
วนัท่ี 28 เมษายน 2565 เวลา 14:00 น.

ด าเนินการประชุมผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) ถา่ยทอดสดจากหอ้งประชุมของบริษัท ชัน้ 7 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ เลขท่ี 140/6 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ ์เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565

บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอ็นเนอรจ้ี์ จ ำกดั (มหำชน)
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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 
(หนึ่งหมืน่หนึ่งรอ้ยเจด็สบิหา้ลา้นเกา้แสนเกา้หมืน่เกา้พนัเกา้รอ้ยหกสบิหุน้)

มลูค่ำหุ้นท่ีตรำไว้ หุน้ละ 0.50 บาท (หา้สบิสตางค)์

ข้อมลูของบริษทัฯ ณ ปัจจบุนั
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1. คณะกรรมการบรษิทั
2. ผูบ้รหิารบรษิทั
3. ผูส้อบบญัชขีองบรษิทั: บรษิทั ไพรซ้ว์อเตอรเ์ฮา้ส ์คเูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั
4. ทีป่รกึษากฎหมาย: บรษิทั ฮนัตนั แอนดรสู ์เคริท์ (ไทยแลนด)์ จ ากดั

แนะน ำผูเ้ข้ำประชมุ
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กำรด ำเนินกำรประชมุ
1. การออกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชุม ผูถ้อืหุน้ทุกคนจะมคีะแนนเสยีงเท่ากบัจ านวนหุน้ทีต่นถอื 

โดยใหน้บัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสยีง
2. กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง หรือผู้ร ั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 คณุเกศรำ สมัมำคำรวะ เป็นสกัขี
พยานในการนบัคะแนนเสยีง
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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) การสนทนาสดด้วยระบบเสยีงหรอืเสียงและภาพ ให้กดเลือกที่สญัลกัษณ์ Raise Hand
และรอสกัครู่ เมื่อไดร้บัสญัญาณจากผูด้ าเนินการประชุมแลว้จงึเปิด ไมโครโฟน เพื่อท าการสอบถาม
หรอืแสดงความเหน็ต่อไป ทัง้น้ี ให้ แจ้งชือ่และนามสกลุ และระบุสถานะว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รบั
มอบฉันทะ 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 2564 เมื่อวนัท่ี 28 เมษำยน 2564
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วำระท่ี 2

วตัถปุระสงคแ์ละเหตุผล

ตามทีบ่รษิทัไดจ้ดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564 เมือ่วนัที ่28 เมษายน 2564
นัน้ บรษิัทได้จดัท ารายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นดงักล่าวแล้ว และได้จดัส่ง
ส าเนารายงานการประชุมให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลำด
หลกัทรพัยฯ์”) และกระทรวงพาณิชยภ์ายในระยะเวลาทีก่ฎหมายก าหนดเรยีบร้อย
แลว้ รายละเอียดปรากฏตามสิง่ทีส่่งมาด้วย 1
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วำระท่ี 2
ควำมเหน็ของคณะกรรมกำร

คณะกรรมการเหน็ว่า รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564 เมื่อวนัที ่
28 เมษายน 2564 ไดม้กีารบนัทกึไวอ้ยา่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้ จงึเหน็สมควรเสนอ
ใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้รบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุ้น ประจ าปี 2564
ซึง่ประชุมเมือ่วนัที ่28 เมษายน 2564 ดงักล่าว 

มตใินวาระนี้จะต้องได้รบัการรบัรองด้วยคะแนนเสยีง ข้ำงมำก ของจ านวนเสยีง
ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน

มติของท่ีประชมุผูถ้ือหุ้นในระเบียบวำระน้ี
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วำระท่ี 3

รบัทรำบรำยงำนของคณะกรรมกำรบริษทั

เก่ียวกบัผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั

ประจ ำปี 2564
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วำระท่ี 3

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล

บรษิทัไดส้รุปผลการด าเนินงานและการเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัทีเ่กดิขึน้

ในรอบปี 2564 ไวใ้นรายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) แลว้

รายละเอียดปรากฏตามสิง่ทีส่่งมาด้วย 2



Strictly Private & Confidential17

ภำพรวมกำรประกอบธรุกิจของกลุ่มบริษทัฯ ณ 31 ธนัวำคม 2564
A  Portfolio ธรุกิจ ACE ในประเทศไทย

ประเภทโรงไฟฟ้ำ

ชีวมวล กำ๊ซธรรมชำติ ขยะ แสงอำทิตย์ กำ๊ซชีวภำพ หลมุฝังกลบ

สดัส่วนกำรถือหุ้น 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

โครงกำรปัจจบุนั + 

โครงกำรท่ีก ำลงั
พฒันำ

13+13+1/1 1+0 2+2 6+0 0+18 1+0

ก ำลงักำรผลิต
(เมกะวตัต)์

สญัญำซ้ือขำยไฟฟ้ำ
ให้ กฟภ. กฟผ. และ
ลกูค้ำอตุสำหกรรม

(เมกะวตัต)์

125.9
192.0 114.35

5.32

12.0

19.8

รวม : 317.9/1 รวม : 114.35 รวม : 31.8

รวม : 5.32/2

102.5

156.31
90.0

8.9

16.0

รวม : 258.81/1 รวม : 90.0 รวม : 24.9

รวม : 5.32

โครงการปัจจุบนั

/1

/1

COD:            257.57

Pipeline:       270.80

Total:           528.37

COD:            23

Pipeline:       34/1

Total:           57/1

COD:            206.72

Pipeline:       222.31

Total:           429.03

100.0%

Power Plant Others

5.32

59.0

รวม : 59.0

50.0

รวม : 50.0

โครงการทีอ่ยูร่ะหวา่งการพฒันา + รอการพฒันาหมำยเหต:ุ /1 รวมก าลงัการผลติ APP 9.9 เมกะวตัต์
/2 สญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบัลกูคา้อุตสาหกรรม
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พฒันำกำรท่ีส ำคญัในปี 2564

▪ วนัที ่25 ก.พ. และ 31 ม.ีค. COD : โครงการ Solar Rooftop และโครงการ Solar Floating ทีอ่.โชคชยั จ.นครราชสมีา ก าลงัการผลติตดิตัง้ 0.24 MW 
และ 1.52 MW ตามล าดบั

▪ วนัที ่22 เม.ย. และ 7 พ.ค. กลุม่บรษิทัฯ ไดร้บัคดัเลอืกเขา้รว่มโครงการบรหิารจดัการขยะมลูฝอยชมุชนโดยแปรรปูเป็นพลงังานไฟฟ้าจากทาง 
➢ อบต. เชยีงหวาง จ.อุดรธานี ก าลงัการผลติตดิตัง้ 9.9 MW และก าลงัการผลติเสนอขาย 8.0 MW
➢ อบต. โชคชยั จ.นครราชสมีา ก าลงัการผลติตดิตัง้ 9.9 MW และก าลงัการผลติเสนอขาย 8.0 MW

▪ วนัที ่23 ก.ย. กลุม่บรษิทัฯ ไดร้บัการคดัเลอืกเขา้รว่มโครงการโรงไฟฟ้าชมุชนเพือ่เศรษฐกจิฐานราก (โรงไฟฟ้าก๊าซชวีภาพ-พชืพลงังาน) จ านวน 18 
โครงการ คดิเป็นก าลงัการผลติตดิตัง้ 59.0 MW และก าลงัการผลติเสนอขาย 50.0 MW

▪ วนัที ่11 ต.ค. บรษิทัฯ ไดร้บัการจดัอนัดบัเครดติองคก์รทีร่ะดบั “BBB+” แนวโน้มอนัดบัเครดติทีร่ะดบั “คงที”่ จาก บรษิทั ทรสิเรทติง้ จ ากดั 

▪ วนัที ่26 พ.ย. COD : โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล VSPP อ.คลองขลุง จ.ก าแพงเพชร ก าลงัการผลติตดิตัง้ 9.9 MW และก าลงัการผลติเสนอขาย 8.0 MW
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ผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี

หน่วย: ล้ำนบำท
+14.8% 

YoY

+10.2% 

YoY

+0.7% 

YoY

+7.1% 

YoY
+25.5% 

YoY

+10.0% 

YoY

+84.9% 

YoY

-0.1% 

YoY
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14,145 
16,430 

18,740 

2,995 3,948 4,780 

10,793 
11,993 

13,368

0.28x
0.33x 0.36x

0.22x
0.27x 0.26x

2562 2563 2564
รวมสินทรพัย์ หน้ีสินท่ีมีภำระดอกเบีย้
รวมส่วนของเจ้ำของ อตัรำส่วนหน้ีสินท่ีมีภำระดอกเบีย้ต่อส่วนของเจ้ำของ
อตัรำส่วนหน้ีสินท่ีมีภำระดอกเบีย้สทุธิเงินสดต่อส่วนของเจ้ำของ

ฐำนะกำรเงินรวม

(Net-IBD/E)
(IBD/E)

หน่วย: ล้ำนบำท
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วำระท่ี 3

ควำมเหน็ของคณะกรรมกำร

คณะกรรมการเหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2565 รบัทราบ
ผลการด าเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2564 โดยมี
รายละเอียดตามสิง่ทีส่่งมาด้วย 2

วาระนี้เป็นวาระแจง้เพือ่ทราบ จงึไมม่กีารลงคะแนนเสยีง

มติของท่ีประชมุผูถ้ือหุ้นในระเบียบวำระน้ี
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วำระท่ี 4

พิจำรณำอนุมติังบแสดงฐำนะกำรเงิน

และงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ ประจ ำปี 2564

ส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564



Strictly Private & Confidential23

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 2564 ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 รายละเอียด
ปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2564 ของบริษทั ตามสิง่ทีส่่งมาด้วย 2
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วำระท่ี 4

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล

งบแสดงฐานะทางการเงนิ และงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ ประจ าปี 2564 ส าหรบัรอบ
ระยะเวลาบญัชสีิ้นสุดวนัที่ 31ธนัวาคม 2564 ดงักล่าว ได้ผ่านการตรวจสอบโดย
ผู้สอบบญัชีรบัอนุญาตจากบรษิัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
(“PwC”) ซึง่ไดร้บัการแต่งตัง้จากทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 ของบรษิทั 
และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้ร ับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการแลว้
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วำระท่ี 4

ควำมเหน็ของคณะกรรมกำร

คณะกรรมการเหน็สมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ือหุ้นพจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะ
การเงนิ และงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ ประจ าปี 2564 ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชี
สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 ดงักล่าว

มตใินวาระนี้จะต้องได้รบัการอนุมตัดิ้วยคะแนนเสยีง ข้ำงมำก ของจ านวนเสยีง
ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน

มติของท่ีประชมุผูถ้ือหุ้นในระเบียบวำระน้ี
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วำระท่ี 5

พิจำรณำอนุมติักำรจดัสรรก ำไรเป็นทนุส ำรองตำมกฎหมำย

และอนุมติักำรจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี ส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำน

ของบริษทัประจ ำปี 2564
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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

คณะกรรมการเหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 พจิารณาอนุมตักิาร
จดัสรรก าไรสุทธปิระจ าปี 2564 เป็นทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 19,200,000 บาท หรอืคดิ
เป็นรอ้ยละ 5 ของก าไรสุทธปิระจ าปี 2564 ซึง่ครบตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทั โดย
ภายหลังการจัดสรรดังกล่าวบริษัทจะมีเงินทุนส ารองสะสมตามกฎหมายรวมจ านวน 
45,225,834 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 0.82 ของทุนจดทะเบยีน
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วำระท่ี 5

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล
นอกจากน้ีเหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 พจิารณาอนุมตักิารจ่ายปันผลส าหรบั
ผลการด าเนินงานของบรษิทัประจ าปี 2564 ในอตัราหุน้ละ 0.02 บาท รวมเป็นเงนิปันผลจ่ายทัง้สิน้ไม่เกนิ 
203,519,999.20 บาท ซึ่งจะจ่ายบนฐานหุ้นจ านวนทัง้สิ้น 10,175,999,960 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 53.08 
ของก าไรสทุธติามงบการเงนิเฉพาะกจิการประจ าปี 2564 และสอดคลอ้งกบันโยบายเงนิปันผลของบริษทัใน
การจา่ยปันผลไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 30 ของก าไรสทุธติามงบการเงนิเฉพาะกจิการหลงัหกัภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล
และทุนส ารองต่าง ๆ ตามกฎหมายโดยในการพจิารณาการจ่ายเงนิปันผลแต่ละคราว บรษิทัไดพ้จิารณาโดย
ค านึงถงึปัจจยัต่าง ๆ เพื่อก่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุแก่ผูถ้อืหุน้ เช่น ผลการด าเนินงานและฐานะการเงนิของ
บรษิทั แผนการลงทุนในแต่ละช่วงเวลา ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัเหน็สมควรหรอืเหน็วา่มคีวามเหมาะสม 
และการจา่ยเงนิปันผลนัน้จะตอ้งไมก่ระทบต่อการด าเนินงานปกตขิองบรษิทัอยา่งมนียัส าคญั 
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วำระท่ี 5

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล

โดยก าหนดวนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธไิดร้บัเงนิปันผลประจ าปี (Record Date) ในวนัที ่
15 มนีาคม 2565 และมกี าหนดจ่ายเงนิปันผลในวนัที ่11 พฤษภาคม 2565 

อน่ึง การใหส้ทิธดิงักล่าวของบรษิทัยงัมคีวามไม่แน่นอน เน่ืองจากต้องไดร้บัการอนุมตัจิากที่
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2565
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วำระท่ี 5
เปรยีบเทยีบอตัราการจา่ยเงนิปันผลส าหรบัรอบปีบญัชสีิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564

กบัอตัราการจา่ยเงนิปันผลส าหรบัรอบปีบญัชสีิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563

รำยละเอียด
กำรจ่ำยเงินปันผล

รอบปีบญัชีส้ินสดุ
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ปี 2564 

(ปีท่ีเสนอ)

รอบปีบญัชีส้ินสดุ ณ วนัท่ี 31

ธนัวำคม ปี 2563

1.ก ำไร (ขำดทุน) สทุธิ (ตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร) (บำท) 383,407,298 655,531,973 

2.จ ำนวนหุ้น (หุ้น) 10,175,999,960 10,175,999,960

3.เงินปันผล (บำท ต่อหุ้น)

3.1 ปันผลระหว่ำงกำล - 0.030

3.2 ปันผลประจ ำปี 0.02 0.018

รวมปันผลทัง้ส้ิน 0.02 0.048

4.รวมเป็นเงินปันผลจ่ำยทัง้ส้ิน (บำท) 203,519,999.20 488,447,998.08

5.สดัส่วนกำรจ่ำยเงินปันผลต่อก ำไรสทุธิ 53.08% 74.51 %
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วำระท่ี 5

ควำมเหน็ของคณะกรรมกำร
คณะกรรมการเหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาดงัน้ี

ก. พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมายเป็นจ านวน 
19,200,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 5 ของก าไรสุทธปิระจ าปี 2564 ซึง่ครบตามกฎหมายและ
ขอ้บงัคบัของบรษิทั โดยภายหลงัการจดัสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย บรษิทัจะมี
เงนิทุนส ารองสะสมตามกฎหมายรวมจ านวน 45,225,834 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 0.82 ของทุนจด
ทะเบยีน
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วำระท่ี 5

ข. พจิารณาอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานของบรษิทัส าหรบัรอบ
ระยะเวลาบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 และก าไรสะสมในอตัราหุน้ละ 0.02 บาท ซึ่งจะ
จ่ายบนฐานหุน้จ านวนทัง้สิน้ 10,175,999,960 หุน้ รวมเป็นเงนิปันผลจ่ายทัง้สิน้ไมเ่กนิ 
203,519,999.20 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 53.08 ของก าไรสุทธติามงบการเงนิเฉพาะกจิการ
ประจ าปี 2564

โดยก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธไิดร้บัเงนิปันผลประจ าปี (Record Date) ในวนัที ่15
มนีาคม 2565 และมกี าหนดจ่ายเงนิปันผลในวนัที ่11 พฤษภาคม 2565
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วำระท่ี 5

ค. พจิารณาอนุมตัิการมอบอ านาจใหค้ณะกรรมการบรหิาร และ/หรอืบุคคลที่ได้รบั
มอบหมายจากคณะกรรมการบรหิารกระท าการใด ๆ ทีจ่ าเป็นส าหรบัการจ่ายเงนิปันผลตาม
รายละเอยีดทีไ่ดน้ าเสนอขา้งตน้ 

มตใินวาระนี้จะต้องได้รบัการอนุมตัดิ้วยคะแนนเสยีง ข้ำงมำก ของจ านวนเสยีง
ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน

มติของท่ีประชมุผูถ้ือหุ้นในระเบียบวำระน้ี
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วำระท่ี 6

พิจำรณำอนุมติักำรแต่งตัง้กรรมกำร

แทนกรรมกำรท่ีต้องพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ
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วำระท่ี 6

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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วำระท่ี 6

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล

ทัง้น้ี ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 ของบรษิทั มกีรรมการทีจ่ะตอ้งออกจากต าแหน่งตาม
วาระจ านวน 3 ราย ดงัน้ี

1. นำยนึกรกั ใบเงิน กรรมการ/กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน

2. นำยธีรวฒิุ ทรงเมตตำ กรรมการ/ กรรมการบรหิาร

3. นำยพรเมตต ์ทรงเมตตำ กรรมการ/ กรรมการบรหิาร
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วำระท่ี 6

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนของบรษิทัเหน็ว่ากรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระทั ้ง 3
ท่าน ซึ่งมรีายละเอยีดปรากฏตาม ส่ิงท่ีส่งมำด้วย 3 เป็นผูม้คีวามรูค้วามสามารถ ประสบการณ์ และความ
เชีย่วชาญอนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบรษิทั มคีุณสมบตัคิรบถว้น และไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตาม 
พ.ร.บ.บรษิทัมหาชนจ ากดั และ พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีแ่กไ้ข
เพิม่เติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง นอกจากน้ี ผู้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระยงัเป็นบุคคลที่มี
คุณสมบตัิในการเป็นกรรมการอิสระตามข้อก าหนดของส านักงาน กลต. และมคีวามเหมาะสมที่จะด ารง
ต าแหน่งกรรมการบริษัท รวมถึงสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ ที่
เกี่ยวขอ้ง จงึเหน็ควรเสนอใหพ้จิารณาแต่งตัง้ใหก้รรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 ท่าน กลบั
เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอกีวาระหน่ึง
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วำระท่ี 6
ควำมเหน็ของคณะกรรมกำร
คณะกรรมการ (โดยเสียงข้างมากซึง่ไม่รวมคะแนนเสยีงของกรรมการทีพ่้นจากต าแหน่งตามวาระ ) ได้
พิจารณากลัน่กรองคุณสมบัติของกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่าน ด้วยความรอบคอบ 
ระมดัระวงัแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพจิารณาอนุมตัิแต่งตัง้ให้กรรมการที่จะต้องออกจาก
ต าแหน่งตามวาระทัง้ 3ทา่น กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอกีวาระหนึ่ง โดยมรีายชื่อดงัน้ี

1. นำยนึกรกั ใบเงิน กรรมการ/กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ/

กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน

2. นำยธีรวฒิุ ทรงเมตตำ กรรมการ/ กรรมการบรหิาร

3. นำยพรเมตต ์ทรงเมตตำ กรรมการ/ กรรมการบรหิาร
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วำระท่ี 6

มตใินวาระน้ีจะตอ้งไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีง ข้ำงมำก ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้
ถอืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

(ในการพจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระและแต่งตั ้ง
กรรมการใหม ่บรษิทัจะพจิารณาอนุมตัเิป็นรายบุคคล)

มติของท่ีประชมุผูถ้ือหุ้นในระเบียบวำระน้ี
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วำระท่ี 6
รำยนำมและประวติัของกรรมกำรท่ีพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ และได้รบักำรเสนอช่ือให้ได้รบักำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำร

อีกวำระหน่ึง

ช่ือ-นำมสกลุ นำยนึกรกั ใบเงิน

คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ
- MBA, University of Detroit, Michigan, U.S.A.

- ปรญิญาตร ีพาณชิยศาสตรบ์ณัฑติ สาขาการตลาด คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัชี

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

กำรอบรมหลกัสตูรกรรมกำร
- หลกัสตูร DAP รุน่ที ่143 ปี 2560 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย

ท่ำนท่ี 1



Strictly Private & Confidential42

วำระท่ี 6

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน (บำงส่วน)

2560 - ปัจจบุนั   กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการบรษิทั และ
กรรมการอสิระ / บรษิทั แอ๊บโซลทู คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ากดั (มหาชน)

2561 - 2564 ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการบรษิทั และกรรมการอสิระ /
บรษิทั แอ๊ดวานซไ์ลฟ์ ประกนัชวีติ จ ากดั (มหาชน)

2557 – 2563 หุน้สว่นผูจ้ดัการ / หา้งหุน้สว่นจ ากดั ปุญญพล
2555 - 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 1

รำยนำมและประวติัของกรรมกำรท่ีพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ และได้รบักำรเสนอช่ือให้ได้รบักำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำร

อีกวำระหน่ึง
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วำระท่ี 6

วนัท่ีได้รบักำรแต่งตัง้ 14 กรกฎาคม 2561

กำรเข้ำร่วมประชมุในปี 2563 
- เขา้รว่มประชุมคณะกรรมการบรษิทั 10/10 ครัง้ 
- เขา้รว่มประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 12/12 ครัง้
- เขา้รว่มประชุมคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 3/3 ครัง้

ท่ำนท่ี 1

(ประวติัและรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย 3)

รำยนำมและประวติัของกรรมกำรท่ีพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ และได้รบักำรเสนอช่ือให้ได้รบักำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำร

อีกวำระหน่ึง
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วำระท่ี 6
รำยนำมและประวติัของกรรมกำรท่ีพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ และได้รบักำรเสนอช่ือให้ได้รบักำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำร

อีกวำระหน่ึง

ช่ือ-นำมสกลุ นำยธีรวฒิุ ทรงเมตตำ

คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ
- Bachelor Degree, Industrial and Enterprise Systems Engineering, University 

of Illinois at Urbana Champaign, USA

กำรอบรมหลกัสตูรกรรมกำร
-หลกัสตูร DAP รุน่ที ่146 ปี 2561 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย

ท่ำนท่ี 2
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วำระท่ี 6

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน (บำงส่วน)

กรกฎาคม 2561 - ปัจจบุนั 

- กรรมการ/ บรษิทั แอ๊บโซลทู คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ากดั (มหาชน)

- กรรมการบรหิาร/ บรษิทั แอ๊บโซลทู คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ากดั (มหาชน

ท่ำนท่ี 2

รำยนำมและประวติัของกรรมกำรท่ีพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ และได้รบักำรเสนอช่ือให้ได้รบักำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำร

อีกวำระหน่ึง

วนัท่ีได้รบักำรแต่งตัง้ 14 กรกฎาคม 2561

กำรเข้ำร่วมประชมุในปี 2563 
- เขา้รว่มประชุมคณะกรรมการบรษิทั 10/10 ครัง้ 
- เขา้รว่มประชุมคณะกรรมการบรหิาร 11/11 ครัง้

(ประวติัและรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย 3)
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วำระท่ี 6
รำยนำมและประวติัของกรรมกำรท่ีพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ และได้รบักำรเสนอช่ือให้ได้รบักำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำร

อีกวำระหน่ึง

ช่ือ-นำมสกลุ นำยพรเมตต ์ทรงเมตตำ

คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ
- ปรญิญาตร ีสาขาการจดัการธุรกจิระหวา่งประเทศ หลกัสตูรนานาชาต ิ

คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ีจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

กำรอบรมหลกัสตูรกรรมกำร
- หลกัสตูร DAP รุน่ที ่139 ปี 2560 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย

- หลกัสตูรนกับรหิารระดบัสงูดา้นการพฒันาธุรกจิอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) 

รุน่ที ่5 ปี 2561 จากสถาบนัวทิยาการธุรกจิและอุตสาหกรรม

ท่ำนท่ี 3
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วำระท่ี 6

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน (บำงส่วน)

กรกฎาคม 2561 - ปัจจบุนั 

- กรรมการ/ บรษิทั แอ๊บโซลทู คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ากดั (มหาชน)

- กรรมการบรหิาร/ บรษิทั แอ๊บโซลทู คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ากดั (มหาชน

ท่ำนท่ี 3

รำยนำมและประวติัของกรรมกำรท่ีพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ และได้รบักำรเสนอช่ือให้ได้รบักำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำร

อีกวำระหน่ึง

วนัท่ีได้รบักำรแต่งตัง้ 14 กรกฎาคม 2561

กำรเข้ำร่วมประชมุในปี 2563 
- เขา้รว่มประชุมคณะกรรมการบรษิทั 10/10 ครัง้ 
- เขา้รว่มประชุมคณะกรรมการบรหิาร 11/11 ครัง้

(ประวติัและรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย 3)
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วำระท่ี 7

พิจำรณำอนุมติักำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร

และกรรมกำรชดุย่อยของบริษทั ประจ ำปี 2565

รวมทัง้กำรจ่ำยโบนัสกรรมกำรจำกผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี
ส้ินสดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564



Strictly Private & Confidential49

วำระท่ี 7
วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล

ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บรษิทัมหาชนจ ากดั และขอ้บงัคบัของบรษิทัขอ้ 36 ก าหนดว่า ที่
ประชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจ าปีตอ้งพจิารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 

ในการน้ี คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนจงึได้พจิารณากลัน่กรองอย่าง
ละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ กล่าวคอื ผลการด าเนินงานของบรษิัทและขนาด
ธุรกจิของบรษิทั ภาระหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการ
ชุดย่อย โดยเปรยีบเทยีบอา้งองิอตัราค่าตอบแทนจากธุรกจิที่มขีนาดใกล้เคยีงกบับรษิทั ใน
อุตสาหกรรมประเภทเดยีวกนัแลว้
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วำระท่ี 7

โดยจากการพจิารณาคณะกรรมการเหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมอนุมตัิ

1. ก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร ประจ ำปี 2565 เป็นวงเงนิรวมจ านวนไมเ่กนิ 4,920,000 บาท
แบ่งเป็นคา่เบีย้ประชุมและคา่ตอบแทนรายเดอืน ดงัน้ี

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

ปี 2565 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2564 ปี 2565 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2564

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 2564
ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 เป็นวงเงนิจ านวนไม่เกนิ 1,000,000 บาท โดยมอบอ านาจให้
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนเป็นผูพ้จิารณาจดัสรรใหก้รรมการแต่ละรายภายใต้
วงเงนิทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้

ส าหรบัการจ่ายโบนัสกรรมกำรจำกประจ ำปี 2565 จะพจิารณาเมือ่ทราบผลประกอบการ
ของบรษิทัประจ าปี 2565 สิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2565 และน ามาเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้
เพือ่พจิารณาอนุมตัติ่อไป
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2. ก ำหนดค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรชดุย่อย เป็นวงเงนิรวมจ านวนไมเ่กนิ 3,175,000 บาท ดงันี้

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

ปี 2565 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2564 ปี 2565 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2564

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

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

ปี 2565 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2564 ปี 2565 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2564

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 2565 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2564 ปี 2565 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2564

1 ประธานกรรมการสรรหา
และพจิารณาคา่ตอบแทน

25,000 25,000 - -

2 กรรมการสรรหาและ
พจิารณาคา่ตอบแทน

20,000 20,000 - -

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

ปี 2565 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2564 ปี 2565 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2564

1 ประธานกรรมการความ
ยัง่ยนืฯ

25,000 - - -

2 กรรมการความยัง่ยนืฯ 20,000 - - -

2.4 คณะกรรมกำรควำมยัง่ยืนและบริหำรควำมเส่ียง (มกีารแต่งตัง้ในปี 2565 เป็นครัง้แรก)
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เงื่อนไข
- กรรมการทีด่ ารงต าแหน่งมากกว่าหน่ึงต าแหน่งจะไดร้บั “ ค่ำตอบแทนรำยเดือน” จาก

ต าแหน่งทีม่คีา่ตอบแทนสงูทีส่ดุเพยีงต าแหน่งเดยีว

- ส าหรบั “ค่ำตอบแทนรำยเดือน” ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ
จะไดร้บัในฐานะกรรมการบรษิทั

- กรรมการทีไ่ดร้บัคา่ตอบแทนในฐานะพนกังานของบรษิทัจะไมม่สีทิธริบั “ ค่ำตอบแทนรำย
เดือน” ในฐานะกรรมการบรษิทั

- อตัราคา่ตอบแทนตามทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ในครัง้น้ีใหม้ผีลใชบ้งัคบัไปจนกวา่
ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้คราวถดัไปจะมมีตใิหแ้กไ้ขเปลีย่นแปลงเป็นอยา่งอื่น
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ควำมเหน็ของคณะกรรมกำร

คณะกรรมการเหน็ควรเสนอใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 พจิารณาอนุมตั ิ

1) ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบรษิัทประจ าปี 2565 เป็นจ านวนวงเงนิไม่เกิน
8,095,000 บาท และ 

2) อนุมตักิารจา่ยโบนสักรรมการจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 สิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 ใหแ้ก่
กรรมการบรษิทั เป็นเงนิจ านวนไมเ่กนิ 1,000,000 บาท โดยมอบอ านาจใหค้ณะกรรมการสรรหาและพจิารณา
คา่ตอบแทนเป็นผูพ้จิารณาจดัสรรใหก้รรมการแต่ละรายภายใตว้งเงนิทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้

มตใินวาระนี้จะต้องไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีง ไม่น้อยกว่ำสองในสำม ของจ านวนเสยีง
ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุม

มติของท่ีประชมุผูถ้ือหุ้นในระเบียบวำระน้ี
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พิจำรณำอนุมติักำรแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี

และก ำหนดค่ำตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทั

ประจ ำปี 2565
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วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล
ตามมาตรา 120 แหง่ พ.ร.บ.บรษิทัมหาชนจ ากดั และขอ้บงัคบัขอ้ 36 ก าหนดใหท้ีป่ระชุม

สามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและก าหนดจ านวนเงนิค่าสอบบัญชขีองบรษิทัทุกปี 
ในการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชจีะแต่งตัง้ผูส้อบบญัชคีนเดมิอกีกไ็ด้

ทัง้น้ี คณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาแลว้เหน็ควรเสนอใหท้ีป่ระชุมสามญัผู้ถอืหุน้ประจ าปี 
2565 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท ไพร้ซ์วอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบี เอเอส จ ากัด 
(“PwC”) เป็นส านกังานสอบบญัชขีองบรษิทั ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 
2565 โดยก าหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหน่ึงดงัต่อไปน้ี เป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดง
ความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทั
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วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล

1. นำยกฤษณ์ ชชัวำลยว์งศ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่5016 และ/หรอื

2. นำงสำวสินสิริ ทงัสมบติั      ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่7352 และ/หรอื

3. นำยวิเชียร ก่ิงมนตรี ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่3977 



Strictly Private & Confidential61

วำระท่ี 8

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล
ในกรณีที่ผู้สอบบญัชทีี่มรีายนามขา้งต้น ไม่สามารถปฏบิตัิหน้าที่ได้ ให้ PwC แต่งตัง้
ผูส้อบบญัชรีายอื่นของ PwC ซึง่มคีุณสมบตัเิหมาะสมในการตรวจสอบบญัชีใหแ้ก่บรษิทั 
เขา้ท าหน้าที่เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัแทนได้ รำยละเอียดประวติัโดยสงัเขปของ
ผูส้อบบญัชีทัง้ 3 รำย ปรำกฏตำม ส่ิงท่ีส่งมำด้วย 4

ทัง้น้ี ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัท จะเป็นผู้สอบบัญชีจากส านักงานบัญชี
เดยีวกนักบับรษิทั



Strictly Private & Confidential62

วำระท่ี 8

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล

ในการนี้ คณะกรรมการเหน็ควรเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตักิารก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี
ของบรษิทัส าหรบัรอบปีบญัช ี2565 เป็นจ านวนเงนิไมเ่กนิ 2,125,000 บาท ซึง่เทา่กบัคา่สอบบญัชี
ส าหรบัรอบปี 2564 ทีผ่า่นมา ดงัน้ี

ค่ำตอบแทนผูส้อบบญัชี ปี 2565 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2564
1. คา่ตอบแทนผูส้อบบญัชขีองบรษิทั 2,125,000 บาท 2,125,000 บาท
2. คา่บรกิารอื่นๆ ไมม่ี ไมม่ี
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วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล

การแต่งตัง้ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัและการก าหนดค่าสอบบญัชขีา้งตน้ไดผ้่านความเหน็ชอบ
จากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติและ
ประสบการณ์การท างานของผูส้อบบญัช ีจากการพจิารณาเหน็ว่า PwC เป็นส านกังานสอบบญัชี
ทีม่คีวามเป็นอสิระ มคีวามเชีย่วชาญในการสอบบญัช ีและค่าสอบบญัชทีีเ่สนอมคีวามเหมาะสม 
ทัง้น้ี ผูส้อบบญัชทีัง้ 3 ท่านดงักล่าวไมม่คีวามสมัพนัธ ์หรอืมสีว่นไดเ้สียกบับรษิทั บรษิทัยอ่ยของ
บรษิทั กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืบุคคลทีม่คีวามเกีย่วข้องกบับุคคลดงักล่าว 
รวมถงึไมม่ผีูส้อบบญัชรีายใดทีเ่ป็นผูส้อบบญัชใีหก้บับรษิทัมาแลว้เกนิ 7 ปี
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ควำมเหน็ของคณะกรรมกำร
คณะกรรมการเหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตั ิ
1. แต่งตัง้ผูส้อบบญัชซีึง่มรีายชื่อดงัต่อไปน้ี จาก PwC เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั ส าหรบัรอบ
ระยะเวลาบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2565

(1) นายกฤษณ์ ชชัวาลยว์งศ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่5016 และ/หรอื 
(2) นางสาวสนิสริ ิทงัสมบตั ิ      ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่7352 และ/หรอื
(3) นายวเิชยีร กิง่มนตร ี ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่3977 

และ 
2. ก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชขีองบรษิทั ประจ าปี 2565 เป็นจ านวนเงนิไมเ่กนิ 2,125,000 บาท
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มตใินวาระน้ีจะต้องไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีง ข้ำงมำก ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของ
ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน

มติของท่ีประชมุผูถ้ือหุ้นในระเบียบวำระน้ี
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พิจำรณำอนุมติักำรเพ่ิมวงเงินกำรออกและเสนอ
ขำยหุ้นกู้จำกวงเงินเดิมไม่เกิน 5,000 ล้ำนบำท 
เพ่ิมอีก 15,000 ล้ำนบำท รวมเป็นเป็นวงเงินไม่เกิน 
20,000 ล้ำนบำท
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วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล
ตามทีท่ีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ครัง้ที ่2/2561 (หลงัแปรสภาพ) เมื่อวนัที่ 9 พฤศจกิายน 2561 มี
มตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ ออกและเสนอขายหุน้กูใ้นวงเงนิไมเ่กนิ 5,000 ลา้นบาท โดยเมื่อวนัที่ 20 ธนัวาคม 2561 
บรษิทัฯ ออกหุน้กูม้ปีระกนัครัง้ที ่1/2561 มลูคา่รวม 1,500 ลา้นบาท ครบก าหนดไถ่ถอนปี 2563 ซึง่ผูอ้อกหุน้
กูม้สีทิธไิถ่ถอนหุน้กูก้่อนครบก าหนดไถ่ถอน และต่อมาเมื่อวนัที ่20 ธนัวาคม 2562 บรษิทัฯ ไดท้ าการไถ่ถอน
และช าระเงนิค่าไถ่ถอนหุน้กูจ้ านวนดงักล่าวทัง้จ านวนเรยีบรอ้ยแลว้ซึ่งเป็นการใชส้ทิธิไถ่ถอนหุน้กู้ก่อนครบ
ก าหนดไถ่ถอน ในการน้ี บรษิทัฯ เหน็สมควรใหข้ยายวงเงนิการออกและเสนอขายหุน้กูจ้ากเดมิวงเงินไม่เกนิ 
5,000 ลา้นบาท โดยเพิม่วงเงนิอกี 15,000 ลา้นบาท เป็นวงเงนิไม่เกนิ 20,000 ลา้นบาท หรอืสกุลเงนิอื่นที่
เทยีบเท่า เพื่อน าเงนิที่ไดม้าใชร้องรบัการขยายธุรกจิ และ/หรอื ใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในการด าเนินธุรกจิ 
และ/หรอื ช าระคนืหนี้ของบรษิทัฯ และ/หรอื บรษิทัยอ่ย ดงัมรีายละเอยีดต่อไปน้ี 
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วตัถุประสงค์ เพือ่น าเงนิทีไ่ดจ้ากการออกและเสนอขายหุน้กู ้มาใชเ้ป็นเงนิทุนในการขยายธุรกจิ และ/หรอื ใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนใน
การด าเนินธุรกจิ และ/หรอื ช าระคนืหน้ี ของบรษิทัฯ และ/หรอืบรษิทัยอ่ย ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯ เหน็สมควร 

ชนิดของหุน้กู้ หุ้นกู้ทุกชนิด ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรอืไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อยสทิธหิรือไม่ด้อยสทิธิ ซึ่งอาจมหีรือไม่มี
หลกัประกนั อาจมหีรอืไมม่ผีูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้และมหีรอืไมม่วีนัก าหนดไถ่ถอน ขึน้อยู่กบัความเหมาะสมของสภาวะตลาด 
หรอืปัจจยัอืน่ๆ ในขณะทีอ่อกและเสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละครัง้

วงเงนิ จ านวนไมเ่กนิ 20,000 ลา้นบาท หรอืสกุลเงนิอืน่ทีเ่ทยีบเท่า ทัง้น้ี บรษิทัฯ สามารถออกและเสนอขายหุน้กูเ้พิม่เตมิ และ/
หรอื ออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดมิที่มกีารไถ่ถอนไปแล้วได้ภายในวงเงนิดงักล่าว โ ดยหุ้นกู้ที่บรษิทัฯ 
ออกจ าหน่ายแลว้และยงัไมไ่ถ่ถอนในขณะใดขณะหน่ึง จะตอ้งมจี านวนเงนิไมเ่กนิวงเงนิดงักลา่ว

สกุลเงนิ เสนอขายในสกุลเงนิบาท และ/หรอื ในสกุลเงนิสกุลต่างประเทศโดยใชอ้ตัราแลกเปลีย่นในขณะทีม่กีารออกและเสนอขาย
หุน้กูใ้นแต่ละคราว

อตัราดอกเบีย้ ตามทีจ่ะก าหนดในแต่ละคราว โดยขึน้อยูก่บัสภาวะตลาดในขณะทีอ่อกและเสนอขายหุน้กู ้และปัจจยัอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
ทัง้น้ี ให้อยู่ภายใต้บงัคบัของประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และ /หรอืส านักงาน ก.ล.ต. 
และ/หรอืประกาศหรอืกฎระเบยีบอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้งทีม่ผีลใชบ้งัคบัในขณะทีอ่อกและเสนอขายหุน้กู้ในแต่ละคราว
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อายุของหุน้กู้ ขึน้อยู่กบัสภาวะตลาดในขณะทีอ่อกและเสนอขายในแต่ละครัง้หรอืตามขอ้ตกลงและเงือ่นไขของหุน้กูท้ี่ ไดอ้อกในคราว
นัน้โดยสามารถก าหนดใหม้กีารไถ่ถอนก่อนครบก าหนดอายุหรอืไมก่ไ็ด้

การไถ่ถอนก่อนก าหนด ผูถ้อืหุน้กู้อาจมหีรอืไม่มสีทิธขิอไถ่ถอนหุน้กู้คนืก่อนก าหนด และ/หรอื บรษิทัฯ อาจมหีรอืไม่มสีทิธขิอไถ่ถอนหุน้กู้คนื
ก่อนก าหนด หรอืบรษิทัฯ อาจก าหนดใหม้หีรอืไมม่กีารไถ่ถอนก่อนก าหนดในกรณีพเิศษ (special event redemption)
ใดๆ หรอืไมก่ไ็ด ้ทัง้น้ี ใหเ้ป็นไปตามขอ้ตกลงและเงือ่นไขของการออกหุน้กูใ้นแต่ละครัง้

วธิกีารเสนอขาย เสนอขายภายในประเทศ และ/หรอืต่างประเทศ ใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรอืผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรอืผู้
ลงทุนรายใหญ่ และ/หรอืผูล้งทุนสถาบนัในประเทศ และ/หรอืผูล้งทุนสถาบนัในต่างประเทศ ทัง้จ านวนหรือบางสว่น ซึง่
อาจเป็นการเสนอขายในคราวเดยีวหรอืหลายคราว และ/หรอื เป็นโครงการ และ/หรอื ในลกัษณะหมุนเวยีน (revolving)
ทัง้น้ี ให้อยู่ภายใต้ขอ้บงัคบัของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอื สานักงาน ก.ล.ต. และ/หรอื ประกาศหรอื
กฎระเบยีบอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ทีม่ผีลใชบ้งัคบัในขณะทีอ่อกและเสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละคราว 

ตลาดรอง บรษิทัฯ อาจจดทะเบยีนหุน้กูก้บัสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย หรอืตลาดรองอืน่ใด ตามความเหมาะสม
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ควำมเหน็ของคณะกรรมกำร

คณะกรรมการเหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 พจิารณาอนุมตักิารขยายวงเงนิการออกและ
เสนอขายหุน้กูจ้ากวงเงนิเดมิไม่เกนิ 5,000 ลา้นบาท หรอืสกุลเงนิอื่นทีเ่ทยีบเท่า เป็นวงเงนิไม่เกิน 20,000 ลา้นบาท 
หรือสกุลเงนิอื่นที่เทียบเท่า และอนุมตัิมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่ได้รบัมอบอ านาจจากคณะ
กรรมการบรหิาร มอี านาจในการก าหนดหลกัเกณฑเ์งื่อนไขและรายละเอยีดอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการออกและเสนอขาย
หุน้กูใ้นส่วนทีย่งัไม่ไดก้ าหนด ตามความจ าเป็นและเหน็สมควรทีจ่ะตอ้งก าหนดตามกฎหมายและขอ้บังคบัทีเ่กีย่วขอ้ง 
รวมถงึการน าหุน้กูด้งักล่าวไปจดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดตราสารหน้ี ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศ
ไทย ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หรือตลาดรองใดๆ รวมถึงองค์กรใดๆ ตลอดจนให้มีอ านาจด าเนินการขออนุญ าต 
ด าเนินการเปิดเผยขอ้มลู และการด าเนินการอื่นใดกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง และมอี านาจในการด าเนินการใดๆ ทัง้ปวง 
ตามทีจ่ าเป็นและสมควร อนัเกีย่วเนื่องกบัการออกและเสนอขายหุน้กูต้ามรายละเอยีดขา้งตน้ 

มติของท่ีประชมุผูถื้อหุ้นในระเบียบวำระน้ี

มตใินวาระน้ีจะตอ้งไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีง ไม่น้อยกว่ำสำมในส่ี ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่า
ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน
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พิจำรณำรบัทรำบกำรเปล่ียนแปลงวตัถปุระสงค์
กำรใช้เงินเพ่ิมทุนท่ีได้รบัจำกกำรเสนอขำยหุ้น
สำมัญเพ่ิมทุนต่อประชำชนเป็นครัง้แรก (IPO) 
อย่ำงไม่เป็นนัยส ำคญัด้วยวิธีเกล่ียวงเงิน
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วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล

ตามทีบ่รษิทัไดเ้สนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนต่อประชาชนเป็นครัง้แรก (IPO) เมือ่วนัที ่1 พฤศจกิายน 
2562 และ 4-7 พฤศจกิายน 2562 จ านวนรวม 1,018,000,000 หุน้ ในราคาเสนอขายหุน้ละ 4.40 
บาท โดยบรษิทัได้รบัเงนิจากการเพิม่ทุนสุทธ ิ(หลงัหกัค่าใช้จ่ายในการเสนอขาย) จ านวนทัง้สิ้น 
4,395 ลา้นบาท ซึง่เงนิจ านวนดงักล่าวจะถูกน าไปใชต้ามวตัถุประสงคก์ารใชเ้งนิที่บรษิทัไดเ้ปิดเผย
ไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัยแ์ละร่างหนังสอืชีช้วน (“แบบแสดงรำยกำร
ข้อมูล”) นัน้ เมื่อวนัที่ 16 ธนัวาคม 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที่ 9/2564 ได้มมีติ
อนุมตัใิหบ้รษิทัเปลีย่นแปลงวตัถุประสงค์การใชเ้งนิอย่างไม่เป็นนัยส าคญั โดยเป็นการเกลีย่วงเงนิ
ลงทุนหรอืค่าใชจ้่ายระหว่างรายการทีม่กีารเปิดเผยขอ้มลูไวแ้ลว้ในแบบแสดงรายการข้อมลู รวมทัง้
เปลี่ยนแปลงก าหนดระยะเวลาการใชเ้งนิที่มกีารเปิดเผยขอ้มูลไวแ้ลว้ในแบบแสดงรายการขอ้มูล 
โดยทีบ่รษิทัไดท้ าการแจง้การเปลีย่นแปลงวตัถุประสงคก์ารใชเ้งนิอยา่งไมเ่ป็นนัยส าคญัดงักล่าวต่อ
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยแลว้เมือ่วนัที ่10 มกราคม 2565
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วตัถปุระสงคแ์ละเหตุผล

ทัง้นี้ เพื่อให้การด าเนินการของบรษิัทเป็นไปโดยครบถ้วนตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ที ่สจ. 63/2561 เรือ่ง การเปลีย่นแปลงวตัถุประสงคก์ารใชเ้งนิ
ตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลกัทรพัย์และร่างหนังสือชี้ชวน ดงันัน้บริษัทจึงขอ
รายงานการเปลีย่นแปลงวตัถุประสงคก์ารใชเ้งนิอย่างไม่เป็นนัยส าคญัดงักล่าวต่อที่ประชุมผูถ้อืหุน้
เพือ่ทราบ พรอ้มดว้ยความเหน็ของคณะกรรมการบรษิทัทีอ่นุมตักิารเปลีย่นแปลงดงักล่าว ดงันี้
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วตัถปุระสงคก์ำรใช้เงิน

เดิม เปล่ียนเป็น
จ ำนวนเงินท่ีใช้
โดยประมำณ

(ล้ำนบำท)

ระยะเวลำท่ีใช้เงิน
โดยประมำณ

จ ำนวนเงินท่ีใช้
โดยประมำณ

(ล้ำนบำท)

ระยะเวลำท่ีใช้เงิน
โดยประมำณ

1. เงนิทุนส าหรบัลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าของกลุ่มบรษิัทฯ ที่อยู่ระหว่างการ
พฒันา ไดแ้ก่ โครงการ SPP Hybrid จ านวน 4 โครงการ และโครงการโรงไฟฟ้า 
MSW กระบี ่จ านวน 1 โครงการ

1,306 - 1,440 2562 - 2564 195 - 1,440 2562 - 2565

2. เงนิทุนส าหรบัลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าของกลุ่มบรษิทัฯ ทีอ่ยู่ระหว่างรอการ
พฒันา และโครงการโรงไฟฟ้าทีก่ลุม่บรษิทัฯ อาจไดม้าเพิม่เตมิในอนาคต

1,237 - 1,639 2563 - 2565 1,639 - 2,515 2563 - 2565

3.ช าระคนืเงนิกูย้มืสถาบนัการเงนิ และ/หรอื ไถ่ถอนหุน้กูท้ ีอ่อกโดยบรษิทัฯ รวมทัง้
ช าระคนืกูย้มืสถาบนัการเงนิ และ/หรอื ภาระหนี้สนิอื่นใดของกลุม่บรษิทัฯ 

1,450 - 2,200 2562 - 2563 1,450 - 1,685 2562 - 2563

4. เงนิทุนส าหรบัลงทุนในโครงการอื่นๆ ของกลุ่มบรษิทัฯ ซึง่นอกเหนือจากทีก่ล่าว
มาในขอ้ 1. และ 2. เชน่ การลงทุนเพื่อปรบัปรุงประสทิธภิาพเครือ่งจกัรโรงไฟฟ้า 
เป็นตน้ รวมทัง้ใชเ้ป็นเงนิทุนหมนุเวยีนในการด าเนินงานของกลุม่บรษิทัฯ

0 – 100 2562 - 2564 0 - 100 2562 - 2565

รวม 4,395 2562 - 2565 4,395 2562 - 2565

1) จ ำนวนเงินหรือก ำหนดระยะเวลำกำรใช้เงินท่ีบริษทัประสงคจ์ะเปล่ียนแปลง ข้อมูลโดยสรปุเก่ียวกบัวงเงินลงทนุหรือค่ำใช้จ่ำย
ท่ีเปล่ียนแปลงไป และแผนกำรใช้เงินภำยหลงักำรเปล่ียนแปลงวตัถปุระสงคก์ำรใช้เงิน มีรำยละเอียดดงัตำรำงต่อไปน้ี



Strictly Private & Confidential75

วำระท่ี 10

หน่วย: ลา้นบาท

วตัถปุระสงคก์ำรใช้เงิน
แผนกำรใช้เงิน
(โดยประมำณ)

จ านวนเงนิทีใ่ชไ้ป จ ำนวนเงินคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 64พ.ย. 62 - มิ.ย. 64 ก.ค. 64 - ธ.ค. 64

1. เงนิทุนส าหรบัลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าของกลุม่บรษิทัฯ ทีอ่ยูร่ะหวา่งการ
พฒันา ไดแ้ก ่โครงการ SPP Hybrid จ านวน 4 โครงการ และโครงการ
โรงไฟฟ้า MSW กระบี ่จ านวน 1 โครงการ

195 - 1,440 195 31 0 - 1,214

2. เงนิทุนส าหรบัลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าของกลุม่บรษิทัฯ ทีอ่ยูร่ะหวา่งรอ
การพฒันา และโครงการโรงไฟฟ้าทีก่ลุม่บรษิทัฯ อาจไดม้าเพิม่เตมิในอนาคต

1,639 - 2,515 1,639 - 0 - 876

3. ช าระคนืเงนิกูย้มืสถาบนัการเงนิ และ/หรอื ไถ่ถอนหุน้กูท้ ีอ่อกโดยบรษิทัฯ 
รวมทัง้ช าระคนืเงนิกูย้มืสถาบนัการเงนิ และ/หรอื ภาระหนี้สนิอื่นใดของกลุม่
บรษิทัฯ 

1,450 - 1,685 1,685 - 0

4. เงนิทุนส าหรบัลงทุนในโครงการอื่นๆ ของกลุม่บรษิทัฯ ซึง่นอกเหนือจากที่
กลา่วมาในขอ้ 1. และ 2. เชน่ การลงทุนเพือ่ปรบัปรงุประสทิธภิาพเครือ่งจกัร
โรงไฟฟ้า เป็นตน้ รวมทัง้ใชเ้ป็นเงนิทุนหมนุเวยีนในการด าเนนิงานของกลุม่
บรษิทัฯ

0 - 100 - - 0 - 100

รวม 4,395 3,519 31 845

ทัง้นี้ ภายใตว้ตัถุประสงคก์ารใชเ้งนิทีเ่ปลีย่นแปลงขา้งตน้ ผลการใชเ้งนิเพิม่ทุนดงักล่าว สิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 เป็นดงันี้
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2) ควำมสมเหตุสมผล เหตุผลและควำมจ ำเป็น และประโยชน์ควำมคุ้มค่ำท่ีผู้ถือหุ้นจะได้รบัจำกกำร
เปล่ียนแปลงวตัถปุระสงคก์ำรใช้เงิน

ควำมเหน็คณะกรรมกำรบริษทั

เน่ืองดว้ยสภาพแวดลอ้มและปัจจยัภายนอกต่างๆ ไดม้กีารเปลีย่นแปลงไปจากเดมิทีบ่รษิทัไดค้าดการณ์ไวเ้มื่อ
ตอนจดัท าวตัถุประสงคก์ารใชเ้งนิทีบ่รษิทัไดเ้ปิดเผยไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูล รวมถงึผลกระทบทีเ่กดิจาก
สถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา (COVID-19) ทีม่มีาอยา่งต่อเน่ืองตัง้แต่ตน้ปี 2563 จนถงึ
ปัจจุบนัอนัเป็นเหตุการณ์ทีไ่มค่าดคดิมาก่อนวา่จะเกดิขึน้ ท าใหแ้ผนการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าบางโครงการ
ของกลุ่มบรษิทัไดร้บัผลกระทบ เช่น ท าใหก้ารลงนามในสญัญาโครงการหรอืการพฒันาก่อสรา้งโครงการต้อง
ล่าชา้ออกไปจากเดมิ ดงันัน้ จงึมคีวามจ าเป็นและสมเหตุสมผลทีบ่รษิทัจะปรบัเปลีย่นแผนการใชเ้งนิเพิม่ทุนให้
สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไป ซึ่งจะท าใหก้ารใชเ้งนิเพิม่ทุนเกดิความคุม้ค่าและเป็นประโยชน์กบั
บรษิทัและผูถ้อืหุน้มากกวา่การใชเ้งนิเพิม่ทุนตามแผนการทีก่ าหนดไวเ้ดมิ 
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3) ควำมเพียงพอของแหล่งเงินทนุ และมำตรกำรรองรบัในกรณีท่ีเงินท่ีได้จำกกำรเสนอขำยหุ้นไม่เพียงพอ
ส ำหรบักำรด ำเนินกำรตำมแผนดงักล่ำว

ควำมเหน็คณะกรรมกำรบริษทั

การเปลีย่นแปลงวตัถุประสงคก์ารใชเ้งนิเพิม่ทุนอย่างไม่เป็นนัยส าคญัดงักล่าว ไม่มผีลกระทบต่อความเพยีงพอ
ของแหล่งเงนิทุน โดยบรษิทัยงัคงมแีหล่งเงนิทุนที่เพยีงพอต่อการด าเนินการตามวตัถุประสงค์ดงักล่าว ทัง้น้ี 
นอกเหนือจากเงนิเพิม่ทุนดงักล่าวแลว้บรษิทัยงัมแีหล่งเงนิทุนอื่นทีส่ามารถน ามาใชร้องรับการด าเนินการตาม
วตัถุประสงคด์งักล่าวได ้เชน่ กระแสเงนิสดจากการด าเนินงานของบรษิทัและ/หรอืบรษิทัย่อย และ/หรอื เงนิกูย้มื
จากสถาบนัการเงนิของบรษิทัและ/หรอืบรษิทัยอ่ย และ/หรอื เงนิกูย้มืจากการออกและเสนอขายหุน้กู ้เป็นตน้
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4) ผลกระทบท่ีคำดว่ำจะเกิดขึน้ต่อกำรประกอบธรุกิจของบริษทั หรือต่อประมำณกำรใดๆ ท่ีได้เปิดเผยไว้
ในแบบแสดงรำยกำรข้อมลู (ถ้ำมี) อนัเน่ืองมำจำกกำรเปล่ียนแปลงวตัถปุระสงคก์ำรใช้เงินท่ีเปิดเผยไว้
ในแบบแสดงรำยกำรข้อมลู

ควำมเหน็คณะกรรมกำรบริษทั

การเปลีย่นแปลงวตัถุประสงคก์ารใชเ้งนิเพิม่ทุนอยา่งไมเ่ป็นนยัส าคญัดงักล่าว ไมม่ผีลกระทบอยา่งมนียัส าคญัต่อ
การประกอบธุรกจิของบรษิทั เนื่องจากเป็นเพยีงการเกลีย่วงเงนิระหวา่งวตัถุประสงคท์ีก่ าหนดไวเ้ดมิ โดยไมไ่ดม้ี
การเพิ่มหรือลดวัตถุประสงค์การใช้เงิน นอกจากน้ี กรอบระยะเวลาการใช้เงินตามวัตถุประสงค์ก็มี การ
เปลีย่นแปลงแต่เพยีงวตัถุประสงคบ์างขอ้และเป็นการขยายกรอบระยะเวลาการใชเ้งนิออกไปจากเดมิอกี เพยีง 1 
ปี เทา่นัน้

วาระน้ีเป็นวาระแจง้เพือ่ทราบ จงึไมม่กีารลงคะแนนเสยีง

มติของท่ีประชมุผูถื้อหุ้นในระเบียบวำระน้ี
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พิจำรณำเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ำมี)
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ขอกรำบขอบพระคณุ
ผูเ้ข้ำร่วมประชมุทกุท่ำน

THANK YOU


