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ที ่ACE-COMS-2/2565 

 30 มนีาคม 2565 

เรื่อง ขอเชญิประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting) 

เรยีน ท่านผูถ้อืหุน้ 

สิง่ทีส่่งมาดว้ย 1. ส าเนารายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 ประชุมเมื่อวนัที่ 28 เมษายน 
2564 

2. รายงานประจ าปี 2564 และส าเนางบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
ประจ าปี 2564 ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 (ในรูปแบบ QR 
code) 

3. รายนามและประวตัิของกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ และได้รบัการเสนอชื่อให้
ไดร้บัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการอกีวาระหนึ่ง  

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
ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครัง้ที่ 1/2565 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ในวนั
พฤหสับดีท่ี 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยด าเนินการประชุมผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-Meeting) ตาม
พระราชก าหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์พ.ศ.2563 และกฎหมายและกฎระเบยีบอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง โดย
มไิดจ้ดัเตรยีมสถานทีป่ระชุมไวร้องรบัผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะ ทัง้นี้ บรษิทัจะถ่ายทอดสดจากหอ้งประชุมของบรษิทั 
ชัน้ 7 อาคารไอทเีอฟ ทาวเวอร์ เลขที ่140/6 ถนนสลีม แขวงสุรยิวงศ์ เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร เพื่อพจิารณาเรื่อง
ต่าง ๆ ตามระเบยีบวาระการประชุม ดงัต่อไปนี้ 

วาระท่ี 1. เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

วาระท่ี 2. พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 เมื่อวนัท่ี 28 เมษายน2564 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล บรษิทัไดจ้ดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 เมื่อวนัที ่28 เมษายน 
2564 โดยบรษิทัไดจ้ดัท ารายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ดงักล่าวแล้ว และไดจ้ดัส่งส าเนารายงาน
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การประชุมใหแ้ก่ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) และกระทรวงพาณิชย์
ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดเรยีบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 1 ที่ได้
จดัส่งใหผู้ถ้อืหุน้พรอ้มหนังสอืเชญิประชุมฉบบันี้ 

ความเหน็ของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2564 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึง
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี  2564 เมื่อ
วนัที ่28 เมษายน 2564 โดยมรีายละเอยีดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 1 

หมายเหตุ มตใินวาระนี้จะตอ้งไดร้บัการรบัรองดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมด
ของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระท่ี 3. พิจารณารบัทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษัท
ประจ าปี 2564 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล บรษิทัไดส้รุปผลการด าเนินงานและการเปลี่ยนแปลงทีส่ าคญัทีเ่กดิขึน้
ในรอบปี 2564 ไว้ในรายงานประจ าปี 2564 แล้ว รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 2 ที่ได้
จดัส่งใหผู้ถ้อืหุน้พรอ้มหนังสอืเชญิประชุมฉบบันี้ 

ความเหน็ของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2565 รบัทราบผลการด าเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่ส าคญัที่เกิดขึ้นในรอบปี 2564 
รายละเอยีดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 2 

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระแจง้เพื่อทราบจงึไม่มกีารลงคะแนนเสยีง 

วาระท่ี 4. พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ของบริษทั ประจ าปี 2564 
ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

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 2565 

ในการนี้ บรษิัทได้จดัท างบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ประจ าปี 
2564 ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 รายละเอยีดปรากฏอยู่ในส าเนางบ
แสดงฐานะการเงนิ และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบรษิัทประจ าปี 2564 ส าหรบัรอบระยะเวลา
บญัชสีิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 ตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 2 ทีไ่ดจ้ดัส่งใหผู้ถ้อืหุน้พรอ้มหนังสอืเชญิ
ประชุมฉบบันี้ โดยงบแสดงฐานะการเงนิ และงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ ประจ าปี 2564 ส าหรบัรอบ
ระยะเวลาบญัชีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 ดงักล่าว ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชรีบั
อนุญาตจากบรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮา้ส ์คเูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั (“PwC”) ซึง่ไดร้บัการแต่งตัง้จากที่
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 ของบรษิทัและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
และไดร้บัการอนุมตัจิากคณะกรรมการแลว้ 
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ความเหน็ของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2565 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท
ประจ าปี 2564 ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบ
โดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตจาก PwC และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และไดร้บั
การอนุมตัจิากคณะกรรมการแลว้ 

หมายเหตุ  มตใินวาระนี้จะตอ้งไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมด
ของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระท่ี 5. พิจารณาอนุมติัการจดัสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 
ส าหรบัผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2564  

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

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี  2565 พิจารณาอนุมตัิการ
จดัสรรก าไรสุทธปิระจ าปี 2564 เป็นทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 19,200,000 บาท หรอืคดิเป็น
รอ้ยละ 5 ของก าไรสุทธปิระจ าปี 2564 ซึ่งครบตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษิทั โดยภายหลงั
การจดัสรรดงักล่าวบรษิัทจะมเีงนิทุนส ารองสะสมตามกฎหมายรวมจ านวน 45,225,834 บาท คดิ
เป็นรอ้ยละ 0.82 ของทุนจดทะเบยีน  

นอกจากนี้เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 พจิารณาอนุมตักิารจ่ายปันผล
ส าหรบัผลการด าเนินงานของบรษิทัประจ าปี 2564 ในอตัราหุน้ละ 0.02 บาท รวมเป็นเงนิปันผลจ่าย
ทัง้สิน้ไม่เกนิ 203,519,999.20 บาท ซึ่งจะจ่ายบนฐานหุน้จ านวนทัง้สิน้ 10,175,999,960 หุน้ ซึ่งคดิ
เป็นร้อยละ 53.08 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการประจ าปี 2564 และสอดคล้องกับ
นโยบายเงนิปันผลของบรษิทัในการจ่ายปันผลไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 30 ของก าไรสุทธติามงบการเงนิ
เฉพาะกจิการหลงัหกัภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลและทุนส ารองต่าง ๆ ตามกฎหมาย  

โดยในการพจิารณาการจ่ายเงนิปันผลแต่ละคราว บรษิทัไดพ้จิารณาโดยค านึงถงึปัจจยัต่าง ๆ เพื่อ
ก่อให้เกดิประโยชน์สูงสุดแก่ผูถ้อืหุน้ เช่น ผลการด าเนินงานและฐานะการเงนิของบรษิทั แผนการ
ลงทุนในแต่ละช่วงเวลา ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัเหน็สมควรหรอืเหน็ว่ามคีวามเหมาะสม และการ
จ่ายเงนิปันผลนัน้จะตอ้งไม่กระทบต่อการด าเนินงานปกตขิองบรษิทัอย่างมนีัยส าคญั  

โดยก าหนดวนัก าหนดรายชื่อผู้ถอืหุ้นทีม่สีทิธไิด้รบัเงนิปันผลประจ าปี (Record Date) ในวนัที่ 15 
มนีาคม 2565 และมกี าหนดจ่ายเงนิปันผลในวนัที ่11 พฤษภาคม 2565  

อน่ึง การใหส้ทิธดิงักล่าวของบรษิทัยงัมคีวามไม่แน่นอน เนื่องจากตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากทีป่ระชุม
สามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 
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ทัง้นี้ เมื่อเปรยีบเทยีบอตัราการจ่ายเงนิปันผลส าหรบัรอบปีบญัชสีิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 
กบัอตัราการจ่ายเงนิปันผลส าหรบัรอบปีบญัชสีิ้นสุด ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 สามารถแสดงได้
ดงันี้ 

รายละเอียด 
การจ่ายเงินปันผล 

รอบปีบญัชีส้ินสุด  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม ปี 2564 
(ปีท่ีเสนอ) 

รอบปีบญัชีส้ินสุด 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม ปี 2563 

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

383,407,298 655,531,973  

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 0.02 0.018 

รวมปันผลทัง้สิน้ 0.02 0.048 

4. รวมเป็นเงนิปันผลจ่ายทัง้สิน้ (บาท) 203,519,999.20 488,447,998.08 

5. สดัส่วนการจ่ายเงนิปันผลต่อก าไรสุทธ ิ  53.08% 74.51 % 

ความเหน็ของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2565  

ก. พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมายเป็นจ านวน 19,200,000 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี 2564 ซึ่งครบตามกฎหมายและข้อบงัคบัของ
บรษิทั โดยภายหลงัการจดัสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย บรษิทัจะมเีงนิทุนส ารอง
สะสมตามกฎหมายรวมจ านวน 45,225,834 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 0.82 ของทุนจดทะเบยีน  

ข. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 และก าไรสะสมในอตัราหุน้ละ 0.02 บาท ซึง่
จะจ่ายบนฐานหุน้จ านวนทัง้สิน้ 10,175,999,960 หุน้ รวมเป็นเงนิปันผลจ่ายทัง้สิน้ไม่เกิน 
203,519,999.20 บาท คดิเป็นร้อยละ 53.08 ของก าไรสุทธติามงบการเงนิเฉพาะกิจการ
ประจ าปี 2564 

โดยก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มสีิทธไิด้รบัเงนิปันผลประจ าปี  (Record Date) ในวนัที่ 15 
มนีาคม 2565 และมกี าหนดจ่ายเงนิปันผลในวนัที ่11 พฤษภาคม 2565 

ค. พจิารณาอนุมตักิารมอบอ านาจให้คณะกรรมการบรหิาร และ/หรอืบุคคลทีไ่ดร้บัมอบหมาย
จากคณะกรรมการบรหิารกระท าการใด ๆ ทีจ่ าเป็นส าหรบัการจ่ายเงนิปันผลตามทีร่ะบุไว้
ขา้งตน้  
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หมายเหตุ มตใินวาระนี้จะตอ้งไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมด
ของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระท่ี 6. พิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระ 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด และข้อบงัคบัของ
บริษัทข้อ 17 ก าหนดไว้ว่า ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง
จ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการ ถ้าจ านวนกรรมการทีจ่ะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็
ใหอ้อกโดยจ านวนทีใ่กล้ทีสุ่ดกบัส่วน 1 ใน 3 กรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระนัน้ อาจไดร้บั
เลอืกกลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งอกีได ้

ทัง้นี้ ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 ของบรษิทั มกีรรมการทีจ่ะต้องออกจากต าแหน่ง
ตามวาระจ านวน 3 ราย ดงันี้ 

ล าดบั 
รายชื่อกรรมการทีจ่ะตอ้งออกจาก

ต าแหน่งตามวาระ 
ต าแหน่ง 

จ านวนครัง้ที่
เขา้ร่วมประชุม 

คณะกรรมการ
ในปี 2564 

จ านวนครัง้ที่
เขา้ร่วมประชุม
คณะกรรมการ
ตรวจสอบในปี 

2564 

จ านวนครัง้ที่
เขา้ร่วมประชุม 
คณะกรรมการ
สรรหาและ
พจิารณา

ค่าตอบแทนใน
ปี 2564 

จ านวนครัง้ที่
เขา้ร่วมประชุม 
คณะกรรมการ
บรหิารในปี 

2564 

จ านวนปีที่
ด ารงต าแหน่ง
กรรมการของ
บรษิทั 

1. นายนึกรกั ใบเงนิ กรรมการอสิระ/
กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและ
พจิารณา
ค่าตอบแทน 

10/10 12/12 3/3 - 3 ปี 

9 เดอืน 

2. นายธรีวุฒ ิทรงเมตตา กรรมการ/ 
กรรมการบรหิาร 

10/10 - - 11/11 3 ปี  

9 เดอืน 

3. นายพรเมตต ์ทรงเมตตา กรรมการ/ 
กรรมการบรหิาร 

10/10 - - 11/11 3 ปี 

9 เดอืน 

 

ทัง้นี้ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนของบรษิทัเหน็ว่ากรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งตาม
วาระทัง้ 3 ท่าน ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตาม ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 3 เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มี
ประสบการณ์ และความเชีย่วชาญอนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบรษิทัฯ และมคีุณสมบตัิ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพ.ร.บ.บริษัทมหาชน และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) ตลอดจนประกาศทีเ่กีย่วขอ้ง นอกจากนี้ ผู้
ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอสิระยงัเป็นบุคคลทีม่คีุณสมบตัใินการเป็นกรรมการอสิระตามขอ้ก าหนด
ของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) และมี
ความเหมาะสมทีจ่ะด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทั รวมถงึสามารถใหค้วามเหน็ไดอ้ย่างเป็นอสิระและ
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เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง จงึเหน็ควรเสนอใหพ้จิารณาแต่งตัง้ใหก้รรมการทีพ่น้จากต าแหน่ง
ตามวาระจ านวน 3 ท่าน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอกีวาระหนึ่ง  

ความเหน็ของคณะกรรมการ คณะกรรมการ (โดยเสยีงขา้งมากซึ่งไม่รวมคะแนนเสยีงของ
กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ) ได้พิจารณากลัน่กรองคุณสมบตัิของกรรมการที่พ้นจาก
ต าแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่าน ดว้ยความรอบคอบ ระมดัระวงัแลว้ เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมสามญั
ผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 พจิารณาอนุมตัแิต่งตัง้ใหก้รรมการทีจ่ะตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ ทัง้ 3 
ราย กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอกีวาระหนึ่ง โดยมรีายชื่อดงันี้ 

1. นายนึกรกั ใบเงนิ  กรรมการอสิระ/ กรรมการตรวจสอบ/   
  กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

2. นายธรีวุฒ ิทรงเมตตา กรรมการ/ กรรมการบรหิาร 

3. นายพรเมตต ์ทรงเมตตา กรรมการ/ กรรมการบรหิาร 

หมายเหตุ  มตใินวาระนี้จะตอ้งไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมด
ของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน (ในการพจิารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่
ออกจากต าแหน่งตามวาระ บรษิทัจะพจิารณาอนุมตัเิป็นรายบุคคล) 

วาระท่ี 7. พิจารณาอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษทั ประจ าปี 
2565 รวมทัง้การจ่ายโบนัสกรรมการจากผลการด าเนินงานประจ าปีส้ินสุด ณ วันท่ี 31 
ธนัวาคม 2564 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด และข้อบงัคบัของ
บรษิทั ขอ้ 36 ก าหนดว่า ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจ าปีตอ้งพจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจงึได้พจิารณากลัน่กรองอย่างละเอียดถึง
ความเหมาะสมประการต่าง ๆ กล่าวคือ ผลการด าเนินงานของบรษิัทและขนาดธุรกิจของบรษิัท 
ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย  โดย
เปรยีบเทยีบอา้งองิอตัราค่าตอบแทนจากธุรกจิทีม่ขีนาดใกล้เคยีงกบับรษิทั ในอุตสาหกรรมประเภท
เดียวกันแล้ว โดยจากการพิจารณาคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่พิจารณาอนุมตัิก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจ าปี 2565 โดยมีรายละเอียดของ
ค่าตอบแทนดงันี้ 
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1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการ เบี้ยประชุมเป็นจ านวนเงนิรวมไม่เกนิ 3,060,000 บาท และ
ค่าตอบแทนรายเดอืน เป็นจ านวนเงนิรวมไม่เกนิ 1,860,000 บาท มรีายละเอยีดดงันี้ 

ล าดบั ค่าตอบแทน 

เบีย้ประชมุ 
(บาท/คน/ครัง้) 

ค่าตอบแทนรายเดอืน 
(บาท/คน/เดอืน) 

ปี 2565  
(ปีทีเ่สนอ) 

ปี 2564 
ปี 2565  

(ปีทีเ่สนอ) 
ปี 2564 

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  
2564 สิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 เป็นวงเงนิจ านวนไม่เกนิ 1,000,000 บาท  

ส าหรบัการจ่ายโบนัสกรรมการจากประจ าปี 2565 จะพจิารณาเมื่อทราบผลประกอบการ
ของบรษิทัประจ าปี 2565 สิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2565 และจะน ามาเสนอต่อทีป่ระชุม
สามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 เพื่อพจิารณาอนุมตัติ่อไป 

2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย เป็นจ านวนเงนิรวมไม่เกนิ 3,175,000 บาท 

2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 

ล าดบั ค่าตอบแทน 

เบีย้ประชมุ 
(บาท/คน/ครัง้) 

ค่าตอบแทนรายเดอืน 
(บาท/คน/เดอืน) 

ปี 2565  
(ปีทีเ่สนอ) 

ปี 2564 
ปี 2565  

(ปีทีเ่สนอ) 
ปี 2564 

1. ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

25,000 25,000 - - 

2. กรรมการตรวจสอบ 20,000 20,000 - - 

2.2 คณะกรรมการบริหาร 

ล าดบั ค่าตอบแทน 

เบีย้ประชมุ 
(บาท/คน/ครัง้) 

ค่าตอบแทนรายเดอืน 
(บาท/คน/เดอืน) 

ปี 2565  
(ปีทีเ่สนอ) 

ปี 2564 
ปี 2565  

(ปีทีเ่สนอ) 
ปี 2564 

1. ประธานกรรมการ 25,000 25,000 - - 

2. กรรมการบรหิาร 20,000 20,000 - - 
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2.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ล าดั
บ 

ค่าตอบแทน 

เบีย้ประชมุ 
(บาท/คน/ครัง้) 

ค่าตอบแทนรายเดอืน 
(บาท/คน/เดอืน) 

ปี 2565  
(ปีทีเ่สนอ) 

ปี 2564 
ปี 2565  

(ปีทีเ่สนอ) 
ปี 2564 

1. ประธานกรรมการสรรหา
และพจิารณาค่าตอบแทน 

25,000 25,000 - - 

2. กรรมการสรรหาและ
พจิารณาค่าตอบแทน 

20,000 20,000 - - 

 

2.4 คณะกรรมการความยัง่ยืนและบริหารความเส่ียง (มีการแต่งตัง้ในปี 2565 
เป็นครัง้แรก) 

ล าดั
บ 

ค่าตอบแทน 

เบีย้ประชมุ 
(บาท/คน/ครัง้) 

ค่าตอบแทนรายเดอืน 
(บาท/คน/เดอืน) 

ปี 2565  
(ปีที่
เสนอ) 

ปี 2564 
ปี 2565  

(ปีทีเ่สนอ) 
ปี 2564 

1. ประธานกรรมการความ
ยัง่ยนืฯ 

25,000 - - - 

 

2. กรรมการความยัง่ยนืฯ 20,000 - - - 

 

 หมายเหตุ  

- กรรมการทีด่ ารงต าแหน่งมากกว่าหนึ่งต าแหน่งจะไดร้บั “ค่าตอบแทนรายเดอืน” 
จากต าแหน่งทีม่คี่าตอบแทนสงูทีสุ่ดเพยีงต าแหน่งเดยีว 

- ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบจะได้รบั “ค่าตอบแทนราย
เดอืน” ในฐานะกรรมการบรษิทัฯ 

- กรรมการที่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะพนักงานของบริษัทจะไม่มีสิทธิรับ 
“ค่าตอบแทนรายเดอืน” ในฐานะกรรมการบรษิทั 

- อตัราค่าตอบแทนตามทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ในครัง้นี้ใหม้ผีลใชบ้งัคบั
ไปจนกว่าทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้คราวถดัไปจะมมีตใิหแ้กไ้ขเปลีย่นแปลงเป็นอย่างอื่น 



 

 9 

ความเหน็ของคณะกรรมการ คณะกรรมการเหน็ควรเสนอใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 
2565 พจิารณาอนุมตักิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบรษิทัโดยก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบรษิัทประจ าปี  2565 เป็นจ านวนเงนิรวมไม่เกิน 
8,095,000 บาท และอนุมตักิารจ่ายโบนัสกรรมการจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 สิน้สุด ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ให้แก่กรรมการบริษัท เป็นเงินจ านวนไม่เกิน 1,000,000 บาท โดยมี
รายละเอยีดตามทีไ่ดก้ล่าวขา้งตน้ 

หมายเหตุ  มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ
จ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุม 

วาระท่ี 8. พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัท
ประจ าปี 2565 

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

ทัง้นี้ คณะกรรมการบรษิัทได้พจิารณาแล้วเหน็ควรเสนอใหท้ีป่ระชุมสามญัผู้ถือหุน้ประจ าปี  2565 
พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชจีาก PwC เป็นส านักงานสอบบญัชขีองบรษิัท ส าหรบัรอบระยะเวลา
บญัชสีิน้สุด วนัที ่31 ธนัวาคม 2565 โดยก าหนดใหผู้ส้อบบญัชคีนใดคนหนึ่งดงัตอ่ไปนี้ เป็นผูท้ าการ
ตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทั 

1. นายกฤษณ์  ชชัวาลยว์งศ ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5016 (เป็น
ผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทมาแล้ว 4 ปี โดยเป็นผู้ลง
ลายมอืชื่อในงบการเงนิมาแลว้ 2 ปี และ/หรอื 

2. นางสาวสนิสริ ิ ทงัสมบตั ิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่  7352 (เป็น
ผูส้อบบญัชใีหก้บับรษิทัมาแล้ว 2 ปี แต่ไม่เคยเป็นผู้
ลงลายมอืชื่อในงบการเงนิ และ/หรอื 

3. นายวเิชยีร กิง่มนตร ี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่  3977 (เป็น
ผูส้อบบญัชใีหก้บับรษิทัมาแล้ว 2 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 2565 เป็นเงนิจ านวน 2,125,000 บาท 
ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชขีองบรษิทัส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2565 
เมื่อเปรยีบเทยีบกบัค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชขีองบรษิทัส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สุด ณ วนัที ่
31 ธนัวาคม 2564 เป็นดงันี้ 



 

 10 

ค่าตอบแทนผูส้อบบญัช ี ปี 2565 (ปีที่
เสนอ) 

ปี 2564 เพิม่ขึน้ 
(ลดลง) 

1. ค่าสอบบญัชขีองบรษิทั 2,125,000 บาท 2,125,000 บาท - บาท 

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

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

อน่ึง ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัย่อยของบรษิทัจะเป็นผูส้อบบญัชจีากส านักงานบญัชเีดยีวกบับรษิทั 

ความเหน็ของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2565 พจิารณาอนุมตัิ  (1) การแต่งตัง้ผู้สอบบญัชซีึ่งมรีายชื่อดงัต่อไปนี้  จาก PwC เป็น
ผู้สอบบัญชีของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2565 และ (2) การ
ก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชขีองบรษิทัประจ าปี 2565 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 

วาระท่ี 9. พิจารณาอนุมติัการเพ่ิมวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้จากวงเงินเดิมไม่เกิน 5,000 ล้าน
บาท เพ่ิมอีก 15,000 ล้านบาท รวมเป็นเป็นวงเงินไม่เกิน 20,000 ล้าน 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล ตามที่บริษัทฯ ได้มีการออกหุ้นกู้มีประกันครัง้ที่  1/2561 มูลค่ารวม 
1,500 ล้านบาท เมื่อวนัที่ 20 ธนัวาคม 2561 ครบก าหนดไถ่ถอนปี 2563 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มสีทิธิไถ่
ถอนหุน้กู้ก่อนครบก าหนดไถ่ถอน และต่อมาเมื่อวนัที ่20 ธนัวาคม 2562 บรษิทัฯ ไดท้ าการไถ่ถอน
และช าระเงนิค่าไถ่ถอนหุน้กู้จ านวนดงักล่าวทัง้จ านวนเรยีบรอ้ยแลว้โดยเป็นการใชส้ทิธไิถ่ถอนหุน้กู้
ก่อนครบก าหนดไถ่ถอน บรษิทัเหน็สมควรใหข้ยายวงเงนิการออกและเสนอขายหุน้กูจ้ากเดมิวงเงนิ
ไม่เกิน 5,000 ล้านบาท โดยเพิ่มวงเงนิอีก 15,000 ล้านบาท เป็นวงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท 
หรือสกุลเงินอื่นที่เทยีบเท่า เพื่อน าเงินที่ได้มาใช้รองรบัการขยายธุรกิจ และ/หรือ ใช้เป็นเงนิทุน
หมุนเวียนในการด าเนินธุรกิจ  และ/หรือ ช าระคืนหนี้ ของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ดังมี
รายละเอยีดต่อไปนี้  



 

 11 

วตัถุประสงค ์ เพื่อน าเงินที่ได้จากการออกและเสนอขายหุ้นกู้  มาใช้เป็นเงนิทุนในการขยายธุรกิจ 
และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินธุรกิจ และ/หรือ ช าระคืนหนี้ ของ
บรษิทัฯ และ/หรอืบรษิทัย่อย ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯ เหน็สมควร  

ชนิดของหุน้กู ้ หุน้กูทุ้กชนิด ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผูถ้อืหรอืไม่ระบุชือ่ผูถ้อื ประเภทดอ้ยสทิธหิรอืไม่
ดอ้ยสทิธ ิซึ่งอาจมหีรอืไม่มหีลกัประกนั อาจมหีรอืไม่มผีูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู้ และมหีรอืไม่มี
วนัก าหนดไถ่ถอน ขึน้อยู่กบัความเหมาะสมของสภาวะตลาด หรอืปัจจยัอื่นๆ ในขณะที่
ออกและเสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละครัง้ 

วงเงนิ จ านวนไม่เกิน 20,000 ล้านบาท หรอืสกุลเงนิอื่นที่เทยีบเท่า ทัง้นี้ บรษิัทฯ สามารถ
ออกและเสนอขายหุน้กูเ้พิม่เตมิ และ/หรอื ออกและเสนอขายหุน้กูเ้พื่อทดแทนหุน้กูเ้ดมิ
ที่มกีารไถ่ถอนไปแล้วได้ภายในวงเงนิดงักล่าว โดยหุ้นกู้ที่บรษิทัฯ ออกจ าหน่ายแล้ว
และยงัไม่ไถ่ถอนในขณะใดขณะหนึ่ง จะตอ้งมจี านวนเงนิไม่เกนิวงเงนิดงักล่าว 

สกุลเงนิ เสนอขายในสกุลเงนิบาท และ/หรอื ในสกุลเงนิสกุลต่างประเทศโดยใชอ้ตัราแลกเปลีย่น
ในขณะทีม่กีารออกและเสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละคราว 

อตัราดอกเบีย้ ตามทีจ่ะก าหนดในแต่ละคราว โดยขึน้อยู่กบัสภาวะตลาดในขณะทีอ่อกและเสนอขาย
หุน้กู ้และปัจจยัอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง  
ทัง้นี้ ให้อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และ/หรือส านักงาน ก.ล.ต. และ/หรือประกาศหรือกฎระเบียบอื่นๆที่
เกีย่วขอ้งทีม่ผีลใชบ้งัคบัในขณะทีอ่อกและเสนอขายหุน้กู้ในแต่ละคราว 

อายุของหุน้กู ้ ขึ้นอยู่กบัสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายในแต่ละครัง้หรอืตามขอ้ตกลงและ
เงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ได้ออกในคราวนัน้โดยสามารถก าหนดให้มกีารไถ่ถอนก่อนครบ
ก าหนดอายุหรอืไม่กไ็ด ้  

การไถ่ถอนก่อนก าหนด ผูถ้อืหุน้กู้อาจมหีรอืไม่มสีทิธขิอไถ่ถอนหุ้นกู้คนืก่อนก าหนด และ/หรอื บรษิทัฯ อาจมี
หรอืไม่มสีทิธขิอไถ่ถอนหุน้กูค้นืก่อนก าหนด หรอืบรษิทัฯ อาจก าหนดใหม้หีรอืไมม่กีาร
ไถ่ถอนก่อนก าหนดในกรณีพเิศษ (special event redemption) ใดๆ หรอืไม่กไ็ด้ ทัง้นี้ 
ใหเ้ป็นไปตามขอ้ตกลงและเงือ่นไขของการออกหุน้กูใ้นแต่ละครัง้ 

วธิกีารเสนอขาย เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ให้แก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือผู้
ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรอืผูล้งทุนรายใหญ่ และ/หรอืผูล้งทุนสถาบนัในประเทศ 
และ/หรอืผูล้งทุนสถาบนัในต่างประเทศ ทัง้จ านวนหรอืบางส่วน ซึ่งอาจเป็นการเสนอ
ขายในคราวเดียวหรือหลายคราว  และ/หรือ เป็นโครงการ และ/หรือ ในลักษณะ
หมุนเวยีน (revolving) ทัง้นี้ ใหอ้ยู่ภายใต้ขอ้บงัคบัของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
และ/หรอื สานักงาน ก.ล.ต. และ/หรอื ประกาศหรอืกฎระเบยีบอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ทีม่ผีล
ใชบ้งัคบัในขณะทีอ่อกและเสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละคราว  

ตลาดรอง บริษัทฯ อาจจดทะเบียนหุ้นกู้กบัสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย  หรือตลาดรองอื่นใด 
ตามความเหมาะสม 

ความเหน็ของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2565 พิจารณาอนุมตัิการขยายวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้จากวงเงนิเดมิไม่เกิน 
5,000 ล้านบาท หรอืสกุลเงนิอื่นทีเ่ทยีบเท่า เป็นวงเงนิไม่เกิน 20,000 ล้านบาท หรอืสกุลเงนิอื่นที่
เทียบเท่า และอนุมตัิมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่ได้รบัมอบอ านาจจากคณะ
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กรรมการบรหิาร มอี านาจในการก าหนดหลกัเกณฑเ์งือ่นไขและรายละเอยีดอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในส่วนทีย่งัไม่ไดก้ าหนด ตามความจ าเป็นและเหน็สมควรทีจ่ะต้องก าหนด
ตามกฎหมายและขอ้บงัคบัทีเ่กี่ยวขอ้ง รวมถงึการน าหุน้กู้ดงักล่าวไปจดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัยจ์ด
ทะเบยีนในตลาดตราสารหนี้ ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ศูนย์ซื้อขายหลกัทรพัย์ หรอืตลาด
รองใดๆ รวมถึงองค์กรใดๆ ตลอดจนให้มอี านาจด าเนินการขออนุญาต ด าเนินการเปิดเผยขอ้มูล 
และการด าเนินการอื่นใดกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง และมอี านาจในการด าเนินการใดๆ ทัง้ปวง ตามที่
จ าเป็นและสมควร อนัเกีย่วเน่ืองกบัการออกและเสนอขายหุน้กู้ตามรายละเอยีดขา้งตน้  

หมายเหตุ  มตใินวาระนี้จะต้องไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวน
เสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

วาระท่ี 10. พิจารณารบัทราบการเปล่ียนแปลงวตัถปุระสงค์การใช้เงินเพ่ิมทุนท่ีได้รบัจากการเสนอขาย
หุ้นสามญัเพ่ิมทุนต่อประชาชนเป็นครัง้แรก (IPO) อย่างไม่เป็นนัยส าคญัด้วยวิธีเกล่ียวงเงิน 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล ตามที่บรษิัทได้เสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุนต่อประชาชนเป็นครัง้แรก 
(IPO) เมื่อวนัที่ 1 พฤศจกิายน 2562 และ 4-7 พฤศจกิายน 2562 จ านวนรวม 1,018,000,000 หุ้น 
ในราคาเสนอขายหุ้นละ 4.40 บาท โดยบรษิัทได้รบัเงนิจากการเพิม่ทุนสุทธิ (หลงัหกัค่าใชจ้่ายใน
การเสนอขาย) จ านวนทัง้สิน้ 4,395 ลา้นบาท ซึง่เงนิจ านวนดงักล่าวจะถูกน าไปใชต้ามวตัถุประสงค์
การใช้เงินที่บริษัทฯ ได้เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลกัทรพัย์และร่าง
หนังสือชี้ชวน (“แบบแสดงรายการข้อมูล ”) นั ้น เมื่อวันที่  16 ธันวาคม 2564 ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 9/2564 ได้มีมติอนุมตัิให้บริษัทเปลี่ยนแปลงวตัถุประสงค์การใช้เงนิ
อย่างไม่เป็นนัยส าคญั โดยเป็นการเกลี่ยวงเงนิลงทุนหรอืค่าใชจ้่ายระหว่างรายการทีม่กีารเปิดเผย
ขอ้มูลไว้แล้วในแบบแสดงรายการขอ้มูล รวมทัง้เปลี่ยนแปลงก าหนดระยะเวลาการใช้เงนิที่มกีาร
เปิดเผยขอ้มลูไวแ้ล้วในแบบแสดงรายการขอ้มลู ดงัมรีายละเอยีดของการเปลี่ยนแปลงวตัถุประสงค์
การใชเ้งนิอย่างไม่เป็นนัยส าคญั ดงันี้ 

 

วตัถุประสงคก์ารใชเ้งนิ 

เดมิ เปลีย่นเป็น 

จ านวนเงนิทีใ่ช้
โดยประมาณ 
(ลา้นบาท) 

ระยะเวลาที่
ใชเ้งนิ

โดยประมาณ 

จ านวนเงนิที่
ใช้

โดยประมาณ 
(ลา้นบาท) 

ระยะเวลาที่
ใชเ้งนิ

โดยประมาณ 

1. เงนิทุนส าหรบัลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้า
ของกลุ่มบรษิทัฯ ทีอ่ยู่ระหว่างการพฒันา 
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. เงินทุนส าหรับลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้า
ของกลุ่มบรษิัทฯ ที่อยู่ระหว่างรอการพฒันา 
และโครงการโรงไฟฟ้าที่กลุ่มบริษัทฯ อาจ
ไดม้าเพิม่เตมิในอนาคต 

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

เดมิ เปลีย่นเป็น 

จ านวนเงนิทีใ่ช้
โดยประมาณ 
(ลา้นบาท) 

ระยะเวลาที่
ใชเ้งนิ

โดยประมาณ 

จ านวนเงนิที่
ใช้

โดยประมาณ 
(ลา้นบาท) 

ระยะเวลาที่
ใชเ้งนิ

โดยประมาณ 

3. ช าระคืนเงินกู้ยืมสถาบนัการเงิน และ/หรือ 
ไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ออกโดยบรษิัทฯ รวมทัง้ช าระ
คืนกู้ยืมสถาบันการเงิน  และ/หรือ ภาระ
หนี้สนิอื่นใดของกลุ่มบรษิทัฯ  

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

4. เงินทุนส าหรับลงทุนในโครงการอื่นๆ ของ
กลุ่มบรษิัทฯ ซึ่งนอกเหนือจากที่กล่าวมาใน
ข้อ 1. และ 2. เช่น การลงทุนเพื่อปรบัปรุง
ประสิทธิภาพเครื่องจกัรโรงไฟฟ้า เป็นต้น 
รวมทัง้ ใช้ เ ป็นเงินทุนหมุนเวียนในการ
ด าเนินงานของกลุ่มบรษิทัฯ 

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

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

 

 ทัง้นี้ ภายใตว้ตัถุประสงคก์ารใชเ้งนิทีเ่ปลีย่นแปลงขา้งตน้ ผลการใชเ้งนิเพิม่ทุนดงักล่าว สิน้สุด ณ วนัที ่ 31 
ธนัวาคม 2564 เป็นดงันี้ 

หน่วย: ลา้นบาท 

วตัถุประสงคก์ารใชเ้งนิ แผนการใชเ้งนิ 
(โดยประมาณ) 

จ านวนเงนิทีใ่ชไ้ป 
จ านวนเงนิคงเหลอื 
ณ วนัที ่31 ธ.ค. 64 พ.ย. 62 - 

ม.ิย. 64 
ก.ค. 64 - 
ธ.ค. 64 

1. เงนิทุนส าหรบัลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้า
ของกลุ่มบรษิทัฯ ทีอ่ยู่ระหว่างการพฒันา 
ไดแ้ก่ โครงการ SPP Hybrid จ านวน 4 
โครงการ และโครงการโรงไฟฟ้า MSW 
กระบี ่จ านวน 1 โครงการ 

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

2. เงนิทุนส าหรบัลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้า
ของกลุ่มบรษิทัฯ ทีอ่ยู่ระหว่างรอการพฒันา 
และโครงการโรงไฟฟ้าทีก่ลุ่มบรษิทัฯ อาจ
ไดม้าเพิม่เตมิในอนาคต 

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

3. ช าระคนืเงนิกูย้มืสถาบนัการเงนิ และ/หรอื 
ไถ่ถอนหุน้กูท้ีอ่อกโดยบรษิทัฯ รวมทัง้ช าระ
คนืเงนิกูย้มืสถาบนัการเงนิ และ/หรอื ภาระ
หนี้สนิอื่นใดของกลุ่มบรษิทัฯ  

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

4. เงนิทุนส าหรบัลงทุนในโครงการอื่นๆ ของ
กลุ่มบรษิทัฯ ซึง่นอกเหนือจากทีก่ล่าวมาใน
ขอ้ 1. และ 2. เช่น การลงทุนเพือ่ปรบัปรุง
ประสทิธภิาพเครื่องจกัรโรงไฟฟ้า เป็นตน้ 
รวมทัง้ใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในการ
ด าเนินงานของกลุ่มบรษิทัฯ 

0 - 100 - - 0 - 100 

รวม 4,395 3,519 31 845 
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ความเหน็ของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2565 รบัทราบการเปลีย่นแปลงวตัถุประสงคก์ารใชเ้งนิเพิม่ทุนทีไ่ดร้บัจากการเสนอขายหุน้
สามญัเพิม่ทุนต่อประชาชนเป็นครัง้แรก (IPO) อย่างไม่เป็นนัยส าคญัดว้ยวธิเีกลีย่วงเงนิ  

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระแจง้เพื่อทราบจงึไม่มกีารลงคะแนนเสยีง 

วาระท่ี 11. พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

ความเหน็ของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นว่าสมควรที่จะเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นที่
ประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นทีน่อกเหนือจากวาระการประชุมทีค่ณะกรรมการก าหนดไวใ้นหนังสอืเชญิ
ประชุมได ้โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนัน้ใหอ้ยู่ภายใตห้ลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่ฎหมายก าหนด 

บริษัทก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ถือหุ้น  (Record Date) ประจ าปี 2565 ในวนั
องัคารที ่15 มนีาคม 2565  

อน่ึง บรษิทัไดเ้ผยแพร่หนังสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ พรอ้มเอกสารประกอบการประชุมไวบ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทั
ที ่www.ace-energy.co.th ดว้ยแลว้ จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ผ่าน
ส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting) ในวนัท่ี 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยบริษทัจะเปิดระบบลงทะเบยีนเพือ่
เข้าร่วมประชุมตัง้แต่เวลา 12.00 น. ของวนัประชุม  

ส าหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง  โปรดกรอกข้อมูลลงใน
แบบฟอร์มการลงทะเบยีนเขา้ร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตาม ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 9 และน าส่งให้บรษิัทพร้อม
เอกสารยนืยนัตวัตนตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 8 มายงับรษิทัภายในวนัที ่22 เมษายน 2565 ผ่านทาง Email: comsec@ace-
energy.co.th หรือส่งทางไปรษณีย์มายงั นายชยันาท บวัทอง เลขานุการบริษัท    บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็น
เนอร์จี้ จ ากดั (มหาชน) ชัน้ 7 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ เลขท่ี 140/6 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรกั 
กรงุเทพมหานคร 10500 โดยเมื่อบรษิทัไดต้รวจสอบเอกสารเรยีบรอ้ยแล้ว บรษิทัจะจดัส่งชื่อผูใ้ช้ (Username) และ
รหสัผ่าน (Password) ให้แก่ผู้ถือหุ้นผ่านทางอีเมลที่ผู้ถือหุ้นได้ระบุไว้ในแบบแบบฟอร์มการลงทะเบยีนเขา้ร่วมการ
ประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกสต์่อไป 

ส าหรบัผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่สะดวกเขา้ร่วมประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ผูถ้อืหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระ
เขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนการเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองได ้ 

ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง และมคีวามประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นเขา้ประชุม
และออกเสยีงแทนตน โปรดใชห้นังสอืมอบฉนัทะแบบ ก. หรอืแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ส่วนผูถ้อืหุน้ต่างชาตซิึง่แต่งตัง้
ให้คสัโตเดยีน (Custodian) เป็นผู้รบัฝากและดูแลหุน้ โปรดใช้หนังสอืมอบฉันทะแบบ ค. ตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 5 และ
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 
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ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรกั กทม. 10500 โทรศพัท์: 02-2332559 และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ
เอกสาร จงึขอความร่วมมอืโปรดส่งเอกสารใหถ้งึบรษิทั ภายในวนัที ่22 เมษายน 2565 

โปรดศกึษาขอ้ปฏบิตัสิ าหรบัการเขา้ประชุมผูถ้อืหุน้ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกสแ์ละการมอบฉันทะตาม ส่ิงท่ีส่งมา
ด้วย 8 

อนึ่ง บรษิทัจะด าเนินการประชุมตามขอ้บงัคบับริษทั หมวดที ่6 เรื่องการประชุมผูถ้อืหุน้ รายละเอยีดปรากฏ
ตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 7 

 ขอแสดงความนับถอื 

 

 

 (นายมณฑล สุดประเสรฐิ) 

 ประธานกรรมการ 


