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ที ่ACE-COMS-1/2564 

 5 เมษายน 2564 

เรื่อง ขอเชญิประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting) 

เรยีน ท่านผูถ้อืหุน้ 

สิง่ทีส่่งมาดว้ย 1. ส าเนารายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ประชุมเมื่อวนัที่ 31 กรกฎาคม 
2563 

2. รายงานประจ าปี 2563 และส าเนางบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
ประจ าปี 2563 ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 (ในรูปแบบ QR 
code) 

3. รายนามและประวตัิของกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ และได้รบัการเสนอชื่อให้
ไดร้บัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการอกีวาระหนึ่ง และกรรมการเขา้ใหม่ 

4. ประวตัโิดยสงัเขปของผูท้ีไ่ดร้บัการเสนอแต่งตัง้เป็นผูส้อบบญัช ี

5. หนังสอืมอบฉนัทะ (แบบ ก. ข. และ ค.) 

6. ขอ้มลูกรรมการอสิระประกอบการมอบฉนัทะของผูถ้อืหุน้ และนิยามกรรมการอสิระ 

7. ขอ้บงัคบัของบรษิทัในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประชุมผูถ้อืหุน้ 

8. ขอ้ปฏบิตัสิ าหรบัการเขา้ประชุมผูถ้อืหุน้ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกสแ์ละการมอบฉนัทะ 

9. แบบฟอรม์การลงทะเบยีนส าหรบัการประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ 

10. ค าบอกกล่าวการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลส าหรบัการประชุมผูถ้อืหุน้ 

โดยหนังสอืฉบบันี้ บรษิทั แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ขอแจง้ใหท้่านทราบว่า ดว้ย
ทีป่ระชุมคณะกรรมการของบรษิทั ครัง้ที ่2/2564 ไดม้มีตใิหเ้รยีกประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ในวนัพธุท่ี 28 
เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. โดยด าเนินการประชุมผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting) ตามพระราชก าหนดว่า
ด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบยีบอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง โดยมไิด้จดัเตรยีม
สถานทีป่ระชุมไวร้องรบัผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะ ทัง้นี้ บรษิทัจะถ่ายทอดสดจากหอ้งประชุมของบรษิทั ชัน้ 7 อาคาร
ไอทเีอฟ ทาวเวอร์ เลขที ่140/6 ถนนสลีม แขวงสุรยิวงศ์ เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร เพื่อพจิารณาเรื่องต่าง ๆ ตาม
ระเบยีบวาระการประชุม ดงัต่อไปนี้ 

วาระท่ี 1. เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

วาระท่ี 2. พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 เมื่อวนัท่ี 31 กรกฎาคม 
2563 
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วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ า ปี  2563 เมื่ อวันที่  31 
กรกฎาคม 2563 โดยบรษิัทได้จดัท ารายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นดงักล่าวแล้ว และได้จดัส่ง
ส าเนารายงานการประชุมให้แก่ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัย์ฯ”) และ
กระทรวงพาณิชยภ์ายในระยะเวลาทีก่ฎหมายก าหนดเรยีบรอ้ยแลว้ รายละเอยีดปรากฏตามส่ิงท่ีส่ง
มาด้วย 1 ทีไ่ดจ้ดัส่งใหผู้ถ้อืหุน้พรอ้มหนังสอืเชญิประชุมฉบบันี้ 

ความเหน็ของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2563 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึง
เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้รบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี  2563 
เมื่อวนัที ่31 กรกฎาคม 2563 โดยมรีายละเอยีดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 1 

หมายเหตุ มตใินวาระนี้จะตอ้งไดร้บัการรบัรองดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมด
ของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระท่ี 3. รบัทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 
2563 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล บรษิัทได้สรุปผลการด าเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่ส าคญัทีเ่กดิขึน้
ในรอบปี 2563 ไว้ในรายงานประจ าปี 2563 แล้ว รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 2 ที่ได้
จดัส่งใหผู้ถ้อืหุน้พรอ้มหนังสอืเชญิประชุมฉบบันี้ 

ความเหน็ของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรบัทราบ
ผลการด าเนินงานและการเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัทีเ่กดิขึน้ในรอบปี 2563 รายละเอยีดปรากฏตามส่ิงท่ี
ส่งมาด้วย 2 

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระแจง้เพื่อทราบจงึไม่มกีารลงคะแนนเสยีง 

วาระท่ี 4. พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ ประจ าปี 2563 ส าหรบั
รอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 112 ของพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั  
พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ได้มกีารแก้ไขเพิม่เติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากดั”) และขอ้บงัคบัของ
บรษิัทขอ้ 38 ซึ่งก าหนดใหบ้รษิทัจะต้องจดัท างบดุลและบญัชกี าไรขาดทุน ณ วนัสิ้นสุดของรอบปี
บญัชเีพื่อเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัใินการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี  

ในการนี้ บรษิัทได้จดัท างบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ประจ าปี 
2563 ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงาน
ประจ าปี 2563 ของบรษิทั ตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 2 ทีไ่ดจ้ดัส่งใหผู้ถ้อืหุน้พรอ้มหนังสอืเชญิประชมุฉบบั
นี้ โดยงบแสดงฐานะการเงนิ และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจ าปี 2563 ส าหรบัรอบระยะเวลา
บญัชสีิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 ดงักล่าว ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตจาก
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด (“PwC”) ซึ่งได้รบัการแต่งตัง้จากที่ประชุม
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สามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ของบรษิัทและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ
ไดร้บัการอนุมตัจิากคณะกรรมการแลว้ 

ความเหน็ของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผู้ถอืหุ้นพจิารณา
อนุมตัิงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจ าปี 2563 ส าหรบัรอบระยะเวลา
บญัชสีิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชรีับอนุญาตจาก PwC 
และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และไดร้บัการอนุมตัจิากคณะกรรมการแลว้ 

หมายเหตุ  มตใินวาระนี้จะตอ้งไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมด
ของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระท่ี 5. พิจารณาอนุมติัการจดัสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและอนุมติัการจ่ายเงินปันผล
ประจ าปี ส าหรบัผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2563 และรบัทราบการจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาล 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล ตามมาตรา 116 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจ ากัด และข้อบังคับของ
บริษัท ข้อ 44 และข้อ 45 ก าหนดว่าบริษัท ต้องจดัสรรเงนิก าไรสุทธปิระจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุน
ส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า ของก าไรสุทธิประจ าปี หกัด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) 
จนกว่าทุนส ารองนี้จะมจี านวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน  

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 พิจารณาอนุมตัิการ
จดัสรรก าไรสุทธปิระจ าปี 2563 เป็นทุนส ารองตามกฎหมายเป็นจ านวน 26,025,834 บาท หรอืคดิ
เป็นร้อยละ 3.97 ของก าไรสุทธปิระจ าปี 2563 จ านวน 655,531,973 บาท ทัง้นี้ เมื่อน าก าไรสุทธิ
ประจ าปี 2563 ดงักล่าว หกัด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา จ านวน 135,015,300 บาท การจดัสรร
ก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมายในครัง้นี้จะคดิเป็นร้อยละ 5 ของก าไรสุทธปิระจ าปีหกัด้วยยอด
ขาดทุนสะสมยกมา ซึ่งครบตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษิทั โดยภายหลงัการจดัสรรดงักล่าว
บรษิทัจะมเีงนิทุนส ารองสะสมตามกฎหมายรวมจ านวน 26,025,834 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 0.47 ของ
ทุนจดทะเบยีน  

นอกจากนี้เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 พจิารณาอนุมตักิารจ่ายปันผล
ส าหรบัผลการด าเนินงานของบรษิทัประจ าปี 2563 และก าไรสะสม ในอตัราหุน้ละ 0.048 บาท รวม
เป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิ้นไม่เกิน  488,447,998.08 บาท ซึ่งจะจ่ายบนฐานหุ้นจ านวนทัง้สิ้น 
10,175,999,960 หุ้น ซึ่งคดิเป็นร้อยละ 74.51 ของก าไรสุทธติามงบการเงนิเฉพาะกิจการประจ าปี 
2563 และสอดคล้องกบันโยบายเงนิปันผลของบรษิทัในการจ่ายปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของ
ก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหกัภาษีเงินได้นิติบุคคลและทุนส ารองต่าง  ๆ ตาม
กฎหมาย  

โดยในการพจิารณาการจ่ายเงนิปันผลแต่ละคราว บรษิทัไดพ้จิารณาโดยค านึงถงึปัจจยัต่าง ๆ เพื่อ
ก่อให้เกดิประโยชน์สูงสุดแก่ผูถ้อืหุน้ เช่น ผลการด าเนินงานและฐานะการเงนิของบรษิทั แผนการ
ลงทุนในแต่ละช่วงเวลา ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัเหน็สมควรหรอืเหน็ว่ามคีวามเหมาะสม และการ
จ่ายเงนิปันผลนัน้จะตอ้งไม่กระทบต่อการด าเนินงานปกตขิองบรษิทัอย่างมนีัยส าคญั  
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ทัง้นี้ เนื่องจากในปี 2563 บรษิทัไดม้กีารจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลจากก าไรสะสมทีย่งัไม่จดัสรร ณ 
วนัที ่31 มนีาคม 2563 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ไปแลว้ในอตัราหุน้ละ 0.030 บาท รวมเป็นเงนิ 305,279,998.80 
บาท โดยบรษิทัไดจ้่ายเงนิปันผลดงักล่าวใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เมือ่วนัที ่15 มถิุนายน 2563 ตามมตทิีป่ระชมุ
คณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่4/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 15 พฤษภาคม 2563 ดงันัน้ คณะกรรมการ
จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 พิจารณาอนุมตัิการจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือ
ส าหรบัปี 2563 จากผลการด าเนินงานของบรษิทัส าหรบังวดเดอืนเมษายน-ธนัวาคม และก าไรสะสม
ทีย่งัไม่จดัสรร ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัในอตัราหุน้ละ 0.018 บาท หรอื
คดิเป็นเงนิปันผลจ่ายทัง้สิน้ไม่เกนิ 183,167,999.28 บาท โดยก าหนดวนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่ ี
สทิธไิดร้บัเงนิปันผลประจ าปี (Record Date) ในวนัที ่12 มนีาคม 2564 และมกี าหนดจ่ายเงนิปันผล
ในวนัที ่13 พฤษภาคม 2564  

อน่ึง การใหส้ทิธดิงักล่าวของบรษิทัยงัมคีวามไม่แน่นอน เนื่องจากตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากทีป่ระชุม
สามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 

ทัง้นี้ เมื่อเปรยีบเทยีบอตัราการจ่ายเงนิปันผลส าหรบัรอบปีบญัชสีิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 
กบัอตัราการจ่ายเงนิปันผลส าหรบัรอบปีบญัชสีิ้นสุด ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 สามารถแสดงได้
ดงันี้ 

รายละเอียด 
การจ่ายเงินปันผล 

รอบปีบญัชีส้ินสุด  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม ปี 2563 
(ปีท่ีเสนอ) 

รอบปีบญัชีส้ินสุด 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม ปี 2562 

1. ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ (ตามงบการเงินเฉพาะ
กจิการ) (บาท) 

655,531,973 (124,276,768) 

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

3. เงนิปันผล (บาท ต่อหุน้)   

3.1 ปันผลระหว่างกาล 0.030 - 

3.2 ปันผลประจ าปี 0.018 - 

รวมปันผลทัง้สิน้ 0.048 - 

4. รวมเป็นเงนิปันผลจ่ายทัง้สิน้ (บาท) 488,447,998.08 - 

5. สดัส่วนการจ่ายเงนิปันผลต่อก าไรสุทธ ิ  74.51 % - 

ความเหน็ของคณะกรรมการ คณะกรรมการเหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้  

ก. พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมายเป็นจ านวน 26,025,834 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา ซึ่งครบตาม
กฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษิทั โดยภายหลงัการจดัสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 
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บรษิทัจะมเีงนิทุนส ารองสะสมตามกฎหมายรวมจ านวน 26,025,834 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 
0.47 ของทุนจดทะเบยีน  

ข. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชสีิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 และก าไรสะสมในอตัราหุ้นละ 0.048 บาท 
ซึ่งจะจ่ายบนฐานหุ้นจ านวนทัง้สิ้น 10,175,999,960 หุ้น รวมเป็นเงนิปันผลจ่ายทัง้สิ้นไม่
เกิน 488,447,998.08 บาท คิดเป็นร้อยละ 74.51 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะ
กจิการประจ าปี 2563 

ทัง้นี้  เนื่ องจากบริษัทได้มีการจ่ายปันผลระหว่างกาลไปแล้ว  1 ครัง้ ในปี  2563 
คณะกรรมการจงึเหน็สมควรเสนอทีท่ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 พจิารณาอนุมตัิ
การจ่ายเงนิปันผลส่วนทีเ่หลอืส าหรบัปี 2563 จากผลการด าเนินงานของบรษิทัส าหรบังวด
เดอืนเมษายน-ธนัวาคม และก าไรสะสมทีย่งัไม่จดัสรร ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ใหแ้ก่ผู้
ถอืหุน้ของบรษิทั ในอตัราหุน้ละ 0.018 บาท บนฐานหุน้จ านวนทัง้สิน้ 10,175,999,960 หุน้ 
หรอืคดิเป็นเงนิปันผลจ่ายในครัง้นี้ ทัง้สิน้ไม่เกนิ 183,167,999.28 บาท โดยก าหนดรายชื่อ
ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธไิดร้บัเงนิปันผลประจ าปี (Record Date) ในวนัที ่12 มนีาคม 2564 และมี
ก าหนดจ่ายเงนิปันผลในวนัที ่13 พฤษภาคม 2564 

ค. พจิารณาอนุมตักิารมอบอ านาจให้คณะกรรมการบรหิาร และ/หรอืบุคคลทีไ่ดร้บัมอบหมาย
จากคณะกรรมการบรหิารกระท าการใด ๆ ทีจ่ าเป็นส าหรบัการจ่ายเงนิปันผลตามทีร่ะบุไว้
ขา้งตน้  

หมายเหตุ มตใินวาระนี้จะตอ้งไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระท่ี 6. พิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระ 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด และข้อบังคบัของ
บรษิทัขอ้ 17 ก าหนดไวว้่า ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 
3 เป็นอตัราถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนที่ใกล้
ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระนัน้ อาจได้รับเลือกตัง้เข้ามาด ารง
ต าแหน่งเป็นกรรมการใหม่กไ็ด ้

ทัง้นี้ ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 ของบรษิทั มกีรรมการทีจ่ะต้องออกจากต าแหน่ง
ตามวาระจ านวน 4 ราย ดงันี้ 

ล าดบั 
รายชื่อกรรมการทีจ่ะตอ้งออกจาก

ต าแหน่งตามวาระ 
ต าแหน่ง 

จ านวนครัง้ที่
เขา้ร่วมประชุม 

คณะกรรมการ
ในปี 2563 

จ านวนครัง้ที่
เขา้ร่วมประชุม
คณะกรรมการ
ตรวจสอบในปี 

2563 

จ านวนครัง้ที่
เขา้ร่วมประชุม 
คณะกรรมการ
บรหิารในปี 

2563 

จ านวนปีที่
ด ารงต าแหน่ง
กรรมการของ
บรษิทั 
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1. นายพระนาย สุวรรณรฐั กรรมการอสิระ/ 
ประธานกรรมการ 

0/10 - - 2 ปี 9 เดอืน 

2. นา ง ส า ว ช ล ธิ ช า  จิ ต ร า
อาภรณ์ 

กรรมการอสิระ/ 
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

10/10 9/9 - 2 ปี 9 เดอืน 

3. นายธนะชยั บณัฑติวรภูม ิ กรรมการ/ 
กรรมการบรหิาร 

10/10 - 13/13 2 ปี 

4. นายธนวิจิตร อังคพิพัฒน
ชยั 

กรรมการ/ 
กรรมการบรหิาร 

10/10 - 13/13 2 ปี 

ทัง้นี้ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนของบรษิทัได้พจิารณากลัน่กรองคุณสมบตัิของ
กรรมการทีจ่ะต้องออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 ดว้ยความ
รอบคอบระมดัระวงั ตามหลกัเกณฑแ์ละกระบวนการสรรหาแลว้ เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมสามญั 
ผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 พจิารณาอนุมตักิารแต่งตัง้กรรมการทีต่้องพน้จากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 
3 ราย ดงัต่อไปนี้ ใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอกีวาระหนึ่ง 

1. นางสาวชลธชิา  จติราอาภรณ์ กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายธนะชยั บณัฑติวรภูม ิ กรรมการ / กรรมการบรหิาร 
3. นายธนวจิติร องัคพพิฒันชยั กรรมการ / กรรมการบรหิาร 

โดยนายพระนาย สุวรรณรฐั ได้แจ้งต่อบริษัทว่าไม่ประสงค์กลบัเข้าด ารงต าแหน่งต่อไป ดงันัน้ 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจึงเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี  2564 
พจิารณาอนุมตักิารแต่งตัง้กรรมการใหม่แทนนายพระนาย สุวรรณรฐั คอื นายมณฑล สุดประเสรฐิ 
โดยด ารงต าแหน่ง กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการ 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนของบรษิทัเหน็ว่ากรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระ
ทัง้ 3 ท่าน รวมถึงกรรมการใหม่ ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตาม ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 3 เป็นผู้มีความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชีย่วชาญอนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบรษิทัมี
คุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตาม พ.ร.บ.บรษิทัมหาชนจ ากดั และ พระราชบญัญตั ิหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ) ตลอดจนประกาศทีเ่กี่ยวขอ้ง ซึ่งมคีวาม
เหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทโดยกรรมการอิสระที่ได้รบัการเสนอชื่อสามารถให้
ความเหน็ไดอ้ย่างเป็นอสิระและเป็นผูท้ีม่คีุณสมบตัคิวามเป็นกรรมการอสิระครบถว้นตามหลกัเกณฑ์
ที่เกี่ยวขอ้ง จงึเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพจิารณาแต่งตัง้ให้กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ
จ านวน 3 ท่าน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอกีวาระหนึ่ง และอนุมตักิารแต่งตัง้กรรมการ
ใหม่จ านวน 1 ท่าน แทนกรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระ 

ความเหน็ของคณะกรรมการ คณะกรรมการ (โดยเสยีงขา้งมากซึ่งไม่รวมคะแนนเสยีงของ
กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ) ได้พิจารณากลัน่กรองคุณสมบตัิของกรรมการที่พ้นจาก
ต าแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่าน รวมถึงกรรมการใหม่จ านวน 1 ท่าน ด้วยความรอบคอบ ระมดัระวงั
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แล้ว เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุ้นอนุมตัแิต่งตัง้ใหก้รรมการทีจ่ะต้องออกจากต าแหน่งตาม
วาระ ทัง้ 3 ราย กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอกีวาระหนึ่ง โดยมรีายชื่อดงันี้ 

1. นางสาวชลธชิา  จติราอาภรณ์ กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายธนะชยั บณัฑติวรภูม ิ กรรมการ / กรรมการบรหิาร 

3. นายธนวจิติร องัคพพิฒันชยั กรรมการ / กรรมการบรหิาร 

และเหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อนุมตัแิต่งตัง้กรรมการใหม่ แทนกรรมการทีจ่ะตอ้งออกจาก
ต าแหน่งตามวาระ คือ นายมณฑล สุดประเสริฐ โดยด ารงต าแหน่ง กรรมการอิสระ / ประธาน
กรรมการ 

หมายเหตุ  มตใินวาระนี้จะตอ้งไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมด
ของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน (ในการพจิารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่
ออกจากต าแหน่งตามวาระและแต่งตัง้กรรมการใหม่ บรษิทัจะพจิารณาอนุมตัเิป็นรายบุคคล) 

วาระท่ี 7. พิจารณาอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษทั ประจ าปี 
2564 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด และข้อบังคบัของ
บรษิทั ขอ้ 36 ก าหนดว่า ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจ าปีตอ้งพจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจงึได้พจิารณากลัน่กรองอย่างละเอียดถึง
ความเหมาะสมประการต่าง ๆ กล่าวคือ ผลการด าเนินงานของบรษิัทและขนาดธุรกิจของบรษิัท 
ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย  โดย
เปรยีบเทยีบอา้งองิอตัราค่าตอบแทนจากธุรกจิทีม่ขีนาดใกล้เคยีงกบับรษิทั ในอุตสาหกรรมประเภท
เดียวกันแล้ว โดยจากการพิจารณาคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจ าปี 2564 โดยมีรายละเอียดของ
ค่าตอบแทนดงันี้ 

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการ เป็นวงเงนิรวม จ านวนไม่เกนิ 5,685,000 บาท ดงันี้ 

ล าดบั ค่าตอบแทน 

เบี้ยประชุม 
(บาท/คน/ครัง้) 

ค่าตอบแทนรายเดอืน 
(บาท/คน/เดอืน) 

ปี 2564  
(ปีทีเ่สนอ) 

ปี 2563 
ปี 2564  
(ปีทีเ่สนอ) 

ปี 2563 

1. ประธานกรรมการ 30,000 30,000 30,000 30,000 

2. กรรมการ 25,000 25,000 25,000 25,000 

นอกจากค่าเบีย้ประชุมและค่าตอบแทนรายเดอืนของคณะกรรมการดงักล่าวขา้งตน้ บรษิทั
เสนอใหพ้จิารณาอนุมตักิารจ่ายโบนัสกรรมการจากผลการด าเนินงานของบรษิทัประจ าปี  
2563 สิ้นสุด ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 เป็นวงเงนิจ านวนไม่เกิน 1,000,000 บาท โดย
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มอบอ านาจให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจดัสรรเงิน
จ านวนดงักล่าวใหแ้ก่กรรมการแต่ละรายภายใตว้งเงนิทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

ส าหรบัการจ่ายโบนัสกรรมการจากประจ าปี 2564 จะพจิารณาเมื่อทราบผลประกอบการ
ของบรษิทัประจ าปี 2564 สิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 และจะน ามาเสนอต่อทีป่ระชุม
ผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตัติ่อไป 

2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย เป็นวงเงนิรวมจ านวนไม่เกนิ 3,865,000 บาท 

2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 

ล าดบั ค่าตอบแทน 

เบี้ยประชุม 
(บาท/คน/ครัง้) 

ค่าตอบแทนรายเดอืน 
(บาท/คน/เดอืน) 

ปี 2564  
(ปีทีเ่สนอ) 

ปี 2563 
ปี 2564  
(ปีทีเ่สนอ) 

ปี 2563 

1. ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

25,000 25,000 - - 

2. กรรมการตรวจสอบ 20,000 20,000 - - 

2.2 คณะกรรมการบริหาร 

ล าดบั ค่าตอบแทน 

เบี้ยประชุม 
(บาท/คน/ครัง้) 

ค่าตอบแทนรายเดอืน 
(บาท/คน/เดอืน) 

ปี 2564  
(ปีทีเ่สนอ) 

ปี 2563 
ปี 2564  
(ปีทีเ่สนอ) 

ปี 2563 

1. ประธานกรรมการ 25,000 25,000 - - 

2. กรรมการบรหิาร 20,000 20,000 - - 

2.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ล าดบั ค่าตอบแทน 

เบี้ยประชุม 
(บาท/คน/ครัง้) 

ค่าตอบแทนรายเดอืน 
(บาท/คน/เดอืน) 

ปี 2564  
(ปีทีเ่สนอ) 

ปี 2563 
ปี 2564  
(ปีทีเ่สนอ) 

ปี 2563 

1. ประธานกรรมการสรรหา
และพจิารณาค่าตอบแทน 

25,000 25,000 - - 

2. กรรมการสรรหาและ
พจิารณาค่าตอบแทน 

20,000 20,000 - - 

หมายเหตุ  
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- กรรมการทีด่ ารงต าแหน่งมากกว่าหนึ่งต าแหน่งจะไดร้บั “ค่าตอบแทนรายเดอืน” 
จากต าแหน่งทีม่คี่าตอบแทนสงูทีสุ่ดเพยีงต าแหน่งเดยีว 

- “ค่าตอบแทนรายเดือน” กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการตรวจสอบ
ไดร้บั ในฐานะกรรมการบรษิทั 

- กรรมการที่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะพนักงานของบริษัทจะไม่มีสิทธิรับ 
“ค่าตอบแทนรายเดอืน” ในฐานะกรรมการบรษิทั 

- อตัราค่าตอบแทนตามทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ในครัง้นี้ใหม้ผีลใชบ้งัคบั
ไปจนกว่าทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้คราวถดัไปจะมมีตใิหแ้กไ้ขเปลีย่นแปลงเป็นอย่างอื่น 

ความเหน็ของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2564 พจิารณาอนุมตักิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชดุย่อยของบรษิทัโดย
ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบรษิทัประจ าปี  2564 เป็นจ านวนวงเงนิไม่
เกนิ 9,550,000 บาท และอนุมตักิารจ่ายโบนัสกรรมการจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 สิน้สุด 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 ให้แก่กรรมการบริษัท เป็นเงินจ านวนไม่เกิน 1,000,000 บาท โดยมี
รายละเอยีดตามทีไ่ดก้ล่าวขา้งตน้ 

หมายเหตุ  มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ
จ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุม 

วาระท่ี 8. พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัท
ประจ าปี 2564 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล ตามมาตรา 120 แห่งพ.ร.บ. บรษิทัมหาชนจ ากดั และขอ้บงัคบั ขอ้ 36 
ก าหนดให้ทีป่ระชุมสามญัผู้ถอืหุน้ประจ าปีแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดจ านวนเงนิค่าสอบบญัชี
ของบรษิทัทุกปี ในการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชจีะแต่งตัง้ผูส้อบบญัชคีนเดมิอกีกไ็ด ้

ทัง้นี้ คณะกรรมการบรษิัทได้พจิารณาแล้วเหน็ควรเสนอใหท้ีป่ระชุมสามญัผู้ถือหุน้ประจ าปี  2564 
พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชจีาก PwC เป็นส านักงานสอบบญัชขีองบรษิัท ส าหรบัรอบระยะเวลา
บญัชสีิน้สุด วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 โดยก าหนดใหผู้ส้อบบญัชคีนใดคนหนึ่งดงัตอ่ไปนี้ เป็นผูท้ าการ
ตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทั 

1. นายกฤษณ์  ชชัวาลยว์งศ ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่  5016 (เป็น
ผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทมาแล้ว 3 ปี โดยเป็นผู้ลง
ลายมอืชื่อในงบการเงนิมาแลว้ 1 ปี และ/หรอื 

2. นางสาวสนิสริ ิ ทงัสมบตั ิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่  7352 (เป็น
ผูส้อบบญัชใีหก้บับรษิทัมาแล้ว 1 ปี แต่ไม่เคยเป็นผู้
ลงลายมอืชื่อในงบการเงนิ) และ/หรอื 
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3. นายวเิชยีร กิง่มนตร ี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่  3977 (เป็น
ผูส้อบบญัชใีหก้บับรษิทัมาแล้ว 1 ปี แต่ไม่เคยเป็นผู้
ลงลายมอืชื่อในงบการเงนิ)  

ในกรณีทีผู่ส้อบบญัชทีีม่รีายนามขา้งตน้ ไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ให ้PwC แต่งตัง้ผูส้อบบญัชรีาย
อื่นของ PwC ซึ่งมคีุณสมบตัิเหมาะสมในการตรวจสอบบญัชใีหแ้ก่บรษิัท เขา้ท าหน้าที่เป็นผู้สอบ
บญัชขีองบรษิทัแทนได้ รายละเอยีดประวตัโิดยสงัเขปของผู้สอบบญัชทีัง้ 3 ราย ปรากฏตาม ส่ิงท่ี
ส่งมาด้วย 4 

ทัง้นี้ ได้พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชปีระจ าปี 2564 เป็นจ านวนเงนิ 2,125,000 บาท 
ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชขีองบรษิทัส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 
เมื่อเปรยีบเทยีบกบัค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชขีองบรษิทัส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สุด ณ วนัที ่ 
31 ธนัวาคม 2563 เป็นดงันี้ 

ค่าตอบแทนผูส้อบบญัช ี ปี 2564 (ปีที่เสนอ) ปี 2563 เพิม่ขึน้ 
(ลดลง) 

1. ค่าสอบบญัชขีองบรษิทั 2,125,000 บาท 2,190,000 บาท (65,000) 
บาท 

2. ค่าบรกิารอื่นๆ -ไม่ม-ี -ไม่ม-ี -ไม่ม-ี 

การแต่งตัง้ผู้สอบบญัชขีองบรษิัทและการก าหนดค่าสอบบญัชขีา้งต้นได้ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาคุณสมบตัแิละประสบการณ์
การท างานของผู้สอบบญัชี จากการพจิารณาเห็นว่า PwC เป็นส านักงานสอบบญัชทีี่มคีวามเป็น
อสิระ มคีวามเชีย่วชาญในการสอบบญัช ีและค่าสอบบญัชทีีเ่สนอมคีวามเหมาะสม ทัง้นี้ ผูส้อบบญัชี
ทัง้ 3 ท่านดงักล่าว ไม่มรีายใดปฏบิตัหิน้าทีเ่กนิ 7 ปี รวมถงึไม่มคีวามสมัพนัธ์ หรอืมส่ีวนไดเ้สยีกบั
บรษิทั บรษิทัย่อยของบรษิทั กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืบุคคลทีม่คีวามเกี่ยวขอ้ง
กบับุคคลดงักล่าว 

อน่ึง ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัย่อยของบรษิทัจะเป็นผูส้อบบญัชจีากส านักงานบญัชเีดยีวกบับรษิทั 

ความเหน็ของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผู้ถอืหุ้นพจิารณา
อนุมตั ิ (1) แต่งตัง้ผูส้อบบญัชซีึ่งมรีายชื่อดงัต่อไปนี้  จาก PwC เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั ส าหรบั
รอบระยะเวลาบญัชีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 และ (2) ก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชขีอง
บรษิทัประจ าปี 2564 เป็นจ านวนเงนิไม่เกนิ 2,125,000 บาท 

1. นายกฤษณ์  ชชัวาลยว์งศ ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่5016 และ/หรอื 

2. นางสาวสนิสริ ิ ทงัสมบตั ิ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่7352 และ/หรอื 

3. นายวเิชยีร  กิง่มนตร ี ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่3977  

หมายเหตุ  มตใินวาระนี้จะตอ้งไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมด
ของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
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วาระท่ี 9. พิจารณาอนุมติัการแก้ไขข้อบงัคบัของบริษทั ข้อ 24.  

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล บริษัทเห็นสมควรให้ด าเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท  
ขอ้ที ่24. เรื่ององคป์ระชุมของการประชุมคณะกรรมการเพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการ
ทีด่ขีองบรษิทัจดทะเบยีน โดยยกเลกิขอ้ความเดมิและใชข้อ้ความทีแ่กไ้ข ดงันี้ 

ข้อความเดิม ข้อความท่ีแก้ไข 

ขอ้ 24. 

ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการ
มาประชุมไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่ง (1/2) ของจ านวน
กรรมการทัง้หมดจงึจะครบองค์ประชุม และให้
ประธานกรรมการท าหน้าที่เป็นประธานในที่
ประชุมคณะกรรมการ 

ขอ้ 24. 

ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการ
มาประชุมไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวน
กรรมการทัง้หมดจึงจะครบองค์ประชุม โดย
องค์ประชุมดงักล่าวจะต้องมีอยู่ตลอดการ
ประชุมและในขณะท่ีมีการวินิจฉัยช้ีขาด
ของท่ีประชุมคณะกรรมการ 

ใหป้ระธานกรรมการท าหน้าทีเ่ป็นประธานในที่
ประชุมคณะกรรมการ 

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  และมีรอง
ประธานกรรมการอยู่ ใหร้องประธานกรรมการ
เป็นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มรีองประธาน
กรรมการหรอืมแีต่ไม่อยู่ในทีป่ระชุมนัน้หรอืไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมา
ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่
ประชุม 

การวนิิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการ
ใหถ้อืเสยีงขา้งมาก 

กรรมการคนหนึ่งเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการ
ลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมส่ีวนได้เสยีใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน
ในเรื่องนั ้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้
ประธานในที่ประชุมออกเสยีงเพิม่ขึ้นอีกเสียง
หนึ่ง (1) เพื่อเป็นเสยีงชีข้าด 

ในกรณีเป็นการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ เงื่อนไขและมาตรฐาน ตามกฎหมาย 
กฎเกณฑ์ ระเบียบ และ/หรือค าสัง่ใด ๆ ที่

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  และมีรอง
ประธานกรรมการอยู่ ใหร้องประธานกรรมการ
เป็นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มรีองประธาน
กรรมการหรอืมแีต่ไม่อยู่ในทีป่ระชุมนัน้หรอืไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมา
ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่
ประชุม 

การวนิิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการ
ใหถ้อืเสยีงขา้งมาก  

กรรมการคนหนึ่งเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการ
ลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมส่ีวนได้เสยีใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน
ในเรื่องนั ้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้
ประธานในที่ประชุมออกเสยีงเพิม่ขึ้นอีกเสียง
หนึ่ง (1) เพื่อเป็นเสยีงชีข้าด 

ในกรณีเป็นการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ เงื่อนไขและมาตรฐาน ตามกฎหมาย 
กฎเกณฑ์ ระเบียบ และ/หรือค าสัง่ใด ๆ ที่
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เกี่ยวข้องซึ่ งมีผลบังคับใช้  ณ วันประชุม
คณะกรรมการครัง้นัน้ 

เกี่ยวข้องซึ่ งมีผลบังคับใช้  ณ วันประชุม
คณะกรรมการครัง้นัน้ 

ความเหน็ของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผู้ถอืหุ้นพจิารณา
อนุมตักิารแก้ไขขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 24. เรื่องการประชุมคณะกรรมการบรษิทัตามรายละเอียด
ข้างต้น และเห็นสมควรให้ก าหนดให้บุคคลที่คณะกรรมการบรษิัทมอบหมาย ในการจดทะเบยีน
แก้ไขเพิม่เติมขอ้บงัคบัของบรษิทัที่กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย์ มอี านาจแก้ไขและ
เพิม่เตมิถอ้ยค าเพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบยีน และมอี านาจด าเนินการตามค าสัง่ของนาย
ทะเบยีนเพื่อใหก้ารจดทะเบยีนเสรจ็สมบูรณ์ 

หมายเหตุ  มตใินวาระนี้จะต้องไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวน
เสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

วาระท่ี 10. พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

ความเหน็ของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นว่าสมควรที่จะเปิดโอกาสให้กบัผู้ถือหุ้นที่
ประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นทีน่อกเหนือจากวาระการประชุมทีค่ณะกรรมการก าหนดไวใ้นหนังสอืเชญิ
ประชุมได ้โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนัน้ใหอ้ยู่ภายใตห้ลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่ฎหมายก าหนด 

บรษิทัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ (Record Date) ประจ าปี 2564 ในวนัศุกร์
ที ่12 มนีาคม 2564  

อน่ึง บรษิทัไดเ้ผยแพร่หนังสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ พรอ้มเอกสารประกอบการประชุมไวบ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทั
ที ่www.ace-energy.co.th ดว้ยแลว้ จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ผ่าน
ส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting) ในวนัท่ี 28 เมษายน 2564 เวลา 14.00น. โดยบริษทัจะเปิดระบบลงทะเบียนเพื่อ
เข้าร่วมประชุมตัง้แต่เวลา 12.00น. ของวนัประชุม  

ส าหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง  โปรดกรอกข้อมูลลงใน
แบบฟอร์มการลงทะเบยีนเขา้ร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตาม ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 9 และน าส่งให้บรษิัทพร้อม
เอกสารยนืยนัตวัตนตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 8 มายงับรษิทัภายในวนัที ่23 เมษายน 2564 ผ่านทาง Email: comsec@ace-
energy.co.th หรอืส่งทางไปรษณียม์ายงั นายชยันาท บวัทอง เลขานุการบริษทั บริษทั แอบ๊โซลูท คลีน เอน็เนอร์
จี้  จ ากัด (มหาชน) ชัน้ 7 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ เลขท่ี 140/6 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก 
กรงุเทพมหานคร 10500 โดยเมื่อบรษิทัไดต้รวจสอบเอกสารเรยีบรอ้ยแล้ว บรษิทัจะจดัส่งชื่อผูใ้ช้ (Username) และ
รหสัผ่าน (Password) ให้แก่ผู้ถือหุ้นผ่านทางอีเมลที่ผู้ถือหุ้นได้ระบุไว้ในแบบแบบฟอร์มการลงทะเบยีนเขา้ร่วมการ
ประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกสต์่อไป 

ส าหรบัผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่สะดวกเขา้ร่วมประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ ผูถ้อืหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระ
เขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนการเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองได ้ 

ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง และมคีวามประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นเขา้ประชุม
และออกเสยีงแทนตน โปรดใชห้นังสอืมอบฉนัทะแบบ ก. หรอืแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ส่วนผูถ้อืหุน้ต่างชาตซิึง่แต่งตัง้
ให้คสัโตเดยีน (Custodian) เป็นผู้รบัฝากและดูแลหุน้ โปรดใช้หนังสอืมอบฉันทะแบบ ค. ตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 5 และ
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เพื่อเป็นการรกัษาสทิธ ิและผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้กรณีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง และมคีวามประสงค์
จะมอบฉันทะใหก้รรมการอสิระของบรษิทัเขา้ประชุมและออกเสยีงแทนตน ผูถ้อืหุน้สามารถมอบฉันทะโดยใชห้นังสอื
มอบฉนัทะแบบ ข. ใหก้รรมการอสิระของบรษิทั ดงัมรีายชื่อ และรายละเอยีดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 6 เพื่อเขา้ร่วม
ประชุม และออกเสยีงลงคะแนนแทนผูถ้อืหุน้ได้ และส่งหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. พรอ้มเอกสารประกอบมายงับรษิทั 
แอ๊บโซลูท คลนี เอ็นเนอร์จี้ จ ากดั (มหาชน) ฝ่ายนักลงทุนสมัพนัธ์ เลขที่ 140/6 อาคารไอทเีอฟทาวเวอร์ ชัน้ที่ 7 
ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรกั กทม. 10500 โทรศพัท์: 02-2332559 และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ
เอกสาร จงึขอความร่วมมอืโปรดส่งเอกสารใหถ้งึบรษิทั ภายในวนัที ่23 เมษายน 2564 

โปรดศกึษาขอ้ปฏบิตัสิ าหรบัการเขา้ประชุมผูถ้อืหุน้ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกสแ์ละการมอบฉันทะตาม ส่ิงท่ีส่งมา
ด้วย 8 

อนึ่ง บรษิทัจะด าเนินการประชุมตามขอ้บงัคบับรษิทั หมวดที ่6 เรื่องการประชุมผูถ้อืหุน้ รายละเอยีดปรากฏ
ตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 7 

 ขอแสดงความนับถอื 

 

 

 (นายจรญู อนิทจาร) 

 รองประธานกรรมการ ปฏบิตัหิน้าทีแ่ทนประธานกรรมการ 


