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เลขท่ี    ACC6002/002 
        วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2560 
 
เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัท ครั้งท่ี 2/2560 (แก้ไข) 
เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
            ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 
 ตามที่บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคช่ัน คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 16.00 น. คณะกรรมการได้มีมติที่ส าคัญดังต่อไปนี้ 
 

1. อนุมัติให้น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และรายงานผู้สอบ
บัญชี ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 
 

2. อนุมัติให้น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล และการงดตั้งส ารองตามกฎหมาย
ส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัท ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559  

 
3. อนุมัติให้น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จ านวน 

3 ท่าน คือ 
(1) ดร.อริชัย รักธรรม 
(2) พลเอกเกษมศักดิ์ ปลูกสวัสดิ์ 
(3) นางสาวสุดธิดา จิระพัฒน์สกุล 

 
ในการนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้ามา
ด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการ
ด าเนินงานของบริษัท  

 
4. อนุมัติให้น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นดังนี้ 

 
หน่วย : บาท / คน / วัน ที่เข้าร่วมประชุม 

ต าแหน่ง กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการ 20,000  บาท 18,000  บาท 

กรรมการ 12,000 บาท 12,000  บาท 
 
และบ าเหน็จกรรมการ รวมจ านวนไม่เกิน ปีละ 1,800,000 บาท  
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5. อนุมัติให้น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 7147 และ/หรือ นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9429 และ/หรือ นางสาวเขมนันท์ 
ใจช้ืน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8260 และ/หรือ นางสาวศิรดา จารุตกานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 6995 
แห่งบริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจ าปี 2560 และก าหนดค่าสอบบัญชีเป็น
จ านวนรวม 1,200,000 บาท 
 

6. อนุมัติก าหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 เป็นวันอังคารที่ 25 
เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเทียร่า ช้ัน 3 โรงแรมเมเปิล ตั้งอยู่เลขที่ 9 ถนนศรีนครินทร์ บางนา 
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ือหุ้นครั้งท่ี 1/2559 เมื่อวันท่ี 27 เมษายน 2559 
ที่ผ่านมา 

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ส าหรับปี
สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และแผนงานปี 2560  

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และรายงานผู้สอบบัญชี ส าหรับปีสิ้นสุด
วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล และการงดตั้งส ารองตามกฎหมายส าหรับผลการด าเนินงาน
ของบริษัท ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 

วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยกรรมการที่ออกตาม
วาระ มีรายนามดังต่อไปนี้ 

(1) ดร.อริชัย รักธรรม 
(2) พลเอกเกษมศักดิ์ ปลูกสวสัดิ์   
(3) นางสาวสุดธดิา จิระพัฒน์สกุล   

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมอีก 2 ท่าน จากเดิม 8 ท่าน เป็น 10 ท่าน ได้แก ่
(1) นายกานต์ กังพิศดาร   
(2) นายเอกวัชร เศวตรัตน ์  

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2560 
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท วงเงินไม่เกิน 1,000 ล้าน

บาท  
วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)  
 
 
 
 
 



 

Page 3 of 3 
 

 
 

7. อนุมัติก าหนดวันก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นเพื่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  2560 (Record Date) ในวันที่ 3 
เมษายน 2560 และวันรวบรวมรายช่ือผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้นในวันที่ 4 เมษายน 2560 
 

 
                จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
 
 
 
 
        ขอแสดงความนับถือ 
 
                      
                                                     
                                                                                                         (นายยุทธนา แต่ปางทอง) 
                      กรรมการผู้จดัการ 
 
 

 


