


เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) บริษัท พลงังานบริสทุธ์ิ จ ากัด (มหาชน)
(“บริษัทฯ”) มีความหว่งใยตอ่สขุภาพของผู้ ถือหุ้น / ผู้ รับมอบฉนัทะ ทกุทา่นท่ีเข้าร่วมประชุม จึงขอแจ้งแนวทางการเข้าร่วมประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 ในวนัศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมวิภาวดี บอลรูม โรงแรมเซ็นทารา 
แกรนด์ แอท เซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ เลขท่ี 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 (“สถานที่จดัประชุม”) 
ดงันี ้

1.) การเข้าร่วมประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 
บริษัทฯ เพิ่มช่องทางการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 แบบอิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) เพื่ออ านวยความ
สะดวกให้แก่ท่านผู้ ถือหุ้น / ผู้ รับมอบฉนัทะ เพื่อให้สามารถเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และออกเสียง
ลงคะแนนในระบบ E-Voting (E-AGM) ตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก าหนด
รายละเอียดการเข้าร่วมประชมุแบบ E-AGM ปรากฏตาม สิง่ที่แนบมาด้วยล าดบัท่ี 10 
 

2.) การเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จัดประชุม 
ส าหรับผู้ ถือหุ้น / ผู้ รับมอบฉันทะ ที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมสามญัประจ าปี 2564 ณ สถานที่จัดประชุม บริษัทฯ 
ก าหนดแนวปฏิบตัิการเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จัดประชุม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วยล าดบัที่ 11 
ในการนี ้บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 และปฏิบัติตามข้อก าหนดของ
หนว่ยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง ซึง่ก าหนดให้ต้องมีการเว้นระยะระหวา่งที่นัง่บคุคล และควบคมุจ านวนผู้ เข้าร่วมประชมุ 
มิให้แออดั  จึงท าให้ห้องประชมุ ณ สถานท่ีจดัประชมุ รองรับผู้ ถือหุ้น / ผู้ รับมอบฉนัทะ ได้จ านวนจ ากดั ดงันัน้บริษัทฯ 
จึงเชิญชวนทา่นผู้ ถือหุ้น / ผู้ รับมอบฉนัทะ โปรดเข้าร่วมประชมุ แบบอิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ 
จดัให้ผู้ ถือหุ้น / ผู้ รับมอบฉนัทะ เข้าร่วมประชมุแบบ E-AGM กรณีที่จ านวนที่นัง่ ณ สถานท่ีจดัประชมุเต็ม 

 
ท่านผู้ถอืหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ สามารถศึกษาคู่ มือการใช้งานแอปพลิเคชั่น IR Plus AGM ส าหรับการประชุมเพิ่มเติมได้จาก 
 

 คู่มือการใช้งาน Mobile Application IR Plus AGM: โดยการสแกน QR Code ด้านลา่ง 
   
 
 

 วิดีโอแนะน าการลงทะเบียนและการใช้งาน IR Plus AGM: สามารถรับชมวีดีโอได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่

https://www.energyabsolute.co.th/agm_manual.asp 

 
บริษัทฯ ขอขอบคณุผู้ ถือหุ้นทกุทา่นเป็นอย่างสงู และขอความร่วมมือในการปฏิบตัิตามแนวปฏิบตัิดงักลา่วอย่างเคร่งครัด 

เพื่อสขุอนามยัที่ดีของผู้ ถือหุ้นทกุทา่น 

https://www.energyabsolute.co.th/agm_manual.asp
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หน้า 1 
 
 

 

ที่ EA : CS-AGM/2564 
วนัท่ี 23 มีนาคม 2564 

 
เร่ือง ขอเรียนเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น บริษัท พลงังานบริสทุธ์ิ จ ากดั (มหาชน) 
 
สิง่ที่แนบมาด้วย 

1. ส าเนารายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563, รายงานประจ าปีของคณะกรรมการบริษัท 2563 พร้อม 
งบการเงินแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ประจ าปี 2563 ในรูปแบบ QR Code พร้อมกบัหนงัสือ
เชิญประชมุ (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 1, 2 และ 3) 

2. รายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นกู้  (ใหม)่ ในวงเงินไมเ่กิน 20,000 ล้านบาท 
(ประกอบการพิจารณาระเบยีบวาระท่ี 5) 

3. ประวตัิกรรมการท่ีออกตามวาระและถกูเสนอเพื่อให้กลบัเข้าด ารงต าแหนง่ และนิยามกรรมการอิสระ  
(ประกอบการพิจารณาระเบยีบวาระท่ี 9) 

4. รายละเอียดของผู้สอบบญัชีที่ได้รับการเสนอช่ือแตง่ตัง้ส าหรับปี 2564 
(ประกอบการพิจารณาระเบยีบวาระท่ี 10) 

5. ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 
6. ข้อปฏิบตัิและขัน้ตอนการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 
7. ข้อมลูกรรมการอิสระของบริษัทฯ ส าหรับเป็นผู้ รับมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น 
8. หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. ข. และ ค. (สิง่ที่แนบมาด้วย 8.1, 8.2, 8.3 ตามล าดบั) 
9. แผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุ 
10. ข้อก าหนดกรณีการเข้าร่วมประชมุ แบบ E-AGM และคูม่ือการใช้งาน Mobile Application IR Plus AGM / วีดีโอ

แนะน าการลงทะเบียนและการใช้งาน (ข้อมลูถกูบนัทกึในรูป QR Code)  
11. แนวปฏิบตัิการเข้าร่วมประชมุ ณ สถานท่ีจดัประชมุ 

 
ด้วยท่ีประชุมคณะกรรมการ บริษัท พลงังานบริสทุธ์ิ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ที่ 1/2564 เมื่อวนัที่ 25 กุมภาพนัธ์ 2564 
ได้มีมติให้เรียกประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 ในวนัศกุร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมวิภาวดี บอลรูม 
โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
เพื่อพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้
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หน้า 2 
 
 

 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 
 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : 
 การประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ของบริษัทฯ ได้ถูกจัดขึน้ในวนัที่ 23 เมษายน 2563 และบริษัทฯ ได้บนัทึกจัดท า 

รายงานการประชมุสง่ให้กระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายก าหนด และส าเนารายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ า     
ปี 2563 ได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.energyabsolute.co.th.) แล้ว และในรูป  QR Code พร้อมกบัหนงัสือเชิญ
ประชมุเป็น เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 1 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : 
 เห็นควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 
การลงมติ : 
 วาระนีจ้ะต้องผา่นมติอนมุตัิด้วยเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทส าหรับปี 2563 และรายงานประจ าปี 2563 
ของบริษัทฯ 

 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : 
 สรุปผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ในรอบปีบญัชี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ที่ผ่านมา รายละเอียดผลการ

ด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ปรากฏในรายงานประจ าปี ซึ่งมาในรูป QR Code พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมเป็น 
เอกสารประกอบระเบียบวาระท่ี 2 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : 
 เห็นควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทส าหรับปี 2563 และรายงานประจ าปี 2563 ของบริษัทฯ 

โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบระเบยีบวาระท่ี 2 
การลงมติ : 
 วาระนีเ้ป็นวาระเพื่อทราบ ดงันัน้  จึงไมม่ีการลงคะแนนเสยีง 
 

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมตัิงบการเงนิส าหรับปี สิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบ 
จากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว 

 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : 
 มาตรา 112 และ 113 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) ก าหนดให้

คณะกรรมการบริษัทฯ  ต้องจดัให้มีการท างบดลุและบญัชีก าไรขาดทุน  ณ  วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท  เสนอต่อที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นในการประชมุสามญัประจ าปี เพื่อพิจารณาอนมุตัิ 

 คณะกรรมการบริษัท (โดยการเสนอและสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ) ได้อนุมัติให้เสนองบดุล (งบแสดงฐานะ
การเงิน) และบญัชีก าไรขาดทุน ที่ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตตรวจสอบแล้ว ส าหรับปี สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 และผู้สอบ
บญัชีรับอนุญาตได้แสดงความเห็นไว้ในรายงานของผู้สอบบญัชีอย่างไม่มีเง่ือนไข รายละเอียดของงบดุล (งบแสดงฐานะ
การเงิน) และบญัชีก าไรขาดทนุ ที่ตรวจสอบแล้ว ส าหรับปี สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ปรากฏในรายงานประจ าปี 2563 
ซึง่สง่มาในรูป QR Code ได้แนบมาพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุเป็น  เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 3 
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หน้า 3 
 
 

 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : 
 เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิงบการเงินของบริษัทฯ ส าหรับปี สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการ

ตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี 2563 ซึ่งสง่มาในรูป QR Code ตาม
เอกสารประกอบระเบียบวาระท่ี 3 

การลงมติ : 
 วาระนีจ้ะต้องผา่นมติอนมุตัิด้วยเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระที่ 4 พิจารณายกเลกิวงเงนิหุ้นกู้ที่เหลือและยงัไม่ได้ออกเสนอขาย จ านวน 12,800 ล้านบาท ซึ่งได้รับ 

การอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2563 
 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : 
 ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 เมื่อวนัที่ 23 เมษายน 2563 ได้มีมติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินไม่เกิน 15,000 

ล้านบาท เพื่อการลงทนุ Projects ต่างๆ อาทิเช่น โครงการพฒันา Battery Factory, ลงทนุในโรงหีบน า้มนัปาล์ม, โรงไฟฟ้า 
Biomass & Biogas,  ขยาย Charging Station, การพฒันาโครงการ EV, E-Ferry, E-Bus, E-Truck และ Projects อื่นๆ ที่อยู่
ระหวา่งการศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการ  รวมถึงโอกาสการลงทนุในตา่งประเทศ อาทิเช่น ประเทศพมา่ และประเทศลาว 
เป็นต้น 

 บริษัทฯ ได้มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่อนุมตัิในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 แล้ว จ านวน 2,200 ล้านบาท 
เหลอืวงเงินหุ้นกู้ที่เหลอืและยงัไมไ่ด้ออกเสนอขาย จ านวน 12,800 ล้านบาท  

 คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) ก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข ในการยื่นค าขอออกหุ้นกู้  
โดยก าหนดต้องยื่นค าขอภายใน 1 ปี นบัจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัิ 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : 
 เห็นควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิยกเลกิวงเงินหุ้นกู้ที่เหลอืและยงัไมไ่ด้ออกเสนอขาย จ านวน 12,800 ล้านบาท 

ซึง่ได้รับการอนมุตัิจากที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 
การลงมติ :  
 วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัิด้วยเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี ่(3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก

เสยีงลงคะแนน 
 
วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมตัิการออกและเสนอขายหุ้นกู้  (ใหม่) วงเงนิไม่เกนิ 20,000 ล้านบาท 

 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : 
 ตามที่ในปี 2564 นี ้ทางบริษัทฯ ได้มีการวางแผนงานในการลงทนุ Projects ต่างๆ อาทิเช่น โครงการพฒันา Battery Factory, 

โรงไฟฟา้พลงังานขยะ, การขยาย Charging Station, การพฒันาโครงการ EV, E-Ferry, E-Bus, E-Truck, เขื่อนในตา่งประเทศ 
และ Projects อื่นๆ ที่อยูร่ะหวา่งการศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการ รวมถึงโอกาสการลงทนุในตา่งประเทศ 

 เพื่อท่ีจะ Refinance หุ้นกู้ชดุเดิมที่ออกในปี 2559 จ านวน 4,000 ล้านบาท 
 เนื่องจาก Government Bond Yield Curve ทีล่ดลงอยา่งตอ่เนื่องในช่วงที่ผา่นมา 
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ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : 
 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาการออกหุ้นกู้แล้วเห็นว่า เป็นแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อการสนบัสนนุการด าเนินงาน

ของกลุม่บริษัท และเพื่อเตรียมความพร้อมเป็นเงินลงทนุของโครงการต่างๆ ซึ่งจะช่วยสร้างผลตอบแทนให้กบับริษัทฯ และผู้ ถือหุ้น
ตอ่ไป ดงันัน้ จึงเห็นควรให้เสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนมุตัิการออกและเสนอขายหุ้นกู้ตามรายละเอียดที่ได้แนบ
มาพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุเป็น เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 5 

การลงมติ :  
 วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัิด้วยเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี ่(3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก

เสยีงลงคะแนน 
 
วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมตัิการจัดสรรก าไรสุทธิส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 และการจ่ายเงนิ 

ปันผลประจ าปี 2563 
 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : 
 บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 30 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้และหกัเงินส ารองตา่งๆ ทกุประเภท ที่ได้

ก าหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามที่กฎหมายก าหนด ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลง  
โดยขึน้อยู่กับงบกระแสเงินสด แผนการลงทุน เง่ือนไข และข้อก าหนดในสญัญาต่างๆ ที่บริษัทฯ ผูกพนัอยู่ รวมทัง้ข้อจ ากัด 
ทางกฎหมาย ความจ าเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต  

 ตารางดงัตอ่ไปนีแ้สดงข้อมลูเปรียบเทียบก าไรสทุธิและอตัราการจ่ายเงินปันผลของปีที่ผา่นมา 
รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล 
จากงบการเงนิเฉพาะกิจการ 

ปี 2563 
(ปีที่เสนอ) 

ปี 2562 ปี 2561 

1. ก าไรสทุธิ (ล้านบาท)  3,357.86 3,908.38 3,486.30 
2. ก าไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน (บาท:หุ้น) 0.90 1.05 0.93 
3. สดัสว่นการจา่ยเงินปันผลที่จ่ายตอ่ก าไรสทุธิ (ร้อยละ)  33.32 28.63 26.75 
4. เงินปันผลจ่ายประจ าปีตอ่หุ้น (บาท:หุ้นสามญั)  0.30 0.30 0.25 
5. จ านวนเงินปันผลที่จา่ยเป็นเงิน (ล้านบาท)  1,119.00 1,119.00 932.50 

 
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : 
 เห็นควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรก าไรสทุธิ ดงันี ้

(1) บริษัทฯ มีทนุส ารองตามกฎหมาย เป็นจ านวนไมน้่อยกวา่ที่กฎหมายก าหนดแล้ว จึงไม่ต้องส ารองตามกฎหมายดงักลา่ว
เพิ่มอีก 

(2) บริษัทฯ อยู่ในช่วงการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ คณะกรรมการบริษัท จึงเสนอจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2563      
โดยจดัสรรเป็นเงินปันผลในอตัรา 0.30  บาท (สามสบิสตางค์) ตอ่หุ้นสามญั รวมเป็นเงิน 1,119.- ล้านบาท (หนึ่งพนัหนึ่ง
ร้อยสิบเก้าล้านบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 33.32 ของก าไรสทุธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ) โดยจ่ายจากก าไรสะสมของ
กิจการท่ีไมไ่ด้รับการสง่เสริมการลงทนุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
หมายเหต ุ:  อตัราจา่ยเงินปันผลประจ าปี 2563 เป็นไปตามนโยบายการจา่ยเงินปันผล 
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(3) คณะกรรมการบริษัทฯ อนมุตัิก าหนดให้วนัท่ี 15 มีนาคม 2564 เป็นวนัก าหนดสทิธิผู้ ถือหุ้น (“Record Date”) เพื่อก าหนด
สิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 และสิทธิในการรับเงินปันผลประจ าปี 2563 โดยก าหนดการ
จ่ายเงินปันผลประจ าปี 2563 ดงักลา่ว ในวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2564 
หมายเหตุ : สิทธิในการรับเงินปันผลดงักล่าว ยงัไม่มีความแน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมตัิจากที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2564 

การลงมติ : 
 วาระนีจ้ะต้องผา่นมติอนมุตัิด้วยเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. (วัตถุประสงค์) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่ม

วัตถุที่ประสงค์ของบริษัท 
 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : 
 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 เร่ือง เพิ่มเติมวตัถุประสงค์อีก จ านวน 2 ข้อ 

และแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัท เพื่อให้ครอบคลมุและสอดคล้องกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ใน
ปัจจบุนัและอนาคต โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 เพิ่มวตัถปุระสงค์ ดงันี ้
วัตถุประสงค์ที่เสนอเพิ่ม 

ข้อ 31 “ประกอบกิจการเป็นศนูย์บริหารเงิน โดยการประกอบธุรกิจบริการรับและจ่ายเงินทกุประเภท ทัง้ใน และตา่งประเทศ 
การหกักลบลบหนีภ้าระผูกพนัสกุลเงินต่างๆ รวมถึงสกุลเงินต่างประเทศ การบริหารจัดการสภาพคล่อง การท าธุรกรรม
เงินตราตา่งประเทศ การท าธุรกรรมบริหารความเสีย่ง และการบนัทกึจดัท าบญัชีให้กบักลุม่บริษัท รวมทัง้ธุรกิจอื่นๆ ทกุชนิด
ที่เก่ียวข้องกบัศนูย์บริหารการเงิน” 
ข้อ 32 “ประกอบกิจการให้บริการด้านการบริหาร ด้านเทคนิค หรือการให้บริการสนบัสนนุในด้านตา่งๆ เช่น การบริหารงาน
ทัว่ไป การวางแผนทางธุรกิจ การประสานงานทางธุรกิจ การให้ค าปรึกษาด้านการเงิน การให้ค าแนะน าเก่ียวกบัธุรกิจ การ
ให้บริการด้านบญัชี การเงิน การวิจัยและพฒันาผลิตภณัฑ์ การสนบัสนนุด้านเทคนิค การสง่เสริมด้านการตลาดและการ
ขาย การบริหารด้านงานบคุคลและการฝึกอบรม การวิเคราะห์ วิจยัด้านเศรษฐกิจ การจดัการ และการให้บริการสนบัสนนุ
อื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบัการประกอบกิจการตามวตัถปุระสงค์ของบริษัท”  

 
 แก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วตัถปุระสงค์) เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิม่วตัถปุระสงค์ดงันี ้

ข้อ 3.  วตัถปุระสงค์ของบริษัท มจี านวน 32 ข้อ  
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : 
 เห็นควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิเพิ่มวตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ ข้อที่ 31 และข้อที่ 32 และพิจารณาอนมุตัิแก้ไข

เพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มวตัถทุี่ประสงค์ของบริษัท  
การลงมติ : 
 วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัิด้วยเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี ่(3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก

เสยีงลงคะแนน 
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วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2564 
 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล :  
 มาตรา 90 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) และข้อ 23 ของข้อบงัคบับริษัทฯ 

การจ่ายคา่ตอบแทนให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้น โดยอาจก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจ านวนแน่นอนหรือวาง
เป็นหลกัเกณฑ์เฉพาะ และจะก าหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกวา่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะมีมติเปลีย่นแปลงเป็นอย่าง
อื่นก็ได้ นอกจากนี ้กรรมการบริษัทมีสทิธิได้รับเบีย้เลีย้งและสวสัดิการตา่งๆ ตามระเบียบบริษัทฯ 

หลักเกณฑ์และขัน้ตอนในการพิจารณาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนเพื่อท าหน้าที่ก าหนดนโยบาย รูปแบบ และหลกัเกณฑ์การ

จ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย รวมทัง้บุคคลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน พิจารณาผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ พิจารณาผล
การด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และแนวปฏิบัติของบริษัทอื่นที่มีขนาดและอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ทัง้นี ้
หลกัเกณฑ์ กรอบการก าหนดคา่ตอบแทน แนวทางพิจารณาและด าเนินการมีดงันี ้
(1) คา่ตอบแทนกรรมการบริษัท ก าหนดเป็นคา่ตอบแทนรายเดือน เนื่องจากคณะกรรมการมีภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ

ตอ่บริษัทตลอดระยะเวลาของการด ารงต าแหนง่ 
(2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย ก าหนดเป็นเบีย้ประชุม  โดยจ่ายเฉพาะกรรมการชุดย่อยที่เข้าร่วมประชุม ก าหนด  

คา่เบีย้ประชมุส าหรับต าแหนง่ประธานจ านวน 25,000.- บาท/ครัง้ และต าแหนง่กรรมการจ านวน 20,000.- บาท/ครัง้/คน 
(3) วงเงินรางวลั (โบนสั) ประจ าปีส าหรับกรรมการบริษัท จะอ้างอิงผลประกอบการของบริษัท โดยคณะกรรมการจะท าการ

ประเมินตนเองทัง้รายบคุคล และรายคณะ เพื่อวดัผลการปฏิบตัิงานในแตล่ะปี 
 ความเห็นคณะกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน เห็นควรให้เสนออตัราคา่ตอบแทนส าหรับปี 2564 ตอ่คณะกรรมการบริษัท ดงันี ้

ค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2564 (ปีที่เสนอ) เปรียบเทยีบกับปี 2563 (ปีทีผ่านมา) 
รายการ เสนอส าหรับปี 2564 ปี 2563 

 คา่ตอบแทนรายเดือน   

- ประธานกรรมการบริษัท จ่าย 50,000.- บาท/เดือน จ่าย 50,000.- บาท/เดือน 
- รองประธานกรรมการบริษัท จ่าย 45,000.- บาท/เดือน จ่าย 45,000.- บาท/เดือน 

- กรรมการบริษัท จ่าย 40,000.- บาท/เดือน/คน จ่าย 40,000.- บาท/เดือน/คน 
 โบนสั   

- ประธานกรรมการบริษัท ไม่เกิน 2,000,000.- บาท/ปี ไม่เกิน 2,000,000.- บาท/ปี 

- รองประธานกรรมการบริษัท ไม่เกิน 1,750,000.- บาท/ปี ไม่เกิน 1,750,000.- บาท/ปี 
- กรรมการบริษัท ไม่เกิน 1,500,000.- บาท/คน/ปี ไม่เกิน 1,500,000.- บาท/คน/ปี 

 คา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการชดุย่อย   

- คณะกรรมการบริหาร จ่าย 20,000.- บาท/คน/ครัง้การประชุม 
(จ่ายเฉพาะท่ีเข้าร่วมประชุมและเป็น 
ผู้ ท่ีไม่ได้รับเงินเดือนประจ าในฐานะ
ผู้บริหารหรือท่ีปรึกษา) 

จ่าย 20,000.- บาท/คน/ครัง้การประชุม 
(จ่ายเฉพาะท่ีเข้าร่วมประชุมและเป็น 
ผู้ ท่ีไม่ได้รับเงินเดือนประจ าในฐานะ
ผู้บริหารหรือท่ีปรึกษา) 
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รายการ เสนอส าหรับปี 2564 ปี 2563 
- คณะกรรมการตรวจสอบ จ่ายเฉพาะที่เข้าร่วมประชมุ รวมทัง้คณะ

แล้วไม่เกิน 680,000.- บาท/ปี 
จ่ายเฉพาะท่ีเข้าร่วมประชมุ รวมทัง้คณะ
แล้วไม่เกิน 680,000.- บาท/ปี 

- คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน* 

จ่ายเฉพาะที่เข้าร่วมประชมุ รวมทัง้คณะ
แล้วไม่เกิน 315,000.- บาท/ปี 

จ่ายเฉพาะท่ีเข้าร่วมประชมุ รวมทัง้คณะ
แล้วไม่เกิน 340,000.- บาท/ปี 

- คณะกรรมการบริหารความเส่ียง จ่ายเฉพาะที่เข้าร่วมประชมุ รวมทัง้คณะ
แล้วไม่เกิน 750,000.- บาท/ปี 

จ่ายเฉพาะท่ีเข้าร่วมประชมุ รวมทัง้คณะ
แล้วไม่เกิน 750,000.- บาท/ปี 

- คณะกรรมการบรรษัทภิบาล จ่ายเฉพาะที่เข้าร่วมประชมุ รวมทัง้คณะ
แล้วไม่เกิน 420,000.- บาท/ปี 

จ่ายเฉพาะท่ีเข้าร่วมประชมุ รวมทัง้คณะ
แล้วไม่เกิน 420,000.- บาท/ปี 

- คณะกรรมการกลยทุธ์องค์กร จ่ายเฉพาะที่เข้าร่วมประชมุ รวมทัง้คณะ
แล้วไม่เกิน 210,000.- บาท/ปี 

จ่ายเฉพาะท่ีเข้าร่วมประชมุ รวมทัง้คณะ
แล้วไม่เกิน 210,000.- บาท/ปี 

 สิทธิประโยชน์ / ผลประโยชน์อ่ืนๆ (ไม่
รวมสิทธิประโยชน์/ผลประโยชน์ท่ีได้รับ
ตามข้อบงัคบับริษัทฯ)  

ไม่มี ไม่มี 

 

หมายเหต ุ: * ในปี 2564 ได้รวม “คณะกรรมการสรรหา” และ “คณะกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน” เป็น “คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน” 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : 
 คณะกรรมการบริษัท (โดยผา่นการพิจารณาและเสนอจากคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน) พิจารณาแล้ว เห็นควรให้เสนอ

คา่ตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2564 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น 
 การลงมติ : 
 วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สองในสาม (2/3) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
 

วาระที่ 9 พิจารณาและเลือกตัง้กรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระ 
 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล :  
 มาตรา 71 แห่งพระราชบญัญัติมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) และข้อบงัคบับริษัท ข้อ 17 และ 18 

ก าหนดให้ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวน 1 ใน 3 ของกรรมการในขณะนัน้  
ถ้าจ านวนกรรมการจะแบง่ออกให้ตรงเป็น 3 สว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้เคียงที่สดุกบัสดัสว่นหนึง่ในสาม และกรรมการ
ซึ่งพ้นจากต าแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลบัเข้ารับต าแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลงั  
จดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบัฉลากกนั สว่นปีหลงัๆ ตอ่ไป ให้กรรมการท่ีอยูใ่นต าแหนง่นานที่สุดนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหนง่ 

 ในปีนี ้กรรมการท่ีต้องออกตามวาระมีจ านวน 3 ทา่น ดงัตอ่ไปนี ้
1. นายอมร ทรัพย์ทวกีลุ กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัท) / กรรมการบริหาร /  

กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน / กรรมการบริหารความเสีย่ง /  
กรรมการกลยทุธ์องค์กร 

2. นายสธุรรม สง่ศิริ กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน /  
กรรมการบรรษัทภิบาล / กรรมการบริหารความเสีย่ง / กรรมการกลยทุธ์องค์กร 

3. นายสมบรูณ์ อาหนุยั กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร 
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หลักเกณฑ์ในการคดัเลือกบุคคลที่จะมาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ 
 คณะกรรมการบริษัท ได้แตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหา เพื่อท าหน้าที่ก าหนดนโยบายการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดบัสงู 

รวมทัง้สรรหา คดัเลอืก และเสนอบคุคลที่ทรงคณุวฒุิที่มีคณุธรรม จริยธรรม และคณุสมบตัิเหมาะสมที่ควรได้รับการแตง่ตัง้เป็น
กรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร แล้วแตก่รณี เพื่อเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท 

 ในช่วงระหวา่งวนัท่ี 1 ตลุาคม 2563 - 15 มกราคม 2564 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสม
ตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนด เพื่อรับการคดัเลือกเข้าเป็นกรรมการบริษัท โดยประกาศผ่านระบบสื่อสารของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ทัง้นี ้เมื่อสิน้สดุระยะเวลาดงักลา่ว ไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้ารับการคดัเลือกเป็น
กรรมการบริษัท 

 ความเห็นกรรมการสรรหา : คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณากรรมการที่จะต้องออกตามวาระ 3 ท่าน โดยพิจารณาจาก
คณุสมบตัิ ประสบการณ์ และความรู้ความสามารถ อนัจะก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัทแล้ว เห็นควรเสนอ
แต่งตัง้กรรมการที่ครบวาระ 3 ท่าน ได้แก่ นายอมร ทรัพย์ทวีกุล, นายสธุรรม สง่ศิริ, และนายสมบรูณ์ อาหนุยั กลบัเข้าด ารง
ต าแหนง่อีกวาระ รายละเอียดประวตัิของกรรมการบริษัททัง้ 3 ท่าน และคณุสมบตัิ ค านิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่เข้ม
กวา่หลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุก าหนด มีรายละเอียดปรากฏตาม เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 9 

  
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : 
 คณะกรรมการบริษัท (โดยการเสนอจากคณะกรรมการสรรหา) และไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี ้ได้พิจารณา

คุณสมบตัิและประวตัิกรรมการตามที่เสนอข้างต้น 3 ท่าน เห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติ
เหมาะสม และมีประสบการณ์อนัก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอ
ช่ือกรรมการรายเดิมดงัตอ่ไปนี ้เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลอืกตัง้เข้าด ารงต าแหนง่อีกวาระ 
 

4. นายอมร ทรัพย์ทวกีลุ กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัท) / กรรมการบริหาร /  
กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน / กรรมการบริหารความเสีย่ง /  
กรรมการกลยทุธ์องค์กร 

5. นายสธุรรม สง่ศิริ กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน /  
กรรมการบรรษัทภิบาล / กรรมการบริหารความเสีย่ง / กรรมการกลยทุธ์องค์กร 

6. นายสมบรูณ์ อาหนุยั กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร 
 
การลงมติ : 
 วาระนีจ้ะต้องผา่นมติอนมุตัิด้วยเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 

วาระที่ 10    พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปี 2564 
 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล :  
 มาตรา 120  แหง่พระราชบญัญัติมหาชนจ ากดั  พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551)  และข้อบงัคบับริษัท 37 ก าหนดให้ที่

ประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีพิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่สอบบญัชีของบริษัท 
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หลักเกณฑ์ในการพิจารณาผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทน 
 คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาคดัเลอืกผู้สอบบญัชี โดยพิจารณาจากความโปร่งใส ความมีอิสระ และหลกัการก ากบัดแูล

กิจการที่ดี รวมทัง้ผลการปฏิบัติงานของผู้ สอบบัญชีปีที่ผ่านมา ช่ือเสียง ความน่าเช่ือถือ ความสามารถในการให้บริการ
ตรวจสอบและการให้ค ารับรองงบการเงินได้ทันเวลาสม ่า เสมอแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าในปีที่ผ่านมา   
ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด มีความเช่ียวชาญในวิชาชีพ มีความเป็นอิสระ และมี
ประสบการณ์ ในงานตรวจสอบบญัชีของธุรกิจ สามารถให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ มีผลงานตรวจสอบที่มีคุณภาพ และส่ง
มอบงบการเงินได้รวดเร็ว มีมาตรฐานสากล และมีเครือขา่ยการตรวจสอบบญัชีในตา่งประเทศ เห็นควรให้เสนอคณะกรรรมการ
บริษัทเพื่อพิจารณาและเสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564  

 ความเหน็คณะกรรมการบริษัท : 
 คณะกรรมการบริษัท (โดยผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ) เห็นควรเสนอที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาดงันี ้
1. แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตจาก บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ               

โดยก าหนดให้คนใดคนหนึง่เป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทฯ ส าหรับปี 2564 ดงัตอ่ไปนี ้
1.) นางสาวอมรรัตน์ เพิม่พนูวฒันาสขุ ทะเบียนเลขที่ 4599 

     (เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ 5 ปี ได้แก่ ปี 2559 - 2563) หรือ  
2.) นายบญุเรือง เลศิวเิศษวิทย์  ทะเบียนเลขที่ 6552  หรือ  
3.) นางสาวรจนาถ ปัญญาธนานศุาสตร์  ทะเบียนเลขที่ 8435 

ทัง้นี ้ผู้ สอบบัญชีทุกท่านดังกล่าวข้างต้น มีคุณสมบัติที่จะท าหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน        
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ ไม่มีความสมัพนัธ์ และ/หรือผลประโยชน์ที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อยของบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้อง หรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตาม 
เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 10 

ในกรณีที่ผู้สอบบญัชีดงักลา่วข้างต้นไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ให้ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
จดัหาผู้สอบบญัชีรับอนญุาตอื่นของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั ท าหน้าที่ตรวจสอบบญัชี และแสดง
ความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบญัชีดงักลา่วได้ 

2. ก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2564 และคา่ใช้จ่ายอื่นตามที่เกิดขึน้จริงของบริษัทฯ ดงันี ้
 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี ปี 2564 (ปีที่เสนอ) ปี 2563 เพิ่มขึน้ (ลดลง) 
คา่สอบบญัชี (Audit fee) : บริษัทฯ 
(งบการเงินระหวา่งกาลและส าหรับปี) 

2,427,600 บาท 2,427,600 บาท - 

คา่บริการอื่น (Non – audit fee) 
- คา่ตรวจสอบการปฏิบตัิตามเง่ือนไขของ

บตัรสง่เสริมการลงทนุ 

50,000 บาท/ฉบบั 50,000 บาท/ฉบบั - 

      
    ทัง้นีไ้มร่วมคา่ใช้จา่ยอื่นๆ ซึง่เรียกเก็บตามจริงไมเ่กินร้อยละ 2.60 ของคา่ธรรมเนียมบริการงานสอบบญัชีทัง้กลุม่ 
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3. รับทราบวา่ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั ได้รับการคดัเลือกเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทย่อยภายในประเทศ 
ส าหรับปี 2564 จ านวน 40 บริษัท โดยมีคา่สอบบญัชีจ านวน 9,424,585.- บาท ทัง้นีไ้มร่วมคา่ใช้จ่ายอื่นๆ ซึง่เรียกเก็บตามจริง
ไม่เกินร้อยละ 2.60 ของค่าสอบบญัชีทัง้กลุม่ และค่าบริการอื่นๆ (Non - audit fee) ค่าตรวจสอบการปฏิบตัิตามเง่ือนไข ของ
บตัรส่งเสริมการลงทุน ฉบบัละ 50,000.- บาท โดยไม่รวมของบริษัทย่อยในต่างประเทศและในประเทศ จ านวน 9 บริษัท 
เนื่องจากผู้สอบบญัชีของบริษัทยอ่ยมีผู้สอบบญัชีจากบริษัทสอบบญัชีอื่น คณะกรรมการบริษัท จะดแูลและติดตามให้สามารถ
จดัท างบการเงินได้ทนัตามระยะเวลาที่กฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้องก าหนด  

4. มอบอ านาจให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีส าหรับการสอบทานงบการเงินและตรวจสอบ  
งบการเงินของบริษัทยอ่ย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า ท่ีเกิดขึน้ระหวา่งปี 

 การลงมติ : 
 วาระนีจ้ะต้องผา่นมติอนมุตัิด้วยเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
  

จึงเรียนมาเพื่อเชิญทา่นผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 ตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักลา่ว 
 
ในกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้ คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นจะ

ใช้หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้ ส าหรับผู้ ถือหุ้นนอกจากนัน้จะใช้หนงัสือมอบฉนัทะ
ได้เฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบหนึง่แบบใดเทา่นัน้ และยื่นตอ่บริษัทฯ ก่อนเข้าร่วมประชมุ 

ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 สามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ 
เพื่อเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในนามของผู้ ถือหุ้นได้ (ข้อมลูของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะมีรายละเอียด
ปรากฏตามสิง่ที่แนบมาด้วย 7) 

อนึ่ง บริษัทฯ ก าหนดให้วนัที่ 15 มีนาคม 2564 เป็นวนัให้สิทธิผู้ ถือหุ้น (Record Date) เพื่อก าหนดสิทธิในการเข้าร่วม
ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 และสิทธิในการรับเงินปันผลประจ าปี 2563 โดยก าหนดการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2563 
ดงักลา่ว ในวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2564 (หมายเหต ุ: สทิธิในการับเงินปันผลดงักลา่ว ยงัไมม่ีความแนน่อนจนกวา่จะได้รับอนมุตัิจาก
ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564) 

ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 บริษัทได้เชิญผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมายเพื่อเป็นผู้ตรวจสอบการ
ลงคะแนนสียงและดแูลการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถกูต้องตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัท ตลอดจนหลกัการก ากบั
ดแูลกิจการท่ีดีเพื่อเป็นไปตามหลกัเกณฑ์การประชมุผู้ ถือหุ้นของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
 
              ขอแสดงความนบัถือ 
        บริษัท พลงังานบริสทุธ์ิ จ ากดั (มหาชน) 
      
 
                   (นายสมใจนกึ เองตระกลู) 
                             ประธานคณะกรรมการบริษัท 
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สิ่งที่แนบมาด้วยล าดับที่ 1 
เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 1, 2, 3 

 

 

 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2563 
รายงานประจ าปี 2563 (รวมงบการเงนิประจ าปี 2563) 

 
(เอกสารประกอบอยูใ่นรูป QR Code) 

 
 
 
 
 

https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocu 
ment.do?symbol=EA&date=210423 
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สิ่งที่แนบมาด้วยล าดับที่ 2 
เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 5 

รายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นกู้  (ใหม่) ในวงเงนิไม่เกิน 20,000 ล้านบาท 
 
ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2564 เมื่อวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2564 ได้พิจารณาการออกหุ้นกู้แล้วเห็นวา่ เป็นแนวทางที่เป็น
ประโยชน์ตอ่การสนบัสนนุการด าเนินงานของกลุม่บริษัท ซึง่จะช่วยสร้างผลตอบแทนให้กบับริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นต่อไป ดงันัน้ จึงให้
เสนอตอ่ผู้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนมุตัิการออกและเสนอขายหุ้นกู้  โดยมีรายละเอียดเบือ้งต้น ดงันี  ้
 
วตัถปุระสงค์ : ทดแทนหุ้นกู้ชดุเดิมที่ครบก าหนดช าระ ช าระเงินกู้ เดิมของบริษัทฯ และใช้ในการด าเนินงานหรือเป็น

เงินทนุและสนบัสนนุการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ 

ชนิด : หุ้นกู้ทกุประเภทและทกุรูปแบบ (มีหลกัประกนัหรือไมม่ีหลกัประกนั) ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัความเหมาะสม

ของสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในแตล่ะคราว 

สกลุเงิน : เงินบาท และ/หรือ เงินสกลุตา่งประเทศ โดยใช้อตัราแลกเปลีย่นในขณะท่ีมีการออกและเสนอขายหุ้น

กู้ ในแตล่ะคราว 

มลูคา่รวมของหุ้นกู้  : ไม่เกิน 20,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในจ านวนที่เทียบเท่า ทัง้นี ้บริษัทฯ สามารถออกและ

เสนอขายหุ้นกู้ เพิ่มเติม และ/หรือ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ เพื่อทดแทนหุ้นกู้ เดิมที่มีการไถ่ถอนไปแล้ว

ได้ ภายในวงเงินดงักลา่ว 

อาย ุ : ไมเ่กิน 10 ปีนบัตัง้แตอ่อกหุ้นกู้ ในแตล่ะคราว 

การเสนอขาย : เสนอขายหุ้นกู้ ในคราวเดียวหรือหลายคราว และ/หรือ เป็นโครงการ และ/หรือ ในลกัษณะหมนุเวียน 

(revolving) ให้แก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ ให้แก่นกัลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุน

สถาบนั และ/หรือ ผู้ ลงทุนรายใหญ่ในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกันตามประกาศคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. และ/หรือ ส านกังาน ก.ล.ต. และ/หรือ กฎระเบียบอื่นๆ ที่เก่ียวข้องที่มีผลใช้บงัคบัในขณะที่

ออกและเสนอขายหุ้นกู้นัน้ 

อตัราดอกเบีย้ : ขึน้อยู่กบัสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้หรือตามข้อตกลงและเง่ือนไขของหุ้นกู้ที่ได้

ออกในคราวนัน้ ทัง้นีใ้ห้อยู่ภายใต้ข้อบงัคบัของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือส านกังาน 

ก.ล.ต. และ/หรือ ประกาศหรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่เก่ียวข้องที่มีผลใช้บงัคบัในขณะที่ออกและเสนอขาย

หุ้นกู้ ในแตล่ะคราว 

การไถ่ถอนก่อน

ก าหนด 

: ผู้ ถือหุ้นกู้  และบริษัทฯ อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนก าหนด ทัง้นีเ้ป็นไปตามข้อตกลง

และเง่ือนไขในการออกหุ้นกู้ ในแตล่ะคราว 

ตลาดรอง : บริษัทฯ อาจจดทะเบียนหุ้ นกู้ กับสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย หรือตลาดรองอื่นใดตามความ

เหมาะสม 

 
 



 

บริษทั พลงังานบริสุทธ์ิ จ ากดั (มหาชน) 
Energy Absolute Public Company Limited 
89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์  ช้ัน 16  ถนนรัชดาภเิษก  แขวงดนิแดง  เขตดนิแดง  กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท์ 02 248 2488-92, 02 002 3667-9      แฟกซ์ 02 248 2493      ทะเบียนเลขที่ 0107551000061 

 
 

หน้า 13 
 
 

อ านาจก าหนด

รายละเอียดอื่นๆ 

: ให้คณะกรรมการบริหารหรือบคุคลที่คณะกรรมการบริหารมอบอ านาจให้ลงนาม มีอ านาจดงันี ้

1. ก าหนดรายละเอียดต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับหุ้นกู้  รวมถึงประเภท ช่ือ อตัราดอกเบีย้ อายุการ  

ไถ่ถอน การแตง่ตัง้ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  ตลอดจนก าหนดรายละเอียดที่เก่ียวข้องกบัการเสนอขาย 

ซึง่รวมถึงแตไ่มจ่ ากดัราคา วิธีการ และระยะเวลาเสนอขายและจดัสรร 

2. แต่งตัง้ที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้จัดจ าหน่ายหลกัทรัพย์ และ/หรือสถาบันการจัด

อนัดบัความนา่เช่ือของผู้ออกหลกัทรัพย์ และ/หรือ หลกัทรัพย์ และ/หรือ บคุคลอื่นใด ในกรณี

ที่จะต้องมีการแตง่ตัง้ตามกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง หรือในกรณีอื่นใดตามที่เห็นควร 

3. น าหุ้นกู้ดงักลา่วไปจดทะเบียนกบัสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย (The Thai Bond Market 

Association) หรือตลาดรองอื่นได้ตามความเหมาะสม ตลอดจนให้มีอ านาจด าเนินการ 

ขออนญุาตเปิดเผยข้อมลูและด าเนินการอื่นใดกบัหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 

4. ติดต่อ เจรจา เข้าท า ลงนาม แก้ไข สญัญา และ/หรือ เอกสารต่างๆ รวมถึงติดต่อ ให้ข้อมูล 

ยื่นเอกสาร หลกัฐาน กบัส านกังาน ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เก่ียวข้องกบัการออก

และเสนอขายหุ้นกู้ดงักล่าว ตลอดจนด าเนินการใดๆ ที่เก่ียวข้อง หรือจ าเป็นได้ทกุประการ

ตามที่เห็นควร 
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สิ่งที่แนบมาด้วยล าดับที่ 3 
เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 9 

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระและถกูเสนอให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งอกีวาระ 
 

นายอมร ทรัพย์ทวีกุล 
เสนอเลือกตัง้เป็น : 
กรรมการบริษัท (กรรมการผู้ มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัท) / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน /  
กรรมการบริหารความเส่ียง / กรรมการกลยุทธ์องค์กร 
นายอมร ทรัพย์ทวีกุล / สัญชาติไทย / อายุ 46 ปี  

 

 ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ : 30  มีนาคม 2555 
 จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ : 9 ปี ณ วนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นปี 2564 
ต าแหน่งปัจจุบัน 
 กรรมการบริษัท (กรรมการผู้ มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัท) 
 กรรมการบริหาร 
 กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 กรรมการบริหารความเส่ียง 
 กรรมการกลยทุธ์องค์กร 
 รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
 รักษาการ ผู้อ านวยการ ฝ่ายควบคมุคณุภาพ 
การถือหุ้นบริษัท (นบัรวมหุ้นของคูส่มรส และบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุตภิาวะ) 
 จ านวนหุ้น ณ วันที่ 6 มกราคม 2563   
ถือโดย ตนเอง 
ถือผ่าน Custodian 
ถือโดย คูส่มรส 

 จ านวนหุ้น ณ สิน้ปี 2563 
ถือโดยตนเอง 
ถือผ่าน Custodian 
ถือโดยคูส่มรส 

 จ านวนหุ้นเพิ่มขึน้ (ลดลง)  
ถือโดยตนเอง 
ถือผ่าน Custodian 
ถือโดยคูส่มรส 

: 123,201,103 หุ้น (3.3030%) 
:    74,968,316 หุ้น (2.0099%) 
:    25,000,000 หุ้น (0.6702%) 
:    23,232,787 หุ้น (0.6229%) 
: 125,791,403 หุ้น (3.3724%) 
:    74,968,316 หุ้น (2.0099%) 
:    25,000,000 หุ้น (0.6702%) 
:    25,823,087 หุ้น (0.6923%) 
:     2,590,300 หุ้น (0.0694%) 
:  -ไม่มี- 
:  -ไม่มี- 
:     2,590,300 หุ้น (0.0694%) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไมมี่ - 
คุณวุฒกิารศกึษา 
 วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ (การเงิน), จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 บริหารธุรกิจบณัฑติ (การเงินและการธนาคาร), มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
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นายอมร ทรัพย์ทวีกุล (ต่อ) 
ประวัตกิารอบรม 
หลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 98/2555 
หลักสูตรอ่ืนๆ 
 หลกัสตูรนกับริหารระดบัสงูด้านการพฒันาธุรกิจอตุสาหกรรม และการลงทนุ รุ่นท่ี 3  
โดยสถาบนัวทิยาการธุรกิจและอตุสาหกรรม (วธอ.) 

 หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูด้านวิทยาการพลงังาน รุ่น 14 โดยสถาบนัวิทยาการพลงังาน (วพอ.) 
 หลกัสตูร TFRS 9 Training จดัโดยบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
 หลกัสตูร Research, Development and Intangible Assets Workshop จดัโดยบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 
ต าแหน่งในบริษัทฯ 
 ก.พ. 2564 - ปัจจบุนั 
 พ.ค. 2563 - ปัจจบุนั 
 2558 - ปัจจุบนั 

 2557 - ปัจจุบนั 

 2555 - ปัจจุบนั 

 2557 - ก.พ.2564 

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
กรรมการกลยทุธ์องค์กร 
รักษาการผู้อ านวยการฝ่ายควบคมุคณุภาพ 
กรรมการบริหารความเส่ียง / รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร 
กรรมการก าหนดค่าตอบแทน 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 
 กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร บมจ.เน็กซ์ พอยท์ 
จ านวนครัง้ที่เข้าประชุมในปี 2563 
  คณะกรรมการบริษัท 
  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
 คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 

:  7/8   ครัง้ 
:  3/3   ครัง้ 
:  2/2   ครัง้ 

 คณะกรรมการกลยทุธ์องค์กร       :  2/2      ครัง้ 
 คณะกรรมการบริหาร                  :  11/12  ครัง้ 
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ในธุรกิจอ่ืนท่ีอาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ในบริษัทอ่ืน / องค์กรอ่ืน 
 รองประธานกลุ่มอตุสาหกรรมพลงังานหมนุเวียน สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 
 กรรมการบริษัท - บจก.วะตะแบก วินด์ 
 กรรมการบริษัท - บมจ.เงินทนุ แอ็ดวานซ์ 
 ประธานกรรมการบริษัท - บจก.ทีเอฟ เทค โฮลดิง้ 
 กรรมการบริษัท - บจก.ทีเอฟ เทค 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ในบริษัทย่อยของบริษัทฯ : กรรมการบริษัท 44 บริษัท 

หลักเกณฑ์การสรรหา 
 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสม เพ่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท ตัง้แต่วนัท่ี 1 ตลุาคม 2563 
ถงึ 15 มกราคม 2564 และเม่ือพ้นก าหนดระยะเวลาดงักล่าว ไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพ่ือคดัเลือกและเสนอช่ือเลือกตัง้เป็นกรรมการ
บริษัทในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

 คณะกรรมการบริษัท (โดยการเสนอจากคณะกรรมการสรรหา) พิจารณาแล้ว เห็นชอบให้เสนอช่ือต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น เพ่ือพิจารณา
เลือกตัง้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งตามท่ีเสนอข้างต้นอีกวาระ 

 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลัน่กรองแล้วเหน็วา่มีคณุสมบตัเิหมาะกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
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นายสุธรรม ส่งศิริ 
เสนอเลือกตัง้เป็น : 
กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน / กรรมการบริหารความเสีย่ง /  
กรรมการกลยทุธ์องค์กร / กรรมการบรรษัทภิบาล 
นายสุธรรม ส่งศริิ / สัญชาติไทย / อายุ 82 ปี  

 

 ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ : 12  มีนาคม 2551 
 จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ : 13 ปี ณ วนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นปี 2564 
ต าแหน่งปัจจุบัน 
 กรรมการบริษัท 

 กรรมการบริหาร 
 กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

 กรรมการบริหารความเส่ียง 
 กรรมการกลยทุธ์องค์กร 
 กรรมการบรรษัทภิบาล 
การถือหุ้นบริษัท (นบัรวมหุ้นของคูส่มรส และบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุตภิาวะ) 
 จ านวนหุ้น ณ วันที่ 6 มกราคม 2563   
ถือโดยตนเอง 
ถือโดยคูส่มรส 

 จ านวนหุ้น ณ สิน้ปี 2563 
ถือโดยตนเอง 
ถือโดยคูส่มรส 

 จ านวนหุ้นเพิ่มขึน้ (ลดลง)  
ถือโดยตนเอง 
ถือโดยคูส่มรส 

: 1,650,000 หุ้น (0.0442%) 
:  1,650,000 หุ้น (0.0442%) 
:   -ไม่มี- 
: 1,300,000 หุ้น (0.0349%) 
:  1,300,000 หุ้น (0.0349%) 
:   -ไม่มี- 
: (350,000 หุ้น) (0.0093%) 
: (350,000) หุ้น (0.0093%) 
: -ไม่มี- 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไมมี่ - 
คุณวุฒกิารศกึษา 
 เศรษฐศาสตรมหาบณัฑติ, San Francisco State University  
 เศรษฐศาสตรบณัฑติ, Lincoln University 
 Strategy Formulation and Execution, Columbia University, USA 
 Kaplan-Norton Master Class to Mastering New Management System, Boston, USA 
 Change Management Course, Massachusetts Institute of the technology, USA    
ประวัตกิารอบรม 
การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 97/2550 
 หลกัสตูร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นท่ี 22/2552 
 หลกัสตูร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) รุ่นท่ี 1/2544 
หลักสูตรอ่ืนๆ 
 หลกัสตูร การควบคมุภายในและบริหารความเส่ียง / การบริหารเพ่ือสร้างมลูคา่เพิ่มและรองรับยทุธศาสตร์  
จดัโดย บริษัท พลงังานบริสทุธ์ิ จ ากดั (มหาชน) 
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นายสุธรรม ส่งศิริ (ต่อ) 
ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 
ต าแหน่งในบริษัทฯ 
 ก.พ. 2564 - ปัจจบุนั 
 พ.ค. 2563 - ปัจจบุนั 
 ก.พ. 2563 - ปัจจบุนั 
 2558 - ปัจจุบนั 
 2557 - ปัจจุบนั 
 2557 - ก.พ. 2564 

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
กรรมการกลยทุธ์องค์กร 
กรรมการบริหารความเส่ียง 
กรรมการบรรษัทภิบาล 
กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร 
กรรมการก าหนดค่าตอบแทน 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน : ไม่มี 
จ านวนครัง้ที่เข้าประชุมในปี 2563 
 คณะกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  
 คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
 คณะกรรมการกลยทุธ์องค์กร 
 คณะกรรมการบริหาร 

:  8/8   ครัง้ 
:  1/3   ครัง้ 
:  2/2   ครัง้ 
:  4/4   ครัง้ 
:  2/2   ครัง้ 
:  11/12   ครัง้ 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ในธุรกิจอ่ืนท่ีอาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ในบริษัทอ่ืน / องค์กรอ่ืน 
 กรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบตอ่สงัคม - องค์กรกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแหง่ประเทศไทย (ส.ส.ท.) 
 กรรมการ - มลูนิธินโยบายสาธารณะเพ่ือสงัคมและธรรมาภิบาล 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ในบริษัทย่อยของบริษัทฯ : กรรมการ 6 บริษัท 
หลักเกณฑ์การสรรหา 
 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลท่ีมีคณุสมบตัเิหมาะสม เพ่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท ตัง้แต่วนัท่ี 1 ตลุาคม 2563 
ถงึ 15 มกราคม 2564 และเม่ือพ้นก าหนดระยะเวลาดงักล่าว ไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพ่ือคดัเลือกและเสนอช่ือเลือกตัง้เป็นกรรมการ
บริษัทในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

 คณะกรรมการบริษัท (โดยการเสนอจากคณะกรรมการสรรหา) พิจารณาแล้ว เห็นชอบให้เสนอช่ือต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น เพ่ือพิจารณา
เลือกตัง้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งตามท่ีเสนอข้างต้นอีกวาระ 

 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลัน่กรองแล้วเหน็วา่มีคณุสมบตัเิหมาะกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
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นายสมบูรณ์ อาหุนัย 
เสนอเลือกตัง้เป็น : 
กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร 
นายสมบูรณ์ อาหุนัย / สัญชาติไทย / อายุ 65 ปี  

 
 

 ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ : 22  เมษายน 2558 
 จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ : 6 ปี ณ วนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นปี 2564 
ต าแหน่งปัจจุบัน 
 กรรมการบริษัท 
 กรรมการบริหาร 

 
 

การถือหุ้นบริษัท (นบัรวมหุ้นของคูส่มรส และบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุตภิาวะ) 
 จ านวนหุ้น ณ วันที่ 6 มกราคม 2563 
ถือโดยตนเอง 
ถือโดยคูส่มรส 

 จ านวนหุ้น ณ สิน้ปี 2563  
ถือโดยตนเอง 
ถือโดยคูส่มรส   

 จ านวนหุ้นเพิ่มขึน้ (ลดลง)  
ถือโดยตนเอง 
ถือโดยคูส่มรส 

: 10,093,951 หุ้น (0.2706%)   
: 10,093,951 หุ้น (0.2706%)   
: - ไม่มี - 
: 8,293,951 หุ้น (0.2224%) 
: 8,293,951 หุ้น  (0.2224%) 
: - ไม่มี - 
: (1,800,000 หุ้น) (0.0482%)  
: (1,800,000. หุ้น) (0.0482%)  
: - ไม่มี - 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 เป็นพ่ีชายร่วมบดิา-มารดา เดียวกนั ของนายสมโภชน์ อาหนุยั (กรรมการ, รองประธานกรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหาร,  
ประธานกรรมการกลยุทธ์องค์กร, กรรมการบริหารความเส่ียง และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร) 

 เป็นพ่ีชายร่วมบดิา-มารดา เดียวกนั ของ น.ส. สภุาภรณ์ อาหนุยั (ผู้อ านวยการ-คณุภาพมาตรฐาน ISO อาชีวอนามยั ความปลอดภยั
และสิ่งแวดล้อม)            

คุณวุฒกิารศกึษา 
 บริหารธุรกิจมหาบณัฑติ Jacksonville State University 
 วศิวกรรมศาสตรบณัฑติ (เกียรตนิิยม) สาขาวชิาวิศวกรรมเคมี, University of  Alabama 
ประวัตกิารอบรม 
หลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 หลกัสตูร Director Accreditation Program รุ่นท่ี 47/2548  
 หลกัสตูร Audit Committee Program รุ่นท่ี 12/2549  
หลักสูตรอ่ืนๆ 
 หลกัสตูร การควบคมุภายในและบริหารความเส่ียง / การบริหารเพ่ือสร้างมลูคา่เพิ่มและการรองรับยทุธศาสตร์  
จดัโดย บริษัท พลงังานบริสทุธ์ิ จ ากดั (มหาชน) 
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นายสมบูรณ์ อาหุนัย (ต่อ) 
ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 
ต าแหน่งในบริษัทฯ 
 2560 - ปัจจุบนั 

 2555 - ปัจจุบนั 

กรรมการบริหาร 
กรรมการบริษัท 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน : ไม่มี 

จ านวนครัง้ที่เข้าประชุมในปี 2563 
 คณะกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมการบริหาร 

: 7/8     ครัง้ 
: 12/12 ครัง้ 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ในธุรกิจอ่ืนท่ีอาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ในบริษัทอ่ืน / หน่วยงานอ่ืน 
 กรรมการ - บจก. ร่วมมิตรพาณิชย์  
 กรรมการ - บจก. สองพล  
การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ในบริษัทย่อยของบริษัทฯ : ไม่มี 
หลักเกณฑ์การสรรหา  
 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลท่ีมีคณุสมบตัเิหมาะสม เพ่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท ตัง้แต่วนัท่ี 1 ตลุาคม 2563 
ถงึ 15 มกราคม 2564 และเม่ือพ้นก าหนดระยะเวลาดงักล่าว ไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพ่ือคดัเลือกและเสนอช่ือเลือกตัง้เป็นกรรมการ
บริษัทในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น  

 คณะกรรมการบริษัท (โดยการเสนอจากคณะกรรมการสรรหา) พิจารณาแล้ว เหน็ชอบให้เสนอช่ือต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น เพ่ือพิจารณาเลือกตัง้
กลบัเข้าด ารงต าแหน่งตามท่ีเสนอข้างต้นอีกวาระ 

 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลัน่กรองแล้วเหน็วา่มีคณุสมบตัเิหมาะกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
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นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ 
กรรมการอิสระของบริษัทฯ จะต้องมีคณุสมบตัเิก่ียวกบัความเป็นอิสระ ดงันี ้
(1) ถือหุ้นไม่เกิน 0.8% ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ มี

อ านาจควบคมุของบริษัทฯ ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ท่ีเก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ๆ ด้วย 
(2) ไม่มีหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ า หรือผู้ ท่ีมีอ านาจควบคุม

ของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกัน ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้ มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ  
เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกวา่ 2 ปีก่อนได้รับการแตง่ตัง้ ทัง้นี ้ลกัษณะต้องห้ามดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ี
กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือท่ีปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ หรือ  
บริษัทย่อย 

(3) ไม่เป็นบคุคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็นบิดามารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และ
บุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอ านาจควบคมุ หรือบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้ มี
อ านาจควบคมุของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ 
ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วจิารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึง่ไม่ใช่
กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มี
อ านาจควบคมุของบริษัทฯ เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแตง่ตัง้ 

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ และ
ไม่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึง่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จดัการของส านกังานสอบบญัชี ซึง่มีผู้สอบบญัชีขอ ง
บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะพ้นจากการมี
ลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกวา่ 2 ปีก่อนได้รับการแตง่ตัง้ 

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมาย หรือท่ีปรึกษาทางการเงิ น ซึ่งได้รับ
คา่บริการเกินกวา่ 2 ล้านบาทตอ่ปี จากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ 
ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผู้ ให้บริการทางวชิาชีพเป็นนิตบิุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึง่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือ
หุ้นส่วนผู้ จัดการ ของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการ
แตง่ตัง้ 

(7) ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ขึน้เป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ของบริษัทฯ 

(8) ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้าง
หุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า หรือท่ีถือหุ้นเกิน 1% ของจ านวนหุ้น
ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืน ซึง่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทฯ หรือ
บริษัทย่อย 

(9) ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าให้ไม่สามารถให้ความเหน็อย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัทฯ 
 
นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้มกว่าหลกัเกณฑ์ ข้อ 17 (2) ของประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ท่ี ทจ. 39/2559 เร่ือง การขอ
อนญุาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ กล่าวคือนิยามของกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้มกว่ากับข้อก าหนดของ ก.ล.ต. และ
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ   
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สิ่งที่แนบมาด้วยล าดับที่ 4 
เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 10 

การแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี ส าหรับปี 2564 
 

รายช่ือและประวัตขิองผู้สอบบัญชีท่ีได้รับการเสนอช่ือแต่งตัง้เป็นผู้สอบบัญชี 

 นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพนูวัฒนาสุข 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4599 

ปีการด ารงต าแหน่งผู้สอบบญัชีของบริษัท ตัง้แตปี่ 2559 - 2563 ระยะเวลา 5 ปี 

ประวตัิการศกึษา  ปริญญาตรี สาขาการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 บญัชีมหาบณัฑิต สาขาการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

การถือหุ้นในบริษัท -ไมมี่- (ณ สิน้ปี 2563) 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย -ไมมี่- 

ความสมัพนัธ์กบับริษัท/บริษัทยอ่ย/บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งในปัจจบุนั -ไมมี่- 

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที่มีนยัส าคญั อนัอาจมีผลท าให้ไมส่ามารถท าหน้าที่ได้อยา่งเป็นอิสระ -ไมมี่- 

ความสมัพนัธ์ในฐานะกรรมการ พนกังาน ลกูจ้าง หรือด ารงต าแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย -ไมมี่- 

 
 นายบุญเรือง เลิศวเิศษวทิย์ 

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 6552 

ปีการด ารงต าแหน่งผู้สอบบญัชีของบริษัท - ไม่มี - 

ประวตัิการศกึษา  บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
การถือหุ้นในบริษัท -ไมมี่- (ณ สิน้ปี 2563) 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย -ไมมี่- 

ความสมัพนัธ์กบับริษัท/บริษัทยอ่ย/บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งในปัจจบุนั -ไมมี่- 

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที่มีนยัส าคญั อนัอาจมีผลท าให้ไมส่ามารถท าหน้าที่ได้อยา่งเป็นอิสระ -ไมมี่- 

ความสมัพนัธ์ในฐานะกรรมการ พนกังาน ลกูจ้าง หรือด ารงต าแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย -ไมมี่- 

 
 นางสาวรจนาถ  ปัญญาธนานุศาสตร์ 

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 8435 

ปีการด ารงต าแหน่งผู้สอบบญัชีของบริษัท - ไม่มี - 

ประวตัิการศกึษา  บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

 บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

การถือหุ้นในบริษัท -ไมมี่- (ณ สิน้ปี 2563) 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย -ไมมี่- 

ความสมัพนัธ์กบับริษัท/บริษัทยอ่ย/บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งในปัจจบุนั -ไมมี่- 

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที่มีนยัส าคญั อนัอาจมีผลท าให้ไมส่ามารถท าหน้าที่ได้อยา่งเป็นอิสระ -ไมมี่- 

ความสมัพนัธ์ในฐานะกรรมการ พนกังาน ลกูจ้าง หรือด ารงต าแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย -ไมมี่- 
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สิ่งที่แนบมาด้วยล าดับที่ 5 
ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น 

 

หมวดที่ 5 
คณะกรรมการ 
ข้อ 16. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพ่ือด าเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน แต่ไม่เกินสิบห้า 

(15) คน โดยกรรมการไม่น้อยกวา่กึง่หนึง่ของจ านวนกรรมการทัง้หมดจะต้องมีถิ่นท่ีอยู่ในประเทศไทย 
กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้ 

ข้อ 17. ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ์ และวธีิการดงัตอ่ไปนี ้
(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเทา่กบัหนึง่ (1) หุ้นตอ่หนึง่ (1) เสียง 
(2) ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ กรณี

เลือกบคุคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบง่คะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
(3) บคุคลที่ได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมา เป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือ

จะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบคุคลซึง่ได้รับการเลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการ
ท่ีจะพงึมีหรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ประธานในท่ีประชมุเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด 

ข้อ 18. ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนกรรมการใน
ขณะนัน้ ถ้าจ านวนกรรมการจะแบง่ออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ท่ีสุดกบัสดัส่วนหนึ่งในสาม (1/3) 
กรรมการซึง่พ้นจากต าแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลบัเข้ามาด ารงต าแหน่งอีกได้ 

 กรรมการท่ีจะออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบัฉลากกนั ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้
กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสดุนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหน่ง 

ข้อ 19. นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากต าแหน่งเม่ือ 
(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) ขาดคุณสมบตัิ หรือมีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์ 
(4) ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นลงมตใิห้ออกตามข้อ 21  
(5) ศาลมีค าสัง่ให้ออก 

ข้อ 21. ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในส่ี (3/4) ของจ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
หุ้นท่ีถือโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

ข้อ 23. กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับคา่ตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมตด้ิวยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนคะแนนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุม โดยอาจก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
เป็นจ านวนท่ีแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ์เฉพาะและจะก าหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าท่ีประชุมผู้ ถือ
หุ้นจะมีมตเิปล่ียนแปลงเป็นอย่างอ่ืนก็ได้ นอกจากนี ้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบีย้เลีย้งและสวสัดิการต่างๆ ตามระเบียบ
ของบริษัท 

 ข้อความในวรรคหนึง่จะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้จากพนกังานหรือลูกจ้างของบริษัท ในอนัท่ี
จะได้รับคา่ตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนกังานหรือลกูจ้างของบริษัท 
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หมวดที่ 6 
การประชุมผู้ถือหุ้น 
ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายในส่ี (4) เดือน นับแต่วนัสิน้สุดของรอบปี

บญัชีของบริษัท  
 การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากวรรคหนึง่ ให้เรียกว่าการประชุมวิสามญั โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็น

การประชมุวสิามญัเม่ือใดก็ได้สดุแตจ่ะเหน็สมควร 
 ผู้ ถือหุ้นซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมดหรือผู้ ถือหุ้นจ านวนไม่น้อยกว่า

ย่ีสิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมดจะเข้าช่ือกันท า
หนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได้ แต่ ต้องระบุเหตุผลในการขอให้เรียก
ประชมุไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน 
นบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสือนัน้จากผู้ ถือหุ้นดงักล่าว 

ข้อ 33. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัท าหนงัสือนดัประชมุโดยระบสุถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเร่ือง
ท่ีจะเสนอตอ่ท่ีประชมุพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดัเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนมุตัิ หรือ
เพ่ือพิจารณา แล้วแตก่รณี รวมทัง้ความเหน็ของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และจดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบ
ไม่น้อยกวา่เจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม ทัง้นี ้ให้ลงโฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพ์ก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่า
สาม (3) วนั เป็นเวลาตดิตอ่กนัไม่น้อยกวา่สาม (3) วนั 

 ทัง้นี ้สถานท่ีท่ีจะใช้เป็นท่ีประชุมจะอยู่ในจงัหวดัอนัเป็นท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ของบริษัท หรือท่ีอ่ืนใด ตามท่ีคณะกรรมการจะ
ก าหนดก็ได้ 

ข้อ 34. ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่าย่ีสิบห้า (25) คน หรือไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นท่ี
จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดจงึจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแล้วหนึ่ง 
(1) ชัว่โมง จ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาเข้าร่วมประชมุไม่ครบองค์ประชุมตามท่ีก าหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นได้
เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้มีการประชุมเป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือ
หุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนีใ้ห้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม 
ในการประชมุครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ 

ข้อ 35. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าท่ี
ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ ไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถ
ปฏิบตัหิน้าท่ีได้ ให้ท่ีประชมุเลือกผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุคนใดคนหนึง่มาเป็นประธานในท่ีประชมุดงักล่าว 

ข้อ 36. ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษใน  
เร่ืองใด ผู้ ถือหุ้นคนนัน้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ นอกจากการออกเสียงเลือกตัง้กรรมการ และมติของท่ีประชุม
ผู้ ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้
(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน 

ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้าด 
(2) ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและ

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัให้แก่บุคคลอ่ืน 
(ข) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอ่ืนมาเป็นของบริษัท 
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(ค) การท า แก้ไข หรือยกเลิกสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ีส าคญั การมอบหมาย
ให้บุคคลอ่ืนใดเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกบับุคคลอ่ืนโดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือการแบ่ง
ผลก าไรขาดทนุกนั 

(ง) การแก้ไขเพิ่มเตมิหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท 
(จ) การเพิ่มหรือลดทนุจดทะเบียนของบริษัท 
(ฉ) การเลิกบริษัท 
(ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท 
(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกบับริษัทอ่ืน 

ข้อ 37. กิจการท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีพงึเรียกประชมุมีดงันี  ้
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถงึกิจการของบริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา 
(2) พิจารณาอนมุตังิบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุ 
(3) พิจารณาอนมุตัจิดัสรรก าไร และการจ่ายเงินปันผล 
(4) พิจารณาเลือกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระ และก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
(5) พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดจ านวนคา่สอบบญัชี และ 
(6) กิจการอ่ืนๆ 

ข้อ 41. คณะกรรมการต้องจดัส่งเอกสารดงัตอ่ไปนีใ้ห้ผู้ ถือหุ้น พร้อมกบัหนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปี  
(1) ส าเนางบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุท่ีผู้สอบบญัชีตรวจสอบแล้ว พร้อมทัง้รายงานการตรวจสอบบญัชีของผู้สอบบญัชี และ 
(2) รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ พร้อมเอกสารประกอบตา่งๆ เพ่ือประกอบรายงาน 

ข้อ 42. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินก าไร ในกรณีท่ีบริษัทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินปัน
ผลนัน้ให้แบง่ตามจ านวนหุ้น หุ้นละเทา่ๆ กนั โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนมุตัจิากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เป็นครัง้คราว เม่ือเห็นว่าบริษัทมีผลก าไรสมควรพอท่ีจะท า
เช่นนัน้ และเม่ือได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นทราบในการ
ประชมุผู้ ถือหุ้นคราวตอ่ไป 

 การจ่ายเงินปันผลให้กระท าภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วนัท่ีท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น หรือท่ีประชุมคณะกรรมการลงมติแล้วแต่
กรณี ทัง้นี ้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายปันผลนัน้ในหนังสือพิมพ์เป็นเวลา
ตดิตอ่กนัไม่น้อยกวา่สาม (3) วนัด้วย 

ข้อ 43. บริษัทต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีส่วนหนึง่ไว้เป็นทนุส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของก าไรสทุธิประจ าปีหกัด้วยยอดเงิน
ขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่น้อยกวา่ร้อยละสิบ (10) ของทนุจดทะเบียน 

ข้อ 44. ผู้สอบบญัชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนกังาน ลกูจ้าง หรือผู้ด ารงต าแหน่งหน้าท่ีใดๆ ของบริษัท 
ข้อ 46. ผู้สอบบญัชีมีหน้าท่ีเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัททกุครัง้ท่ีมีการพิจารณางบดลุ บญัชีก าไรขาดทุน และปัญหาเก่ียวกับ

บญัชีของบริษัทเพ่ือชีแ้จงการตรวจสอบบญัชีตอ่ผู้ ถือหุ้นและให้บริษัทจดัส่งรายงาน และเอกสารทัง้หมดของบริษัทท่ีผู้ ถือหุ้น
จะพงึได้รับในการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้นัน้แก่ผู้สอบบญัชีด้วย 
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สิ่งที่แนบมาด้วยล าดับที่ 6 
ข้อปฏิบตัิส าหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2564 

 
ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง ข้อพึงปฏิบตัิส าหรับการจดัประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนลงวนัท่ี 
19 กมุภาพนัธ์ 2542 โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวปฏิบตัิท่ีดี ซึง่จะเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ให้เกิดขึน้แก่ผู้ ถือหุ้น 
ผู้ลงทุน และผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับทุกฝ่าย และเพ่ือให้การประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเห็นควรก าหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้น หรือผู้ แทนของผู้ ถือหุ้น 
ท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นยึดถือปฏิบตัิต่อไป ทัง้นี ้เน่ืองจากผู้ ถือหุ้นบางรายอาจยงัไม่คุ้นเคยกับข้อพึงปฏิบัติท่ีน ามาใช้ในการ
ประชุมผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิท่ีจะผ่อนผนัการย่ืนเอกสาร หรือ หลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิ  
เข้าร่วมประชมุแตล่ะรายตามที่บริษัทฯ จะพิจารณาเหน็เหมาะสม 
 เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม 

บริษัทฯ ขอให้ผู้ ถือหุ้นแสดงหลกัฐานและปฏิบตัใินการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นดงัตอ่ไปนี  ้
 

ผู้เข้าร่วมประชุม เอกสารหรือหลักฐาน 
1. บุคคลธรรมดา  ใบลงทะเบียน (ซึง่มีแถบ Barcode ปรากฏ) 

1.1 ผู้ถือหุ้นท่ีมีสัญชาตไิทย  บตัรประจ าตวัของผู้ ถือหุ้น (บตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรข้าราชการ 
หรือบตัรพนกังานรัฐวสิาหกิจ) 

 หากมีการเปล่ียนช่ือหรือนามสกลุ ให้แสดงหลกัฐานการเปล่ียนแปลงนัน้ด้วย 
1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ  ใบส าคญัประจ าตวัคนต่างด้าว หรือหนงัสือเดนิทาง หรือเอกสารใช้แทน  

หนงัสือเดนิทางที่ยงัไม่หมดอายุ 

กรณีมอบฉันทะ (ในกรณีของส าเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองส าเนาถกูต้อง) 
 หนงัสือมอบฉนัทะซึง่ได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วนและลงรายมือช่ือผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ 
 ส าเนาบตัรประจ าตวัของผู้ ถือหุ้นหรือหนงัสือเดนิทาง (กรณีผู้มอบฉนัทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉนัทะ 
 บตัรประชาชน ใบขบัข่ี หรือหนงัสือเดนิทาง (กรณีผู้ รับมอบฉนัทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้ รับมอบฉนัทะ 
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2. นิตบุิคคล  ใบลงทะเบียน (ซึง่มีแถบ Barcode ปรากฏ) 
2.1 นิตบุิคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

หมายเหตุ ในกรณีของส าเนาเอกสารจะต้องมีการ
รับรองส าเนาถกูต้องโดยกรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม 
พร้อมตราประทบับริษัท 

 หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วนั โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ 

 บตัรประจ าตวัหรือหนงัสือเดนิทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของกรรมการผู้ มี
อ านาจลงนามในหนงัสือรับรองนิตบิคุคล 

 หนงัสือมอบฉนัทะ ซึง่ได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วนและลงลายมือช่ือผู้มอบ
ฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะ 

 หากมีการเปล่ียนช่ือหรือนามสกลุ ให้แสดงหลกัฐานการเปล่ียนแปลงนัน้ด้วย 
 บตัรประจ าตวัหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้ รับมอบ

ฉนัทะ 
2.2 นิตบุิคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ 

หมายเหตุ ในกรณีของส าเนาเอกสารจะต้องมีการ
รับรองส าเนาถกูต้องโดยกรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม 
พร้อมตราประทับบริษัท และหากเป็นเอกสารท่ี
จดัท าขึน้ในตา่งประเทศ ควรมีการรับรองลายมือช่ือ
โดยโนตารี พบัลิค 

 หนงัสือรับรองนิตบิคุคล 
 บตัรประจ าตวัหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการ   

ผู้ มีอ านาจในหนงัสือรับรองนิตบิคุคล 
 หนังสือมอบฉันทะ ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือช่ือ        

ผู้มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะ 
 หากมีการเปล่ียนช่ือหรือนามสกลุ ให้แสดงหลกัฐานการเปล่ียนแปลงนัน้ด้วย 
 บตัรประจ าตวัหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้ รับมอบ

ฉนัทะ 

กรณีมอบฉนัทะ (ในกรณีของส าเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองส าเนาถูกต้อง) 
 หนงัสือมอบฉนัทะซึง่ได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วนและลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ 
 ส าเนาหนงัสือรับรองและลงลายมือช่ือรับรองโดยผู้ มีอ านาจของนิตบิคุลของผู้มอบฉนัทะ 
 บตัรประชาชน หรือบตัรข้าราชการ หรือใบอนญุาตขบัข่ีของผู้ รับมอบฉนัทะ 

 
 การมอบฉันทะและวธีิการมอบฉันทะ 
การมอบฉันทะและหนังสือมอบฉันทะ 
ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า เร่ือง ก าหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 ลงวนัท่ี 2 กมุภาพนัธ์ 2550 ได้ก าหนดแบบ
ของหนงัสือมอบฉนัทะในการประชุมผู้จองหุ้น และการประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทมหาชนจ ากดัไว้ 3 แบบ โดยให้ใช้แบบหนึง่แบบใดท่ีได้แนบ
มาพร้อมหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นีแ้ล้ว คือ 
 

แบบ รายละเอียด ส าหรับใช้ในกรณี 
แบบ ก. หนงัสือมอบฉนัทะแบบทัว่ไป ซึง่เป็นแบบท่ีง่ายไม่ซบัซ้อน กรณีผู้ ถือหุ้นต้องการมอบฉนัทะแบบทัว่ไป 
แบบ ข. หนงัสือมอบฉนัทะท่ีก าหนดรายการตา่งๆ ท่ีจะมอบฉนัทะที่

ละเอียดชดัเจนตายตวั 
กรณีผู้ ถือหุ้นต้องการมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืน หรือกรรมการ
อิสระ ให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ 

แบบ ค. เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแตง่ตัง้     
คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและ
ดแูลหุ้น  

กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นเป็นนกัลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้          
คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและ
ดแูลหุ้น 
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วธีิการมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเป็นผู้รับมอบฉันทะ 
 ผู้ ถือหุ้นจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้น

ให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคน เพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
 ผู้ ถือหุ้นโปรดกรอกรายละเอียดในหนงัสือมอบฉนัทะ และลงลายมือช่ือผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะให้ถกูต้องครบถ้วน 
 ปิดอากรแสตมป์ 20 บาทลงในหนงัสือมอบฉนัทะ พร้อมทัง้ขีดฆ่าลงวนัท่ีท่ีท าหนงัสือมอบฉนัทะดงักล่าว เพ่ือให้ถูกต้องและมีผลผูกพนั

ทางกฎหมาย 
 ส่งหนังสือมอบฉันทะฉบบัจริงพร้อมปิดอากรแสตมป์และเอกสารประกอบมาทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามช่ือ - ท่ีอยู่ ของบริษัทฯ 

โดยจ่าหน้าซองถงึ 
เลขานุการบริษัท : บริษัท พลงังานบริสุทธ์ิ จ ากดั (มหาชน) 
เลขท่ี 89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซน็เตอร์ ชัน้ 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพฯ 10400 

 หากผู้ รับมอบฉันทะมาด้วยตนเอง ต้องน าหนงัสือมอบฉันทะไปย่ืนต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ณ สถานท่ีประชุมเพ่ือลงทะเบียนอย่าง
น้อยล่วงหน้า 1 ชัว่โมงก่อนการเร่ิมประชมุ เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทนัเวลาเร่ิมประชมุ 

หมายเหตุ บริษัท พลงังานบริสทุธ์ิ จ ากดั (มหาชน) ขอสงวนสิทธ์ิในการอนญุาตให้เฉพาะผู้ มีเอกสารถกูต้องและครบถ้วนเข้าร่วมประชุมเท่านัน้ 
 
การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 
เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ จะเร่ิมรับลงทะเบียนผู้ ถือหุ้นในวนัประชมุ ณ สถานท่ีประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่าสองชัว่โมง หรือตัง้แต่
เวลา 12.00 นาฬิกา จนถงึก าหนดเวลาเร่ิมประชมุ 
สถานที่ประชุม :  ณ ห้องประชมุวภิาวดี บอลรูม โรงแรมเซน็ทารา แกรนด์ แอท เซน็ทรัล พลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 

เลขท่ี 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 
  
การออกเสียงลงคะแนนและวธีิการนับคะแนนเสียง 
บริษัทฯ จะจดัเตรียม “บตัรลงคะแนนเสียง” ไว้ให้ผู้ ถือหุ้น ณ จดุลงทะเบียนบริเวณทางเข้าห้องประชุมเพ่ือผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะใช้ระบุ
ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนเสียงตามวาระการประชมุ 
  
หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง 
การออกเสียงลงคะแนน จะกระท าโดยเปิดเผย โดยประธานท่ีประชุมจะเป็นผู้ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะ
สอบถามทีละวาระในท่ีประชมุวา่ มีผู้ ถือหุ้นทา่นใด เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย หรืองดออกเสียง ให้ผู้ ถือหุ้นระบุในบตัรลงคะแนนท่ีแจก และชู มือขึน้
เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ เก็บและรวบรวมบตัรทัง้หมดเพ่ือท าการตรวจนบั ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้จดัให้มี ท่ีปรึกษากฎหมายร่วมท าหน้าท่ีตรวจ
รับบตัรและนบัคะแนนเสียงในทกุวาระการประชมุ 
1. มตขิองที่ประชมุผู้ ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง ดงัตอ่ไปนี  ้

 กรณีปกติ ให้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในท่ี
ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสียง เป็นเสียงชีข้าด 

 ในกรณีอ่ืน ซึง่มีกฎหมาย และ/หรือข้อบงัคบัของบริษัทก าหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ให้ด าเนินการให้เป็นไปตามท่ีก าหนดนัน้
โดยประธานท่ีประชมุจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นในท่ีประชมุรับทราบก่อนการลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระ 

2. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉนัทะ ผู้ รับมอบฉนัทะจะต้องออกเสียงตามที่ผู้มอบฉนัทะระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะเทา่นัน้ 
3. ผู้ ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ และประธานท่ีประชุมอาจเชิญผู้นัน้ออกนอก

ห้องประชมุชัว่คราวได้ 
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หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง 
ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 17 ก าหนดวา่ ผู้ ถือหุ้นทกุคนมีเสียงเทา่กบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสียง บริษัทฯ จะนบัคะแนนเสียงท่ีเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
และงดออกเสียง ท่ีตรวจนบัจากบตัรลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระจากคะแนนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่ีเข้าร่วมประชุม
และมีสิทธิออกเสียง 
 
ก่อนเร่ิมประชุม ประธานฯ จะแจ้งให้ทราบว่า บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ โดยวิธีการหกัคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นด้วย และงดออก
เสียง ของผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบฉนัทะ ออกจากหุ้นทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียง จากนัน้ ประธานฯ 
จะแจ้งผลการนบัคะแนนเสียงให้ท่ีประชมุทราบ 

 
หมายเหตุ บริษัทฯ ลงทะเบียนและนบัคะแนนเสียงการประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยระบบ Barcode 
 
การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง 
1. ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะท่ีลงทะเบียนแล้ว จะได้รับบตัรลงคะแนนเสียงเป็นแผ่นพิมพ์ส าหรับแต่ละวาระการประชุม โดยแต่ละแผ่น

นัน้จะระบุช่ือผู้ ถือหุ้นและสิทธิออกเสียง โดยถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง ซึ่งผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจะต้องใช้บตัรหลักฐานกา รออก
เสียงลงคะแนนนีใ้ห้ถกูต้องตรงกบัวาระ 

2. ส าหรับวาระที่ 9 พิจารณาและเลือกตัง้กรรมการท่ีต้องออกตามวาระกลบัเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระ จะใช้บตัรลงคะแนนเสียงซึง่ระบุช่ือ
กรรมการ / บคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการ แยกตา่งหากจากกนั เพ่ือให้พิจารณาเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

3. ส าหรับการท าเคร่ืองหมายลงบนบตัรลงคะแนนเสียง ผู้ ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่

ละวาระ โดยให้ผู้ ถือหุ้นท าเคร่ืองหมายถกู (✓) หรือ กากบาท () อย่างใดอย่างหนึ่งลงในช่องท่ีเป็นความประสงค์ของท่านเพียงช่อง
เดียวเทา่นัน้ 
บัตรเสีย 

บัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนนท่ีมีการกาเคร่ืองหมายอ่ืนนอกจากเคร่ืองหมายถูก (✓) หรือ กากบาท () เพียงหนึ่ง
เคร่ืองหมาย หรือมากกวา่หนึง่ช่อง หรือ เป็นการออกเสียงลงคะแนนไม่ตรงกบัวาระที่ก าลงัพิจารณา จะถือเป็นบตัรเสีย 

4. การออกเสียงลงคะแนนจะกระท าโดยเปิดเผย โดยประธานในที่ประชุม หรือผู้ที่ด าเนินการประชุมแทนอยู่ในระหว่างนัน้ 
จะขอให้ผู้ ถือหุ้นท่ีงดออกเสยีง หรือไมเ่ห็นด้วย ชูมือขึน้ และสง่บตัรลงคะแนนเสียงที่ท าเคร่ืองหมายแล้ว และถกูต้องตรงกบั
วาระท่ีก าลงัพิจารณาให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ 

5. เมื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ท าการรวบรวมบตัรลงคะแนนเสยีงจากผู้ ถือหุ้นท่ีงดออกเสียง หรือไม่เห็นด้วย เสร็จแล้ว จะท าการ
นบัคะแนนและแสดงผลสรุปคะแนนเสียงในที่ประชุม โดยประธานที่ประชุมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจะเป็นผู้สรุปผลการ
ลงคะแนนตอ่ที่ประชมุของแตล่ะวาระ 

6. ผู้ ถือหุ้นที่มาเข้าประชุมจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเฉพาะวาระที่เข้าประชุมเท่านัน้ ส าหรับท่านผู้ ถือหุ้นที่กลบัไปก่อนการ
ประชมุสิน้สดุนัน้ จะไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเฉพาะวาระท่ียงัมิได้พิจารณา 
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ขัน้ตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2564 
 

 
 

   

ประชุม แบบ E-AGM  

ผ่านระบบแอปพลิเคช่ัน IR Plus AGM  

ติดต้ังแอปพลเิคช่ัน IR Plus AGM 

ค้นหาจาก Google Play Store หรือ App Store 

ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ท ำ KYC 

ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ท าการยืนยันตัวตน (KYC) 

เปิดระบบตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.  

และจะปิดระบบในวันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 18.00 น. 

ลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุมผ่ำนระบบ E-AGM 

 ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 
โดยสแกนบาร์โค้ดที่ปรากฏบนหนังสือเชิญ 

 เปิดระบบให้ลงทะเบียน ในวันที่ 23 เมษายน 2564  
 ตั้งแตเ่วลา 12.00 น (2 ชั่วโมงก่อนเริ่มการประชุม) 
 ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  

https://www.energyabsolute.co.th/images/meeti
ng/app/IR_PLUS_AGM_Manual_TH.pdf 

บริษัท พลังงำนบริสุทธิ์ จ ำกัด (มหำชน) 

กำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2564 
23 เมษำยน 2564 เวลำ 14.00 น. 

 

มำประชุม ณ สถำนที่จัดประชุม 

ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ 

เข้าจุดคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิ 

ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID–19 

 

แสดงบัตรประชำชน / หนังสือมอบฉันทะ 

ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ  
แสดงบัตรประชาชน/หนังสือมอบฉนัทะ  

ณ จุดตรวจเอกสาร 

ลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุมด้วยระบบบำร์โค้ด 

 ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 
ด้วยระบบบาร์โค้ดที่ปรากฏบนหนังสือเชิญ  
ณ จุดลงทะเบียน 

 ในวันที่ 23 เมษายน 2564 ตั้งแตเ่วลา 12.00 น 
 (2 ชั่วโมงก่อนเริ่มการประชุม) 

 

เริ่มกำรประชุม เวลำ 14.00 น 

ด าเนินการประชุม ตามล าดับวาระการประชุม  

ลงคะแนนเสียง/นับคะแนนเสียง 

สรุปผลการลงคะแนนเสียงต่อท่ีประชุม 

ออกเสียงลงคะแนน 
โดยใช้บัตร Vote 

ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ 

ลงคะแนนเสียงโดยใช้บัตร Vote 

ลงคะแนนผ่ำนแอปพลิเคชั่น  
IR Plus AGM 

ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ 

ลงคะแนนเสียงผ่านแอปพลิเคชั่น  

IR Plus AGM 

https://www.energyabsolute.co.th/images/meeting/app/IR_PLUS_AGM_Manual_TH.pdf
https://www.energyabsolute.co.th/images/meeting/app/IR_PLUS_AGM_Manual_TH.pdf
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สิ่งที่แนบมาด้วยล าดับที่ 7 
ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทซ่ึงผู้ถอืหุ้นสามารถแต่งตัง้ให้รับมอบฉันทะ 

 

 

ช่ือ – สกุล 

 

อายุ 

 

ต าแหน่ง 

 

ที่อยู่ 

การมีส่วนได้เสียในวาระ
ที่เสนอในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 

2564 
1. พล.อ.อ.ชยันนัท์ ธรรมสจุริต  71  กรรมการอิสระ 

 ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  
 กรรมการบรรษัทภิบาล 

บมจ. พลงังานบริสทุธ์ิ  
89 อาคารเอไอเอ 
แคปปิตอล เซ็นเตอร์  
ชัน้ 16 ถนนรัชดาภิเษก 
แขวงดินแดง เขตดินแดง 
กรุงเทพฯ 10400 

ไมมี่สว่นได้เสีย 
ในวาระที่ 1 - 10 

 

2.  ม.ร.ว.บวรฉัตร ฉัตรชยั 60  กรรมการอิสระ 
 กรรมการตรวจสอบ 
 ประธานกรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน  

 ประธานกรรมการบรรษัทภบิาล  
 กรรมการบริหารความเสี่ยง 

บมจ. พลงังานบริสทุธ์ิ  
89 อาคารเอไอเอ 
แคปปิตอล เซ็นเตอร์  
ชัน้ 16 ถนนรัชดาภิเษก 
แขวงดินแดง เขตดินแดง 
กรุงเทพฯ 10400 

ไมมี่สว่นได้เสีย 
ในวาระที่ 1 - 10 
 

 
หมายเหตุ:  รายละเอียดประวตักิรรมการอิสระ ทัง้ 2 ทา่น ปรากฏในรายงานประจ าปี 2563 
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สิ่งที่แนบมาด้วยล าดับที่ 8 
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค. 

 
 สิง่ที่แนบมาด้วยล าดบัท่ี 8.1 หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. เป็นหนงัสอืมอบฉนัทะแบบทัว่ไป ซึง่เป็นแบบท่ีง่ายไมซ่บัซ้อน 
 สิง่ที่แนบมาด้วยล าดบัท่ี 8.2 หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. เป็นหนงัสอืมอบฉนัทะที่ก าหนดรายการตา่งๆ ท่ีจะมอบฉนัทะ 

ที่ละเอียด ชดัเจน 
 สิง่ที่แนบมาด้วยล าดบัท่ี 8.3 หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. เป็นแบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศ และ 

แตง่ตัง้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝาก
และดแูลหุ้น 
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หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. 
 

เขียนท่ี........................................................................... 
วนัท่ี..............เดือน.................................พ.ศ................. 

(1) ข้าพเจ้า                                                                                                          สญัชาต ิ                                                   .
อยู่บ้านเลขท่ี                                                     ถนน                                                            ต าบล/แขวง                                              .
อ าเภอ/เขต                                                       จงัหวดั                                                  รหสัไปรษณีย์                                                   .

(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท                                พลังงานบริสุทธ์ิ  จ ากัด (มหาชน)                                                    .                                          
โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม                                        หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั                                    เสียง ดงันี ้

หุ้นสามญั                                       หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั                                    เสียง 
หุ้นบริุมสิทธิ                                    หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั                                    เสียง 

(3) ขอมอบฉนัทะให้ 
(1)                                                                                                                  อาย ุ                                                     ปี  

อยู่บ้านเลขท่ี                                                       ถนน                                               ต าบล/แขวง                                                         . 
อ าเภอ/เขต                                                         จงัหวดั                                                           รหสัไปรษณีย์..................................หรือ 

(2)                                                                                                                   อาย ุ                                                    ปี  
อยู่บ้านเลขท่ี                                                       ถนน                                                 ต าบล/แขวง                                                       . 
อ าเภอ/เขต                                                         จงัหวดั                                                           รหสัไปรษณีย์..................................หรือ 

(3)                                                                                                                   อาย ุ                                                    ปี  
อยู่บ้านเลขท่ี                                                       ถนน                                                 ต าบล/แขวง                                                       . 
อ าเภอ/เขต                                                         จงัหวดั                                                          รหสัไปรษณีย์                                         . 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้ แทนข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2564 ในวนัท่ี 23 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมวิภาวดี บอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัล พลาซา 
ลาดพร้าว กรุงเทพฯ เลขท่ี 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 

กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะกระท าไปในการประชมุนัน้ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
 

ลงช่ือ                                                            ผู้มอบฉนัทะ 
                 (                                                              ) 

ลงช่ือ                                                            ผู้ รับมอบฉนัทะ 
               (                                                              ) 

ลงช่ือ.............................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                         (                                                              ) 

ลงช่ือ.............................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                         (                                                              ) 

หมายเหต ุ: ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบ
ฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

อากรแสตมป์ 

20 บาท 

สิง่ที่แนบมาด้วยล าดบัท่ี 8.1 



 

บริษทั พลงังานบริสุทธ์ิ จ ากดั (มหาชน) 
Energy Absolute Public Company Limited 
89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์  ช้ัน16  ถนนรัชดาภเิษก แขวงดนิแดง  เขตดนิแดง  กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท์ 02 248 2488-92 ,02 002 3667-9    แฟกซ์ 02 248 2493      ทะเบียนเลขที่ 0107551000061 
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หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

 

          เขียนท่ี...........................................................................  

วนัท่ี..............เดือน.................................พ.ศ................. 

(1) ข้าพเจ้า                                                                                                          สญัชาต ิ                                                   .

อยู่บ้านเลขท่ี                                                     ถนน                                                            ต าบล/แขวง                                              .

อ าเภอ/เขต                                                       จงัหวดั                                                  รหสัไปรษณีย์                                                   .

(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท                         พลังงานบริสุทธ์ิ  จ ากัด (มหาชน)                                                                     .

โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม                                        หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั                                    เสียง ดงันี ้

หุ้นสามญั                                       หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั                                    เสียง 

หุ้นบริุมสิทธิ                                    หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั                                    เสียง 

(3) ขอมอบฉนัทะให้ 

  (1)                                                                                                                             อาย ุ                                       ปี  

อยู่บ้านเลขท่ี                                                       ถนน                                                ต าบล/แขวง                                                        . 

อ าเภอ/เขต                                                         จงัหวดั                                                           รหสัไปรษณีย์..................................หรือ

  (2)            พลอากาศเอกชยันนัท์ ธรรมสจุริต                                                               อาย ุ       71                            ปี 

อยู่บ้านเลขท่ี      บริษัท พลงังานบริสทุธ์ิ จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซน็เตอร์ ชัน้ 16                                            . 

ถนน   รัชดาภิเษก          ต าบล/แขวง     ดนิแดง    อ าเภอ/เขต        ดนิแดง    จงัหวดั     กรุงเทพมหานคร       รหสัไปรษณีย์ 10400       หรือ 

  (3)            หม่อมราชวงศ์บวรฉตัร ฉตัรชยั                                                                  อาย ุ        60                            ปี 

อยู่บ้านเลขท่ี      บริษัท พลงังานบริสทุธ์ิ จ ากดั (มหาชน)   เลขท่ี 89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซน็เตอร์ ชัน้ 16                                          . 

ถนน   รัชดาภิเษก         ต าบล/แขวง     ดนิแดง    อ าเภอ/เขต        ดนิแดง    จงัหวดั     กรุงเทพมหานคร       รหสัไปรษณีย์  10400            . 

  

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้ แทนข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น

ประจ าปี 2564 ในวนัท่ี 23 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมวิภาวดี บอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัล พลาซา 

ลาดพร้าว กรุงเทพฯ เลขท่ี 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย  

อากรแสตมป์ 

20 บาท 

สิง่ที่แนบมาด้วยล าดบัท่ี 8.2 
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(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
 วาระที่ 1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563  

ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 23 เมษายน 2563 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

   เหน็ด้วย            ไม่เหน็ด้วย          งดออกเสียง 
- วาระที่ 2  พจิารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทส าหรับปี 2563 และ 

     รายงานประจ าปี 2563 ของบริษัทฯ 
- เน่ืองจากเป็นวาระเพ่ือทราบ จงึไม่มีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้- 

 วาระที่ 3  พจิารณาและอนุมัตงิบการเงนิส าหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563  
 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
   เหน็ด้วย            ไม่เหน็ด้วย          งดออกเสียง 

 วาระที่ 4  พจิารณายกเลิกวงเงนิหุ้นกู้ท่ีเหลือและยังไม่ได้ออกเสนอขาย จ านวน 12,800 ล้านบาท  
 ซึ่งได้รับอนุมัตจิากท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2563 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
   เหน็ด้วย            ไม่เหน็ด้วย          งดออกเสียง 

 วาระที่ 5  พจิารณาและอนุมัตกิารออกและเสนอขายหุ้นกู้ (ใหม่) ในวงเงนิไม่เกิน 20,000 ล้านบาท 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
   เหน็ด้วย            ไม่เหน็ด้วย          งดออกเสียง 

 วาระที่ 6 พจิารณาและอนุมัตกิารจัดสรรก าไรสุทธิส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2563  
และการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2563 

           (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
   เหน็ด้วย            ไม่เหน็ด้วย          งดออกเสียง 

 วาระที่ 7 พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. (วัตถุประสงค์) เพื่อให้สอดคล้อง
กับการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
   เหน็ด้วย            ไม่เหน็ด้วย          งดออกเสียง 

 วาระที่ 8  พจิารณาและอนุมัตกิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ส าหรับปี 2564 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
   เหน็ด้วย            ไม่เหน็ด้วย          งดออกเสียง 
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 วาระที่ 9  พจิารณาและเลือกตัง้กรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระ 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 การเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
   เหน็ด้วย            ไม่เหน็ด้วย          งดออกเสียง 
 การเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
 ช่ือกรรมการ          นายอมร ทรัพย์ทวีกลุ                                                                     . 
         เหน็ด้วย            ไม่เหน็ด้วย          งดออกเสียง 
 ช่ือกรรมการ          นายสธุรรม ส่งศริิ                                                                          . 
          เหน็ด้วย            ไม่เหน็ด้วย          งดออกเสียง 
 ช่ือกรรมการ          นายสมบรูณ์ อาหนุยั                                                                     . 
        เหน็ด้วย            ไม่เหน็ด้วย          งดออกเสียง 

 วาระที่ 10 พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีส าหรับระยะเวลาบัญชีประจ าปี 2564 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
   เหน็ด้วย            ไม่เหน็ด้วย          งดออกเสียง 
 

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในหนงัสือมอบฉันทะนี ้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียง
นัน้ไม่ถกูต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

(6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุม     
มีการพิจารณาหรือลงมตใินเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบขุ้างต้น  รวมถงึกรณีท่ีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด 
ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าในการประชมุ เว้นแตก่รณีท่ีผู้ รับมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือ 
มอบฉนัทะ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 

 
ลงช่ือ                                                            ผู้มอบฉนัทะ 

                 (                                                              ) 
ลงช่ือ                                                            ผู้ รับมอบฉนัทะ 

               (                                                              ) 
ลงช่ือ.............................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 

                         (                                                              ) 
ลงช่ือ.............................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 

                         (                                                              ) 
หมายเหตุ 
1. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก

จ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
2. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อแบบ

หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท พลงังานบริสทุธ์ิ จ ากดั (มหาชน) 

   

 ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 ในวนัท่ี 23 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมวิภาวดี บอลรูม โรงแรมเซ็นทารา 
แกรนด์ แอท เซน็ทรัล พลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ เลขท่ี 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา 
และสถานท่ี อ่ืนด้วย 
_________________________________________________________________________________________________________ 
   

   วาระท่ี                 เร่ือง                                                                                                                               . 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

  เหน็ด้วย            ไม่เหน็ด้วย          งดออกเสียง 

   วาระท่ี                 เร่ือง                                                                                                                               . 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

  เหน็ด้วย            ไม่เหน็ด้วย          งดออกเสียง 

   วาระท่ี                 เร่ือง                                                                                                                               . 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

  เหน็ด้วย            ไม่เหน็ด้วย          งดออกเสียง 

   วาระท่ี                 เร่ือง                                                                                                                               . 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

  เหน็ด้วย            ไม่เหน็ด้วย          งดออกเสียง 

   วาระท่ี                 เร่ือง พิจารณาและเลอืกตัง้กรรมการท่ีต้องออกตามวาระกลบัเข้าด ารงต าแหนง่อีกวาระ (ตอ่)      

ช่ือกรรมการ                                                                                                                                           . 

  เหน็ด้วย            ไม่เหน็ด้วย          งดออกเสียง 

ช่ือกรรมการ                                                                                                                                           . 

  เหน็ด้วย            ไม่เหน็ด้วย          งดออกเสียง 

ช่ือกรรมการ                                                                                                                                           . 

      เหน็ด้วย            ไม่เหน็ด้วย          งดออกเสียง 

ช่ือกรรมการ                                                                                                                                           . 

      เหน็ด้วย            ไม่เหน็ด้วย          งดออกเสียง 

  



 

บริษทั พลงังานบริสุทธ์ิ จ ากดั (มหาชน) 
Energy Absolute Public Company Limited 
89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์  ช้ัน16  ถนนรัชดาภเิษก แขวงดนิแดง  เขตดนิแดง  กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท์ 02 248 2488-92 ,02 002 3667-9    แฟกซ์ 02 248 2493      ทะเบียนเลขที่ 0107551000061 

 

 หน้า 1/4     

                                                                          
                                                             

 

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

(แบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศ และแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian)  

ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น) 
 

          เขียนท่ี...........................................................................  

วนัท่ี..............เดือน.................................พ.ศ.................. 

(1) ข้าพเจ้า                                                                                                          สญัชาต ิ                                                   .

อยู่บ้านเลขท่ี                                                     ถนน                                                            ต าบล/แขวง                                              .

อ าเภอ/เขต                                                       จงัหวดั                                                  รหสัไปรษณีย์                                                   .

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น (Custodian) ให้กบั                                                                                                     . 

ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท                             พลังงานบริสุทธ์ิ  จ ากัด (มหาชน)                                                                                 .

โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม                                        หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั                                    เสียง ดงันี ้

หุ้นสามญั                                       หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั                                    เสียง 

หุ้นบริุมสิทธิ                                    หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั                                    เสียง 

(2) ขอมอบฉนัทะให้ 

  (1)                                                                                                                            อาย ุ                                       ปี  

อยู่บ้านเลขท่ี                                                       ถนน                                                        ต าบล/แขวง                                                . 

อ าเภอ/เขต                                                         จงัหวดั                                                              รหสัไปรษณีย์...............................หรือ

  (2)            พลอากาศเอกชยันนัท์ ธรรมสจุริต                                                               อาย ุ       71                            ปี 

อยู่บ้านเลขท่ี      บริษัท พลงังานบริสทุธ์ิ จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซน็เตอร์ ชัน้ 16                                            . 

ถนน   รัชดาภิเษก     ต าบล/แขวง     ดนิแดง    อ าเภอ/เขต        ดนิแดง    จงัหวดั     กรุงเทพมหานคร     รหสัไปรษณีย์  10400             หรือ

  (3)            หม่อมราชวงศ์บวรฉตัร ฉตัรชยั                                                                  อาย ุ       60                             ปี  

อยู่บ้านเลขท่ี      บริษัท พลงังานบริสทุธ์ิ จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซน็เตอร์ ชัน้ 16                                            . 

ถนน   รัชดาภิเษก         ต าบล/แขวง     ดนิแดง    อ าเภอ/เขต        ดนิแดง    จงัหวดั     กรุงเทพมหานคร       รหสัไปรษณีย์  10400            . 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้ แทนข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น

ประจ าปี 2564 ในวนัท่ี 23 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมวิภาวดี บอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัล พลาซา 

ลาดพร้าว กรุงเทพฯ เลขท่ี 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืน 

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี ้

 มอบฉนัทะตามจ านวนหุ้นทัง้หมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 

 มอบฉนัทะบางส่วน คือ 

 หุ้นสามญั                                             หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้                                 เสียง 

 หุ้นบริุมสิทธิ                                          หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้                                 เสียง 

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทัง้หมด                                                                                                 เสียง 

อากรแสตมป์ 

20 บาท 

สิง่ที่แนบมาด้วยล าดบัท่ี  8.3 
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(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
 วาระที่ 1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563  

ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 23 เมษายน 2563 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
       เหน็ด้วย                เสียง     ไม่เหน็ด้วย                เสียง      งดออกเสียง                 เสียง 

- วาระที่ 2 พจิารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทส าหรับปี 2563 และ 
รายงานประจ าปี 2563 ของบริษัทฯ 

- เน่ืองจากเป็นวาระเพ่ือทราบ จงึไม่มีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้- 
 วาระที่ 3  พจิารณาและอนุมัตงิบการเงนิส าหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563  

 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
       เหน็ด้วย                เสียง     ไม่เหน็ด้วย                เสียง      งดออกเสียง                 เสียง 

 วาระที่ 4  พจิารณายกเลิกวงเงนิหุ้นกู้ท่ีเหลือและยังไม่ได้ออกเสนอขาย จ านวน 12,800 ล้านบาท  
 ซึ่งได้รับอนุมัตจิากท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2563 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
       เหน็ด้วย                เสียง     ไม่เหน็ด้วย                เสียง      งดออกเสียง                 เสียง 

 วาระที่ 5  พจิารณาและอนุมัตกิารออกและเสนอขายหุ้นกู้ (ใหม่) ในวงเงนิไม่เกิน 20,000 ล้านบาท 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
       เหน็ด้วย                เสียง     ไม่เหน็ด้วย                เสียง      งดออกเสียง                 เสียง 

 วาระที่ 6 พจิารณาและอนุมัตกิารจัดสรรก าไรสุทธิส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2563  
และการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2563 

           (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
       เหน็ด้วย                เสียง     ไม่เหน็ด้วย                เสียง      งดออกเสียง                 เสียง 

 วาระที่ 7 พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. (วัตถุประสงค์) เพื่อให้สอดคล้อง
กับการเพิ่มวัตถุที่ประสงค์ของบริษัท 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
       เหน็ด้วย                เสียง     ไม่เหน็ด้วย                เสียง      งดออกเสียง                 เสียง 

 วาระที่ 8  พจิารณาและอนุมัตกิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ส าหรับปี 2564 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
       เหน็ด้วย                เสียง     ไม่เหน็ด้วย                เสียง      งดออกเสียง                 เสียง 
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 วาระที่ 9  พจิารณาและเลือกตัง้กรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระ 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 การเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
      เหน็ด้วย                เสียง     ไม่เหน็ด้วย                เสียง      งดออกเสียง                 เสียง 
 การเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
 ช่ือกรรมการ          นายอมร ทรัพย์ทวีกลุ                                                          . 
       เหน็ด้วย                เสียง     ไม่เหน็ด้วย                เสียง      งดออกเสียง                 เสียง 
 ช่ือกรรมการ          นายสธุรรม ส่งศริิ                                                                . 
       เหน็ด้วย                เสียง     ไม่เหน็ด้วย                เสียง      งดออกเสียง                 เสียง 

ช่ือกรรมการ         นายสมบรูณ์ อาหนุยั                                                         . 
      เหน็ด้วย                เสียง     ไม่เหน็ด้วย                เสียง      งดออกเสียง                 เสียง 

 วาระที่ 10 พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีส าหรับระยะเวลาบัญชีประจ าปี 2564 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
       เหน็ด้วย                เสียง     ไม่เหน็ด้วย                เสียง      งดออกเสียง                เสียง 
 

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในหนงัสือมอบฉันทะนี ้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียง
นัน้ไม่ถกูต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้น 

(6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมี
การพิจารณาหรือลงมตใินเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุข้างต้น  รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด 
ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าในการประชมุ เว้นแตก่รณีท่ีผู้ รับมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนงัสือมอบฉันทะ 
ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 

 

ลงช่ือ                                                            ผู้มอบฉนัทะ 
                 (                                                              ) 

ลงช่ือ                                                            ผู้ รับมอบฉนัทะ 
               (                                                              ) 

ลงช่ือ.............................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                         (                                                              ) 

ลงช่ือ.............................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                         (                                                              ) 

หมายเหตุ 
1. หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. นีใ้ช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่ีปรากฏชื่อในทะเบยีนเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เท่านัน้ 
2. หลกัฐานท่ีต้องแนบพร้อมกบัหนงัสอืมอบฉนัทะ คือ 

(1) หนงัสอืมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน 
(2) หนงัสอืยืนยนัว่าผู้ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 

3. ผู้ถือหุ้ นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ านวน หุ้นให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการ
ลงคะแนนเสยีงได้ 

4. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระที่ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 
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 หน้า 4/4   

ใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ค. 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท พลงังานบริสทุธ์ิ จ ากดั (มหาชน) 
   

 ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 ในวนัท่ี 23 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมวิภาวดี บอลรูม โรงแรมเซ็นทารา 
แกรนด์ แอท เซน็ทรัล พลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ เลขท่ี 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา 
และสถานท่ี อ่ืนด้วย 
_______________________________________________________________________________________________________ 
  

   วาระท่ี                 เร่ือง                                                                                                                                  . 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

  เหน็ด้วย                เสียง     ไม่เหน็ด้วย                เสียง      งดออกเสียง                เสียง 

   วาระท่ี                 เร่ือง                                                                                                                                  . 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

  เหน็ด้วย                เสียง     ไม่เหน็ด้วย                เสียง      งดออกเสียง                เสียง 

   วาระท่ี                 เร่ือง                                                                                                                                  . 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

  เหน็ด้วย                เสียง     ไม่เหน็ด้วย                เสียง      งดออกเสียง                เสียง 

   วาระท่ี                 เร่ือง                                                                                                                                  . 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

  เหน็ด้วย                เสียง     ไม่เหน็ด้วย                เสียง      งดออกเสียง                เสียง 

   วาระท่ี                 เร่ือง พิจารณาและเลอืกตัง้กรรมการท่ีต้องออกตามวาระกลบัเข้าด ารงต าแหนง่อีกวาระ (ตอ่)      

ช่ือกรรมการ                                                                                                                                                . 

  เหน็ด้วย                เสียง     ไม่เหน็ด้วย                เสียง      งดออกเสียง                เสียง 

ช่ือกรรมการ                                                                                                                                               . 

  เหน็ด้วย                เสียง     ไม่เหน็ด้วย                เสียง      งดออกเสียง                เสียง 

ช่ือกรรมการ                                                                                                                                             . 

      เหน็ด้วย                เสียง     ไม่เหน็ด้วย                เสียง      งดออกเสียง                เสียง 

ช่ือกรรมการ                                                                                                                                           . 

      เหน็ด้วย                เสียง     ไม่เหน็ด้วย                เสียง      งดออกเสียง                เสียง 
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หน้า 32 

 

สิ่งที่แนบมาด้วยล าดับที่ 9 

แผนที่สถานที่จดัประชุม 

 

ณ โรงแรมเซน็ทารา แกรนด์ แอท เซน็ทรัล พลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ  

เลขท่ี 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 

 
 

การเดนิทาง 

รถไฟฟ้า BTS ณ สถานีห้าแยกลาดพร้าว ทางออก  1, 3 

รถไฟฟ้า MRT ณ สถานีพหลโยธิน ทางออก 3 

รถโดยสารสาธารณะ สาย 8, 39, 34, 44, 59, 63, 69, 92, 122, 107, 136, 145, 503, 529, ปอ.44, ปอ.510, ปอ.529 
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สิ่งที่แนบมาด้วยล าดับที่ 10 

- ข้อก าหนดการเข้าร่วมประชุม แบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และ 

- คู่มือการใช้งาน “Mobile Application IR Plus AGM” / วีดีโอแนะน าการลงทะเบียนและการใช้งาน  

(โดยการสแกน QR Code) 

 

ข้อก าหนดการเข้าร่วมประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 
บริษัทฯ เพิ่มช่องทางการเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 แบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพ่ืออ านวยความสะดวกให้ผู้ ถือหุ้น / 
ผู้ รับมอบฉนัทะ สามารถเข้าร่วมการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์และออกเสียงลงคะแนนในระบบ E-Voting (E-AGM) ตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง
กบัการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ก าหนด ดงันัน้ ก่อนท่ีท่านจะลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมแบบ  E-AGM  ผ่านระบบแอปพลิเคชั่น      
IR Plus AGM ดงักล่าว กรุณาอ่านข้อก าหนด ท าความเข้าใจ และยอมรับข้อก าหนดต่อไปนี ้รวมทัง้คู่มือการใช้งาน Mobile Application    
IR Plus AGM ซึง่สามารถสแกน QR Code ท่ีปรากฏในหนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 ของบริษัทฯ 
1. ท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ โปรดทราบ 

1.1 ผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุม คือผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ท่ีปรากฏช่ือในวนัท่ี 15 มีนาคม  2564 ซึง่เป็นวนัก าหนดสิทธิของผู้ ถือหุ้น
เพ่ือเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (Record Date) ตามท่ีได้ก าหนดและประกาศในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย
เทา่นัน้ 

1.2 เพ่ือให้การประชุมด าเนินไปอย่างราบร่ืน เม่ือท่านประสงค์จะร่วมประชุมแบบ E-AGM โดยได้ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมแบบ 
E-AGM และได้รับค ายืนยนัเข้าร่วมประชมุแบบ  E-AGM จากระบบแล้ว การลงคะแนนเสียงของท่านจะต้องด าเนินการผ่านระบบ
แอปพลิเคชัน่  IR Plus AGM เทา่นัน้ 

2. การตดิตัง้แอปพลิเคช่ัน  IR Plus AGM และท าการยืนยันตัวตน (KYC) 
2.1 ตดิตัง้แอปพลิเคช่ัน IR Plus AGM 

บริษัทฯ จดัให้มีช่องทางการประชุมผ่านระบบแอปพลิเคชัน่ IR Plus AGM ซึง่ท่านผู้ ถือหุ้น / ผู้ รับมอบฉันทะ ท่ีประสงค์จะเข้าร่วม
ประชุมผ่านระบบแอปพลิเคชั่น IR Plus AGM ดงักล่าว สามารถติดตัง้แอปพลิเคชั่นได้โดยค้นหาช่ือ IR Plus AGM ได้ ผ่าน 
Google Play Store ส าหรับระบบ Android และ App Store ส าหรับระบบ iOS 

2.2 ท าการยืนยันตัวตน (KYC) 
ก่อนการเข้าร่วมการประชุมแบบ E-AGM ท่านผู้ ถือหุ้น และผู้ รับมอบฉันทะ (กรณีมีการมอบฉันทะ) จะต้อง ด าเนินการยืนยัน
ตัวตน (KYC) ผ่านระบบแอปพลิเคช่ัน IR Plus AGM ท่ีได้ด าเนินการติดตัง้ตามข้อ 2.1 โดยท าการกรอกข้อมลูส่วนบุคคล
ตามท่ีปรากฏบนหน้าจอให้ครบถ้วนถูกต้อง และจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ตามท่ีก าหนดในแอปพลิเคชัน่ IR Plus AGM  ได้แก่    
บตัรประชาชน หรือส าเนาบตัรประชาชนและหนังสือมอบฉันทะ (กรณีมีการมอบฉันทะ) หนังสือเชิญประชุม ให้ครบถ้วน และ
ถ่ายภาพยืนยนัตวัตนตามท่ีแอปพลิเคชัน่ IR Plus AGM ก าหนด จากนัน้ระบบจะน าส่งรหสั One Time Password (“OTP”) ไปยงั
หมายเลขโทรศพัท์มือถือท่ีผู้ ถือหุ้น / ผู้ รับมอบฉนัทะ ได้ให้ไว้ในระบบ เพ่ือเป็นการยืนยนัตวัตนของผู้ ถือหุ้น / ผู้ รับมอบฉนัทะ 
ในการประชุมแบบ E-AGM ระบบแอปพลิเคชัน่ IR Plus AGM จะเปิดระบบให้ท่านผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะ ท า KYC โดยเร่ิม
ตัง้แต่วนัท่ี 1 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. และจะปิดระบบให้ท า KYC ในวนัท่ี 22 เมษายน 2564 เวลา 18.00 น. เพ่ือให้พร้อม
ในการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชมุในวนัประชมุ
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2.3 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและเอกสารผ่านแอปพลิเคช่ัน IR Plus AGM 
ท่านผู้ ถือหุ้น / ผู้ รับมอบฉันทะ ตกลงและรับทราบว่า บริษัทฯ มีสิทธิในการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงและความสมบูรณ์ของ
ข้อมลูและเอกสารท่ีท่านได้ให้ไว้ตามข้อ 2.2 ในกรณีท่ีบริษัทฯ ได้ตรวจสอบเอกสารและข้อมูลท่ีท่านได้ให้ไว้ตามข้อ 2.2 ข้างต้น
แล้วพบว่า เอกสารและข้อมลูดงักล่าวนัน้ถูกต้องแท้จริงและสมบูรณ์ บริษัทฯ จะท าการอนมุตัิและแจ้งผลการยืนยนัตวัตนส าเร็จ
ผ่านแอปพลิเคชัน่ IR Plus AGM เพ่ือให้ท่านตัง้รหสัผ่าน (Pin Code) ส าหรับการเข้าร่วมการประชุมผ่านแอปพลิเคชัน่ IR Plus AGM 
ด้วยตนเอง เพ่ือความปลอดภยัของข้อมลูส่วนบุคคล และเพ่ือรักษาสิทธิของท่าน โปรดเก็บรักษารหสัผ่าน (Pin Code) ดงักล่าว
เป็นความลบัและไม่เปิดเผยให้แก่บคุคลอ่ืน 
กรณีบริษัทฯ ตรวจสอบข้อมลูแล้วพบวา่ข้อมลูไม่ถกูต้อง ไม่สมบรูณ์ หรือเป็นเทจ็ บริษัทฯ จะด าเนินการขอเอกสารเพิ่มเตมิเพ่ือเป็น
การยืนยันตวัตนหรือความถูกต้อง หรืออาจด าเนินการปฏิเสธการลงทะเบียน แล้วแต่กรณี ซึ่งในการปฏิเสธดังกล่าว ผู้ ถือหุ้น  /     
ผู้ รับมอบฉันทะ สามารถด าเนินการ การยืนยนัสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผ่านแอปพลิเคชัน่ IR Plus AGM ได้ แต่ไม่ตดัสิทธิท่าน 
ในการเข้าร่วมประชมุ ณ สถานท่ีจดัการประชมุ 

3. การเข้าร่วมประชุมและการลงมตผ่ิานระบบแอปพลิเคช่ัน IR Plus AGM 
3.1 เม่ือได้ด าเนินการท า KYC และผู้ ถือหุ้นได้ตัง้รหสัผ่าน (Pin Code) ด้วยตนเอง ตามข้อ 2.3 แล้ว ท่านผู้ ถือหุ้น / ผู้ รับมอบฉันทะ

สามารถเข้าร่วมการประชมุผ่านแอปพลิเคชัน่ IR Plus AGM ได้โดยสแกนบาร์โค้ดท่ีปรากฏบนหนงัสือเชิญประชุมซึง่นายทะเบียน
หลกัทรัพย์ (บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ แห่งประเทศไทย จ ากดั : TSD) ได้ด าเนินการจดัส่งให้ท่าน หรือท่านสามารถกรอกเลข
บตัรประจ าตวัประชาชนในช่ือผู้ใช้งาน และกรอกรหสัผ่าน Pin Code 

3.2 สิทธิในการเข้าร่วมประชุม และลงมติในการประชุม ผ่านระบบแอปพลิเคชัน่ IR Plus AGM เป็นสิทธิเฉพาะตวัของท่านผู้ ถือหุ้น 
ดงันัน้ ช่ือผู้ ใช้งาน (Username) หนึง่ช่ือ จะไม่สามารถใช้เข้าสู่ระบบ (log-in) IR Plus AGM เพื่อเข้าประชุมในเวลาเดียวกัน

ในหลายอุปกรณ์พร้อมๆ กันได้ ดังนัน้ ท่านผู้ ถือหุ้น / ผู้ รับมอบฉันทะ จะต้องใช้ช่ือผู้ ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน        
(Pin Code) เพ่ือเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองเท่านัน้ และจะไม่มอบหมายช่ือผู้ ใช้งาน (Username) และรหสัผ่าน (Pin Code) ให้กบั
บคุคลใดๆ 

3.3 ในกรณีท่ีผู้ รับมอบฉันทะ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้นหลายราย ผู้รับมอบฉันทะจะสามารถเข้าประชุมแทนผู้ถือหุ้นได้ 1 ราย 
ต่อ 1 อุปกรณ์ เท่านัน้ 

3.4 การลงมติผ่านแอปพลิเคชัน่ IR Plus AGM ท่านผู้ ถือหุ้น / ผู้ รับมอบฉันทะ สามารถลงคะแนนเสียงล่วงหน้าทกุวาระเม่ือเร่ิมการ
ประชมุ หรือจะลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระที่อยู่ระหวา่งการพิจารณาได้ ซึง่การลงคะแนนเสียงของท่านผู้ ถือหุ้น / ผู้ รับมอบฉันทะ
จะถกูรวบรวมเม่ือมีการปิดวาระนัน้ๆ 

3.5 ในการนบัคะแนนเสียง บริษัทฯ ก าหนดให้ระบบเทคะแนนไปทางเห็นด้วยทัง้หมด และจะน าคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง 
หักจากคะแนนเสียงทัง้หมด  ดังนัน้ ในกรณีท่ีท่านผู้ ถือหุ้น  / ผู้ รับมอบฉันทะประสงค์จะลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ       
“งดออกเสียง” ท่านจะต้องเลือกลงมติ ดงักล่าว อย่างใดอย่างหนึ่ง ในกรณีท่ีท่านท่ีไม่ได้เลือกลงมติอย่างหนึ่งอย่างใด ระบบ     
จะถือวา่ผู้ ถือหุ้น / ผู้ รับมอบฉนัทะได้ลงคะแนนเสียงเหน็ด้วยในวาระดงักล่าวโดยอตัโนมตัิ 

3.6 ในกรณีท่ีท่านถือหุ้น / ผู้ รับมอบฉันทะออกจากระบบการประชุมด้วยการ Log-out ก่อนท่ีจะปิดการลงมติในวาระใดๆ ผู้ ถือหุ้น /   
ผู้ รับมอบฉันทะจะไม่ถูกนบัเป็นองค์ประชุมในวาระดงักล่าว และการลงคะแนนเสียงของท่านผู้ ถือหุ้น  / ผู้ รับมอบฉันทะจะไม่ถูก
น ามานบัในวาระนัน้ อย่างไรก็ตาม การออกจากการประชุมในวาระก่อนหน้า บริษัทฯ ไม่ตดัสิทธิของท่านผู้ ถือหุ้น / ผู้ รับมอบฉันทะ
ในการ log-in เพ่ือกลบัเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปท่ียงัอยู่ระหว่างการพิจารณาของท่ีประชุม ท่านผู้ ถือหุ้น / 
ผู้ รับมอบฉันทะสามารถตรวจสอบรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนเพิ่มเติมได้ท่ีหนังสือเชิญประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 ของบริษัทฯ
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4. การซักถามประเดน็ข้อสงสัยและแสดงความคิดเหน็ระหว่างการประชุม 
4.1 การประชุมจะถูกถ่ายทอดสดผ่านแอปพลิเคชัน่ IR Plus AGM เท่านัน้ ในกรณีท่ีท่านผู้ ถือหุ้น / ผู้ รับมอบฉันทะ มีข้อซกัถามหรือ

ประสงค์จะแสดงความคิดเห็นในวาระใด ผู้ ถือหุ้ น  / ผู้ รับมอบฉันทะสามารถเลือกเมนูแสดงความคิดเห็นซึ่งเป็นรูปไอคอน
ไมโครโฟน         ปรากฏบนหน้าจอ เพ่ือถามค าถาม หรือแสดงความเหน็ โดยระบบจะจดัเรียงล าดบัก่อนหลงัตามล าดบัเวลาท่ีร้อง
ขอ เพ่ือเปิดโอกาสให้ทา่นถามค าถามหรือแสดงความคดิเหน็ในท่ีประชุมในวาระดงักล่าวได้ทัง้ภาพและเสียง ทัง้นี ้ข้อซกัถาม หรือ
การแสดงความเหน็จะต้องเป็นค าถาม และ/หรือการแสดงความคดิเหน็ท่ีเก่ียวข้องกบัวาระการประชมุนัน้เท่านัน้ 

4.2 ในการเปิดโอกาส ให้ทา่นผู้ ถือหุ้น / ผู้ รับมอบฉันทะ ถามค าถามในท่ีประชุมด้วยภาพและเสียงนัน้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยุติ
การถามค าถาม หรือแสดงความคดิเหน็ของผู้ ถือหุ้น / ผู้ รับมอบฉนัทะ หากค าถามหรือการแสดงความเห็นดงักล่าวมีลกัษณะหยาบคาย 
ข่มขู่ คกุคาม ลามก หมิ่นประมาท ละเมิดกฎหมายใดๆ หรือเป็นการละเมิดสิทธิของบคุคลอ่ืน 

4.3 ในระหวา่งการประชมุ หากผู้ ถือหุ้น / ผู้ รับมอบฉนัทะรายใด กระท าการใดๆ อนัเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อความเดือดร้อน
ร าคาญให้กบัผู้ เข้าร่วมประชมุรายอ่ืน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการกระท าการใดๆ เพ่ือระงบัการกระท าอนัเป็นการรบกวนการประชุม 
หรือก่อความเดือดร้อนร าคาญ ให้กบัผู้ เข้าร่วมประชมุรายอ่ืน 

5. ข้อมูลส่วนบุคคล 
5.1 ข้อมลูส่วนบุคคล หมายถึง  ข้อมลูเก่ียวกับบุคคลซึ่งท าให้สามารถระบุตวับุคคลนัน้ได้ ไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม รวมถึงแต่ไม่

จ ากดัอยู่เพียง ช่ือนามสกลุ เพศ เลขท่ีประจ าตวัประชาชน หมายเลขหนงัสือเดนิทาง รูปถ่าย วนัเดือนปีเกิด สญัชาต ิอาย ุเป็นต้น 
5.2 ทา่นผู้ ถือหุ้น / ผู้ รับมอบฉนัทะยินยอมให้บริษัทฯ เก็บรวบรวม และประมวลผลข้อมลูส่วนบุคคลของท่านเพ่ือด าเนินการตรวจสอบ

สิทธิและยืนยนัตวัตนของทา่น ตามวตัถปุระสงค์ท่ีกฎหมายอนัเก่ียวเน่ืองกบัการประชมุก าหนด 
5.3 บริษัทฯ จะเก็บข้อมลูส่วนบุคคลดงักล่าวตามระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด ทัง้นี ้ไม่เกิน 10 ปี โดยเม่ือพ้นระยะเวลาดงักล่าวบริษัทฯ 

จะด าเนินการท าลายข้อมลูออกจากระบบ 
6. ข้อก าหนดอ่ืนๆ 

6.1 เนือ้หา ภาพ และเสียงในการประชุมเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ แต่เพียงผู้ เดียว และบริษัทฯ ไม่อนญุาตให้ท่านท าการ
บนัทกึ ดดัแปลง หรือเผยแพร่ภาพและเสียงในการประชุม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการด าเนินการตามกฎหมายต่อผู้ ท่ีกระท าการ
ดงักล่าว 

6.2 ในกรณีท่ีท่านผู้ ถือหุ้น / ผู้ รับมอบฉันทะใช้งานระบบต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการประชุมผ่าน IR Plus AGM ไม่ว่าด้วยประการใดๆ    
ซึง่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดฉบบันี ้หรือคู่มืออ่ืนๆ ท่ีบริษัทฯ ได้จัดให้กับผู้ ถือหุ้นเพ่ือใช้ประกอบการประชุมจนเป็นเหตใุห้บริษัทฯ 
ได้รับความเสียหายไม่ว่าด้วยประการใดๆ ท่านผู้ ถือหุ้นและ/หรือผู้ รับมอบฉันทะรายดังกล่าว จะต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย 
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเกิดจากการฟ้องร้องด าเนินคดีจากบุคคลภายนอก รวมถึงการฟ้องร้องด าเนินคดีโดยบริษัทฯ ต่อท่านผู้ ถือหุ้น 
และ/หรือ ผู้ รับมอบฉนัทะผู้กระท าการดงักล่าว 

6.3 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการกระท าการใดๆ ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นไม่ยินยอมปฏิบตัิตามข้อก าหนดฉบบันี ้และอาจพิจารณาระงบัสิทธิ

การเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบแอปพลิเคชัน่ IR Plus AGM หากในระหว่างการประชุมผู้ ถือหุ้น / ผู้ รับมอบฉันทะไม่ด าเนินการ

ตามข้อก าหนดฉบบันี ้
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สิ่งที่แนบมาด้วยล าดับที่ 11 

แนวปฏิบตัิการเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จดัประชุม 

 

แนวปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ณ สถานที่จัดประชุม ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19) 

1. การเข้าร่วมประชุม ณ สถานท่ีจดัประชุมนัน้ ยงัคงต้องอยู่ภายใต้มาตรการป้องกนัโรคตามท่ีหน่วยงานราชการก าหนดเพ่ือป้องกนัการ
แพร่ระบาดของ COVID-19 ซึง่ให้ควบคมุจ านวนผู้ เข้าร่วมประชมุมิให้แออดั รวมทัง้ได้ก าหนดระยะระหว่างท่ีนัง่บุคคล และให้งดเสริมท่ี
นัง่หรืองดการยืนประชมุ ดงันัน้ จงึขอความร่วมมือทา่นผู้ ถือหุ้น / ผู้ รับมอบฉนัทะ ปฏิบตัติามข้อก าหนดโดยเคร่งครัด 

2. ผู้ ถือหุ้น / ผู้ รับมอบฉนัทะ ท่ีอยู่ในกลุ่มเส่ียง เช่น ผู้ ท่ีเดนิทางไปหรือกลบัจากต่างประเทศ หรือติดต่อใกล้ชิดกบับุคคลท่ีมีประวตัิเดินทาง
ไปหรือกลบัจากต่างประเทศ เป็นระยะเวลาน้อยกว่า 14 วนัก่อนประชุม หรือผู้ ท่ีมีไข้ หรืออาการเก่ียวกับทางเดินหายใจ หรือมีอาการ   
ท่ีอาจสงสัยว่าจะติดไวรัส COVID-19 บริษัทฯ ขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามค าแนะน าของกรมควบคุมโรค โดยงดการเข้าร่วม
ประชุม ณ สถานท่ีจัดประชุม หรือ เลือกเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ตามรายละเอียดท่ีปรากฏใน สิ่งท่ีแนบมาด้วย 10 หรือควร      
มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ หรือผู้ อ่ืน เข้าร่วมประชุมแทนได้ (ตามสิ่งท่ีแนบมาด้วยล าดบัท่ี 8.1, 8.2 และ 8.3 ของหนงัสือ
เชิญประชมุที่ได้จดัส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้น) 

3. ในวนัประชุม ณ สถานท่ีจัดประชุม บริษัทฯ จัดให้มีจุดคดักรองและตรวจวดัอุณหภูมิ โดยเจ้าหน้าท่ีพยาบาลวิชาชีพ บริเวณจุดคดักรอง 
ก่อนเข้าลงทะเบียนร่วมงานประชุม ในกรณีท่ีพบผู้ ถือหุ้น / ผู้ รับมอบฉันทะท่ีมีไข้ (มีอุณหภูมิตัง้แต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึน้ไป) บริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิปฏิบตัิตามค าแนะน าของกรมควบคุมโรค และไม่อนุญาตเข้าไปในพืน้ท่ีจัดประชุม ในการนีท้่านยังคงสามารถใช้สิทธิ
ลงคะแนนเสียงได้โดยเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ หรือผู้ อ่ืน เข้าร่วมประชุมแทนได้ และ
บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ เข้าร่วมประชมุปฏิบตัติามค าแนะน าของเจ้าหน้าท่ีพยาบาลวิชาชีพท่ีจดุคดักรองอย่างเคร่งครัด 

4. ในวนัประชมุ บริษัทฯ ขอความร่วมมือ ผู้ เข้าร่วมประชมุ ณ สถานท่ีจดัประชมุ ต้องสวมหน้ากากอนามยัตลอดเวลาท่ีเข้าร่วมประชุม และ
ในระหวา่งการประชุม หากผู้ เข้าร่วมประชุมท่านใดมีอาการเป็นไข้ ไอ น า้มกูไหล เจ็บคอ หรือหายใจเหน่ือยหอบ สุ่มเส่ียงท่ีจะติดไวรัส 
COVID-19 บริษัทฯ ขอความร่วมมือทา่น โปรดออกจากการประชมุ เพ่ือปอ้งกนัการแพร่ระบาดของ COVID-19 

 

 






