
เลขท่ี ACC6004/001 
 

วนัท่ี 25 เมษายน 2560 
 

เร่ือง    แจ้งมติท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 
เรียน กรรมการและผู้จดัการ 

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 

บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชัน่ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จดัให้มีการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 
ประจ าปี 2560 ในวนัองัคารที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชมุเทียร่า ชัน้ 3 โรงแรมเมเปิล ตัง้อยู่เลขท่ี 9 
ถนนศรีนครินทร์ บางนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ซึ่งในขณะท่ีเร่ิมการประชุม มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทัง้ด้วย
ตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทัง้สิน้ 52 ราย ถือหุ้ นรวมกันได้ 662,010,295 หุ้ น คิดเป็นร้อยละ 55.17% ของ
จ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายแล้วทัง้หมด ท่ีประชมุได้มีมติท่ีส าคญัสรุปได้ดงันี ้
 

1. มีมติรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2559 ท่ีผ่านมา 
 
ท่ีประชุมมีมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน เป็นดงันี ้
     

ผู้ถือหุ้น จ ำนวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 701,708,561 100.00 % 
ไมเ่ห็นด้วย 0 0.00 % 
งดออกเสียง 0 -* 
รวม 701,708,561 100.00 % 

*ไม่นบัผู้ทีง่ดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

หมายเหต ุ ในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิมขึน้จากเมื่อตอนเร่ิมเปิดประชุมจ านวน 3 ราย นับเป็น
จ านวนหุ้นได้ 39,698,266 หุ้น 

 
2. รับทราบฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 

ธนัวาคม 2559 และแผนงานปี 2560 



3. มีมติอนมุตัิงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และรายงานผู้สอบบญัชี ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี
สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 
ท่ีประชุมมีมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน เป็นดงันี ้
 

ผู้ถือหุ้น จ ำนวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 701,708,561 100.00 % 
ไมเ่ห็นด้วย 0 0.00 % 
งดออกเสียง 0 -* 
รวม 701,708,561 100.00 % 

*ไม่นบัผู้ทีง่ดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

 
4. มีมติอนุมตัิงดจ่ายเงินปันผล และการงดตัง้ส ารองตามกฎหมายส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัท 

ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
 
ท่ีประชุมมีมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน เป็นดงันี ้
 

ผู้ถือหุ้น จ ำนวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 701,708,561 100.00 % 
ไมเ่ห็นด้วย 0 0.00 % 
งดออกเสียง 0 -* 
รวม 701,708,561 100.00 % 

*ไม่นบัผู้ทีง่ดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

 
5. มีมติอนุมัติให้แต่งตัง้ (1) ดร.อริชัย รักธรรม (2) พลเอกเกษมศักด์ิ ปลูกสวัสด์ิ และ (3) นางสาว       

สุดธิดา จิระพัฒน์สกุล ซึ่งเป็นกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระ
หนึง่  

 



ท่ีประชุมมีมติอนุมตัิด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน เป็นดงันี ้

 
1) ดร.อริชยั รักธรรม 

 
ผู้ถือหุ้น จ ำนวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 750,861,915 100.00 % 
ไมเ่ห็นด้วย 0 0.00 % 
งดออกเสียง 0 -* 
รวม 750,861,915 100.00 % 

*ไม่นบัผู้ทีง่ดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

 
2) พลเอกเกษมศกัด์ิ ปลกูสวสัด์ิ 
 

ผู้ถือหุ้น จ ำนวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 750,861,915 100.00 % 
ไมเ่ห็นด้วย 0 0.00 % 
งดออกเสียง 0 -* 
รวม 750,861,915 100.00 % 

*ไม่นบัผู้ทีง่ดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

 
3) นางสาวสดุธิดา จิระพฒัน์สกลุ 
 

ผู้ถือหุ้น จ ำนวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 750,861,915 100.00 % 
ไมเ่ห็นด้วย 0 0.00 % 
งดออกเสียง 0 -* 
รวม 750,861,915 100.00 % 

*ไม่นบัผู้ทีง่ดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

หมายเหต ุ ในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิมขึน้จากวาระก่อน จ านวน 2 ราย นับเป็นจ านวนหุ้นได้ 
49,153,354 หุ้น 

 



6. มีมติอนุมตัิให้แต่งตัง้แต่งตัง้ นายกานต์ กังพิศดาร และนายเอกวชัร เศวตรัตน์ เป็นกรรมการของ
บริษัทเพ่ิมเติมอีก 2 ท่าน จากเดิม 8 ท่าน เป็น 10 ท่าน 

 
ท่ีประชุมมีมติอนุมตัิด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน เป็นดงันี ้
 
1) นายกานต์ กงัพิศดาร  

 
ผู้ถือหุ้น จ ำนวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 750,861,915 100.00 % 
ไมเ่ห็นด้วย 0 0.00 % 
งดออกเสียง 0 -* 
รวม 750,861,915 100.00 % 

*ไม่นบัผู้ทีง่ดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

 
2) นายเอกวชัร เศวตรัตน์ 
 

ผู้ถือหุ้น จ ำนวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 750,861,915 100.00 % 
ไมเ่ห็นด้วย 0 0.00 % 
งดออกเสียง 0 -* 
รวม 750,861,915 100.00 % 

*ไม่นบัผู้ทีง่ดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

 
7. มีมติอนมุตัิให้ก าหนดคา่ตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัท ตามรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

คา่ตอบแทนในรูปแบบเบีย้ประชมุกรรมการ ดงันี ้
หน่วย : บาท/คน/วนัท่ีเข้าร่วมประชมุ 

ต ำแหน่ง  กรรมกำรบริษัท        กรรมกำรตรวจสอบ 
ประธานกรรมการ    20,000     18,000 
กรรมการ     12,000     12,000 
และบ าเหน็จกรรมการ รวมจ านวนไมเ่กิน ปีละ 1,800,000 บาท 



 
ท่ีประชุมมีมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุม 

เป็นดงันี ้
 

ผู้ถือหุ้น จ ำนวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 750,861,515 99.9999 % 
ไมเ่ห็นด้วย 400 0.0001 % 
งดออกเสียง 0 0 % 
รวม 750,861,915 100.00 % 

 
8. มีมติอนุมตัิให้แต่งตัง้ นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี 7147 และ/

หรือ นายไกรสิทธ์ิ ศิลปมงคลกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี 9429 และ/หรือ นางสาวเขมนนัท์ ใจชืน้ ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 8260 และ/หรือ นางสาวศิรดา จารุตกานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 
6995 แห่ง บริษัท สยาม ทรูธ สอบบญัชี จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2560 และก าหนดคา่ตอบแทนใน
การตรวจสอบบญัชี ส าหรับรอบปีบญัชี 2560 รวมทัง้สิน้ 1,200,000 บาท 
 

ท่ีประชุมมีมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน เป็นดงันี ้

 
ผู้ถือหุ้น จ ำนวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 750,861,915 100.00 % 
ไมเ่ห็นด้วย 0 0.00 % 
งดออกเสียง 0 -* 
รวม 750,861,915 100.00 % 

*ไม่นบัผู้ทีง่ดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

 
9. มีมติอนุมตัิให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ เพ่ิมเติมในวงเงินไม่เกิน 1,000,000,000 

บาท (หนึง่พนัล้านบาท) โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 

วัตถุประสงค์ของกำรใช้เงนิ   : เพ่ือใช้ในการประกอบธุรกิจทั่วไป และ/หรือการขยายธุรกิจของบริษัทฯ 
และ/หรือ ใช้ในการลงทนของบริษัทฯและบริษัทย่อย และ/หรือใช้เป็นเงิน



ทนหมุนเวียนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และ/หรือ ช าระคืนเงินกู้  หรือ
เพ่ือวตัถปุระสงค์อื่นตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร 

ประเภท : หุ้นกู้ทุกประเภท/ทุกชนิด ซึ่งอาจเป็นหุ้นกู้ ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิชนิด
ทยอยคืนเงินต้น หรือคืนเงินต้นครัง้เดียวเมื่อครบก าหนดไถ่ถอน มีประกนั
หรือไม่มีประกนั มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัความเหมาะสม
ของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้นัน้ๆ 

วงเงนิ : มูลค่ารวมของหุ้นกู้ ท่ียังไม่ไถ่ถอน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ก าหนดไว้ไม่เกิน 
1,000,000,000 บาท หรือในสกุลเงินอื่นในอตัราท่ีเทียบเท่า ทัง้นี ้บริษัทฯ 
สามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ เพ่ิมเติมและ/หรือออกและเสนอขายหุ้นกู้
เพ่ือทดแทนหุ้นกู้ เดิมท่ีมีการไถ่ถอนไปแล้วได้ภายในวงเงินดงักล่าว  โดย
หุ้นกู้ ท่ีบริษัทฯออกจ าหน่ายแล้วในขณะใดขณะหนึง่จะต้องมีจ านวนเงินไม่
เกินวงเงินดงักลา่ว 

กำรเสนอขำย : เสนอขายภายในประเทศต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือเสนอขายในกรณี
จ ากัด และ/หรือเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนประเภทสถาบนัและ/หรือผู้ลงทุน
รายใหญ่ทัง้หมดหรือบางส่วน ซึ่งอาจแบ่งเป็นการเสนอขายในครัง้เดียว 
หรือหลายครัง้ และ/หรือ เป็นโครงการ และ/หรือ ในลักษณะหมุนเวียน 
(Revolving) ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ ส านักงาน 
ก.ล.ต. และ/หรือ กฎระเบียบอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง ท่ีมีผลใช้บังคับในขณะท่ี
ออกและเสนอขายหุ้นกู้นัน้ 

อัตรำดอกเบีย้  : ขึน้อยู่กบัสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุ้นกู้  หรือตามข้อตกลง 
และเง่ือนไขของหุ้ นกู้ ท่ีได้ออกในคราวนัน้ ทัง้นี ้ให้อยู่ภายใต้บังคับของ
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ ส านักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ 
กฎระเบียบอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง ท่ีมีผลใช้บังคบัในขณะท่ีออกและเสนอขาย
หุ้นกู้แตล่ะคราว 

อำยุ : ส าหรับหุ้นกู้ระยะสัน้ไมเ่กิน 270 วนั และส าหรับหุ้นกู้ระยะยาวไมเ่กิน 10 ปี 
กำรไถ่ถอนก่อนก ำหนด : ขึน้อยู่กบัเง่ือนไขของหุ้นกู้ ท่ีออกในแตล่ะครัง้ 
เงื่อนไขอื่นๆ : การออกและเสนอขายหุ้นกู้จะขึน้อยู่กบัความเหมาะสมของภาวะตลาดใน

ขณะท่ีออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในแตล่ะครัง้ และปัจจยัอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
 
ทัง้นี ้ให้คณะกรรมการบริหาร  และ/หรือกรรมการบริหาร  และ/หรือกรรมการผู้จัดการ และ/หรือบุคคลท่ี

คณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการบริหาร  และ/หรือกรรมการผู้จดัการ มอบหมาย มีอ านาจดงัตอ่ไปนี ้ 



(1) การก าหนดรายละเอียด ข้อจ ากดัและเง่ือนไขอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัหุ้นกู้  เช่น ประเภทหรือชนิดของหุ้นกู้ ท่ี
จะออกในแต่ละครัง้ มลูค่าท่ีตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อตัราดอกเบีย้ การแต่งตัง้ผู้แทนผู้ ถือหุ้ นกู้  
วิธีการออกและเสนอขาย วิธีการจดัสรร รายละเอียดการเสนอขาย การไถ่ถอนก่อนก าหนด และการจด
ทะเบียนในตลาดรองใดๆ (ถ้ามี) และให้มีอ านาจในการก าหนดหรือเปลี่ยนแปลงเง่ือนไข และรายละเอียด
ตา่งๆท่ีเก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้แตล่ะประเภท/แตล่ะชนิดในแตล่ะครัง้ รวมทัง้ให้มีอ านาจ
ในการด าเนินการใดๆ อนัจ าเป็น และเก่ียวเน่ืองกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้นัน้ๆให้ส าเร็จและเป็นไป
ตามท่ีกฎหมายก าหนด  

(2) การแตง่ตัง้ท่ีปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้จดัจ าหน่ายและรับประกนัการจดัจ าหน่าย และ/หรือ สถาบนั
การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของผู้ออกหลกัทรัพย์ และ/หรือ หลกัทรัพย์ และ/หรือ บุคคลอื่นใดในกรณีท่ี
จะต้องมีการแตง่ตัง้ตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง หรือในกรณีอื่นตามท่ีเห็นสมควร 

(3) การติดต่อ เจรจา เข้าท า ลงนาม และแก้ไขเพ่ิมเติมสัญญา Underwriting Agreement หรือสัญญา 
Placement Agreement และ/หรือสญัญา หรือเอกสารอื่นๆท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงการติดต่อให้ข้อมูล การ
จดัท าและย่ืนค าขอและเอกสารตา่งๆ กบัส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
และ/หรือ หน่วยงานและ/หรือ บุคคลอื่นใดท่ีเก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดงักล่าว ตลอดจน
ด าเนินการใดๆ ท่ีเก่ียวข้องหรือจ าเป็นได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 
ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน เป็นดงันี ้
 

ผู้ถือหุ้น จ ำนวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 750,861,915 100.00 % 
ไมเ่ห็นด้วย 0 0.00 % 
งดออกเสียง 0 0.00 % 
รวม 750,861,915 100.00 % 

 
จงึเรียนมาเพ่ือทราบ 
 

        ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

                             (นายยทุธนา แตป่างทอง) 



            กรรมการผู้จดัการ 


