
บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอ็นเนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน)  

วนัท่ี 28 เมษำยน 2564 เวลำ 14:00 น.

ด ำเนินกำรประชุมผำ่นส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) ถำ่ยทอดสดจำกหอ้งประชุมของบริษัท ชัน้ 7 อำคำรไอทีเอฟ ทำวเวอร์ เลขท่ี 140/6 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ ์เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร

กำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2564
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ทุนจดทะเบียน 5,487,999,980.00 บาท
(หา้พนัสีร่อ้ยแปดสบิเจด็ลา้นเกา้แสนเกา้หมืน่เกา้พนัเกา้รอ้ยแปดสบิบาท)

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

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

มลูค่ำหุ้นท่ีตรำไว้ หุน้ละ 0.50 บาท (หา้สบิสตางค)์

ข้อมลูของบริษทัฯ ณ ปัจจบุนั
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คณะกรรมกำรบริษทั (ท่ีเข้ำประชมุวนัน้ี)

1. นำยจรญู อินทจำร

ต าแหน่ง กรรมการอสิระ และรองประธานกรรมการ
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คณะกรรมกำรบริษทั (ท่ีเข้ำประชมุวนัน้ี)

2. นำงสำวชลธิชำ จิตรำอำภรณ์

ต าแหน่ง กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

3. นำงพชันี สธีุวิตำนันท์

ต าแหน่ง กรรมการอสิระ ประธานคณะกรรมการสรรหา

และพจิารณาคา่ตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ 
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คณะกรรมกำรบริษทั (ท่ีเข้ำประชมุวนัน้ี)

4. นำยนึกรกั ใบเงิน

ต าแหน่ง กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ

และกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน

5. นำงสำวจิรฐำ ทรงเมตตำ

ต าแหน่ง กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบรหิาร

และกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน
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คณะกรรมกำรบริษทั (ท่ีเข้ำประชมุวนัน้ี)

6. นำยธีรวฒิุ ทรงเมตตำ

ต าแหน่ง กรรมการ และรองประธานคณะกรรมการบรหิาร

7. นำยพรเมตต ์ทรงเมตตำ

ต าแหน่ง กรรมการ และกรรมการบรหิาร
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คณะกรรมกำรบริษทั (ท่ีเข้ำประชมุวนัน้ี)

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. ผูบ้ริหำรท่ีเข้ำรว่มประชมุ

2. ผูส้อบบญัชี : บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั

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

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

- ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

- ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบตัิห น้าที่ได ้
ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานในทีป่ระชุม 

- ถ้าไม่มรีองประธานกรรมการ หรอืมแีต่ไม่อยู่ในที่ประชุม หรอืไม่สามารถปฏบิตัิ
หน้าทีไ่ด ้ใหท้ีป่ระชุมเลอืกผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในทีป่ระชุม

ประธำนท่ีประชมุผูถ้ือหุ้น
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กำรด ำเนินกำรประชมุ
1. การออกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชุม ผูถ้อืหุน้ทุกคนจะมคีะแนนเสยีงเท่ากบัจ านวนหุน้ทีต่นถอื 

โดยใหน้บัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสยีง
2. กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และผู้ร ับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายก าหนด

ใหป้ฏบิตักิารลงคะแนนเสยีง ผ่ำนระบบ E-Voting โดยท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระไดเ้มื่อจบ
การน าเสนอในแต่ละวาระ และประธานทีป่ระชุมจะใหท้ีป่ระชุมออกเสยีงลงคะแนน โดยระบบจะเปิดให้
ลงคะแนนเสียงในแต่ละวำระเป็นเวลำ 1 นำที 

ท่านสามารถกดเลอืกลงคะแนน เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย หรืองดออกเสียง อย่ำงใดอย่ำงหน่ึง
เท่ำนัน้ โดยกรณีที่ท่านไม่ได้กดเลือกลงคะแนน ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็น เห็นด้วย 
อตัโนมตัิ
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กำรด ำเนินกำรประชมุ
ในกำรลงคะแนนเสียงส ำหรบัทุกวำระ หากผูถ้ือหุน้มไิดแ้สดงเจตนาว่า ไม่เหน็ด้วย หรือ งดออก
เสยีง ใหถ้อืวา่ผูถ้อืหุน้เหน็ชอบหรอืเหน็ดว้ยตามจ านวนเสยีงของท่านต่อมตทิีน่ าเสนอ 

ใน กำรรวมผลคะแนน บรษิทัจะน าคะแนนเสยีงที่ไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง หกัออกจากคะแนน
เสยีงทัง้หมด และสว่นทีเ่หลอืจะถอืวา่เป็นคะแนนเสยีงทีเ่หน็ดว้ย 
ทัง้น้ี การลงมตใินการประชุมครัง้น้ี เป็นการลงมตแิบบเปิดเผย ไมใ่ชก่ารลงมตแิบบลบั
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กำรด ำเนินกำรประชมุ
3. กรณีผู้ถือหุ้นที่ท า หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม หรือมอบให้

กรรมการหรอืกรรมการอิสระออกเสยีง และก าหนดให้ผู้รบัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความ
ประสงคข์องผูถ้อืหุน้หรอืผูม้อบฉันทะ ผูร้บัมอบฉนัทะจะลงคะแนนเสยีงตามความประสงค์ของผูถ้อืหุน้
หรอืผูม้อบฉนัทะ

กรณีผู้ถือหุ้นที่ท า หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ในกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตัง้
คสัโตเดยีนในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ สามารถแยกลงคะแนน เหน็ดว้ย ไม่เหน็ด้วย หรอื
งดออกเสยีง คราวเดยีวกนัในแต่ละวาระ โดยแยกเสยีงทีจ่ะท าการลงคะแนนเท่ากบัจ านวนหุน้ทีต่นถอื
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กำรด ำเนินกำรประชมุ
4. ภายใตข้อ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 35 (1) ก าหนดว่า “ในกรณีปกต ิใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมาก

ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนโดยให้นับหน่ึงหุ้นเป็นเสยีงหน่ึง ถ้ ามคีะแนนเสยีง
เทา่กนัใหป้ระธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีหน่ึงเสยีงเป็นเสยีงชีข้าด” 

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

5. คะแนนเสยีงของจ านวนผูถ้อืหุน้ในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากนั เน่ืองจากการทยอยลงทะเบยีน
เขา้สู่ระบบการประชุมของผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉันทะ ท าใหจ้ านวนผูเ้ขา้ร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่
เทา่กนั

6. ในการนับคะแนนเสยีงครัง้น้ี เพื่อความถูกต้อง และโปร่งใส บรษิทัไดม้อบหมายที่ปรกึษา
กฎหมายจากบรษิทั ฮนัตนั แอนดรสู ์เคริท์ (ไทยแลนด)์ จ ากดั คอื คณุวริษำ โสภณพิศ เป็นสกัขพียาน
ในการนบัคะแนนเสยีง
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กำรด ำเนินกำรประชมุ
7. ก่อนลงมตใินแต่ละวาระ ท่านประธานจะเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมซกัถามในประเดน็ที่

เกี่ยวข้องกับวาระนัน้ๆ ตามความเหมาะสม โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รบัมอบฉันทะสำมำรถท ำกำร
สอบถำม หรือแสดงควำมคิดเหน็ได้ผำ่นระบบกำรประชุม โดยเลือกใช้วิธีกำรอย่ำงใดอย่ำงหน่ึง 
ไดแ้ก่    (1) การพมิพค์ าถาม / ขอ้เสนอแนะ และกดสง่ผา่นระบบ Chat หรือ

(2) การสนทนาสดดว้ยระบบเสยีงหรอืเสยีงและภาพ ใหก้ดเลอืกทีส่ญัลกัษณ์ Raise Hand

และรอสกัครู่ เมื่อไดร้บัสญัญาณจากผูด้ าเนินการประชุมแล้วจงึเปิด ไมโครโฟน เพื่อท าการสอบถาม
หรอืแสดงความเหน็

ทัง้น้ี ให้ แจ้งชือ่และนามสกลุ และระบสุถานะว่าเป็นผูถื้อหุ้นหรือผูร้บัมอบฉันทะ ด้วยทุกครัง้
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กำรด ำเนินกำรประชมุ
ในกรณีที ่ค ำถำมหรือควำมเหน็เป็นประเดน็ท่ีอยู่นอกเหนือจำกวำระท่ีก ำลงัพิจำรณำอยู่ 

ประธานฯ จะน าไปตอบในวาระทีเ่กีย่วขอ้งหรอืในชว่งทา้ยของการประชุม 

อย่างไรกต็าม ในกรณีที ่ค ำถำมไม่เก่ียวข้องกบัวำระใดๆ ในกำรประชุมครัง้น้ี บรษิทัฯ จะ
สรุปประเดน็ค าถามและค าตอบไวเ้ป็นเอกสารแนบทา้ยรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ซึ่งจะเผยแพร่ผ่าน
เวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ ภายใน 14 วนันบัแต่การประชุมเสรจ็สิน้ 

ทัง้น้ี ขอความกรณุาทา่นผูถ้อืหุน้ใหค้วามเหน็ หรอืสอบถามอยา่งกระชบั และงดเวน้การซกัถาม
หรอืแสดงความเหน็ในประเด็นที่ซ ้ากนั เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย จงึขอความ
กรณุาผูถ้อืหุน้โปรดใหค้วามรว่มมอืเพื่อใหก้ารประชุมเป็นไปดว้ยดแีละเพื่อเป็นการบรหิารการประชุมให้
อยูใ่นเวลาทีก่ าหนด
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วำระท่ี 1

เรื่องท่ีประธำนแจ้งให้ท่ีประชุมทรำบ
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วำระท่ี 2

พิจำรณำรบัรองรำยงำนกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุ้น 

ประจ ำปี 2563 เมื่อวนัท่ี 31 กรกฎำคม 2563
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วำระท่ี 2

วตัถปุระสงคแ์ละเหตุผล

บรษิัทได้จดัประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 เมื่อวนัที่ 31 กรกฎาคม 2563
โดยบรษิัทได้จดัท ารายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นดงักล่าวแล้ว และได้จดัส่ง
ส าเนารายงานการประชุมให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลำด
หลกัทรพัยฯ์”) และกระทรวงพาณิชยภ์ายในระยะเวลาทีก่ฎหมายก าหนดเรยีบร้อย
แลว้ รายละเอียดปรากฏตามสิง่ทีส่่งมาด้วย 1
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วำระท่ี 2
ควำมเหน็ของคณะกรรมกำร

คณะกรรมการเหน็ว่า รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2563 เมื่อวนัที ่
31 กรกฎาคม 2563 ได้มกีารบนัทกึไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเหน็สมควร
เสนอใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้รบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 
2563 ซึง่ประชุมเมือ่วนัที ่31 กรกฎาคม 2563 ดงักล่าว 

มตใินวาระนี้จะต้องได้รบัการรบัรองด้วยคะแนนเสยีง ข้ำงมำก ของจ านวนเสยีง
ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน

มติของท่ีประชมุผูถ้ือหุ้นในระเบียบวำระน้ี
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วำระท่ี 3

รบัทรำบรำยงำนของคณะกรรมกำรบริษทั

เก่ียวกบัผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั

ประจ ำปี 2563



Strictly Private & Confidential23

วำระท่ี 3

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล

บรษิทัไดส้รปุผลการด าเนินงานและการเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัทีเ่กดิขึน้

ในรอบปี 2563 ไวใ้นรายงานประจ าปี 2563 แลว้

รายละเอียดปรากฏตามสิง่ทีส่่งมาด้วย 2



A  Portfolio ธุรกจิ ACE ในประเทศไทย

ประเภทโรงไฟฟ้า

ชวีมวล กา๊ซธรรมชาติ ขยะ พลงังานแสงอาทติย ์ หลุมฝังกลบ

สดัส่วนการถอืหุน้ 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

โครงการปัจจุบนั +

โครงการทีก่ าลงั

พฒันา

12+14+1/1 1+0 2+0 4+1 1+0

ก าลงัการผลติ 

(เมกะวตัต)์

สญัญาซือ้ขาย

ไฟฟ้า ให ้กฟภ. 

กฟผ. และ ลูกคา้

อุตสาหกรรม

(เมกะวตัต)์

116

201.9
114.35

5.08

0.24

12.0

รวม: 317.9/1 รวม: 114.35 รวม: 12.0

รวม: 5.32/2

94.5

164.31 90 8.9

รวม: 258.81/1
รวม: 90 รวม: 8.9

รวม: 5.32

/1

/1

COD:            247.43

Pipeline:       202.14

รวม:           449.57

COD:            21

Pipeline:       16/1

รวม:           37/1

COD:            198.48

Pipeline:       164.55

รวม:          363.03

100.0%

ธุรกจิโรงไฟฟ้า ธุรกจิอืน่

5.08

0.24

หมายเหตุ: /1 รวมก ำลงักำรผลติ APP 9.9 เมกะวตัต ์

/2 สญัญำซือ้ขำยไฟฟ้ำกบัลกูคำ้อตุสำหกรรม โครงกำรปัจจบุนั โครงกำรทีอ่ยู่ระหว่ำงกำรพฒันำ + รอกำรพฒันำ

ภาพรวมการประกอบธุรกจิของกลุ่มบรษิทัฯ ณ 31 ธนัวาคม 2563
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4,833

1,417
1,635

547

4,951

1,626

1,865

815

4,988

1,791

2,233

1,508

25

หน่วย: ลา้นบาท

ผลการด าเนินงานประจ าปี

2561 2562 2563 2561 2562 2563 2561 2562 2563 2561 2562 2563

ก าไรข ัน้ตน้ (Gross Profit) ก าไรกอ่นดอกเบีย้ ภาษแีละ

คา่เสือ่มราคา (EBITDA)
ก าไรสุทธ ิ(Net Profit)รายได ้(Revenue)

+2.4% 

YoY

+0.7% 

YoY

+14.7% 

YoY

+10.1% 

YoY

+14.0% 

YoY

+19.7% 

YoY

+85.0% 

YoY

+49.0% 

YoY



Strictly Private & Confidential26
26

หน่วย: ลา้นบาท

ฐานะการเงินรวม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม

13,887 14,145

16,430

7,798

2,995
3,948

5,572

10,793

11,9931.40x

0.28x
0.33x

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

2561 2562 2563

สนิทรพัย ์

หนีส้นิทีม่ภีำระดอกเบีย้

สว่นของเจำ้ของ

IBD/E
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วำระท่ี 3

ควำมเหน็ของคณะกรรมกำร

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอรายงานผลการด าเนินงานของบรษิัทในปี 2563 
เพือ่ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้รบัทราบ

วาระนี้เป็นวาระแจง้เพือ่ทราบ จงึไมม่กีารลงคะแนนเสยีง

มติของท่ีประชมุผูถ้ือหุ้นในระเบียบวำระน้ี
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วำระท่ี 4

พิจำรณำอนุมติังบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน

และงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ ประจ ำปี 2563

ส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563
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วำระท่ี 4

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล

เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 112 ของพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่
ไดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) (“พ.ร.บ. บริษทัมหำชนจ ำกดั”) และขอ้บงัคบัของบรษิทัขอ้ 38 ซึ่ง
ก าหนดใหบ้รษิทัจะต้องจดัท างบดุลและบญัชกี าไรขาดทุน ณ วนัสิ้นสุดของรอบปีบญัชเีพื่อ
เสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัใินการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 

ในการน้ี บรษิทัได้จดัท างบแสดงฐานะทางการเงนิ และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็ของบรษิัท 
ประจ าปี 2563 ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 รายละเอียด
ปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2563 ของบริษทั ตามสิง่ทีส่่งมาด้วย 2
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วำระท่ี 4

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล

งบแสดงฐานะทางการเงนิ และงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ ประจ าปี 2563 ส าหรบัรอบ
ระยะเวลาบญัชสีิ้นสุดวนัที่ 31ธนัวาคม 2563 ดงักล่าว ได้ผ่านการตรวจสอบโดย
ผู้สอบบญัชีรบัอนุญาตจากบรษิัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
(“PwC”) ซึง่ไดร้บัการแต่งตัง้จากทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 ของบรษิทั 
และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้ร ับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการแลว้
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วำระท่ี 4

ควำมเหน็ของคณะกรรมกำร

คณะกรรมการเหน็สมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ือหุ้นพจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะ
ทางการเงนิ และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็ ประจ าปี 2563 ส าหรบัรอบระยะเวลา
บญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ดงักล่าว

มตใินวาระนี้จะต้องได้รบัการอนุมตัดิ้วยคะแนนเสยีง ข้ำงมำก ของจ านวนเสยีง
ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน

มติของท่ีประชมุผูถ้ือหุ้นในระเบียบวำระน้ี
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วำระท่ี 5

พิจำรณำอนุมติักำรจดัสรรก ำไรเป็นทนุส ำรองตำมกฎหมำย

และอนุมติักำรจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี ส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำน

ของบริษทัประจ ำปี 2563 และรบัทรำบกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล
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วำระท่ี 5

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล

ตามมาตรา 116 แห่งพ.ร.บ.บรษิทัมหาชนจ ากดั และขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 44 และขอ้ 45
ก าหนดว่าบรษิทัตอ้งจดัสรรเงนิก าไรสุทธปิระจ าปีสว่นหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไมน้่อยกว่ารอ้ยละ
หา้ ของก าไรสุทธปิระจ าปี หกัดว้ยยอดเงนิขาดทุนสะสมยกมา (ถา้ม)ี จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมี
จ านวนไมน้่อยกวา่รอ้ยละ10 ของทุนจดทะเบยีน 
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วำระท่ี 5

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล
คณะกรรมการจงึเหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรก าไร
สทุธปิระจ าปี 2563 เป็นทนุส ำรองตำมกฎหมำยเป็นจ ำนวน 26,025,834 บำท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 3.97
ของก าไรสทุธปิระจ าปี 2563 จ านวน 655,531,973 บาท 

เมือ่น าก าไรสทุธปิระจ าปี 2563 ดงักลา่ว หกัดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา จ านวน 135,015,300 บาท 
การจดัสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมายในครัง้น้ีจะคิดเป็นร้อยละ 5 ของก ำไรสทุธิประจ ำปีหกัด้วย
ยอดขำดทนุสะสมยกมำ ซึง่ครบตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษิทั 

โดยภายหลงัการจดัสรรดงักลา่วบริษทัจะมีเงินทนุส ำรองสะสมตำมกฎหมำยรวมจ ำนวน 26,025,834
บำท คิดเป็นร้อยละ 0.47 ของทุนจดทะเบียน 
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วำระท่ี 5

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล

นอกจากน้ี เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 พิจำรณำอนุมติักำรจ่ำยปันผล
ส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัประจ ำปี 2563 และก ำไรสะสม ในอตัรำหุ้นละ 0.048 บำท รวม
เ ป็นเ งินปันผลจ่ำยทั ้ง ส้ินไ ม่ เ กิน  488,447,998.08 บำท ซึ่ งจะจ่ ายบนฐานหุ้นจ านวนทั ้งสิ้ น 
10,175,999,960 หุ้น ซึ่งคดิเป็นร้อยละ 74.51 ของก าไรสุทธติามงบการเงนิเฉพาะกิจการประจ าปี 2563
และสอดคลอ้งกบันโยบายเงนิปันผลของบรษิทัในการจ่ายปันผลไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 30 ของก าไรสุทธติาม
งบการเงนิเฉพาะกจิการหลงัหกัภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลและทุนส ารองต่างๆ ตามกฎหมาย 
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วำระท่ี 5

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล

โดยในการพจิารณาการจา่ยเงนิปันผลแต่ละคราว บรษิทัไดพ้จิารณาโดยค านึงถงึปัจจยัต่าง ๆ เพือ่ก่อใหเ้กดิ
ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น เช่น ผลการด าเนินงานและฐานะการเงนิของบรษิัท แผนการลงทุนในแต่ละ
ช่วงเวลา ตามที่คณะกรรมการบรษิทัเห็นสมควรหรอืเห็นว่ามคีวามเหมาะสม และการจ่ายเงนิปันผลนัน้
จะตอ้งไมก่ระทบต่อการด าเนินงานปกตขิองบรษิทัอยา่งมนียัส าคญั 

ทัง้น้ี เน่ืองจากในปี 2563 บริษทัได้มีกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลจำกก ำไรสะสมท่ียงัไม่จดัสรร ณ 
วนัท่ี 31 มีนำคม 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วในอตัรำหุ้นละ 0.030 บำท รวมเป็นเงิน 305,279,998.80
บำท โดยบริษัทได้จ่ายเงนิปันผลดงักล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวนัที่ 15 มิถุนายน 2563 ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่4/2563 ซึง่ประชุมเมือ่วนัที ่15 พฤษภาคม 2563
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วำระท่ี 5

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล

ดงันัน้ คณะกรรมการจงึเหน็สมควรใหท้ี่ประชุมผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 พิจำรณำอนุมติักำรจ่ำยเงิน
ปันผลส่วนท่ีเหลือส ำหรบัปี 2563 จำกผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัส ำหรบังวดเดือนเมษำยน-ธนัวำคม 
2563 และก ำไรสะสมท่ียงัไม่จดัสรร ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษทัในอตัรำหุ้นละ 
0.018 บำท หรือคิดเป็นเงินปันผลจ่ำยทัง้ส้ินไม่เกิน 183,167,999.28 บำท โดยก าหนดวนัก าหนดรายชื่อผูถ้อื
หุน้ทีม่สีทิธไิดร้บัเงนิปันผลประจ าปี (Record Date) ในวนัที ่12 มนีาคม 2564 และมกี าหนดจ่ายเงนิปันผลใน
วนัที ่13 พฤษภาคม 2564 

อน่ึง การให้สทิธดิงักล่าวของบรษิทัยงัมคีวามไม่แน่นอน เน่ืองจากต้องไดร้บัการอนุมตัจิากที่ประชุม
สามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564
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วำระท่ี 5

รายละเอยีด

การจ่ายเงินปันผล

รอบปีบญัชสีิน้สุด

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม ปี 2563 (ปีทีเ่สนอ)

รอบปีบญัชสีิน้สุด

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม ปี 2562

1.ก าไร (ขาดทุน) สุทธ ิ(ตามงบการเงินเฉพาะกจิการ) (บาท) 655,531,973 (124,276,768)

2.จ านวนหุน้ (หุน้) 10,175,999,960 10,175,999,960

3. เงินปันผล (บาท ตอ่หุน้)

3.1 ปันผลระหว่างกาล 0.030 -

3.2 ปันผลประจ าปี 0.018 -

รวมปันผลทัง้สิน้ 0.048 -

4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายท ัง้สิน้ (บาท) 488,447,998.08 -

5.สดัส่วนการจ่ายเงินปันผลตอ่ก าไรสุทธ ิ 74.51 % -

เปรยีบเทยีบอตัราการจา่ยเงนิปันผลส าหรบัรอบปีบญัชสีิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563
กบัอตัราการจา่ยเงนิปันผลส าหรบัรอบปีบญัชสีิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562
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ควำมเหน็ของคณะกรรมกำร
คณะกรรมการเหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาดงัน้ี

ก.      พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมายเป็นจ านวน 26,025,834 บาท 
คดิเป็นรอ้ยละ 5 ของก าไรสุทธปิระจ าปีหกัดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา ซึ่งครบตามกฎหมายและข้อบงัคบั
ของบรษิทั โดยภายหลงัการจดัสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย บรษิทัจะมเีงนิทุนส ารองสะสมตาม
กฎหมายรวมจ านวน 26,025,834 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 0.47 ของทุนจดทะเบยีน
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ข.    พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับรอบ

ระยะเวลาบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และก าไรสะสมในอตัราหุน้ละ 0.048 บาท ซึ่งจะจ่ายบนฐาน
หุน้จ านวนทัง้สิน้ 10,175,999,960 หุน้ รวมเป็นเงนิปันผลจ่ายทัง้สิน้ไม่เกนิ 488,447,998.08 บาท คดิเป็น
รอ้ยละ 74.51 ของก าไรสทุธติามงบการเงนิเฉพาะกจิการประจ าปี 2563

ทัง้น้ี เน่ืองจากบรษิทัไดม้กีารจ่ายปันผลระหว่างกาลไปแลว้ 1 ครัง้ในปี 2563 คณะกรรมการจงึ
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 พิจารณาอนุมตัิการจ่ายเงนิปันผลส่วนที่เหลือ
ส าหรบัปี 2563 จากผลการด าเนินงานของบรษิทัส าหรบังวดเดอืนเมษายน-ธนัวาคม และก าไรสะสมที่ยงัไม่
จดัสรร ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ในอตัราหุน้ละ 0.018 บาท บนฐานหุน้จ านวน
ทัง้สิ้น 10,175,999,960 หุ้น หรอืคดิเป็นเงนิปันผลจ่ายในครัง้น้ี ทัง้สิ้นไม่เกนิ 183,167,999.28 บาท โดย
ก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธไิดร้บัเงนิปันผลประจ าปี (Record Date) ในวนัที ่12 มนีาคม 2564 และมี
ก าหนดจา่ยเงนิปันผลในวนัที ่13 พฤษภาคม 2564
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ค.     พจิารณาอนุมตักิารมอบอ านาจใหค้ณะกรรมการบรหิาร และ /หรอืบุคคลที่ไดร้บั
มอบหมายจากคณะกรรมการบรหิารกระท าการใดๆ ที่จ าเป็นส าหรบัการจ่ายเงนิปันผลตาม
รายละเอยีดทีไ่ดน้ าเสนอ 

มตใินวาระนี้จะต้องได้รบัการอนุมตัดิ้วยคะแนนเสยีง ข้ำงมำก ของจ านวนเสยีง
ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน

มติของท่ีประชมุผูถ้ือหุ้นในระเบียบวำระน้ี
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พิจำรณำอนุมติักำรแต่งตัง้กรรมกำร

แทนกรรมกำรท่ีต้องพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ
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วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล

ตามมาตรา 71 แหง่ พ.ร.บ.บรษิทัมหาชนจ ากดั และขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 17
ก าหนดไวว้า่ ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่ง
1 ใน 3 เป็นอตัรา ถา้จ านวนกรรมการทีจ่ะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ กใ็ห้
ออกโดยจ านวนทีใ่กลท้ีส่ดุกบัสว่น 1 ใน 3 กรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระ
นัน้ อาจไดร้บัเลอืกตัง้เขา้มาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการใหมก่ไ็ด้
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ทัง้น้ี ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 ของบรษิทั มกีรรมการทีจ่ะตอ้งออกจาก
ต าแหน่งตามวาระจ านวน 4 ราย ดงัน้ี

1. นำยพระนำย สวุรรณรฐั กรรมการอสิระ/ ประธานกรรมการ

2. นำงสำวชลธิชำ จิตรำอำภรณ์ กรรมการอสิระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ

3. นำยธนะชยั บณัฑิตวรภมิู กรรมการ/ กรรมการบรหิาร

4. นำยธนวิจิตร องัคพิพฒันชยั กรรมการ/ กรรมการบรหิาร
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ทัง้น้ี คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนของบรษิทัไดพ้จิารณากลัน่กรองคุณสมบตัขิองกรรมการ
ที่จะต้องออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ด้วยความรอบคอบ
ระมดัระวงั ตามหลกัเกณฑแ์ละกระบวนการสรรหาแลว้ เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุ้นประจ าปี 
2564 พจิารณาอนุมตักิารแต่งตัง้กรรมการทีต่อ้งพน้จากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 3 ราย ดงัต่อไปน้ี ใหก้ลบั
เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอกีวาระหนึ่ง

1. นำงสำวชลธิชำ จิตรำอำภรณ์ กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นำยธนะชยั บณัฑิตวรภมิู กรรมการ / กรรมการบรหิาร

3. นำยธนวิจิตร องัคพิพฒันชยั กรรมการ / กรรมการบรหิาร



Strictly Private & Confidential46

วำระท่ี 6

เน่ืองดว้ย นำยพระนำย สุวรรณรฐั ไดแ้จง้ว่าไม่ประสงคก์ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งต่อไป ดงันัน้ 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจงึเสนอใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564
พจิารณาอนุมตักิารแต่งตัง้กรรมการใหม ่1 ทา่น แทนนายพระนาย สุวรรณรฐั คอื นำยมณฑล 
สดุประเสริฐ โดยด ำรงต ำแหน่ง กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำร
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คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนของบรษิทัเหน็ว่ากรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระทั ้ง 3
ท่าน รวมถึงกรรมการใหม่ ซึ่งมรีายละเอียดปรากฏตาม ส่ิงท่ีส่งมำด้วย 3 เป็นผู้มคีวามรู้ความสามารถ 
ประสบการณ์ และความเชีย่วชาญอนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบรษิทัมคีุณสมบตัคิรบถว้นและไม่
มลีกัษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ.บรษิทัมหาชนจ ากดั และ พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลักทรพัย ์
พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวขอ้ง ซึ่งมคีวามเหมาะสมทีจ่ะด ารงต าแหน่ง
กรรมการบรษิทัโดยกรรมการอสิระทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อสามารถใหค้วามเหน็ไดอ้ย่างเป็นอสิระและเป็นผูท้ีม่ ี
คุณสมบตัคิวามเป็นกรรมการอสิระครบถว้นตามหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง จงึเหน็ควรเสนอใหท้ี่ประชุมพจิารณา
แต่งตัง้ใหก้รรมการทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 ทา่น กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอกีวาระ
หนึ่ง และอนุมตักิารแต่งตัง้กรรมการใหมจ่ านวน 1 ทา่น แทนกรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระ
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ควำมเหน็ของคณะกรรมกำร
คณะกรรมการ (โดยเสยีงขา้งมากซึง่ไม่รวมคะแนนเสยีงของกรรมการทีพ่้นจากต าแหน่งตามวาระ ) ได้
พจิารณากลัน่กรองคุณสมบตัิของกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่าน รวมถึงกรรมการใหม่
จ านวน 1 ท่าน ดว้ยความรอบคอบ ระมดัระวงัแลว้ เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อนุมัตแิต่งตัง้ให้
กรรมการทีจ่ะตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่าน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอกีวาระหน่ึง และ
การแต่งตัง้กรรมการเขา้ใหม ่1 ทา่น แทนกรรมการทีจ่ะตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ โดยมรีายชื่อดงัน้ี

1. นำงสำวชลธิชำ จิตรำอำภรณ์ กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นำยธนะชยั บณัฑิตวรภมิู กรรมการ / กรรมการบรหิาร

3. นำยธนวิจิตร องัคพิพฒันชยั กรรมการ / กรรมการบรหิาร

4. นำยมณฑล สดุประเสริฐ กรรมการอสิระ/ ประธานกรรมการ
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มตใินวาระนี้จะต้องได้รบัการอนุมตัดิ้วยคะแนนเสยีง ข้ำงมำก ของจ านวนเสยีง
ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
(ในการพจิารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระและ
แต่งตัง้กรรมการใหม ่บรษิทัจะพจิารณาอนุมตัเิป็นรายบุคคล)

มติของท่ีประชมุผูถ้ือหุ้นในระเบียบวำระน้ี
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วำระท่ี 6 ข้อมูลของกรรมการซึง่ครบก าหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเพือ่ด ารงต าแหน่งเข้าหหม่

ช่ือ-นำมสกลุ นำงสำวชลธิชำ จิตรำอำภรณ์

คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ
- Master Degree in Applied Economics, University of Michigan, Ann Arbor, Michigan, USA

- Master Degree in Language and International Trade, Eastern Michigan University, 
Ypsilanti, Michigan, USA

- ปรญิญาตร ีบญัชบีณัฑติ คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

กำรอบรมหลกัสตูรกรรมกำร
- หลกัสตูร DAP รุน่ที ่143 ปี 2560 (สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย)

- หลกัสตูร AACP รุน่ที ่33 ปี 2562 (สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย)

ท่ำนท่ี 1



Strictly Private & Confidential51
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ประสบกำรณ์กำรท ำงำน (บำงส่วน)
(1) มถุินายน 2560 - ปัจจบุนั: ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการบรษิทั และกรรมการอสิระ /

บรษิทั แอ๊บโซลทู คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ากดั (มหาชน)

(2) 2563 - ปัจจบุนั: กรรมการอสิระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและก าหนด

คา่ตอบแทน / บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน)

(3) 2561 - ปัจจบุนั: กรรมการบรษิทั, กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ / 

บรษิทั อนิเตอรเ์นชัน่แนล รเีสรชิ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)

(4) 2561 - ปัจจบุนั: ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการบรษิทั

และกรรมการอสิระ / บรษิทั แอ๊ดวานซ ์ไลฟ์ ประกนัชวีติ จ ากดั

(5) 2557 - 2563 : กรรมการบรหิารความเสีย่ง / บรษิทั ธนารกัษพ์ฒันาสนิทรพัย ์จ ากดั

(6) 2551 - 2557 : Senior Consultant / บรษิทั เซน้ซสิ คอนซลัติง้ แอนด ์รเีสริช์ จ ากดั

ท่ำนท่ี 1
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วนัท่ีได้รบักำรแต่งตัง้ 14 กรกฎาคม 2561

กำรเข้ำร่วมประชมุในปี 2563 เขา้รว่มประชุมคณะกรรมการบรษิทั 10/10 ครัง้ 
เขา้รว่มประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 9/9 ครัง้

ท่ำนท่ี 1

(ประวติัและรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย 3)
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วำระท่ี 6 ข้อมูลของกรรมการซึง่ครบก าหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเพือ่ด ารงต าแหน่งเข้าหหม่

ช่ือ-นำมสกลุ นำยธนะชยั บณัฑิตวรภมิู

คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ
- ปรญิญาโท (MBA) สาขาการเงนิ คณะบรหิารธุรกจิ สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์
- ปรญิญาตร ีสาขานิตศิาสตรบณัฑติ คณะนิตศิาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
- ปรญิญาตร ีสาขาวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ (โยธา) คณะวศิวกรรมศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

กำรอบรมหลกัสตูรกรรมกำร
- หลกัสตูร Board Nomination & Compensation Program (BNCP) รุน่ที ่6 ปี 2562 

(สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย)

- หลกัสตูร DCP รุน่ที ่252 ปี 2561 (สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย)
- หลกัสตูร TLCA Executive Development Program (EDP) รุน่ที ่9 ปี 2552 (สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย)

ท่ำนท่ี 2
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วำระท่ี 6 ข้อมูลของกรรมการซึง่ครบก าหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเพือ่ด ารงต าแหน่งเข้าหหม่

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน (บำงส่วน)
(1) กรกฎาคม 2561 - ปัจจบุนั : กรรมการ / บรษิทั แอ๊บโซลทู คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ากดั (มหาชน)

(2) กนัยายน 2560 - ปัจจบุนั : กรรมการบรหิาร / บรษิทั แอ๊บโซลทู คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ากดั (มหาชน)

(3) พฤษภาคม 2560 - ปัจจบุนั : ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร / บรษิทั แอ๊บโซลทู คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ากดั (มหาชน)

(4) กุมภาพนัธ ์2561 - ปัจจบุนั : กรรมการบรษิทั / บรษิทั ซนิเนอรเ์จตคิ ออโต ้เพอรฟ์อรม์านซ ์จ ากดั (มหาชน)

(5) เมษายน 2561 - ปัจจบุนั : กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน / บรษิทั ซนิเนอรเ์จตคิ ออโต ้
เพอรฟ์อรม์านซ ์จ ากดั (มหาชน)

(6) มถุินายน 2555 – เมษายน 2560 : FSVP - Head of Investment Banking / บรษิทัหลกัทรพัย ์ทสิโก ้จ ากดั

(7) มนีาคม 2554 - พฤษภาคม 2555 : SVP - Head of Investment Banking / ธนาคารทสิโก ้จ ากดั (มหาชน)
(8) ตุลาคม 2546 - กุมภาพนัธ ์2554 : ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ / บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟินนัซ่า 

(ประวติัและรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย 3)

ท่ำนท่ี 2
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วำระท่ี 6 ข้อมูลของกรรมการซึง่ครบก าหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเพือ่ด ารงต าแหน่งเข้าหหม่

วนัท่ีได้รบักำรแต่งตัง้ 14 กรกฎาคม 2561

กำรเข้ำร่วมประชมุในปี 2563 1) เขา้รว่มประชุมคณะกรรมการบรษิทั 10/10 ครัง้ 
2) เขา้รว่มประชุมคณะกรรมการบรหิาร 13/13 ครัง้

(ประวติัและรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย 3)

ท่ำนท่ี 2
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วำระท่ี 6 ข้อมูลของกรรมการซึง่ครบก าหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเพือ่ด ารงต าแหน่งเข้าหหม่

ช่ือ-นำมสกลุ นำยธนวิจิตร องัคพิพฒันชยั

คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ

ปรญิญาตร ีหลกัสตูรการบญัช ีคณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

กำรอบรมหลกัสตูรกรรมกำร

- หลกัสตูร DCP รุน่ที ่45 ปี 2548 (สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย)
- หลกัสตูร CFO Orientation Course เรือ่ง CFO Focus on Financial Reporting รุน่ 1/2018 ท่ำนท่ี 3
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วำระท่ี 6 ข้อมูลของกรรมการซึง่ครบก าหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเพือ่ด ารงต าแหน่งเข้าหหม่

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน (บำงส่วน)

(1) มนีาคม 2561 - ปัจจบุนั : ประธานเจา้หน้าทีก่ลุ่มงานการเงนิและบญัช ี/ 
บรษิทั แอ๊บโซลทู คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ากดั (มหาชน)

(2) กนัยายน 2560 - ปัจจบุนั : กรรมการบรหิาร / บรษิทั แอ๊บโซลทู คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ากดั (มหาชน)

(3) ธนัวาคม 2558 - ปัจจบุนั : กรรมการ / บรษิทั แอ๊บโซลทู คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ากดั (มหาชน

(ประวติัและรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย 3)

ท่ำนท่ี 3
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วำระท่ี 6 ข้อมูลของกรรมการซึง่ครบก าหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเพือ่ด ารงต าแหน่งเข้าหหม่

วนัท่ีได้รบักำรแต่งตัง้ 14 กรกฎาคม 2561

กำรเข้ำร่วมประชมุในปี 2563 1) เขา้รว่มประชุมคณะกรรมการบรษิทั 10/10 ครัง้ 
2) เขา้รว่มประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 13/13 ครัง้

(ประวติัและรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย 3)

ท่ำนท่ี 3
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วำระท่ี 6 ข้อมูลของกรรมการเข้าหหม่ทีไ่ด้รับการเสนอชือ่เพือ่ด ารงต าแหน่งแทนกรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระ

ช่ือ-นำมสกลุ นำยมณฑล สดุประเสริฐ
คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ

- ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ (โยธา) มหาวทิยาลยัพระจอมเกลา้ธนบุรี

- ปรญิญาโท วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ (สุขาภบิาล) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

- รฐัประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

- วปอ. 2552 วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร

- วฒุวิศิวกร สาขาวศิวกรรมโยธา 

กำรอบรมหลกัสตูรกรรมกำร

- จะเขา้รบัการอบรมภายหลงัไดร้บัแตง่ตัง้-

ท่ำนท่ี 4
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วำระท่ี 6 ข้อมูลของกรรมการซึง่ครบก าหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเพือ่ด ารงต าแหน่งเข้าหหม่

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน (บำงส่วน)
(1) 2555 อธบิดกีรมโยธาธกิารและผงัเมอืง

(2) 2553 รองอธบิดกีรมโยธาธกิารและผงัเมอืง

(3) 2553 ทีป่รกึษาและคณะท างานโครงการจดัท ามาตรการดา้นผงัเมอืงเพือ่ป้องกนัและ

บรรเทาปัญหาอุทกภยั

(4) 2552 ผูอ้ านวยการส านกัสนบัสนุนและพฒันาตามผงัเมอืง

(5) 2552 คณะท างานพจิารณากลัน่กรองรา่งกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบักรมโยธาธกิารและผงัเมอืง

(6) ประธานคณะท างานการเผยแพรข่อ้มลูขา่วสารของกรมโยธาธกิารและผงัเมอืง

(ประวติัและรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย 3)

ท่ำนท่ี 4
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วำระท่ี 7

พิจำรณำอนุมติักำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร

และกรรมกำรชดุย่อยของบริษทั

ประจ ำปี 2564
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วำระท่ี 7
วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล

ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บรษิทัมหาชนจ ากดั และขอ้บงัคบัของบรษิทัขอ้ 36 ก าหนดว่า ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีต้องพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ในการน้ี
คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนจงึไดพ้จิารณากลัน่กรองอย่างละเอยีดถึง
ความเหมาะสมประการต่างๆ กล่าวคอื ผลการด าเนินงานของบรษิทัและขนาดธุรกจิของบรษิทั 
ภาระหน้าที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรษิัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดย
เปรยีบเทยีบอา้งองิอตัราค่าตอบแทนจากธุรกจิที่มขีนาดใกล้เคยีงกบับรษิทั ในอุตสาหกรรม
ประเภทเดยีวกนัแลว้
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วำระท่ี 7

โดยจากการพจิารณาคณะกรรมการเหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมอนุมตัิ

1. ก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร ประจ ำปี 2564 เป็นวงเงนิรวมจ านวนไมเ่กนิ 5,685,000 บาท
แบ่งเป็นคา่เบีย้ประชุมและคา่ตอบแทนรายเดอืน ดงัน้ี

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

ปี 2564 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2563 ปี 2564 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2563

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 7

นอกจากค่าเบีย้ประชุมและค่าตอบแทนรายเดอืนของคณะกรรมการดงักล่าวขา้งตน้ บริษทั
เสนอใหพ้จิารณาอนุมตักิารจา่ยโบนัสกรรมกำรจำกผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัประจ ำปี 2563
ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 เป็นวงเงนิจ านวนไม่เกนิ 1,000,000 บาท โดยมอบอ านาจให้
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนเป็นผูพ้จิารณาจดัสรรใหก้รรมการแต่ละรายภายใต้
วงเงนิทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้

ส าหรบัการจ่ายโบนัสกรรมกำรจำกประจ ำปี 2564 จะพจิารณาเมือ่ทราบผลประกอบการ
ของบรษิทัประจ าปี 2564 สิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 และน ามาเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้
เพือ่พจิารณาอนุมตัติ่อไป
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วำระท่ี 7

2. ก ำหนดค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรชดุย่อย เป็นวงเงนิรวมจ านวนไมเ่กนิ 3,865,000 บาท ดงันี้

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

ปี 2564 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2563 ปี 2564 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2563

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

2.1 คณะกรรมกำรตรวจสอบ
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วำระท่ี 7

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

ปี 2564 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2563 ปี 2564 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2563

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

2.2 คณะกรรมกำรบริหำร
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วำระท่ี 7

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

ปี 2564 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2563 ปี 2564 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2563

1 ประธานกรรมการสรรหา
และพจิารณาคา่ตอบแทน

25,000 25,000 - -

2 กรรมการสรรหาและ
พจิารณาคา่ตอบแทน

20,000 20,000 - -

2.3 คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
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วำระท่ี 7

เงื่อนไข
- กรรมการทีด่ ารงต าแหน่งมากกว่าหน่ึงต าแหน่งจะไดร้บั “ คา่ตอบแทนรายเดอืน” จาก

ต าแหน่งทีม่คีา่ตอบแทนสงูทีส่ดุเพยีงต าแหน่งเดยีว

- “คา่ตอบแทนรายเดอืน” กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการตรวจสอบไดร้บั ในฐานะ
กรรมการบรษิทั

- กรรมการทีไ่ดร้บัคา่ตอบแทนในฐานะพนกังานของบรษิทัจะไมม่สีทิธริบั “ คา่ตอบแทนราย
เดอืน” ในฐานะกรรมการบรษิทั

- อตัราคา่ตอบแทนตามทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ในครัง้น้ีใหม้ผีลใชบ้งัคบัไปจนกวา่
ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้คราวถดัไปจะมมีตใิหแ้กไ้ขเปลีย่นแปลงเป็นอยา่งอื่น
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วำระท่ี 7
ควำมเหน็ของคณะกรรมกำร
คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 พิจารณาอนุมัติ 1) ก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอ่ยของบรษิทัประจ าปี 2564 เป็นจ านวนวงเงนิไมเ่กนิ 9,550,000
บาท และ 2) อนุมตักิารจา่ยโบนสักรรมการจากผลการด าเนินงานประจ าปีสิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 
ใหแ้ก่กรรมการบรษิทั เป็นเงนิจ านวนไมเ่กนิ 1,000,000 บาท โดยมอบอ านาจใหค้ณะกรรมการสรรหาและ
พจิารณาค่าตอบแทนเป็นผูพ้จิารณาจดัสรรใหก้รรมการแต่ละรายภายใต้วงเงนิที่ไดร้บัอนุมตัิจากทีป่ระชุม
ผูถ้อืหุน้

มตใินวาระนี้จะต้องไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีง ไม่น้อยกว่ำสองในสำม ของจ านวนเสยีง
ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุม

มติของท่ีประชมุผูถ้ือหุ้นในระเบียบวำระน้ี
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วำระท่ี 8

พิจำรณำอนุมติักำรแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี

และก ำหนดค่ำตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทั

ประจ ำปี 2564
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วำระท่ี 8

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

สามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและก าหนดจ านวนเงนิค่าสอบบัญชขีองบรษิทัทุกปี 
ในการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชจีะแต่งตัง้ผูส้อบบญัชคีนเดมิอกีกไ็ด้

ทัง้น้ี คณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาแลว้เหน็ควรเสนอใหท้ีป่ระชุมสามญัผู้ถอืหุน้ประจ าปี 
2564 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี PwC เป็นส านักงานสอบบัญชีของบริษัท ส าหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 โดยก าหนดใหผู้ส้อบบญัชคีนใดคนหนึ่งดงัต่อไปน้ี 
เป็นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทั
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วำระท่ี 8

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล

1. นำยกฤษณ์ ชชัวำลยว์งศ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่5016 และ/หรอื

2. นำงสำวสินสิริ ทงัสมบติั      ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่7352 และ/หรอื

3. นำยวิเชียร ก่ิงมนตรี ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่3977 
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วำระท่ี 8

วตัถปุระสงคแ์ละเหตุผล

ในกรณีทีผู่ส้อบบญัชทีีม่รีายนามขา้งต้น ไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ให้ PwC
แต่งตัง้ผูส้อบบญัชรีายอื่นของ PwC ซึง่มคีุณสมบตัเิหมาะสมในการตรวจสอบ
บัญชีให้แก่บริษัท  เข้าท าห น้าที่ เ ป็นผู้สอบบัญชีของบริษั ทแทนได ้
รำยละเอียดประวติัโดยสงัเขปของผูส้อบบญัชีทัง้ 3 รำย ปรำกฏตำม ส่ิงท่ี
ส่งมำด้วย 4
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วำระท่ี 8

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล

ทัง้น้ี คณะกรรมการเหน็ควรเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตักิารก าหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชี
ของบรษิทัส าหรบัรอบปีบญัช ี2564 เป็นจ านวนเงนิไมเ่กนิ 2,125,000 บาท ซึง่ลดลงจากคา่สอบบญัชี
ในระยะเวลาบญัชทีีผ่า่นมา 65,000 บาท ดงัน้ี

ค่ำตอบแทนผูส้อบบญัชี ปี 2564 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2563
1. คา่สอบบญัชขีองบรษิทั 2,125,000 บาท 2,190,000 บาท
2. คา่บรกิารอื่นๆ ไมม่ี ไมม่ี
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วำระท่ี 8
วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล

การแต่งตัง้ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัและการก าหนดค่าสอบบญัชขีา้งตน้ไดผ้่านความเหน็ชอบ
จากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติและ
ประสบการณ์การท างานของผูส้อบบญัช ีจากการพจิารณาเหน็ว่า PwC เป็นส านกังานสอบบญัชี
ทีม่คีวามเป็นอสิระ มคีวามเชีย่วชาญในการสอบบญัช ีและคา่สอบบญัชทีีเ่สนอมคีวามเหมาะสม

ทัง้ น้ี ผู้สอบบัญชีทัง้ 3 ท่านดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท 
บรษิทัย่อยของบรษิทั กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืบุคคลที่มคีวามเกีย่วขอ้งกบั
บุคคลดงักล่าว รวมถงึไมม่ผีูส้อบบญัชรีายใดทีเ่ป็นผูส้อบบญัชใีหก้บับรษิทัมาแลว้เกนิ 7 ปี
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วำระท่ี 8

ควำมเหน็ของคณะกรรมกำร
คณะกรรมการเหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตั ิ(1) แต่งตัง้ผูส้อบบญัชซีึง่มรีายชื่อ
ดงัต่อไปน้ี จาก PwC เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 
2564 และ (2) ก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชขีองบรษิทัประจ าปี 2564 เป็นจ านวนเงนิไมเ่กนิ 
2,125,000 บาท

1. นายกฤษณ์ ชชัวาลยว์งศ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่5016 และ/หรอื 
2. นางสาวสนิสริ ิทงัสมบตั ิ      ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่7352 และ/หรอื
3. นายวเิชยีร กิง่มนตร ี ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่3977 
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วำระท่ี 8

มตใินวาระน้ีจะต้องไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีง ข้ำงมำก ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของ
ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน

มติของท่ีประชมุผูถ้ือหุ้นในระเบียบวำระน้ี
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วำระท่ี 9

พิจำรณำอนุมติักำรแก้ไขข้อบงัคบัของบริษทั 

ข้อ 24
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วำระท่ี 9

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล

บริษัทเห็นสมควรให้ด าเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 24 เรื่อง
องคป์ระชุมของการประชุมคณะกรรมการ เพือ่ใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการ
ทีด่ขีองบรษิทัจดทะเบยีน โดยยกเลกิขอ้ความเดมิ และใชข้อ้ความทีแ่กไ้ข ดงันี้
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วำระท่ี 9
ขอ้ความเดมิ ขอ้ความใหม่ / แกไ้ข

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

ข้อ 24
ในการประชุมคณะกรรมการ ตอ้งมกีรรมการมาประชุมไมน้่อย
กวา่สองในสำม (2/3) ของจ านวนกรรมการทัง้หมดจงึจะครบ
องคป์ระชุม โดยองคป์ระชมุดงักล่ำวจะต้องมีอยู่ตลอดกำร
ประชมุและในขณะท่ีมีกำรวินิจฉัยช้ีขำดของท่ีประชมุ
คณะกรรมกำร

ใหป้ระธานกรรมการท าหน้าทีเ่ป็นประธานในทีป่ระชุม
คณะกรรมการ
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วำระท่ี 9
ขอ้ความเดมิ ขอ้ความใหม่ / เหมอืนเดมิ ไม่แกไ้ข

ข้อ 24 (ต่อ)

ในกรณทีีป่ระธานกรรมการไมอ่ยูใ่นทีป่ระชุมหรอืไมส่ามารถ
ปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้และมรีองประธานกรรมการอยู ่ใหร้องประธาน
กรรมการเป็นประธานทีป่ระชุม แต่ถา้ไมม่รีองประธานกรรมการ
หรอืมแีต่ไมอ่ยูใ่นทีป่ระชุมนัน้หรอืไมส่ามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ให้
กรรมการซึง่มาประชุมเลอืกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่
ประชุม

ข้อ 24 (ต่อ)

ในกรณทีีป่ระธานกรรมการไมอ่ยูใ่นทีป่ระชุมหรอืไมส่ามารถ
ปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้และมรีองประธานกรรมการอยู ่ใหร้องประธาน
กรรมการเป็นประธานทีป่ระชุม แต่ถา้ไมม่รีองประธานกรรมการ
หรอืมแีต่ไมอ่ยูใ่นทีป่ระชุมนัน้หรอืไมส่ามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ให้
กรรมการซึง่มาประชุมเลอืกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่
ประชุม
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วำระท่ี 9
ขอ้ความเดมิ ขอ้ความใหม่ / เหมอืนเดมิ ไม่แกไ้ข

ข้อ 24 (ต่อ)

การวนิิจฉยัชีข้าดของทีป่ระชุมคณะกรรมการใหถ้อืเสยีงขา้งมาก 

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

ข้อ 24 (ต่อ)

การวนิิจฉยัชีข้าดของทีป่ระชุมคณะกรรมการใหถ้อืเสยีงขา้งมาก

กรรมการคนหนึ่งมเีสยีงหนึ่ง (1) เสยีงในการลงคะแนน เวน้แต่
กรรมการซึง่มสีว่นไดเ้สยีในเรือ่งใดเรือ่งหนึ่งไมม่สีทิธอิอกเสยีง
ลงคะแนนในเรือ่งนัน้ และถา้คะแนนเสยีงเทา่กนั ใหป้ระธานในที่
ประชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึ่ง (1) เพือ่เป็นเสยีงชีข้าด 
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วำระท่ี 9
ขอ้ความเดมิ ขอ้ความใหม่ / เหมอืนเดมิ ไม่แกไ้ข

ข้อ 24 (ต่อ)

ในกรณีเป็นการประชุมคณะกรรมการผา่นสือ่อเิลก็ทรอนิกสใ์ห้
ด าเนินการตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร เงือ่นไขและมาตรฐาน ตาม
กฎหมาย กฎเกณฑ ์ระเบยีบ และ/หรอืค าสัง่ใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งซึง่มผีล
บงัคบัใช ้ณ วนัประชุมคณะกรรมการครัง้นัน้

ข้อ 24 (ต่อ)

ในกรณีเป็นการประชุมคณะกรรมการผา่นสือ่อเิลก็ทรอนิกสใ์ห้
ด าเนินการตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร เงือ่นไขและมาตรฐาน ตาม
กฎหมาย กฎเกณฑ ์ระเบยีบ และ/หรอืค าสัง่ใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งซึง่มผีล
บงัคบัใช ้ณ วนัประชุมคณะกรรมการครัง้นัน้
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วำระท่ี 9
ควำมเหน็ของคณะกรรมกำร
คณะกรรมการเหน็สมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้พจิารณาอนุมตัิการแก้ไขขอ้บงัคับของบรษิทัฯ 
ขอ้ 24 เรื่ององค์ประชุมของการประชุมคณะกรรมการ ตามรายละเอยีดขา้งต้น และเหน็สมควรให้
ก าหนดให้บุคคลที่คณะกรรมการบรษิัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิม่เติมขอ้บงัคบัของ
บรษิทัทีก่รมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มอี านาจแกไ้ขและเพิม่เตมิถอ้ยค าเพื่อใหเ้ป็นไป
ตามค าสัง่ของนายทะเบยีน และมอี านาจด าเนินการตามค าสัง่ของนายทะเบยีนเพื่อใหก้ารจดทะเบยีน
เสรจ็สมบรูณ์

มตใินวาระน้ีจะตอ้งไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีง ไม่น้อยกว่ำสำมในส่ี ของจ านวนเสยีง
ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน

มติของท่ีประชมุผูถื้อหุ้นในระเบียบวำระน้ี
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วำระท่ี 10

พิจำรณำเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ำมี)
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ขอกรำบขอบพระคณุ
ผูเ้ข้ำร่วมประชมุทกุท่ำน

THANK YOU


