ที่ ACE-NEWS-16/2563
วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
เรื่อง

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน

กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2563 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องภิรัชฮอลล์ (BH 1-3) ศูน ย์นิท รรศการและการประชุมไบเทค
(BITEC) เลขที่ 88 ถนนเทพรัตน (กม.1) แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 (“ที่ประชุม”) บริษัทขอแจ้งมติ
ที่ประชุม ดังนี้
1.

รับ รองรายงานการประชุม วิสามัญ ผู้ถือหุ้ น ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุม เมื่อวัน ที่ 28 ตุ ลาคม 2562 ด้ วย
คะแนนเสียงดังนี้
มติที่ลง

จำนวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

ร้อยละของผู้ถือหุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย

9,093,479,644
0

100.00
0.00

งดออกเสียง
บัตรเสีย

57,900
0

0.00
0.00

หมายเหตุ

1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มเปิดประชุม
จำนวน 80,298 หุ้น คิดเป็น 80,298 เสียง ทำให้ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่
เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมดจำนวน 9,093,537,544 เสียง

2.

รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562
หมายเหตุ

3.

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2562 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
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มติที่ลง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย

9,093,590,444
0

100.00
0.00

งดออกเสียง
บัตรเสีย

0
0

0.00
0.00

หมายเหตุ

1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้
ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2)

4.

ร้อยละของผู้ถือหุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน

จำนวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

ในวาระนี้ มี ผู้ ถือหุ้ น และผู้ รับ มอบฉั นทะเข้าร่วมประชุ ม เพิ่ มขึ้ น จากวาระที่ ผ่ านมา
จำนวน 52,900 หุ้น คิดเป็น 52,900 เสียง ทำให้ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่
เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมดจำนวน 9,093,590,444 เสียง

อนุมัติการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท
สำหรับรอบระยะเวลาบัญ ชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เนื่องจากบริษัท ฯ มีผลประกอบการขาดทุน สะสม
จำนวน 135,015,300 บาท

มติที่ลง

ร้อยละของผู้ถือหุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน

จำนวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย

9,093,590,444
0

100.00
0.00

งดออกเสียง
บัตรเสีย

0
0

0.00
0.00

หมายเหตุ

1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้
ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ผ่านมาจำนวน
0 หุ้น คิดเป็น 0 เสียง ทำให้ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและ
ผู้รับมอบฉันทะทั้งหมดจำนวน 9,093,590,444 เสียง
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5.

รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 โดยจ่ายจาก
ฐานหุ้ น สามั ญ จำนวน 10,175,999,960 หุ้ น ในอั ต ราหุ้ น ละ 0.03 บาท รวมเป็ น เงิ น ปั น ผลจ่ า ยทั้ ง สิ้ น
305,279,998.80 บาท ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปนผลระหว่างกาลดังกล่าวเมื่อวันที่
2 มิ ถุ น ายน 2563 (Record Date) และได้ จ่ า ยเงิ น ปนผลระหว่ า งกาลให้ แ ก่ ผู้ ถื อ หุ้ น เรี ย บร้ อ ยแล้ ว เมื่ อ วั น ที่
15 มิถุนายน 2563

หมายเหตุ
6.

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ (1) นายจรูญ อินทจาร
(2) นางพัชนี สุธีวิตานันท์ (3) นายนึกรัก ใบเงิน และ (4) นางสาวจิรฐา ทรงเมตตา ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง
กรรมการอีกวาระหนึ่ง
6.1

นายจรูญ อินทจาร ได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

มติที่ลง
เห็นด้วย

ร้อยละของผู้ถือหุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
9,093,534,244
100.00

จำนวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
6.2

0
5,200

0.00
0.00

51,000

0.00

นางพั ช นี สุ ธี วิ ต านั น ท์ ได้ รั บ การแต่ งตั้ งให้ กลั บ เข้ าให้ ด ำรงตำแหน่ ง กรรมการอิ สระ/ ประธาน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ

มติที่ลง

จำนวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

ร้อยละของผู้ถือหุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย

9,093,539,444
0

100.00
0.00

งดออกเสียง
บัตรเสีย

0
51,000

0.00
0.00
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6.3

นายนึกรัก ใบเงิน ได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ /

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
มติที่ลง
เห็นด้วย

ร้อยละของผู้ถือหุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
9,093,534,244
100.00

จำนวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
6.4

0.00
0.00

51,000

0.00

นางสาวจิรฐา ทรงเมตตา ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ประธานคณะกรรมการบริหาร/
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

มติที่ลง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
หมายเหตุ

7.

0
5,200

ร้อยละของผู้ถือหุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
9,093,524,534
100.00

จำนวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

0
5,200

0.00
0.00

60,710

0.00

1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ผ่านมาจำนวน
0 หุ้น คิดเป็น 0 เสียง ทำให้ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและ
ผู้รับมอบฉันทะทั้งหมดจำนวน 9,093,590,444 เสียง

อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2563 เป็นจำนวนวงเงิน
ไม่เกิน 9,420,000 บาท และอนุมัติการจ่ายโบนัสกรรมการจากผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562 ให้แก่กรรมการบริษัทเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 1,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
มติที่ลง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จำนวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
9,093,583,344

ร้อยละของผู้ถือหุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม
99.9999

1,900
5,200

0.00
0.0001

0

0.00
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หมายเหตุ

1) มติ ในวาระนี้ จ ะต้ องได้ รับ การอนุ มั ติ ด้ วยคะแนนเสี ย งไม่ น้ อยกว่า สองในสามของ
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม
2) ในวาระนี้ มี ผู้ ถือหุ้ น และผู้ รับ มอบฉัน ทะเข้าร่ว มประชุ ม เพิ่ ม ขึ้น จากวาระที่ ผ่ านมา
จำนวน 0 หุ้น คิดเป็น 0 เสียง ทำให้ในวาระนี้มี จำนวนเสียงของผู้ ถือหุ้ นที่ เข้าร่วม
ประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมดจำนวน 9,093,590,444 เสียง

8.

อนุมัติ (1) การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี
ของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคน
หนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษั ท นายกฤษณ์ ชัชวาลย์
วงศ์ ผู้ส อบบั ญ ชีรับ อนุญ าต ทะเบียนเลขที่ 5016 และ/หรือ นางสาวสิน สิริ ทั งสมบั ติ ผู้สอบบั ญ ชีรับ
อนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7352 และ/หรือ นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3977
และ (2) กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2563 เป็ น จำนวนเงิ น ไม่ เกิ น 2,190,000 บาท ทั้ ง นี้ ค่ า สอบบั ญ ชี ดั ง กล่ า วไม่ ร วมค่ า บริ ก ารอื่ น ๆ
(Non-audit fee) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
หมายเหตุ

ร้อยละของผู้ถือหุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
9,093,585,244
100.00

จำนวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

0
5,200

0.00
0.00

0

0.00

1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2) ในวาระนี้ มี ผู้ ถือหุ้ น และผู้ รับ มอบฉัน ทะเข้า ร่วมประชุ ม เพิ่ ม ขึ้น จากวาระที่ ผ่ า นมา
จำนวน 0 หุ้ น คิด เป็ น 0 เสียง ทำให้ ในวาระนี้มีจ ำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วม
ประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมดจำนวน 9,093,590,444 เสียง
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9.

อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24. และ ข้อ 31. เรื่อง การประชุมคณะกรรมการบริษัท
และการประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
มติที่ลง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
หมายเหตุ

ร้อยละของผู้ถือหุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
9,093,426,344
99.9982

จำนวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

0
164,100

0.00
0.0018

0

0.00

1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
2) ในวาระนี้ มี ผู้ ถือหุ้ น และผู้ รับ มอบฉัน ทะเข้าร่ว มประชุ ม เพิ่ ม ขึ้น จากวาระที่ ผ่ านมา
จำนวน 0 หุ้น คิดเป็น 0 เสียง ทำให้ในวาระนี้มี จำนวนเสียงของผู้ ถือหุ้ นที่ เข้าร่วม
ประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมดจำนวน 9,093,590,444 เสียง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
-ธนวิจิตร อังคพิพัฒนชัย(นายธนวิจิตร อังคพิพฒ
ั นชัย)
กรรมการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
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