ 
าระที่.................... เร่ือง.......................................................................................................................................................... 

� (ก) ใ ผูรับมอบฉันทะมี ิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เ ็น มค ร 
� (ข)  ใ ผูรับมอบออกเ ียงลงคะแนนตามค ามประ งคของขาพเจา ดังนี ้

� เ ็นด ย....................................... � ไมเ ็นด ย.......................................... � งดออกเ ียง........................................... 
าระที่.................... เร่ือง.......................................................................................................................................................... 

� (ก) ใ ผูรับมอบฉันทะมี ิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เ ็น มค ร 
� (ข)  ใ ผูรับมอบออกเ ียงลงคะแนนตามค ามประ งคของขาพเจา ดังนี ้

� เ ็นด ย....................................... � ไมเ ็นด ย.......................................... � งดออกเ ียง........................................... 
าระที่.................... เร่ือง.......................................................................................................................................................... 

� (ก) ใ ผูรับมอบฉันทะมี ิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เ ็น มค ร 
� (ข)  ใ ผูรับมอบออกเ ียงลงคะแนนตามค ามประ งคของขาพเจา ดังนี ้

� เ ็นด ย....................................... � ไมเ ็นด ย.......................................... � งดออกเ ียง........................................... 
 

 
มายเ ตุ:    1.  โปรดติดอากรแ ตมป 20.-บาท 

2. กรุณาแนบ ำเนาบัตรประชาชน (ลงนามรับรองค ามถูกตอง) ของผูรับมอบฉันทะพรอมใบมอบฉันทะฉบับนี ้



            
นัง ือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบท่ีใชเฉพาะกรณีท่ีผูถือ ุนเปนผูลงทุนตางประเท และแตงต้ังใ คั โตเดียน  

(Custodian) ในประเท ไทยเปนผูรับฝากและดูแล ุน) 
ทายประกา กรมพัฒนาธุรกิจการคา เรื่อง กำ นดแบบ นัง ือมอบฉันทะ (ฉบับท่ี 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........................................................................................... 
เปนผูถอื ุ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 รือที่จะพึงเล่ือนไปใน ัน เ ลา และ ถานทีอ่ื่นด ย 

(3) ขาพเจาไดมอบฉันทะใ ผูรับมอบฉันทะในการเขาร มประชุมและออกเ ียงลงคะแนนในคร้ังนี้ ดังนี้ 
 � มอบฉันทะตามจำน น ุนทั้ง มดทีข่าพเจาถอืและมี ิทธิออกเ ียงลงคะแนนได 

� มอบฉันทะบาง นคือ 
�  ุน ามัญ ...................................... ุน และมี ิทธิออกเ ียงลงคะแนนไดเทากับ ................................เ ียง 
�  ุนบุริม ิทธ ิ.................................. ุน และมี ิทธิออกเ ียงลงคะแนนไดเทากับ ................................เ ียงร ม ิทธิออกเ ียงลงคะแนน 
      ทั้ง มด ........................................ เ ียง 

(4) ในการประชุมคร้ังนี้ขาพเจาประ งคจะใ การออกเ ียงลงคะแนนเปนไปดังนี้  
าระที่ 1  ประธานแจงใ ทราบ 

 
าระที่ 2  พจิารณารับรองรายงานการประชุม ามัญผูถือ ุน ประจำป 2565 เมื่อ ันที่ 28 เม ายน  2565 ที่ผานมา 
� (ก) ใ ผูรับมอบฉันทะมี ิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เ ็น มค ร 
� (ข)  ใ ผูรับมอบออกเ ียงลงคะแนนตามค ามประ งคของขาพเจา ดังนี ้

� เ ็นด ย....................................... � ไมเ ็นด ย.................................... � งดออกเ ียง....................................... 
าระที่ 3  พจิารณาอนุมัติลางขาดทุน ะ มของบริ ัท  
� (ก) ใ ผูรับมอบฉันทะมี ิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เ ็น มค ร 
� (ข)  ใ ผูรับมอบออกเ ียงลงคะแนนตามค ามประ งคของขาพเจา ดังนี ้

� เ ็นด ย....................................... � ไมเ ็นด ย................................ � งดออกเ ยีง........................................... 
 



าระที่ 4  พจิารณาอนุมัติใ ั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 ดังนี ้                           

� เ ็นด ย..................................... � ไมเ ็นด ย.................................. � งดออกเ ียง........................................... 
 
าระที่ 5  พจิารณาอนุมัติใ ัตยาบันรับรองการจายคาจางที่ปรึก ากฎ มายใ แกบริ ัท ฮันตัน แอนดรู  เคิรท (ไทยแลนด จำกัด และ 

                     คืนเงินคาจางที่ปรึก ากฎ มายใ กับ ดร.อริชัย รักธรรม กรณีจัดการงานนอก ั่ง 
 � (ก) ใ ผูรับมอบฉันทะมี ิทธิพจิารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เ ็น มค ร 
 � (ข)  ใ ผูรับมอบออกเ ียงลงคะแนนตามค ามประ งคของขาพเจา ดังนี ้

� เ ็นด ย..................................... � ไมเ ็นด ย.................................. � งดออกเ ียง........................................... 
 

าระที่ 6  พจิารณาอนุมัติใ ัตยาบันรับรองการ าจางบริ ัท ำนักงานกฎ มาย นภ จำกัด 
 � (ก) ใ ผูรับมอบฉันทะมี ิทธิพจิารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เ ็น มค ร 
 � (ข)  ใ ผูรับมอบออกเ ียงลงคะแนนตามค ามประ งคของขาพเจา ดังนี ้

� เ ็นด ย..................................... � ไมเ ็นด ย.................................. � งดออกเ ยีง........................................... 
 
 าระที่ 7 เร่ืองอื่น ๆ (ถามี)   
 � (ก) ใ ผูรับมอบฉันทะมี ิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เ ็น มค ร 

� (ข)  ใ ผูรับมอบออกเ ียงลงคะแนนตามค ามประ งคของขาพเจา ดังนี ้
� 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 รือลงมติในเร่ืองใด

นอกเ นือจากเร่ืองที่ระบุไ ขางตน ร มถึงกรณีที่มีการแกไขเปล่ียนแปลง รือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใ ผูรับมอบฉันทะมี ิทธิพจิารณาและลงมติแทน

ขาพเจาไดทุกประการตามที่เ ็น มค ร 
กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทำไปในการประชุม เ นแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเ ียงตามที่ขาพเจาระบุใน นงั ือมอบฉันทะ ใ ถือเ มือน า

ขาพเจาไดกระทำเองทุกประการ 
   
 
 

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

                                                                     
     ลงลายมอืชื่อ......................................................................ผูรับมอบฉันทะ 

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

     ลงลายมอืชื่อ.....................................................................ผูรับมอบฉันทะ 
                     (........................................................................) 
 

     ลงลายมอืชื่อ.....................................................................ผูรับมอบฉันทะ 
                     (........................................................................) 

 
 
 
 
 
 

 
อากรแ ตมป 

20.-บาท 



มายเ ตุ:   
1. นัง ือมอบฉันทะแบบ ค. นี ้ใชเฉพาะกรณีผูถือ ุนที่ปรากฏชื่อในทะเบยีนเปนผูลงทุนตางประเท และแตงต้ังใ 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 ือมอบฉันทะแทนไดรับอนุญาตประกอบธรุกิจคั โตเดียน (Custodian) 

3. ผูถือ ุนที่มอบฉันทะ จะตองมอบฉันทะใ ผูรับมอบฉันทะเพยีงรายเดีย 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 ิ ามัญผูถอื ุนคร้ังที ่

1/2565 ใน ันพฤ ั บดีที่ 25 ิง าคม 2565 เ ลา 14.00 น. ด ย ิธีการประชุมผาน ื่ออิเล็กทรอนกิ โดย ง ัญญาณการประชุมจากที่ทำการ ำนกังานใ ญของ

บริ ัท ชั้น 16 อาคารมิตรทา น ออฟฟ  ทา เ อร เลขที่ 944 ถนนพระรามที ่4 แข ง ังใ ม  เขตปทุม ัน  กรุงเทพม านคร  ประเท ไทย   รือที่จะพึงเล่ือนไปใน

ันเ ลา ถานทีอ่ื่นด ย 
--------------------------------------------------------------- 

 
าระที่.................... เร่ือง................................................................................................................................................................................................................... 

� (ก) ใ ผูรับมอบฉันทะมี ิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เ ็น มค ร 
� (ข)  ใ ผูรับมอบออกเ ียงลงคะแนนตามค ามประ งคของขาพเจา ดังนี ้

� เ ็นด ย....................................... � ไมเ ็นด ย.......................................... � งดออกเ ียง........................................... 
 

าระที่.................... เร่ือง................................................................................................................................................................................................................... 
� (ก) ใ ผูรับมอบฉันทะมี ิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เ ็น มค ร 
� (ข)  ใ ผูรับมอบออกเ ียงลงคะแนนตามค ามประ งคของขาพเจา ดังนี ้

� เ ็นด ย....................................... � ไมเ ็นด ย.......................................... � งดออกเ ียง............................................ 
 

าระที่.................... เร่ือง................................................................................................................................................................................................................... 
� (ก) ใ ผูรับมอบฉันทะมี ิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เ ็น มค ร 
� (ข)  ใ ผูรับมอบออกเ ียงลงคะแนนตามค ามประ งคของขาพเจา ดังนี ้

� เ ็นด ย....................................... � ไมเ ็นด ย.......................................... � งดออกเ ียง........................................... 
 

าระที่.................... เร่ือง................................................................................................................................................................................................................... 
� (ก) ใ ผูรับมอบฉันทะมี ิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เ ็น มค ร 
� (ข)  ใ ผูรับมอบออกเ ียงลงคะแนนตามค ามประ งคของขาพเจา ดังนี ้

� เ ็นด ย....................................... � ไมเ ็นด ย.......................................... � งดออกเ ียง........................................... 
 

าระที่.................... เร่ือง................................................................................................................................................................................................................... 
� (ก) ใ ผูรับมอบฉันทะมี ิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เ ็น มค ร 
� (ข)  ใ ผูรับมอบออกเ ียงลงคะแนนตามค ามประ งคของขาพเจา ดังนี ้

� เ ็นด ย....................................... � ไมเ ็นด ย.......................................... � งดออกเ ียง........................................... 
 

 
มายเ ตุ:    1.  โปรดติดอากรแ ตมป 20.-บาท 

2. กรุณาแนบ ำเนาบัตรประชาชน (ลงนามรับรองค ามถูกตอง) ของผูรับมอบฉันทะพรอมใบมอบฉันทะฉบับนี ้
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ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชมุผูถ้ือหุ้น 
บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 

การประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 25. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันส้ินสุด

ของรอบปีบัญชีของบริษัท 
การประชุมผู ้ถือหุ ้นคราวอื ่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่า  การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุม

วิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซ่ึงมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า

ร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าช่ือกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการ

ประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเร่ืองและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณี

เช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในส่ีสิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น 
ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซ่ึงเข้าช่ือกัน

หรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามท่ีบังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในส่ีสิบห้า (45) วันนับแต่วันครบ

กำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้อง

รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร 
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามคร้ังใด จำนวนผู้ถือหุ้นซ่ึง

มาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามท่ีกำหนดไว้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการ

จัดให้มีการประชุมในคร้ังนั้นให้แก่บริษัท 

ข้อ 26. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมที่ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระ

การประชุม และเร่ืองที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยให้ระบุด้วยว่า เป็นเร่ืองที่เสนอเพื่อทราบ 

เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการให้เร่ืองดังกล่าว และคณะกรรมการจะต้องจัดส่งหนังสือนัด

ประชุมให้ผู ้ถือหุ ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมและให้โฆษณาหนังสือนัดประชุมดังกล่าวใน

หนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน 
ในการประชุมผู ้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องที ่อันเป็นที ่ต ั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือ จังหวัดอื ่นทั่ว

ราชอาณาจักร 

ข้อ 27. ในการประชุมผู ้ถือหุ้น ผู ้ถือหุ ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื ่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการ

ประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที ่ และลายมือชื ่อของผู้ถือหุ้นที ่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นาย

ทะเบียนกำหนด 
หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้า

ร่วมประชุม 
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ข้อ 28. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน 

หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และไม่ว่ากรณี 
หนึ่งกรณีใด จะต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ในการประชุมผู้ถือหุ้นคร้ังใด ถ้าเวลานัดประชุมล่วงเลยไปแล้วถึงหนึ่งช่ัวโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซ่ึงมาเข้าร่วมประชุมไม่

ครบองค์ประชุมตามท่ีกำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นคร้ังนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป 

ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้

ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมคร้ังหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม 

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วม

ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธาน

กรรมการ หรือมี แต่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซ่ึงได้เข้าร่วม

ประชุมข้ึนเป็นประธาน 

ให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุ้นในการลงคะแนน 

ข้อ 29.  ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้หุ้น 1 หุ้นมีเสียง 1 เสียง 
การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู ้ถือหุ ้นไม่น้อยกว่า  5 คนร้องขอและที่ประชุมลงมติให้

ลงคะแนนลับ ก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามท่ีประธานที่ประชุมกำหนด 
มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 
(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง

เท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงช้ีขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซ่ึงมาประชุมและ

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขาย หรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น 
(ข) การซ้ือ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
(ค) การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การ

มอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น 

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

ข้อ 30.  กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้ 
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

(2) พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันส้ินสุดรอบบัญชีของบริษัท

(3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร การจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง
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(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

(5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท

(6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

(7) กิจการอื่นๆ

คุณสมบัติของกรรมการวิธีการเลือกต้ังกรรมการและกรรมการท่ีครบกำหนดออกจากตำแหน่ง 
ข้อ 12. คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คนและกรรมการไม่น้อยกว่ากึ ่งหนึ ่งของจำนวน 

กรรมการทั้งหมดซ่ึงมีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจักรไทยและมีคุณสมบัติตามท่ีกฎหมายกำหนด 
  ข้อ 13. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการด้วยคะแนนเสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ 

(1) ผู้ถือหุ้นหนึ่งรายมีหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น

(2) ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งจะใช้คะแนนเสียงที่มีตาม (1) ในการเลือกตั้งบุคคลคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นกรรมการ

แต่ไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงให้กับกรรมการบางคนได้มากกว่าหรือน้อยกว่ากรรมการคนอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม

ข้อบังคับอื่น ๆ ภายใต้ข้อบังคับนี้ที่ขัดขวางหรือขัดแย้งกับเร่ืองนี้ นอกจากนี้ข้อบังคับใด ๆ  ภายใต้ข้อบังคับนี้จะ

ไม่ถูกตีความว่าเป็นการอนุญาตให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการด้วยการลงคะแนนสะสม

(3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับจะได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมี

หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีที่บุคคลซ่ึงได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวน

ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้นให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงช้ีขาด

ข้อ 14. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกคร้ังกรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามและถ้าจำนวนกรรมการที่

ไม่สามารถแบ่งออกได้เป็นสามส่วนก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม 
       ในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพเป็น บริษัท มหาชน การออกจากตำแหน่งของกรรมการ

ให้ใช้วิธีจับฉลาก และในปีหน้ากรรมการที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุดจะต้องออกจากตำแหน่ง อย่างไรก็ตามกรรมการที่ออกตาม

วาระอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกได้ 

ค่าตอบแทนกรรมการ 
 ข้อ 15. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจาก บริษัท ในรูปของบำเหน็จค่าตอบแทนเบี ้ยประชุมโบนัสหรือ

ผลประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบอื่นตามข้อบังคับของ บริษัท หรือตามท่ีผู้ถือหุ้นพิจารณา อย่างไรก็ตามไม่เพียง แต่ในจำนวนที่

เฉพาะเจาะจง แต่ยังระบุตามหลักการที่จะต้องพิจารณาเป็นคร้ังคราวหรือระบุให้มีผลจนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลง นอกจากนี้

กรรมการมีสิทธิ์ได้รับเบี้ยเล้ียงและสวัสดิการตามระเบียบของ บริษัท 
เนื้อหาในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเพื่อรับ

ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท โดยแยกกัน 



สิ่งที่ส่งมาด้วย  

 หน้า 4 ของ 4 

การจ่ายเงินปันผล 
ข้อ 36. ห้ามมิให้ บริษัท จ่ายเงินปันผลจากเงินอื่นนอกจากเพื่อผลกำไร ในกรณีที่ บริษัท ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่

ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินปันผลจะแบ่งตามจำนวนหุ้นหุ้นละเท่า ๆ กัน ก่อนการจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่

ประชุมผู้ถือหุ้น 
 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นคร้ังคราวเมื่อเห็นว่า บริษัท มีผลกำไรเพียงพอที่จะทำ 

และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในคร้ังต่อไปเพื่อรับทราบหลังจากจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 
 การจ่ายเงินปันผลจะต้องกระทำภายใน 1 เดือนนับ แต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือวันที่คณะกรรมการมีมติข้ึนอยู่กับ

สถานการณ์ และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยการโฆษณาการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ 
 ข้อ 37. บริษัท ต้องจัดสรรกำไรสุทธิส่วนหนึ่งของปีเป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วย

ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของ บริษัท 
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แบบฟอรม์ลงทะเบียนสําหรบัการประชมุผ ูถื้อห ุน้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM) 
 

 
เขยีนท่ี.............................................................................................................  
 
วันท่ี..................เดือน.....................................พ.ศ..........................................  
 

ขา้พเจา้...................................................................สญัชาติ.....................................อยู่บา้นเลขท่ี..................................................................  
 
ถนน......................................................ตาํบล/แขวง.........................................................อาํเภอ/เขต..........................................................  
 
จังหวัด................................................รหัสไปรษณีย.์......................................................โทรศัพทม์ือถือ..................................................... 
 
เลขทะเบียนผูถื้อหุน้...............................................................................เป็นผูถื้อหุน้ของ บมจ. แอดวานซ ์คอนเนคชัน่ คอรป์อเรชัน่ 
 
โดยถือหุน้จาํนวนทัง้ส้ินรวม.......................................................................หุน้  
 
ขา้พเจา้ขอยืนยันว่าจะเขา้ร่วมประชมุและลงมติในการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ 1/2565 ซึ่งจะจัดขึน้ในรปูแบบผา่นส่ือ  
 
อิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM) ในวันท่ี 25 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. โดย;  

 
 เขา้ร่วมประชมุ E-EGM ดว้ยตนเอง และขอใหบ้ริษทัส่งชื่อผูใ้ช ้ (Username) รหัสผูใ้ช ้ (Password) พรอ้มเว็บลิงค ์       

(Web Link) เพื่อเขา้ร่วมประชมุ มาท่ีe-mail)................................................................................................................................................ 
 

 มอบฉันทะใหน้าย/นาง/นางสาว……………………………………………………………………………………………….............…….................................. 
 
        เขา้ร่วมประชมุแทน และขอใหบ้ริษทัส่งชื่อผูใ้ช ้(Username) รหัสผูใ้ช ้(Password) พรอ้มเว็บลิงค ์(Web Link) เพื่อเขา้ร่วม
ประชมุมาใหผู้ร้ับมอบฉันทะท่ีอเีมล (e-mail)............................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ .................................................................................ผูถื้อหุน้  
        (...............................................................................) 
 
ลงชื่อ .................................................................................ผูร้ับมอบฉันทะ  
        (...............................................................................)  
 

หมายเหต: 

กรณุาส่ง “แบบฟอรม์ลงทะเบียนสาํหรับการประชมุผูถื้อหุน้ผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส (E-EGM)” ท่ีกรอกขอ้มลูครบถว้นพรอ้มแนบ
เอกสารยืนยันตัวตนตามท่ีกาํหนดใน “ขอ้ปฏิบัติสาหรับการเขา้ร่วมประชมุผูถื้อหุน้ผา่นส่ืออิเล็็กทรอนิกส์ ์(E-EGM) และการมอบฉันทะ” 

(ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยหมายเลข 2) มาใหบ้รษิทัภายใน วนัท่ี 22 สิงหาคม 2565 ผา่นชอ่งทางตอ่ไปนี้  

•  ช่องทําง Email   : secretary@acc-plc.com หรือ 

• ช่องทางไปรษณีย:์  

  สาํนกัเลขานกุารบริษทั  

  บริษทั แอดวานซ ์คอนเนคชัน่ คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

  เลขท่ี 944 มิตรทาวน ์ออฟฟิ ศ ทาวเวอร ์ถนนพระราม แขวงวังใหม ่เขตปทมุวัน กรงุเทพมหานคร 110330 
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แบบฟอรม์สง่คําถามลว่งหนา้สําหรบัการประชมุผ่านสือ่อิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM) 
 

 

  
วันท่ี.........................เดือน.....................................พ.ศ......................  
 

ขา้พเจา้.............................................................................................สัญชาติ...................................อยู่บา้นเลขท่ี.............................  
 
ถนน........................................................ตาบล/แขวง...........................................อาเภอ/เขต......................................................... 
.  
จังหวัด...................................................รหัสไปรษณีย.์....................................อีเมล (e-mail)........................................................  
 
โทรศัพท.์.............................................................เลขทะเบียนผูถื้อหุน้................................................................................................  
 
เป็นผูถื้อหุน้ของ บมจ. แอดวานซ ์คอนเนคชัน่ คอรป์อเรชัน่   โดยถือหุน้จาํนวนทัง้ส้ินรวม..........................................หุน้ 
 
ขอ้มลูการมีส่วนไดเ้สีย (ถา้มี)...........................................................................................................................................................  
 
.................................................................................................................................................................................................................  
 

คําถาม  

1) ...........................................................................................................................................................................................................  
 
.................................................................................................................................................................................................................  
 
.................................................................................................................................................................................................................  
 
2) .......................................................................................................................... .................................................................................  
 
................................................................................................................................................................................................................. 
  
.................................................................................................................................................................................................................  
 
3) ...........................................................................................................................................................................................................  
 
.................................................................................................................................................................................................................  
 
.................................................................................................................................................................................................................  
 

ลงชื่อ .................................................................................ผูถื้อหุน้  
        (................................................................................)  
 

หมายเหต: 

กรณุาส่ง “แบบฟอรม์ส่งคาํถามล่วงหนา้สาํหรับการประชมุผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM)” ท่ีกรอกขอ้มลูครบถว้น

มาใหบ้รษิทัภายใน วนัท่ี 22 สิงหาคม 2565 ผา่นชอ่งทางตอ่ไปนี้  

 

•  ช่องทาง Email   :  secretary@acc-plc.com หรือ 

•  ช่องทางไปรษณีย ์: สาํนกัเลขานกุารบรษิทั  

   บริษทั แอดวานซ ์คอนเนคชัน่ คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน)   
    เลขท่ี  944  มิตรทาวน ์ ออฟฟิศ ทาวเวอร ์ ถนนพระราม 4  แขวงวังใหม ่ เขตปทมุวัน  กรงุเทพมหานคร10330 

       
 




