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ข้อแนะน ำด้ำนควำมปลอดภยักรณีเกิดเหตเุพลิงไหม้
EMERGENCY EXIT GUIDELINE

กำรประชุมสำมญัผูถ้ือหุ้น ประจ ำปี 2563

บริษทั แอบ๊โซลทู คลีน เอน็เนอรจี์ ้จ ำกดั (มหำชน)
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ทุนจดทะเบียน 5,487,999,980.00 บาท
(หา้พนัสีร่อ้ยแปดสบิเจด็ลา้นเกา้แสนเกา้หมืน่เกา้พนัเกา้รอ้ยแปดสบิบาท)

ทุนช ำระแล้ว 5,087,999,980.00 บาท
(หา้พนัสีร่อ้ยแปดสบิเจด็ลา้นเกา้แสนเกา้หมืน่เกา้พนัเกา้รอ้ยแปดสบิบาท)

แบง่ออกหุ้นสำมญั 10,175,999,960 หุน้ 
(หนึ่งหมืน่หนึ่งรอ้ยเจด็สบิหา้ลา้นเกา้แสนเกา้หมืน่เกา้พนัเกา้รอ้ยหกสบิหุน้)

มลูค่ำหุ้นท่ีตรำไว้ หุน้ละ 0.50 บาท(หา้สบิสตางค)์

ข้อมลูของบริษทัฯ ณ ปัจจบุนั
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คณะกรรมกำรบริษทั (ท่ีเข้ำประชุมวนัน้ี)

1. นำยจรญู อินทจำร

ต าแหน่ง กรรมการอสิระ
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คณะกรรมกำรบริษทั (ท่ีเข้ำประชุมวนัน้ี)

2. นำงสำวชลธิชำ จิตรำอำภรณ์

ต าแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ

3. นำงพชันี สธีุวิตำนันท์

ต าแหน่ง ประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน

กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 
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คณะกรรมกำรบริษทั (ท่ีเข้ำประชุมวนัน้ี)

4. นำยนึกรกั ใบเงิน

ต าแหน่ง กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน

5. นำงสำวจิรฐำ ทรงเมตตำ

ต าแหน่ง กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบรหิาร

กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน
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คณะกรรมกำรบริษทั (ท่ีเข้ำประชุมวนัน้ี)

6. นำยธีรวฒิุ ทรงเมตตำ

ต าแหน่ง กรรมการ / กรรมการบรหิาร

7. นำยพรเมตต ์ทรงเมตตำ

ต าแหน่ง กรรมการ / กรรมการบรหิาร
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คณะกรรมกำรบริษทั (ท่ีเข้ำประชุมวนัน้ี)

8. นำยธนะชยั บณัฑิตวรภมิู

ต าแหน่ง กรรมการ / กรรมการบรหิาร

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร

9. นำยธนวิจิตร องัคพิพฒันชยั

ต าแหน่ง กรรมการ / กรรมการบรหิาร

ประธานเจา้หน้าทีก่ลุ่มงานการเงนิและบญัชี
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คณะกรรมกำรบริษทั (ท่ีลำประชุม)

1. นำยพระนำย สวุรรณรฐั

ต าแหน่ง ประธานกรรมการ / กรรมการอสิระ
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1. ผูส้อบบญัชี : บรษิทั ไพรซ้ว์อเตอรเ์ฮา้ส ์คเูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั

2. ท่ีปรึกษำกฎหมำย : บรษิทั ฮนัตนั แอนดรสู ์เคริท์ (ไทยแลนด)์ จ ากดั

3. ท่ีปรึกษำกำรเงิน : บรษิทัหลกัทรพัยท์รนีิตี ้จ ากดั

ผูเ้ข้ำร่วมประชมุ
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มำตรำ 104 แห่งพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีได้มี
กำรแก้ไขเพ่ิมเติม) และ ข้อบงัคบัของบริษทั ข้อ 34

- ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 

- ในกรณีทีป่ระธานกรรมการไม่อยู่ในทีป่ระชุม หรอืไม่สามารถปฏบิตัหิ น้าทีไ่ด ้ให้
รองประธานกรรมการเป็นประธานในทีป่ระชมุ 

- ถ้าไม่มรีองประธานกรรมการ หรอืมแีต่ไม่อยู่ในที่ประชุม หรอืไม่สามารถปฏบิตัิ
หน้าทีไ่ด ้ใหท้ีป่ระชมุเลอืกผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในทีป่ระชมุ

ประธำนท่ีประชุมผูถ้ือหุ้น
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กำรด ำเนินกำรประชมุ
1. การออกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชุม ผูถ้อืหุน้ทุกคนจะมคีะแนนเสยีงเท่ากบัจ านวนหุน้ทีต่นถอื 

โดยใหน้บัหนึ่งหุน้ต่อหนึ่งเสยีง
2. กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และผู้ร ับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายก าหนด ให้

ปฏบิตักิารลงคะแนนเสยีงดงัต่อไปนี้
ก่อนการลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ ขอให้ท่านผูถ้อืหุ้นลงลายมอืชื่อในบตัรลงคะแนนด้วย 

ทัง้นี้ เพือ่ใหเ้กดิความโปรง่ใสในการลงคะแนน
ในกำรลงคะแนนเสียงส ำหรบัทุกวำระ หากไมม่ผีูถ้อืหุน้ท่านใด ไมเ่หน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง 

ใหถ้อืว่าผูถ้อืหุน้เหน็ชอบหรอืเหน็ดว้ยตามจ านวนเสยีงของท่านต่อมตทิีน่ าเสนอ ส าหรบัผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่
เหน็ดว้ยหรอืงดออกเสยีง ใหผู้ถ้อืหุน้ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนทีบ่รษิทัจดัใหพ้รอ้มลงลายมอืชื่อ และ
ยกมอืใหเ้จา้หน้าทีไ่ปเกบ็บตัรลงคะแนนจากท่าน
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กำรด ำเนินกำรประชมุ

ใน กำรรวมผลคะแนน บรษิทัจะน าคะแนนเสยีงทีไ่ม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง หกัออกจาก
คะแนนเสยีงทัง้หมด และส่วนทีเ่หลอืจะถอืว่าเป็นคะแนนเสยีงทีเ่หน็ดว้ย ส าหรบัผูท้ี่ออกเสยีงเหน็ดว้ย
ในวาระเหล่านี้ ขอให้เก็บบตัรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคนืแก่เจ้าหน้าที่ของบรษิทั หลังเสรจ็สิ้นการ
ประชมุ ทัง้นี้ การลงมตใินการประชมุครัง้นี้ เป็นการลงมตแิบบเปิดเผย ไมใ่ชก่ารลงมตแิบบลบั แต่มกีาร
เกบ็บตัรลงคะแนนผูเ้ขา้รว่มประชุมทัง้หมดเพือ่ใหเ้กดิความโปรง่ใส
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กำรด ำเนินกำรประชมุ
การลงคะแนนในลักษณะดงัต่อไปนี้  จะถือว่า เป็นบตัรเสียและส่งผลให้กำรลงคะแนน

ดงักล่ำวเป็นโมฆะ

1) บตัรลงคะแนนทีม่กีารท าเครือ่งหมายเกนิกวา่หนึ่งชอ่ง 
2) บตัรลงคะแนนทีม่กีารออกเสยีงโดยแสดงเจตนาขดักนั 
3) บตัรลงคะแนนทีม่กีารขดีฆา่และไมม่ลีายมอืชือ่ก ากบั 
4) บตัรลงคะแนนทีล่งคะแนนเสยีงเกนิกวา่เสยีงทีม่อียู ่
5) บตัรคะแนนทีไ่มม่กีารลงคะแนนใด ๆ 

ในกรณทีีท่่านตอ้งการแกไ้ขการออกเสยีง โปรดขดีฆา่ของเดมิและลงชือ่ก ากบัดว้ยทุกครัง้



Strictly Private & Confidential16

กำรด ำเนินกำรประชมุ
3. กรณีผู้ถือหุ้นที่ท า หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม หรือมอบให้

กรรมการหรอืกรรมการอสิระออกเสยีง และก าหนดให้ผู้รบัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความ
ประสงคข์องผูถ้อืหุน้หรอืผูม้อบฉันทะ ผูร้บัมอบฉนัทะจะลงคะแนนเสยีงตามความประสงคข์องผูถ้อืหุน้
หรอืผูม้อบฉนัทะ

กรณีผู้ถือหุ้นที่ท า หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ในกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซึ่ง
แต่งตัง้คสัโตเดยีนในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ สามารถแยกลงคะแนน เหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย 
หรอืงดออกเสยีง คราวเดยีวกนัในแต่ละวาระ โดยแยกเสยีงทีจ่ะท าการลงคะแนนเท่ากบัจ านวนหุ้นทีต่น
ถอื
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กำรด ำเนินกำรประชมุ
4. ภายใตข้อ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 35 (1) ก าหนดวา่ “ในกรณีปกต ิใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมาก

ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนโดยให้นับหนึ่งหุ้นเป็นเสยีงหนึ่ง ถ้ามคีะแนนเสยีง
เทา่กนัใหป้ระธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีหนึ่งเสยีงเป็นเสยีงชีข้าด” 

ดงันัน้ ในการพจิารณาคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้วา่เหน็ดว้ยในวาระนัน้ๆ หรอืไม ่จะ
นับเฉพาะคะแนนเสียง “เห็นด้วย” และ “ไม่เห็นด้วย” ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนเท่านัน้ โดยในกรณีผูถ้อืหุ้นมกีารออกเสยีงลงคะแนน “งดออกเสียง” บรษิทัจะไม่นับการ
ออกเสยีงดงักล่าวเป็นฐานในการนบัคะแนนเสยีง
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กำรด ำเนินกำรประชมุ

5. ส าหรบัผูถ้อืหุน้ทีป่ระสงคจ์ะกลบัก่อน หรอืไม่อยู่ในหอ้งประชุมในวาระใด ผูถ้อืหุน้สามารถ
ใชส้ทิธขิองทา่นได ้โดยสง่บตัรลงคะแนนล่วงหน้าใหก้บัเจา้หน้าทีข่องบรษิทัก่อนออกจากหอ้งประชุม

6. คะแนนเสยีงของจ านวนผูถ้อืหุน้ในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากนั เนื่องจากการทยอยเข้าห้อง
ประชมุของผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ ท าใหจ้ านวนผูเ้ขา้รว่มประชุมแต่ละวาระอาจไมเ่ท่ากนั
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กำรด ำเนินกำรประชมุ

7. ในการนบัคะแนนเสยีงครัง้นี้ เพือ่ความถกูตอ้ง และโปรง่ใส 

1) บรษิทัไดม้อบหมายใหต้วัแทนจากบรษิทั ฮนัตนั แอนดรูส์ เคริ์ท (ไทยแลนด์) จ ากดั 
คอื คณุวริษำ โสภณพิศ เป็นผูต้รวจสอบและเป็นสกัขพียานในการนบัคะแนนเสยีง 

2) ขออาสาสมคัรตวัแทนผูถ้อืหุน้รว่มเป็นผูต้รวจสอบในการนบัคะแนนเสยีงดว้ย 1 ทา่น
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กำรด ำเนินกำรประชมุ
8. ก่อนลงมตใินแต่ละวาระ ท่านประธานจะเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมซกัถามในประเดน็ที่

เกี่ยวข้องกับวาระนัน้ๆ ตามความเหมาะสม โดยในกำรประชุมครัง้น้ีบริษัทไม่ได้จัดเตรียม
ไมโครโฟนไว้ส ำหรบักำรสอบถำมเพ่ือเป็นกำรหลีกเล่ียงกำรสมัผสัและลดควำมเส่ียงในกำรแพร่
ระบำดของ COVID-19 จงึขอใหผู้ถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะทีต่อ้งการซกัถาม กรุณาเขยีนค าถามหรอื
ความเหน็ของท่านใส่กระดาษและส่งมอบใหก้บัเจา้หน้าทีข่องบรษิทั และเจา้หน้าทีข่องบรษิทัจะส่งมอบ
ค าถามหรือความเห็นของท่านต่อประธานกรรมการต่อไป ทัง้นี้  ขอให้ท่านระบุชื่อและนามสกุลใน
กระดาษค าถามหรอืความคดิเหน็ดว้ยทุกครัง้
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กำรด ำเนินกำรประชมุ
ในกรณีที ่ค ำถำมหรือควำมเหน็เป็นประเดน็ท่ีอยู่นอกเหนือจำกวำระท่ีก ำลงัพิจำรณำอยู่ 

ประธานฯ จะน าไปตอบในวาระทีเ่กีย่วขอ้งหรอืในชว่งทา้ยของการประชุม 

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ ค ำถำมไม่เก่ียวข้องกบัวำระกำรประชุม บรษิทัฯ จะสรุปประเดน็
ค าถามและค าตอบไวเ้ป็นเอกสารแนบทา้ยรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ซึ่งจะเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของ
บรษิทัฯ ภายใน 14 วนันบัแต่การประชุมเสรจ็สิน้ 

ทัง้นี้ ขอความกรณุาทา่นผูถ้อืหุน้ใหค้วามเหน็ หรอืสอบถามอยา่งกระชบั และงดเวน้การซกัถาม
หรอืแสดงความเห็นในประเดน็ที่ซ ้ากนั เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธดิ้วย จงึขอความ
กรณุาผูถ้อืหุน้โปรดใหค้วามรว่มมอืเพือ่ใหก้ารประชุมเป็นไปดว้ยดแีละเพือ่เป็นการบรหิารการประชุมให้
อยูใ่นเวลาทีก่ าหนด
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วำระท่ี 1

เรื่องท่ีประธำนแจ้งให้ท่ีประชุมทรำบ



Strictly Private & Confidential23

วำระท่ี 2

พิจำรณำรบัรองรำยงำนกำรประชมุวิสำมญัผูถื้อหุ้น 

ครัง้ท่ี 1/2562 เมื่อวนัท่ี 28 ตลุำคม 2562
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วำระท่ี 2

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล

บรษิทัไดจ้ดัประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที่ 1/2562 เมือ่วนัที่ 28 ตุลาคม 2562 โดย
บรษิทัไดจ้ดัท ารายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ดงักล่าวแลว้ และไดจ้ดัส่งส าเนา
รายงานการประชุมใหแ้ก่ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลำดหลกัทรพัยฯ์”) 
และกระทรวงพาณิชยภ์ายในระยะเวลาทีก่ฎหมายก าหนดเรยีบรอ้ยแลว้

รายละเอียดปรากฏตามสิง่ทีไ่ด้ส่งมาด้วย 1
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วำระท่ี 2
ควำมเหน็ของคณะกรรมกำร

คณะกรรมการเหน็ว่า รายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2562 ซึง่ประชุม
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึง
เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้รบัรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถ้อื
หุน้ ครัง้ 1/2562 ซึง่ประชมุเมือ่วนัที ่28 ตุลาคม 2562

มตใินวาระนี้จะต้องได้รบัการรบัรองด้วยคะแนนเสยีง ขา้งมาก ของจ านวนเสยีง
ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน

มติของท่ีประชมุผูถื้อหุ้นในระเบียบวำระน้ี



Strictly Private & Confidential26

วำระท่ี 3

รบัทรำบรำยงำนของคณะกรรมกำรบริษทั

เก่ียวกบัผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั

ประจ ำปี 2562
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วำระท่ี 3

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล

บรษิทัไดส้รปุผลการด าเนินงานและการเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัทีเ่กดิขึน้

ในรอบปี 2562 ไวใ้นรายงานประจ าปี 2562 แลว้

รายละเอียดปรากฏตามสิง่ทีส่่งมาด้วย 2
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ผลกำรด ำเนินงำน
ประจ ำปี 2562

28



Strictly Private & Confidential29

ประเภทโรงไฟฟ้ำ

ชีวมวล กำ๊ซธรรมชำติ ขยะ พลงังำนแสงอำทิตย์

สดัส่วนกำรถือหุ้น 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

โครงกำรปัจจบุนั + 

โครงกำรใน Pipeline
9+14+1/1 1+0 1+1 3+3

ก ำลงักำรผลิต
(เมกะวตัต)์

สญัญำซ้ือขำยไฟฟ้ำ ให้
กฟภ. กฟผ. และ ลกูค้ำ
อตุสำหกรรม (เมกะวตัต)์

89.1

201.9

114.35

2.73

2.29

6.0
5.0

หมำยเหต:ุ /1 รวมก าลงัการผลติ APP 9.9 เมกะวตัต์
/2 สญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบัลกูคา้อุตสาหกรรม

Total: 291.0/1 Total: 114.35 Total: 11.0

Total: 5.02/2

72

164.31
90 4.54.4

Total: 236.31/1 Total: 90 Total: 8.9

Total: 5.02

โครงการปัจจุบนั โครงการทีอ่ยูร่ะหวา่งการพฒันา + รอการพฒันา

ภำพรวมกำรประกอบธรุกิจของกลุ่มบริษทัฯ ณ 31 ธนัวำคม 2562

/1

/1

2.73

2.29

COD:            212.18

Pipeline:       209.19

Total:           421.37

COD:            14

Pipeline:       19/1

Total:           33/1

COD:            169.23

Pipeline:       171.00

Total:           340.23

29
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รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร

2,347.58
2,615.22 2,603.33

224.97
262.67 272.33

1,670.73 

1,954.91 2,067.85 

7.12

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

2560 2561 2562

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์

โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ

โรงไฟฟ้าขยะ

โรงไฟฟ้าชีวมวล

13.90%

2.43%

30

0.41รวมรำยได้
4,243.28

รวมรำยได้
4,833.21

รวมรำยได้
4,950.63หน่วย: ล้ำนบำท
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สดัส่วนรำยได้จำกกำรขำยและบริกำร

55%

5%

40%

2560

54%

5%

41%

2561

53%

5%

42%

2562

โรงไฟฟ้าชวีมวล

โรงไฟฟ้าขยะ

โรงไฟฟ้าก๊าซ
ธรรมชาติ

โรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทติย์

รายได้รวม
4,950.63 ล้านบาท

รายได้รวม
4,243.28 ล้านบาท

รายได้รวม
4,833.21 ล้านบาท

31
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หน่วย: ล้ำนบำท

ผลกำรด ำเนินงำน

1,120.56 

1,472.23 

333.53

1,417.46

1,635.25 

546.57

1,625.94

1,864.85 

815.31

0

300

600

900

1,200

1,500

1,800

2,100

2560 2561 2562 2560 2561 2562 2560 2561 2562

ก ำไรขัน้ต้น (Gross Profit) ก ำไรก่อนดอกเบีย้ ภำษีและ
ค่ำเส่ือมรำคำ (EBITDA)

ก ำไรสทุธิ (Net Profit)
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ฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม

33

หน่วย: ล้ำนบำท

13,959.40 13,886.74 14,145.18 

8,937.21 
8,315.10 

3,352.14 

5,022.19 
5,571.64 

10,793.04 

1.70x

1.40x

0.28x

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

2560 2561 2562

ฐำนะกำรเงิน

สนิทรพัย์

หนี้สนิ

สว่นของเจา้ของ

IBD/E
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อตัรำส่วนทำงกำรเงิน

อตัรำส่วนทำงกำรเงิน 2560 2561 2562

อตัราก าไรขัน้ตน้จากการขาย (Gross Profit Margin) 26.41% 29.33% 32.84%

อตัราก าไรกอ่นดอกเบีย้ ภาษแีละคา่เสือ่มราคา (EBITDA Margin) 34.70% 33.83% 37.67%

อตัราก าไรสทุธิ (Net Profit Margin) 7.67% 11.27% 16.36%

อตัราสว่นหน้ีสนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ (IBD/E) 1.70x 1.40x 0.28x

34
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วำระท่ี 3

ควำมเหน็ของคณะกรรมกำร

คณะกรรมการเหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้รบัทราบผลการด าเนินงานและ
การเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัทีเ่กดิขึน้ในรอบปี 2562 

วาระนี้เป็นวาระแจง้เพือ่ทราบ จงึไมม่กีารลงคะแนนเสยีง

มติของท่ีประชมุผูถื้อหุ้นในระเบียบวำระน้ี
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วำระท่ี 4

พิจำรณำอนุมติังบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน

และงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ ประจ ำปี 2562

ส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562
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วำระท่ี 4

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล

เพือ่ใหเ้ป็นไปตามมาตรา 112 ของพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่
ไดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) (“พ.ร.บ. บริษทัมหำชนจ ำกดั”) และขอ้บงัคบัของบรษิทัขอ้ 38 ซึง่
ก าหนดให้บรษิทัจะต้องจดัท างบดุลและบญัชกี าไรขาดทุน ณ วนัสิ้นสุดของรอบปีบญัชเีพื่อ
เสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัใินการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 

ในการนี้ บรษิทัได้จดัท างบแสดงฐานะทางการเงนิ และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็ของบรษิทั 
ประจ าปี 2562 ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 รายละเอียด
ปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2562 ของบริษทั ตามสิง่ทีส่่งมาด้วย 2
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วำระท่ี 4

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล

งบแสดงฐานะทางการเงนิ และงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ ประจ าปี 2562 ส าหรบัรอบ
ระยะเวลาบญัชสีิ้นสุดวนัที่ 31ธนัวาคม 2562 ดงักล่าว ได้ผ่านการตรวจสอบโดย
ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตจากบรษิทั ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์ คูเปอร์ส เอบเีอเอส จ ากดั 
(“PwC”) ซึง่ไดร้บัการแต่งตัง้จากทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 ของบรษิทั 
และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้ร ับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการแลว้
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วำระท่ี 4

ควำมเหน็ของคณะกรรมกำร

คณะกรรมการเหน็สมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้อืหุ้นพจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะ
ทางการเงนิ และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจ าปี 2562 ส าหรบัรอบระยะเวลา
บญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ดงักล่าว

มตใินวาระนี้จะต้องได้รบัการอนุมตัดิ้วยคะแนนเสยีง ขา้งมาก ของจ านวนเสยีง
ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน

มติของท่ีประชมุผูถื้อหุ้นในระเบียบวำระน้ี
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วำระท่ี 5

พิจำรณำอนุมติักำรงดจดัสรรก ำไรเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย

และอนุมติักำรงดจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 

ส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัประจ ำปี 2562 
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วำระท่ี 5

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล

ตามมาตรา 116 แห่งพ.ร.บ.บรษิทัมหาชนจ ากดั และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 44 และขอ้ 45
ก าหนดว่าบรษิทัฯ ตอ้งจดัสรรเงนิก าไรสุทธปิระจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่ารอ้ย
ละหา้ ของก าไรสุทธปิระจ าปี หกัดว้ยยอดเงนิขาดทุนสะสมยกมา (ถา้ม)ี จนกว่าทุนส ารองนี้จะ
มจี านวนไมน้่อยกวา่รอ้ยละ10 ของทุนจดทะเบยีน 

ทัง้นี้ เนื่องจากบรษิทัฯ มผีลประกอบการขาดทุน ดงันัน้ คณะกรรมการจงึเหน็ควรเสนอใหท้ี่
ประชมุพจิารณางดการจดัสรรก าไรสทุธปิระจ าปีเป็นเงนิทุนส ารองตามกฎหมาย
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วำระท่ี 5

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล

ตามทีบ่รษิทัฯ มนีโยบายทีจ่ะจา่ยเงนิปันผลของบรษิทัฯ ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอตัราไมน้่อยกวา่

รอ้ยละ 30 ของก าไรสุทธ ิตามงบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทัฯ หลงัหกัภาษเีงนิได้นิติ
บุคคล และหลงัหกัส ารองตามกฎหมายในแต่ละปี โดยในการพจิารณาการจ่ายเงนิปันผลในแต่
ละคราว บริษัทฯ จะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยค านึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิด
ประโยชน์สงูสุดแก่ผูถ้อืหุน้ เช่น ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงนิของบรษิัทฯ แผนการ
ลงทุนในแต่ละช่วงเวลา ตามที่คณะกรรมการบรษิทัเหน็สมควรหรอืเหน็ว่ามคีวามเหมาะสม 
และการจ่ายเงินปันผลนัน้จะต้องไม่กระทบต่อการด าเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่า งมี
นยัส าคญั 
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วำระท่ี 5

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล

อย่างไรก็ดี เนื่องจากตามงบแสดงฐานะทางการเงิน งบก าไรขาดทุน และก าไรขาดทุน
เบด็เสรจ็อื่นของบรษิทัฯ ส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 บรษิทัฯ มผีลประกอบการ
ขาดทุน จ านวน 135,015,300 บาท (ตามงบเฉพาะกจิการ) จงึสง่ผลใหบ้รษิทัฯ ไมส่ามารถ
จ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ได ้เนื่องจาก มาตรา 115 ของ พ.ร.บ. บรษิทัมหาชน
จ ากดั ก าหนดว่า การจ่ายเงนิปันผลจากเงนิประเภทอื่นนอกจากเงนิก าไรจะกระท ามิได้ ใน
กรณีที่บรษิัทฯ ยงัมยีอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมใิห้จ่ายเงนิปันผล ดงันัน้ คณะกรรมการจงึ
เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตังิดการจ่ายเงนิปันผลจากผลการด าเนินงานของ
บรษิทัฯ ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัช ีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2562
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วำระท่ี 5

ควำมเหน็ของคณะกรรมกำร

คณะกรรมการเหน็สมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ือหุ้นพจิารณาอนุมตักิารงดจดัสรร
ก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงนิปันผลส าหรบัผลการด าเนินงาน
ของบริษัทส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชี สิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 เนื่องจาก
บรษิทัฯ มผีลประกอบการขาดทุน 135,015,300 บาท

มตใินวาระนี้จะต้องได้รบัการอนุมตัดิ้วยคะแนนเสยีง ขา้งมาก ของจ านวนเสยีง
ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน

มติของท่ีประชมุผูถื้อหุ้นในระเบียบวำระน้ี
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วำระท่ี 6

รบัทรำบกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล
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วำระท่ี 6

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล

ตามมาตรา 115 แห่ง พ.ร.บ.บรษิทัมหาชนจ ากดั และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ข้อ 44 
ก าหนดว่าคณะกรรมการอาจจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถอืหุ้นได้เป็นครัง้
คราว เมื่อเหน็ว่าบรษิทัมกี าไรสมควรพอที่จะท าเช่นนัน้และเมื่อได้จ่ายเงนิปันผล
แลว้ใหร้ายงานใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ทราบในการประชมุคราวต่อไป
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วำระท่ี 6

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล

ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่4/2563 เมือ่วนัที ่15 พฤษภาคม 2563 ไดม้มีติ
อนุมตัิการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากก าไรสะสมที่ยงัไม่จดัสรร ณ วันที่ 31 
มนีาคม 2563 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้สามญัทัง้หมด จ านวน 10,175,999,960 หุน้ ในอตัรา
หุน้ละ 0.03 บาท รวมเป็นเงนิปันผลจา่ยทัง้สิน้ 305,279,998.80 บาท ทัง้นี้ บรษิทัฯ 
ไดก้ าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธไิดร้บัเงนิปันผลระหว่างกาลดงักล่าวในวนัองัคาร 
ที ่2 มถิุนายน 2563 (Record Date) และไดจ้า่ยเงนิปันผลระหวา่งกาลเรยีบรอ้ยแลว้
เมือ่วนัที ่15 มถิุนายน 2563
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วำระท่ี 6

ควำมเหน็ของคณะกรรมกำร

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรบัทราบการจ่ายเงินปันผล
ระหวา่งกาลจากก าไรสะสมทีย่งัไมจ่ดัสรร ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563

ตามรายละเอยีดดงักล่าวขา้งตน้

วาระนี้เป็นวาระแจง้เพือ่ทราบ จงึไมม่กีารลงคะแนนเสยีง

มติของท่ีประชมุผูถื้อหุ้นในระเบียบวำระน้ี
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วำระท่ี 7

พิจำรณำอนุมติักำรแต่งตัง้กรรมกำร

แทนกรรมกำรต้องพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ
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วำระท่ี 7

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล

ตามมาตรา 71 แหง่ พ.ร.บ.บรษิทัมหาชน และขอ้บงัคบัของบรษิทัขอ้ 17 ก าหนด
ไวว้า่ ในการประชมุสามญัประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3
เป็นอตัรา ถา้จ านวนกรรมการทีจ่ะแบง่ออกใหต้รงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ กใ็หอ้อกโดย
จ านวนทีใ่กลท้ีส่ดุกบัสว่น 1 ใน 3 กรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระนัน้ อาจ
ไดร้บัเลอืกตัง้เขา้มาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการใหมก่ไ็ด้
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วำระท่ี 7

ทัง้นี้ ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 ของบรษิทั มกีรรมการทีจ่ะตอ้งออกจาก
ต าแหน่งตามวาระจ านวน 4 ราย ดงันี้

1. นำยจรญู อินทจำร กรรมการอสิระ
2. นำงพชันี สธีุวิตำนันท์ กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน /

กรรมการตรวจสอบ
3. นำยนึกรกั ใบเงิน กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ /

กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน
4. นำงสำวจิรฐำ ทรงเมตตำ กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบรหิาร /

กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน
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วำระท่ี 7
ทัง้นี้ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนของบรษิทั (โดยเสยีงขา้งมากซึง่ไมร่วมคะแนน
เสยีงของกรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระ) ไดพ้จิารณากลัน่กรองคุณสมบตัขิองกรรมการที่
จะต้องออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ทัง้ 4 ท่าน ด้วย
ความรอบคอบระมดัระวงั ตามหลกัเกณฑ์และกระบวนการสรรหาแล้ว เหน็ว่าบุคคลทัง้ 4 ท่าน 
เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการ
ด าเนินงานของบรษิทัมคีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะต้องหา้มตาม พ.ร.บ.บรษิทัมหาชนจ ากดั และ 
พระราชบญัญตั ิหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีแ่ก้ไขเพิม่เติม) ตลอดจน
ประกาศทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่มคีวามเหมาะสมทีจ่ะด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทัฯ โดยกรรมการอสิระที่
ได้ร ับการเสนอชื่อสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติความเป็น
กรรมการอสิระครบถว้นตามหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง จงึเหน็ควรเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาแต่งตัง้ให้
กรรมการทัง้ 4 ทา่น กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอกีวาระหนึ่ง 
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วำระท่ี 7

ควำมเหน็ของคณะกรรมกำร

คณะกรรมการ (โดยเสยีงขา้งมากซึง่ไม่รวมคะแนนเสยีงของกรรมการทีพ่้นจาก
ต าแหน่งตามวาระ) ไดพ้จิารณากลัน่กรองคุณสมบตัขิองกรรมการทัง้ 4 ท่าน ดว้ย
ความรอบคอบ ระมดัระวงัแลว้ เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อนุมตัแิต่งตัง้ให้
กรรมการทีจ่ะตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระทัง้ 4 ท่าน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการอกีวาระหนึ่ง
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วำระท่ี 7

มตใินวาระนี้จะต้องได้รบัการอนุมตัดิ้วยคะแนนเสยีง ขา้งมาก ของจ านวนเสยีง
ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
(ในการพจิารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระและ
แต่งตัง้กรรมการใหม ่บรษิทัจะพจิารณาอนุมตัเิป็นรายบุคคล)

มติของท่ีประชมุผูถื้อหุ้นในระเบียบวำระน้ี
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วำระท่ี 7 ข้อมูลของกรรมกำรซึ่งครบก ำหนดตำมวำระและไดรั้บกำรเสนอช่ือเพือ่ด ำรงต ำแหน่งเข้ำหหม่

ช่ือ-นำมสกลุ นำยจรญู อินทจำร 
คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ

- ปรญิญาเอก ดุษฎบีณัฑติ สาขารฐัประศาสนศาสตร ์มหาวทิยาลยัอสีเทริน์เอเซยี
- ปรญิญาเอก ดุษฎบีณัฑติ สาขารฐัประศาสนศาสตร ์มหาวทิยาลยัเวสเทริน์
- ปรญิญาโท ศลิปศาสตรม์หาบณัฑติ (รฐัศาสตร)์ มหาวทิยาลยัรามค าแหง
- เนตบิณัฑติไทย ส านกัอบรมศกึษากฎหมายแหง่เนตบิณัฑติยสภา
- ปรญิญาตร ีนิตศิาสตรบณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

กำรอบรมหลกัสตูรกรรมกำร
- หลกัสตูร DCP รุน่ที ่176 ปี 2556 จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย
- หลกัสตูรวทิยาการตลาดทุน (วตท. 13)
- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู ดา้นการคา้และการพาณิชย ์(TEPCoT4)

ท่ำนท่ี 1
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วำระท่ี 7 ข้อมูลของกรรมกำรซึ่งครบก ำหนดตำมวำระและไดรั้บกำรเสนอช่ือเพือ่ด ำรงต ำแหน่งเข้ำหหม่

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน (บำงส่วน)
2561 – ปัจจุบนั : กรรมการบรษิทั และกรรมการอสิระ

บรษิทั แอ๊บโซลทู คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ากดั (มหาชน)
2558 - ปัจจุบนั : กรรมการกฤษฎกีา / ส านกังานกฤษฎกีา
2558 - ปัจจุบนั : กรรมการอสิระ / บรษิทั บางกอก โพสต ์จ ากดั (มหาชน)
2559 - ตุลาคม 2561 : กรรมการสภา / มหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎรธ์านี
2557 – กนัยายน 2558 : กรรมาธกิารยกรา่งรฐัธรรมนูญ / ส านกังานเลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎร
2556 – พฤษภาคม 2557 : ประธานศาลรฐัธรรมนูญ 
28 พฤษภาคม 2551 : ตุลาการศาลรฐัธรรมนูญ
3 มนีาคม 2549 : ตุลาการศาลปกครองสงูสดุ
1 ตุลาคม 2546 : ผูพ้พิากษาศาลฎกีา

ท่ำนท่ี 1
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วำระท่ี 7 ข้อมูลของกรรมกำรซึ่งครบก ำหนดตำมวำระและไดรั้บกำรเสนอช่ือเพือ่ด ำรงต ำแหน่งเข้ำหหม่

วนัท่ีได้รบักำรแต่งตัง้ 14 กรกฎาคม 2561
กำรเข้ำรว่มประชมุในปี 2562 เขา้รว่มประชุมคณะกรรมการบรษิทั 11 ครัง้ 

จากการประชมุทัง้หมด 11 ครัง้

ท่ำนท่ี 1

(ประวติัและรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย 3)
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วำระท่ี 7 ข้อมูลของกรรมกำรซึ่งครบก ำหนดตำมวำระและไดรั้บกำรเสนอช่ือเพือ่ด ำรงต ำแหน่งเข้ำหหม่

ช่ือ-นำมสกลุ นำงพชันี สธีุวิตำนันท์
คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ

- MA in Counseling Psychology, Faculty of Psychology, Spalding University, USA
- ปรญิญาตร ีศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาจติวทิยา คณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

กำรอบรมหลกัสตูรกรรมกำร
การอบรมหลกัสตูร DAP รุน่ที ่143 ปี 2560 จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน (บำงส่วน)
สงิหาคม 2561 - ปัจจุบนั : กรรมการบรษิทั / บรษิทั แอ๊ดวานซ ์ไลฟ์ ประกนัชวีติ จ ากดั (มหาชน)
กนัยายน 2560 - ปัจจุบนั : ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน / 

บรษิทั แอ๊บโซลทู คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ากดั (มหาชน)
มถุินายน 2560 - ปัจจุบนั : กรรมการตรวจสอบ, กรรมการบรษิทั และกรรมการอสิระ 

บรษิทั แอ๊บโซลทู คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ากดั (มหาชน)
มกราคม 2558 - กุมภาพนัธ ์2559 : กรรมการบรษิทั / บรษิทั แอ๊ดวานซ ์ไลฟ์ ประกนัชวีติ จ ากดั (มหาชน)
ตุลาคม 2556 - มกราคม 2559 : Executive Consultant / บรษิทั แอ๊ดวานซ ์ไลฟ์ ประกนัชวีติ จ ากดั (มหาชน)
2554 - 2555 : Assistant Secretary General / กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ

ท่ำนท่ี 2
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วำระท่ี 7 ข้อมูลของกรรมกำรซึ่งครบก ำหนดตำมวำระและไดรั้บกำรเสนอช่ือเพือ่ด ำรงต ำแหน่งเข้ำหหม่

วนัท่ีได้รบักำรแต่งตัง้ 14 กรกฎาคม 2561
กำรเข้ำรว่มประชมุในปี 2562 1) เขา้รว่มประชุมคณะกรรมการบรษิทั 11 ครัง้ 

จากการประชุมทัง้หมด 11 ครัง้
2) เขา้รว่มประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 11 ครัง้ 

จากการประชุมทัง้หมด 11 ครัง้
3) เขา้รว่มประชุมคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 3 ครัง้

จากการประชุมทัง้หมด 3 ครัง้

(ประวติัและรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย 3)

ท่ำนท่ี 2
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วำระท่ี 7 ข้อมูลของกรรมกำรซึ่งครบก ำหนดตำมวำระและไดรั้บกำรเสนอช่ือเพือ่ด ำรงต ำแหน่งเข้ำหหม่

ช่ือ-นำมสกลุ นำยนึกรกั ใบเงิน
คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ

- MBA, University of Detroit, Michigan, U.S.A.
- ปรญิญาตร ีพาณิชยศาสตรบณัฑติ สาขาการตลาด คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ี
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

กำรอบรมหลกัสตูรกรรมกำร
การอบรมหลกัสตูร DAP รุน่ที ่143 ปี 2560 จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน (บำงส่วน)
กนัยายน 2561 - ปัจจุบนั : ประธานกรรมการตรวจสอบ / บรษิทั แอ๊ดวานซไ์ลฟ์ ประกนัชวีติ จ ากดั (มหาชน)
สงิหาคม 2561 - ปัจจุบนั : กรรมการบรษิทั และกรรมการอสิระ / บรษิทั แอ๊ดวานซไ์ลฟ์ ประกนัชวีติ จ ากดั (มหาชน)
กนัยายน 2560 - ปัจจุบนั : กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน / บรษิทั แอ๊บโซลทู คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ากดั (มหาชน)
มถุินายน 2560 - ปัจจุบนั : กรรมการตรวจสอบ, กรรมการบรษิทั และกรรมการอสิระ บรษิทั แอ๊บโซลทู คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ากดั (มหาชน)
2557 – ปัจจุบนั : หุน้สว่นผูจ้ดัการ / หา้งหุน้สว่นจ ากดั ปุญญพล
ธนัวาคม 2555 - มกราคม 2559 : Advisor - Project Management and Information Technology 

บรษิทั แอ๊ดวานซ ์ไลฟ์ ประกนัชวีติ จ ากดั (มหาชน)
2543 - 2555 : Executive Vice President - Operation / ธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน)

ท่ำนท่ี 3
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วำระท่ี 7 ข้อมูลของกรรมกำรซึ่งครบก ำหนดตำมวำระและไดรั้บกำรเสนอช่ือเพือ่ด ำรงต ำแหน่งเข้ำหหม่

วนัท่ีได้รบักำรแต่งตัง้ 14 กรกฎาคม 2561
กำรเข้ำรว่มประชมุในปี 2562 1) เขา้รว่มประชุมคณะกรรมการบรษิทั 10 ครัง้ 

จากการประชุมทัง้หมด 11 ครัง้
2) เขา้รว่มประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 10 ครัง้ 

จากการประชุมทัง้หมด 11 ครัง้
3) เขา้รว่มประชุมคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 3 ครัง้

จากการประชุมทัง้หมด 3 ครัง้

(ประวติัและรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย 3)

ท่ำนท่ี 3
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วำระท่ี 7 ข้อมูลของกรรมกำรซึ่งครบก ำหนดตำมวำระและไดรั้บกำรเสนอช่ือเพือ่ด ำรงต ำแหน่งเข้ำหหม่

ช่ือ-นำมสกลุ นำงสำวจิรฐำ ทรงเมตตำ

คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ
- ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิบณัฑติ คณะบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัรามค าแหง
- หลกัสตูรการบรหิารการเงนิขัน้สงู (Mini MBA) รุน่ 4 ปี 2530 คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

- การอบรมหลกัสตูรหลกันิตธิรรมเพือ่ประชาธปิไตย (นธป.) รุน่ที ่2 ปี 2557 
ส านกังานศาลรฐัธรรมนูญ

- การอบรมหลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครฐัรว่มเอกชน (วปอ.) รุน่ 22 ปี 2553
สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร

- การอบรมหลกัสตูรผูบ้รหิารกระบวนการยตุธิรรมระดบัสงู (บ.ย.ส.) รุน่ 13 ปี 2552 
วทิยาลยัการยตุธิรรม สถาบนัพฒันาขา้ราชการฝ่ายตุลาการศาลยตุธิรรม ส านกังานศาลยตุธิรรม

- การอบรมหลกัสตูรประกาศนียบตัรกฎหมายภาษอีากร ปี 2552 สถาบนัอบรมวจิยัและพฒันากฎหมายภาษอีากร
ศาลภาษอีากรกลาง

กำรอบรมหลกัสตูรกรรมกำร
หลกัสตูร DCP รุน่ที ่4 ปี 2543 จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย

ท่ำนท่ี 4
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วำระท่ี 7 ข้อมูลของกรรมกำรซึ่งครบก ำหนดตำมวำระและไดรั้บกำรเสนอช่ือเพือ่ด ำรงต ำแหน่งเข้ำหหม่

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน (บำงส่วน)
กรกฎาคม 2561 – ปัจจุบนั : กรรมการ / ประธานกรรมการบรหิาร / กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน

บรษิทั แอ๊บโซลทู คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ากดั (มหาชน)
มถุินายน 2563 - ปัจจุบนั : กรรมการ / บรษิทั เอเชยี คลนี อนิดสัเตรยีล พรอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั
ธนัวาคม 2557 - ปัจจุบนั : กรรมการ / บรษิทั เบสต ์พบัลชิชิง่ จ ากดั
พฤษภาคม 2558 – สงิหาคม 2561 : กรรมการ / บรษิทั ทรปิเป้ิล เอ บอรด์ จ ากดั
กรกฎาคม 2557 - กุมภาพนัธ ์2561 : กรรมการ / บรษิทั แอ๊ดวานซอ์าเชีย่น จ ากดั
กรกฎาคม 2557 - กุมภาพนัธ ์2561 : กรรมการ / บรษิทั อโีค ่กรนี ทร ีจ ากดั
มถุินายน 2555 - มกราคม 2561 : กรรมการ / บรษิทั แอ๊ดวานซ ์อะโกร เอน็เนอรจ์ี ้จ ากดั
พฤศจกิายน 2557 - มกราคม 2561 : กรรมการ / บรษิทั ออลไรท ์อลัไลแอนซ ์จ ากดั
ตุลาคม 2557 - มกราคม 2561 : กรรมการ / บรษิทั โกลเดน้ ซคัเซส แคปปิตอล จ ากดั
กนัยายน 2559 - กุมภาพนัธ ์2561 : กรรมการ / บรษิทั ทรงเมตตา คอรป์อเรชัน่ จ ากดั
ตุลาคม 2558 – มกราคม 2561 : กรรมการ / บรษิทั ชยัโย เอเอ อนิเตอรเ์นชัน่แนล โฮลดิง้ จ ากดั

ท่ำนท่ี 4
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วำระท่ี 7 ข้อมูลของกรรมกำรซึ่งครบก ำหนดตำมวำระและไดรั้บกำรเสนอช่ือเพือ่ด ำรงต ำแหน่งเข้ำหหม่

วนัท่ีได้รบักำรแต่งตัง้ 14 กรกฎาคม 2561
กำรเข้ำรว่มประชมุในปี 2562 1) เขา้รว่มประชุมคณะกรรมการบรษิทั 9 ครัง้ 

จากการประชุมทัง้หมด 11 ครัง้
2) เขา้รว่มประชุมคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 2 ครัง้

จากการประชุมทัง้หมด 3 ครัง้
3) เขา้รว่มประชุมคณะกรรมการบรหิาร 18 ครัง้

จากการประชุมทัง้หมด 18 ครัง้

(ประวติัและรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย 3)

ท่ำนท่ี 4
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วำระท่ี 8

พิจำรณำอนุมติักำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร

และกรรมกำรชดุย่อยของบริษทั

ประจ ำปี 2563
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วำระท่ี 8
วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล

ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บรษิทัมหาชนจ ากดั และขอ้บงัคบัของบรษิทัขอ้ 36 ก าหนดว่า ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีต้องพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ในการนี้
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจงึไดพ้จิารณากลัน่กรองอย่างละเอยีดถงึความ
เหมาะสมประการต่าง ๆ กล่าวคอื ผลการด าเนินงานของบรษิัทและขนาดธุรกิจของบรษิัท 
ภาระหน้าที่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดย
เปรยีบเทยีบอ้างองิอตัราค่าตอบแทนจากธุรกจิทีม่ขีนาดใกล้เคยีงกบับรษิทั ในอุตสาหกรรม
ประเภทเดยีวกนัแลว้ โดยจากการพจิารณาคณะกรรมการเหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมอนุมตัิ
ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจ าปี 2563 โดยมี
รายละเอยีดของคา่ตอบแทนดงันี้
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วำระท่ี 8

1. ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำร เป็นวงเงนิรวม จ านวนไมเ่กนิ 5,685,000 บาท ดงันี้

ล าดบั คา่ตอบแทน
เบีย้ประชมุ (บำท/คน/ครัง้) ค่ำตอบแทนรำยเดือน (บำท/คน/เดือน)

ปี 2563 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2562 ปี 2563 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2562

1 ประธานกรรมการ 30,000 30,000 30,000 30,000
2 กรรมการ 25,000 25,000 25,000 25,000
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วำระท่ี 8

นอกจากคา่เบีย้ประชุมและคา่ตอบแทนรายเดอืนของคณะกรรมการดงักล่าวขา้งตน้ บรษิทั
เสนอใหพ้จิารณาอนุมตักิารจา่ยโบนสักรรมการจากผลการด าเนินงานของบรษิทัประจ าปี สิ้นสดุ ณ 
วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 เป็นวงเงนิจ านวนไมเ่กนิ 1,000,000 บาท 

ส าหรบัการจา่ยโบนสักรรมการจากประจ าปี 2563 จะพจิารณาเมือ่ทราบผลประกอบการ
ของบรษิทัประจ าปี สิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และน ามาเสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่
พจิารณาอนุมตัติ่อไป
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วำระท่ี 8

2. ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรชดุย่อย เป็นวงเงนิรวม จ านวนไมเ่กนิ 3,735,000 บาท ดงันี้

ล าดบั คา่ตอบแทน
เบีย้ประชมุ (บำท/คน/ครัง้) ค่ำตอบแทนรำยเดือน (บำท/คน/เดือน)

ปี 2563 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2562 ปี 2563 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2562

1 ประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000 25,000 - -
2 กรรมการตรวจสอบ 20,000 20,000 - -

2.1 คณะกรรมกำรตรวจสอบ
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วำระท่ี 8

ล าดบั คา่ตอบแทน
เบีย้ประชมุ (บำท/คน/ครัง้) ค่ำตอบแทนรำยเดือน (บำท/คน/เดือน)

ปี 2563 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2562 ปี 2563 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2562

1 ประธานกรรมการบรหิาร 25,000 25,000 - -
2 กรรมการบรหิาร 20,000 20,000 - -

2.2 คณะกรรมกำรบริหำร
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ล าดบั คา่ตอบแทน
เบีย้ประชมุ (บำท/คน/ครัง้) ค่ำตอบแทนรำยเดือน (บำท/คน/เดือน)

ปี 2563 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2562 ปี 2563 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2562

1 ประธานกรรมการสรรหา
และพจิารณาคา่ตอบแทน

25,000 25,000 - -

2 กรรมการสรรหาและ
พจิารณาคา่ตอบแทน

20,000 20,000 - -

2.3 คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
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เงื่อนไข
- กรรมการทีด่ ารงต าแหน่งมากกวา่หนึ่งต าแหน่งจะไดร้บั“ คา่ตอบแทนรายเดอืน ”จากต าแหน่ง

ทีม่คีา่ตอบแทนสงูทีส่ดุเพยีงต าแหน่งเดยีว

- “คา่ตอบแทนรายเดอืน” กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการตรวจสอบไดร้บั ในฐานะ
กรรมการบรษิทั

- กรรมการทีไ่ดร้บัคา่ตอบแทนในฐานะพนกังานของบรษิทัจะไมม่สีทิธริบั“ คา่ตอบแทนราย
เดอืน ”ในฐานะกรรมการบรษิทั

- อตัราคา่ตอบแทนตามทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ในครัง้นี้ให้มผีลใชบ้งัคบัไปจนกวา่ที่
ประชมุผูถ้อืหุน้คราวถดัไปจะมมีตใิหแ้กไ้ขเปลีย่นแปลงเป็นอยา่งอื่น
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วำระท่ี 8
ควำมเหน็ของคณะกรรมกำร
คณะกรรมการเหน็ควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถ้อืหุ้นประจ าปี 2563 พจิารณาอนุมตัิการก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทโดยก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและ
กรรมการชุดยอ่ยของบรษิทัประจ าปี 2563 เป็นจ านวนวงเงนิไมเ่กนิ 9,420,000 บาท และอนุมตักิาร
จ่ายโบนสักรรมการจากผลการด าเนินงานประจ าปีสิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ใหแ้ก่กรรมการ
บรษิทั เป็นเงนิจ านวนไมเ่กนิ 1,000,000 บาท โดยมรีายละเอยีดตามทีไ่ดก้ลา่วขา้งตน้

มติในวาระนี้จะต้องได้รบัการอนุมตัิด้วยคะแนนเสยีง ไม่น้อยกว่าสองในสาม ของจ านวนเสยีง
ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุม

มติของท่ีประชมุผูถื้อหุ้นในระเบียบวำระน้ี
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พิจำรณำอนุมติักำรแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี

และก ำหนดค่ำตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทั

ประจ ำปี 2563
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วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล
ตามมาตรา 120 แหง่ พ.ร.บ.บรษิทัมหาชนจ ากดั และขอ้บงัคบัขอ้ 36 ก าหนดใหท้ีป่ระชุม

สามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดจ านวนเงนิคา่สอบบญัชขีองบรษิทัทุกปี ใน
การแต่งตัง้ผูส้อบบญัชจีะแต่งตัง้ผูส้อบบญัชคีนเดมิอกีกไ็ด้

ทัง้นี้ คณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาแลว้เหน็ควรเสนอใหท้ีป่ระชุมสามญัผู้ถอืหุน้ประจ าปี
2563 พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี PwC เป็นส านกังานสอบบญัชขีองบรษิทั ส าหรบัรอบ
ระยะเวลาบญัชสีิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 โดยก าหนดใหผู้ส้อบบญัชคีนใดคนหนึ่ง
ดงัต่อไปนี้ เป็นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทั
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1. นำยกฤษณ์ ชชัวำลยว์งศ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่5016 
(เป็นผูส้อบบญัชใีหก้บับรษิทัมาแลว้ 2 ปี 
แต่ไมเ่คยเป็นผูล้งลายมอืชือ่ในงบการเงนิ) และ/หรอื

2. นำงสำวสินสิริ ทงัสมบติั      ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่7352 
(ไมเ่คยเป็นผูส้อบบญัชใีหก้บับรษิทัมาก่อน) และ/หรอื

3. นำยวิเชียร ก่ิงมนตรี ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่3977 
(ไมเ่คยเป็นผูส้อบบญัชใีหก้บับรษิทัมาก่อน)
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วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล

ในกรณีทีผู่ส้อบบญัชทีีม่รีายนามขา้งตน้ ไมส่ามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ให้ PwC
แต่งตัง้ผูส้อบบญัชรีายอื่นของ PwC ซึง่มคีณุสมบตัเิหมาะสมในการตรวจสอบ
บัญชีให้แก่บริษัท  เข้าท าห น้าที่ เ ป็นผู้สอบบัญชีของบริษั ทแทนได ้
รำยละเอียดประวติัโดยสงัเขปของผูส้อบบญัชีทัง้ 3 รำย ปรำกฏตำม ส่ิงท่ี
ส่งมำด้วย 4
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วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล

ทัง้นี้ ไดพ้จิารณาก าหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชปีระจ าปี 2563 เป็นจ านวนเงนิ 2,190,000 บาท
คา่ตอบแทนของผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 

2563 เมือ่เปรยีบเทยีบกบัคา่ตอบแทนของผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สดุ 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 เป็นดงันี้

ค่ำตอบแทนผูส้อบบญัชี ปี 2563 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2562
1. คา่สอบบญัชขีองบรษิทั 2,190,000 บาท 2,850,000 บาท
2. คา่บรกิารอื่นๆ - -
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การแต่งตัง้ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัและการก าหนดค่าสอบบญัชขีา้งตน้ไดผ้่านความเหน็ชอบ
จากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติและ
ประสบการณ์การท างานของผูส้อบบญัช ีจากการพจิารณาเหน็วา่ PwC เป็นส านกังานสอบบญัชทีี่
มคีวามเป็นอสิระ มคีวามเชีย่วชาญในการสอบบญัช ีและคา่สอบบญัชทีีเ่สนอมคีวามเหมาะสม

ทัง้นี้  ผู้สอบบัญชีทัง้ 3 ท่านดังกล่าว ไม่มีรายใดปฏิบัติหน้าที่เกิน 7 ปี รวมถึงไม่มี
ความสมัพนัธ ์หรอืมสี่วนไดเ้สยีกบับรษิทั บรษิทัย่อยของบรษิทั กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูถ้อืหุน้
รายใหญ่ หรอืบุคคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่าว

อนึ่ง ผู้สอบบญัชขีองบรษิทัย่อยของบรษิทัจะเป็นผู้สอบบญัชจีากส านักงานบญัชเีดยีวกบั
บรษิทั



Strictly Private & Confidential80

วำระท่ี 9
วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล

ทัง้นี้ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่ ทจ. 28/2563 เรื่อง การจดัท าและส่งงบ
การเงนิไตรมาสที ่1 ปี 2563 ของบรษิทัทีไ่ม่สามารถจดัประชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจ าปี เนื่องจาก
สถานการณ์การระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 หรอืโรคโควดิ 19 (Coronavirus Disease 
2019 (COVID-19)) ก าหนดวา่ในกรณีทีบ่รษิทัฯ ไมส่ามารถจดัการประชุมสามญัผูถ้อืหุ้น เพือ่แต่งตัง้
ผูส้อบบญัชปีระจ าปี 2563 ได ้ใหบ้รษิทัฯ สง่งบการเงนิไตรมาสที ่1 ประจ าปี 2563 ซึง่ผา่นการสอบ
ทานจากผูส้อบบญัชทีีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงานก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์และ
ไดร้บัการแต่งตัง้โดยทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ แทนได ้ในการนี้ บรษิทัฯ จงึขอแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้
ทราบว่าทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ครัง้ที ่1/2563 เมื่อวนัที ่31 มกราคม 2563 ไดม้มีตแิต่งตัง้ 
PwC ใหเ้ป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ประจ าปี 2563 และท าหน้าทีส่อบทานงบการเงนิไตรมาสที ่1 
ประจ าปี 2563
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ควำมเหน็ของคณะกรรมกำร
คณะกรรมการเหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตั ิ(1) แต่งตัง้ผูส้อบบญัชซีึง่มรีายชือ่
ดงัต่อไปนี้ จาก PwC เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 
2563 และ (2) ก าหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชขีองบรษิทัประจ าปี 2563 เป็นจ านวนเงนิไมเ่กนิ 
2,190,000 บาท

1. นายกฤษณ์ ชชัวาลยว์งศ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่5016 และ/หรอื 
2. นางสาวสนิสริ ิทงัสมบตั ิ      ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่7352 และ/หรอื
3. นายวเิชยีร กิง่มนตร ี ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่3977 
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มตใินวาระนี้จะตอ้งไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีง ขา้งมาก ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้
ถอืหุน้ทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน

มติของท่ีประชมุผูถื้อหุ้นในระเบียบวำระน้ี
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พิจำรณำอนุมติักำรแก้ไขข้อบงัคบัของบริษทั 

ข้อ 24 และ ข้อ 31
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ตามทีไ่ดม้กีารออกพระราชก าหนดวา่ดว้ยการประชุมผา่นสือ่อเิลก็ทรอนิกส์ พ.ศ .2563
(“พระราชก าหนดฯ”) และพระราชก าหนดฯ ดงักล่าวมผีลใหป้ระกาศคณะรกัษาความ
สงบแหง่ชาติ ฉบบัที่ 74/2557 เรือ่งการประชุมผา่นสือ่อเิลก็ทรอนิกส์ ลงวนัที่ 27
มถิุนายน 2557 เป็นอนัยกเลกิ ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึตอ้งด าเนินการแกไ้ขขอ้บงัคบัให้
สอดคลอ้งกบัการแกไ้ขกฎหมาย รวมถงึเพือ่เป็นการอ านวยความสะดวกต่อการบรหิาร
จดัการและการด าเนินงานของบรษิทั ตามรายละเอยีด ดงันี้
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ข้อควำมเดิม ข้อควำมใหม่
ข้อ 24
ในการประชุมคณะกรรมการ ตอ้งมกีรรมการมาประชุมไมน้่อย
กวา่กึง่หนึ่ง (1/2) ของจ านวนกรรมการทัง้หมดจงึจะครบองค์
ประชุม และใหป้ระธานกรรมการท าหน้าทีเ่ป็นประธานในที่
ประชุมคณะกรรมการ

ในกรณีทีป่ระธานกรรมการไมอ่ยูใ่นทีป่ระชุมหรอืไมส่ามารถ
ปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้และมรีองประธานกรรมการอยู ่ใหร้องประธาน
กรรมการเป็นประธานทีป่ระชุม แต่ถา้ไมม่รีองประธานกรรมการ
หรอืมแีต่ไมอ่ยูใ่นทีป่ระชุมนัน้หรอืไมส่ามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ให้
กรรมการซึง่มาประชุมเลอืกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่
ประชุม

ข้อ 24
ในการประชุมคณะกรรมการ ตอ้งมกีรรมการมาประชุมไมน้่อย
กวา่กึง่หนึ่ง (1/2) ของจ านวนกรรมการทัง้หมดจงึจะครบองค์
ประชุม และใหป้ระธานกรรมการท าหน้าทีเ่ป็นประธานในที่
ประชุมคณะกรรมการ

ในกรณีทีป่ระธานกรรมการไมอ่ยูใ่นทีป่ระชุมหรอืไมส่ามารถ
ปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้และมรีองประธานกรรมการอยู ่ใหร้องประธาน
กรรมการเป็นประธานทีป่ระชุม แต่ถา้ไมม่รีองประธานกรรมการ
หรอืมแีต่ไมอ่ยูใ่นทีป่ระชุมนัน้หรอืไมส่ามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ให้
กรรมการซึง่มาประชุมเลอืกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่
ประชุม
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การวนิิจฉยัชีข้าดของทีป่ระชุมคณะกรรมการใหถ้อืเสยีงขา้งมาก 

กรรมการคนหนึ่งมเีสยีงหนึ่ง (1) เสยีงในการลงคะแนน เวน้แต่
กรรมการซึง่มสีว่นไดเ้สยีในเรือ่งใดเรือ่งหนึ่งไมม่สีทิธอิอกเสยีง
ลงคะแนนในเรือ่งนัน้ และถา้คะแนนเสยีงเท่ากนั ใหป้ระธานในที่
ประชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึ่ง (1) เพือ่เป็นเสยีงชีข้าด

การวนิิจฉยัชีข้าดของทีป่ระชุมคณะกรรมการใหถ้อืเสยีงขา้งมาก

กรรมการคนหนึ่งมเีสยีงหนึ่ง (1) เสยีงในการลงคะแนน เวน้แต่
กรรมการซึง่มสีว่นไดเ้สยีในเรือ่งใดเรือ่งหนึ่งไมม่สีทิธอิอกเสยีง
ลงคะแนนในเรือ่งนัน้ และถา้คะแนนเสยีงเท่ากนั ใหป้ระธานในที่
ประชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึ่ง (1) เพือ่เป็นเสยีงชีข้าด 
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ในกรณีเป็นการประชุมคณะกรรมการผา่นสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์กรรมการ
ทีเ่ขา้รว่มประชุมทัง้หมดจะตอ้งอยูใ่นราชอาณาจกัร โดยกรรมการที่
เขา้รว่มประชุมอยา่งน้อยหนึ่งในสาม (1/3) ขององคป์ระชุมตอ้งอยูใ่นที่
ประชุมแหง่เดยีวกนั ทัง้นี้ การประชุมคณะกรรมการผา่นสื่อ
อเิลก็ทรอนิกสจ์ะตอ้งกระท าผา่นระบบการควบคุมการประชมุทีม่ ี
กระบวนการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัดา้นสารสนเทศโดยใหม้กีาร
บนัทกึเสยีงหรอืทัง้เสยีงและภาพของกรรมการทีเ่ขา้รว่มประชุม 
(แลว้แต่กรณี) ทุกคนตลอดระยะเวลาทีม่กีารประชุม รวมทัง้ขอ้มลู
จราจรทางคอมพวิเตอรท์ีเ่กดิจากการบนัทกึดงักล่าว และระบบ
ควบคุมการประชุมตอ้งมอีงคป์ระกอบพืน้ฐานเป็นไปตามประกาศ
กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร เรือ่ง มาตรฐานการ
รกัษาความมัน่คงปลอดภยัของการประชุมผา่นสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์
พ.ศ.2557 (รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ)

ในกรณีเป็นกำรประชมุคณะกรรมกำรผำ่นส่ืออิเลก็ทรอนิกสใ์ห้
ด ำเนินกำรตำมหลกัเกณฑ ์วิธีกำร เงื่อนไขและมำตรฐำน ตำม
กฎหมำย กฎเกณฑ ์ระเบียบ และ/หรือค ำสัง่ใดๆ ท่ีเก่ียวข้องซ่ึงมี
ผลบงัคบัใช้ ณ วนัประชุมคณะกรรมกำรครัง้นัน้
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ข้อควำมเดิม ข้อควำมใหม่
ข้อ 31
คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมสามญั
ประจ าปีภายในสี่ (4) เดอืน นบัแต่วนัสิน้สุดของรอบปีบญัชขีองบรษิทั

การประชุมผูถ้อืหุน้คราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ใหเ้รยีกวา่การประชุม
วสิามญั โดยคณะกรรมการจะเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชุม
วสิามญัเมือ่ใดกไ็ดสุ้ดแต่จะเหน็สมควร

ข้อ 31
คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมสามญั
ประจ าปีภายในสี่ (4) เดอืน นบัแต่วนัสิน้สุดของรอบปีบญัชขีองบรษิทั

การประชุมผูถ้อืหุน้คราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ใหเ้รยีกว่าการประชุม
วสิามญั โดยคณะกรรมการจะเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชุม
วสิามญัเมือ่ใดกไ็ดสุ้ดแต่จะเหน็สมควร

ในกรณีเป็นกำรประชมุผูถื้อหุ้นผำ่นส่ืออิเลก็ทรอนิกสใ์ห้
ด ำเนินกำรตำมหลกัเกณฑ ์วิธีกำร เงื่อนไขและมำตรฐำน ตำม
กฎหมำย กฎเกณฑ ์ระเบียบ และ/หรือค ำสัง่ใดๆ ท่ีเก่ียวข้องซ่ึงมี
ผลบงัคบัใช้ ณ วนัประชุมผูถ้ือหุ้นครัง้นัน้
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ผูถ้อืหุน้คนหนึ่งหรอืหลายคนซึง่มหีุน้นบัรวมกนัไดไ้มน้่อยกวา่
รอ้ยละสบิ (10) ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด จะเขา้ชือ่
กนัท าหนงัสอืขอใหค้ณะกรรมการเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการ
ประชุมวสิามญัเมือ่ใดกไ็ด ้แต่ตอ้งระบุเรือ่งและเหตุผลในการที่
ขอใหเ้รยีกประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสอืดงักล่าวดว้ย ในกรณี
เชน่นี้ คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้ภายในสีส่บิ
หา้ (45) วนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัหนงัสอืจากผูถ้อืหุน้

ผูถ้อืหุน้คนหนึ่งหรอืหลายคนซึง่มหีุน้นบัรวมกนัไดไ้มน้่อยกวา่
รอ้ยละสบิ (10) ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด จะเขา้ชือ่กนั
ท าหนงัสอืขอใหค้ณะกรรมการเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการ
ประชุมวสิามญัเมือ่ใดกไ็ด ้แต่ตอ้งระบุเรือ่งและเหตุผลในการที่
ขอใหเ้รยีกประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสอืดงักล่าวดว้ย ในกรณี
เชน่นี้ คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้ภายในสีส่บิ
หา้ (45) วนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัหนงัสอืจากผูถ้อืหุน้
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ข้อควำมเดิม ข้อควำมใหม่
ในกรณีทีค่ณะกรรมการไมจ่ดัใหม้กีารประชุมภายในก าหนด
ระยะเวลาตามวรรคสำม ผูถ้อืหุน้ทัง้หลายซึง่เขา้ชือ่กนัหรอื
ผูถ้อืหุน้คนอื่นๆ รวมกนัไดจ้ านวนหุน้ตามทีบ่งัคบัไวน้ัน้จะเรยีก
ประชุมเองกไ็ดภ้ายในสีส่บิหา้ (45) วนั นบัแต่วนัครบก าหนด
ระยะเวลาตามวรรคสำม ในกรณีเชน่นี้ ใหถ้อืวา่เป็นการประชุม
ผูถ้อืหุน้ทีค่ณะกรรมการเรยีกประชุม โดยบรษิทัตอ้งรบัผดิชอบ
คา่ใชจ้่ายอนัจ าเป็นทีเ่กดิจากการจดัใหม้กีารประชุมและอ านวย
ความสะดวกตามสมควร

ในกรณีทีค่ณะกรรมการไมจ่ดัใหม้กีารประชุมภายในก าหนด
ระยะเวลาตามวรรคส่ี ผูถ้อืหุน้ทัง้หลายซึง่เขา้ชือ่กนัหรอื
ผูถ้อืหุน้คนอื่นๆ รวมกนัไดจ้ านวนหุน้ตามทีบ่งัคบัไวน้ัน้จะเรยีก
ประชุมเองกไ็ดภ้ายในสีส่บิหา้ (45) วนันบัแต่วนัครบก าหนด
ระยะเวลาตามวรรคส่ี ในกรณีเชน่นี้ ใหถ้อืวา่เป็นการประชุม
ผูถ้อืหุน้ทีค่ณะกรรมการเรยีกประชุม โดยบรษิทัตอ้งรบัผดิชอบ
คา่ใชจ้่ายอนัจ าเป็นทีเ่กดิจากการจดัใหม้กีารประชุมและอ านวย
ความสะดวกตามสมควร
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ในกรณีทีป่รากฏวา่การประชุมผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นการเรยีกประชุม
เพราะผูถ้อืหุน้ตามวรรคส่ีครัง้ใดจ านวนผูถ้อืหุน้ซึง่มารว่ม
ประชุมไมค่รบเป็นองคป์ระชุมตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัฉบบั
นี้ ผูถ้อืหุน้ตามวรรคสีต่อ้งรว่มกนัรบัผดิชอบชดใชค้า่ใชจ้่ายที่
เกดิจากการจดัใหม้กีารประชุมในครัง้นัน้ใหแ้ก่บรษิทั

ในกรณีทีป่รากฏวา่การประชุมผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นการเรยีกประชุม
เพราะผูถ้อืหุน้ตามวรรคห้ำครัง้ใดจ านวนผูถ้อืหุน้ซึง่มารว่ม
ประชุมไมค่รบเป็นองคป์ระชุมตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัฉบบั
นี้ ผูถ้อืหุน้ตามวรรคหา้ตอ้งรว่มกนัรบัผดิชอบชดใชค้า่ใชจ้่ายที่
เกดิจากการจดัใหม้กีารประชุมในครัง้นัน้ใหแ้ก่บรษิทั



Strictly Private & Confidential92

วำระท่ี 10
ควำมเหน็ของคณะกรรมกำร
คณะกรรมการเหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตักิารแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้
24 และขอ้ 31 เรือ่งการประชุมคณะกรรมการบรษิทัและการประชมุผูถ้อืหุน้ ตามรายละเอยีดขา้งตน้
และเหน็สมควรใหก้ าหนดใหบุ้คคลทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมายในการจดทะเบยีนแกไ้ขเพิม่เตมิ
ขอ้บงัคบัของบรษิทัทีก่รมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย์ มอี านาจแกไ้ขและเพิม่เตมิถอ้ยค า
เพือ่ใหเ้ป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบยีน และมอี านาจด าเนินการตามค าสัง่ของนายทะเบยีนเพือ่ให้
การจดทะเบยีนเสรจ็สมบรูณ์

มตใินวาระนี้จะต้องไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีง ไม่น้อยกว่าสามในสี ่ของจ านวนเสยีง
ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน

มติของท่ีประชมุผูถื้อหุ้นในระเบียบวำระน้ี
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พิจำรณำเรื่องอ่ืนๆ (ถ้ำมี)
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ขอกรำบขอบพระคณุ
ผูเ้ข้ำร่วมประชมุทกุท่ำน

THANK YOU


