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ที EA 5703/023 
                                    

  วนัที 18 มีนาคม 2557 
 
เรือง  ขอเรียนเชิญประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 
 
เรียน  ท่านผู้ ถือหุ้น บริษัท พลงังานบริสทุธิ จํากดั (มหาชน) 
 
สิงทีส่งมาด้วย 

1. สําเนารายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครั งที 1/2556 ซึงประชุมเมือวนัที 28 มิถนุายน 2556  
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที 1) 

2. รายงานประจําปี 2556 ในรูปซีดี-รอม (CD-ROM) พร้อมงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน และงบ
กําไรขาดทนุเบด็เสร็จ ประจําปี 2556 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที 2 และ 3) 

3. รายละเอียดการจ่ายปันผล (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที 4) 
4. ประวตัิกรรมการทีจะออกตามวาระและถูกเสนอเพือให้กลบัเข้าดํารงตําแหน่ง (ประกอบการพิจารณา

ระเบียบวาระที 5) 
5. ประวตัิกรรมการเข้าใหม่ เพือเลือกตั งเป็นกรรมการอสิระในคณะกรรมการบริษัท และ คํานิยามและ

คณุสมบตัิกรรมการอิสระของบริษัท (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที 6)  
6. รายละเอียดการแต่งตั งผู้สอบบญัชีและกําหนดค่าตอบแทนประจําปี 2557  

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที 9) 
7. ข้อบงัคบัของบริษัทในส่วนทีเกียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
8. ข้อปฏิบตัิและขั นตอนการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 
9. ข้อมลูกรรมการอิสระของบริษัทสําหรับเป็นผู้ รับมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น 
10. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. ข. และ ค. (สิงทีส่งมาด้วย 10.1, 10.2, 10.3 ตามลําดบั) 
11. แผนทีสถานทีจดัประชมุ 

 
ด้วยทีประชมุคณะกรรมการบริษัท พลงังานบริสทุธิ จํากดั (มหาชน) ครั งที 2/2557 เมือวนัที 11 มีนาคม 2557 ได้มี

มติให้เรียกประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 ในวนัที 18 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชมุวิภาวดีบอลรูม โรงแรม
เซน็ทารา แกรนด์ แอท เซน็ทรัลพลาซา ลาดพร้าว เลขที 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 เพือ
พิจารณาเรืองต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดงัต่อไปนี  
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วาระที 4 พจิารณาและอนุมัตกิารจัดสรรกําไรสุทธิสําหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2556 และการจ่ายเงนิปันผล 
 ประจาํปี 2556 

 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล: บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไมตํ่ากว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้
และหกัเงินสํารองต่างๆ  ทกุประเภทตามทีได้กําหนดไว้ในข้อบงัคบัของบริษัทฯ และตามทีกฎหมายกําหนด ทั งนี  
การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลง โดยขึ นอยู่กบักระแสเงินสด แผนการลงทนุ เงือนไขและข้อกําหนด
ในสญัญาต่าง  ๆทีบริษัทฯ ผกูพนัอยู่ รวมทั งข้อจํากดัทางกฎหมาย ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
(สิงทีส่งมาด้วยลําดบัที 3)  
ตารางดงัต่อไปนี แสดงข้อมลูเปรียบเทียบกําไรสทุธิและอตัราการจ่ายเงินปันผลของปี 2556 และปีทีผ่านมา 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2556 (ปีทีเสนอ) ปี 2555 ปี 2554 
1. กําไรสทุธิ (ล้านบาท)    203.44       105.03         68.43  
2. กําไรต่อหุ้นขั นพื นฐาน (บาท : หุ้น)      0.055         0.034         0.023  
3. สดัสว่นการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)      36.67         35.51         85.35  
4. รวมเงินปันผลจา่ยประจําปีต่อหุ้น (บาท : หุ้น)       
   หุ้นสามญั       
    - จ่ายจากผลการดําเนินงานปี 2553            0.009  
    - จ่ายจากผลการดําเนินงานปี 2554            0.019  
    - จ่ายจากผลการดําเนินงานปี 2555          0.010    
    - จ่ายจากผลการดําเนินงานปี 2556      0.020      
5. จํานวนเงินทีจ่าย       
   จ่ายเงินปันผลเป็นเงิน (ล้านบาท)       
    - จ่ายจากผลการดําเนินงานปี 2553            27.00  
    - จ่ายจากผลการดําเนินงานปี 2554            58.40  
    - จ่ายจากผลการดําเนินงานปี 2555          37.30    
    - จ่ายจากผลการดําเนินงานปี 2556      74.60      

ความเหน็คณะกรรมการบริษัท:  ทีประชุมคณะกรรมการบริษัทครั งที 2/2557 เมือวนัที 11 มีนาคม 2557 
พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ทีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรกําไรสทุธิจากผลการดําเนินงานในปี 2556 ดงันี  
4.1 เนืองจากปัจจบุนั บริษัทฯ มีทนุสํารองตามกฎหมายจํานวน 17,700,000.-บาท ดงันั น จึงเหลือทนุสํารองตาม

กฎหมายอีกจํานวน 19,600,000.- บาท เพือให้เต็มตามทีกฎหมายกําหนด จึงเห็นควรเสนอให้จดัสรรทนุ
สํารองตามกฎหมายเพิมอีกจํานวน 19,600,000.- บาท (สิบเก้าล้านหกแสนบาทถ้วน) 

4.2 จดัสรรเป็นเงินปันผลประจําปีในอตัราหุ้นละ0.020บาท (สองสตางค์) ต่อหุ้น รวมเป็นเงิน 74,600,000.- บาท 
(เจ็ดสิบสีล้านหกแสนบาทถ้วน) จ่ายจากกําไรสทุธิในส่วนของกิจการทีได้รับการส่งเสริมการลงทนุ สําหรับ
ปีสิ นสดุวนัที 31 ธันวาคม 2556 และกําหนดวนัให้สิทธิผู้ ถือหุ้น (Record Date) เพือเข้าร่วมประชมุสามญั
ผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 รวมทั งมีสิทธิการรับเงนิปันผลประจําปี ในวนัที 26 มีนาคม 2557 และกําหนดวนัปิด
สมดุทะเบียน พกัการโอนหุ้น  27 มีนาคม 2557 เพือรวบรวมรายชือผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพ.ร.บ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิมเติม พ.ศ. 2551) ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลประจําปี 
ดงักล่าวจะดําเนินการภายในวนัที 16 พฤษภาคม 2557 
 

ทั งนี  สิทธิในการได้รับเงินปันผลดงักล่าวยงัมีความไม่แน่นอนจนกวา่จะได้รับอนมุตัิจากทีประชุมสามญัผู้ถือหุ้น 
ประจําปี 2557 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิงทีส่งมาด้วยลําดบัที 3 
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วาระที 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น ครังที 1/2556  ซึงประชุมเมือ 
 วันที 28 มิถุนายน 2556 
  

 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล: การประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครั งที 1/2556 ของบริษัทฯ ได้ถูกจดัขึ นเมือวนัที  
28 มิถนุายน 2556 และบริษัทฯ ได้บนัทกึถกูต้องตามความเป็นจริงและจดัทํารายงานการประชุมส่งให้ 
กระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาทีกฎหมายกําหนด โดยมีสําเนารายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ครั งที 1/2556 
(สิงทีส่งมาด้วยลําดบัที 1) 
 

ความเหน็คณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรเสนอให้ทีประชมุผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุม
วิสามญัผู้ ถือหุ้น ครั งที 1/2556 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิงทีส่งมาด้วยลําดบัที 1 

 

วาระที 2 พจิารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทสําหรับปี 2556 และรายงานประจาํปี 2556           
 ของบริษัทฯ 

 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล: สรุปผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในรอบปีบญัชีสิ นสดุวนัที  
31 ธันวาคม 2556 ทีผ่านมา รายละเอียดผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยปรากฏตามรายงาน
ประจําปี ซึงส่งมาในรูปซีดี-รอม (CD-ROM) พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุ (สิงทีส่งมาด้วยลําดบัที 2) 
 

ความเหน็คณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรเสนอให้ทีประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบผลการดําเนินงาน โดย
มีรายละเอียดปรากฏตามสิงทีส่งมาด้วยลําดบัที 2 

 

วาระที 3 พจิารณาและอนุมัติงบการเงนิของบริษัทสําหรับรอบปีบัญชีสิ นสุดวันที 31 ธันวาคม 2556  
 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล: มาตรา 112 และ 113  แห่งพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 
(แก้ไขเพิมเติม พ.ศ. 2551) กําหนดให้คณะกรรมการบริษทัฯ ต้องจดัให้มีการทํางบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุ  
ณ วนัสิ นสดุของรอบปีบญัชีของบริษัท เสนอต่อทีประชมุผู้ ถือหุ้นในการประชมุสามญัประจําปี เพือพิจารณา
อนมุตัิ คณะกรรมการบริษทั (โดยการเสนอและรับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ) ได้อนมุตัิงบดลุ และบญัชี
กําไรขาดทนุทีตรวจสอบแล้ว สําหรับปีสิ นสดุวนัที 31 ธนัวาคม 2556 และผู้สอบบญัชีรับอนญุาตได้แสดง
ความเห็นไว้ในรายงานของผู้สอบบญัชีอย่างไม่มีเงือนไขและมีข้อมลูและเหตกุารณ์ทีเน้น เกียวกบัการเปลียนแปลง 
นโยบายการบญัชีเนืองจากการนํามาตรฐานการบญัชีฉบบัที 12 เรือง ภาษีเงินได้ มาถือปฏิบตัิ ทั งนี   
ผู้สอบบญัชีมไิด้แสดงความเห็นอย่างมีเงือนไขต่อกรณีนี แตอ่ย่างใด  (สิงทีส่งมาด้วยลําดบัที 2)  

 

ความเหน็คณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรเสนอให้ทีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติังบการเงินของบริษัทฯ 
สําหรับปีสิ นสดุวนัที 31 ธันวาคม 2556 ซึงได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว โดยมี
รายละเอียดปรากฏในรายงานประจําปีตามสิงทีส่งมาด้วยลําดบัที 2 
 
 

 



003บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำากัด (มหาชน)
บริษทั พลงังานบริสุทธิ จํากัด (มหาชน) 
Energy Absolute Public Company Limited 
888 อาคารไอทาวเวอร์  ชัน15  ถนนวภิาวดีรังสิต  แขวงจตุจกัร  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ 02-554-9238-42      แฟกซ์ 02-554-9243      ทะเบียนเลขที 0107551000061

 
หน้าที 3/45

 

วาระที 4 พจิารณาและอนุมัตกิารจัดสรรกําไรสุทธิสําหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2556 และการจ่ายเงนิปันผล 
 ประจาํปี 2556 

 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล: บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไมตํ่ากว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้
และหกัเงินสํารองต่างๆ  ทกุประเภทตามทีได้กําหนดไว้ในข้อบงัคบัของบริษัทฯ และตามทีกฎหมายกําหนด ทั งนี  
การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลง โดยขึ นอยู่กบักระแสเงินสด แผนการลงทนุ เงือนไขและข้อกําหนด
ในสญัญาต่าง  ๆทีบริษัทฯ ผกูพนัอยู่ รวมทั งข้อจํากดัทางกฎหมาย ความจําเป็น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
(สิงทีส่งมาด้วยลําดบัที 3)  
ตารางดงัต่อไปนี แสดงข้อมลูเปรียบเทียบกําไรสทุธิและอตัราการจ่ายเงินปันผลของปี 2556 และปีทีผ่านมา 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2556 (ปีทีเสนอ) ปี 2555 ปี 2554 
1. กําไรสทุธิ (ล้านบาท)    203.44       105.03         68.43  
2. กําไรต่อหุ้นขั นพื นฐาน (บาท : หุ้น)      0.055         0.034         0.023  
3. สดัสว่นการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)      36.67         35.51         85.35  
4. รวมเงินปันผลจา่ยประจําปีต่อหุ้น (บาท : หุ้น)       
   หุ้นสามญั       
    - จ่ายจากผลการดําเนินงานปี 2553            0.009  
    - จ่ายจากผลการดําเนินงานปี 2554            0.019  
    - จ่ายจากผลการดําเนินงานปี 2555          0.010    
    - จ่ายจากผลการดําเนินงานปี 2556      0.020      
5. จํานวนเงินทีจ่าย       
   จ่ายเงินปันผลเป็นเงิน (ล้านบาท)       
    - จ่ายจากผลการดําเนินงานปี 2553            27.00  
    - จ่ายจากผลการดําเนินงานปี 2554            58.40  
    - จ่ายจากผลการดําเนินงานปี 2555          37.30    
    - จ่ายจากผลการดําเนินงานปี 2556      74.60      

ความเหน็คณะกรรมการบริษัท:  ทีประชุมคณะกรรมการบริษัทครั งที 2/2557 เมือวนัที 11 มีนาคม 2557 
พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ทีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรกําไรสทุธิจากผลการดําเนินงานในปี 2556 ดงันี  
4.1 เนืองจากปัจจบุนั บริษัทฯ มีทนุสํารองตามกฎหมายจํานวน 17,700,000.-บาท ดงันั น จึงเหลือทนุสํารองตาม

กฎหมายอีกจํานวน 19,600,000.- บาท เพือให้เต็มตามทีกฎหมายกําหนด จึงเห็นควรเสนอให้จดัสรรทนุ
สํารองตามกฎหมายเพิมอีกจํานวน 19,600,000.- บาท (สิบเก้าล้านหกแสนบาทถ้วน) 

4.2 จดัสรรเป็นเงินปันผลประจําปีในอตัราหุ้นละ0.020บาท (สองสตางค์) ต่อหุ้น รวมเป็นเงิน 74,600,000.- บาท 
(เจ็ดสิบสีล้านหกแสนบาทถ้วน) จ่ายจากกําไรสทุธิในส่วนของกิจการทีได้รับการส่งเสริมการลงทนุ สําหรับ
ปีสิ นสดุวนัที 31 ธันวาคม 2556 และกําหนดวนัให้สิทธิผู้ ถือหุ้น (Record Date) เพือเข้าร่วมประชมุสามญั
ผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 รวมทั งมีสิทธิการรับเงนิปันผลประจําปี ในวนัที 26 มีนาคม 2557 และกําหนดวนัปิด
สมดุทะเบียน พกัการโอนหุ้น  27 มีนาคม 2557 เพือรวบรวมรายชือผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพ.ร.บ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิมเติม พ.ศ. 2551) ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลประจําปี 
ดงักล่าวจะดําเนินการภายในวนัที 16 พฤษภาคม 2557 
 

ทั งนี  สิทธิในการได้รับเงินปันผลดงักล่าวยงัมีความไม่แน่นอนจนกวา่จะได้รับอนมุตัิจากทีประชุมสามญัผู้ถือหุ้น 
ประจําปี 2557 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิงทีส่งมาด้วยลําดบัที 3 

บริษทั พลงังานบริสุทธิ จํากัด (มหาชน) 
Energy Absolute Public Company Limited 
888 อาคารไอทาวเวอร์  ชัน15  ถนนวภิาวดีรังสิต  แขวงจตุจกัร  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ 02-554-9238-42      แฟกซ์ 02-554-9243      ทะเบียนเลขที 0107551000061

 
หน้าที 2/45

 

 

วาระที 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น ครังที 1/2556  ซึงประชุมเมือ 
 วันที 28 มิถุนายน 2556 
  

 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล: การประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครั งที 1/2556 ของบริษัทฯ ได้ถูกจดัขึ นเมือวนัที  
28 มิถนุายน 2556 และบริษัทฯ ได้บนัทกึถกูต้องตามความเป็นจริงและจดัทํารายงานการประชุมส่งให้ 
กระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาทีกฎหมายกําหนด โดยมีสําเนารายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ครั งที 1/2556 
(สิงทีส่งมาด้วยลําดบัที 1) 
 

ความเหน็คณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรเสนอให้ทีประชมุผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุม
วิสามญัผู้ ถือหุ้น ครั งที 1/2556 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิงทีส่งมาด้วยลําดบัที 1 

 

วาระที 2 พจิารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทสําหรับปี 2556 และรายงานประจาํปี 2556           
 ของบริษัทฯ 

 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล: สรุปผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในรอบปีบญัชีสิ นสดุวนัที  
31 ธันวาคม 2556 ทีผ่านมา รายละเอียดผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยปรากฏตามรายงาน
ประจําปี ซึงส่งมาในรูปซีดี-รอม (CD-ROM) พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุ (สิงทีส่งมาด้วยลําดบัที 2) 
 

ความเหน็คณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรเสนอให้ทีประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบผลการดําเนินงาน โดย
มีรายละเอียดปรากฏตามสิงทีส่งมาด้วยลําดบัที 2 

 

วาระที 3 พจิารณาและอนุมัติงบการเงนิของบริษัทสําหรับรอบปีบัญชีสิ นสุดวันที 31 ธันวาคม 2556  
 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล: มาตรา 112 และ 113  แห่งพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 
(แก้ไขเพิมเติม พ.ศ. 2551) กําหนดให้คณะกรรมการบริษทัฯ ต้องจดัให้มีการทํางบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุ  
ณ วนัสิ นสดุของรอบปีบญัชีของบริษัท เสนอต่อทีประชมุผู้ ถือหุ้นในการประชมุสามญัประจําปี เพือพิจารณา
อนมุตัิ คณะกรรมการบริษทั (โดยการเสนอและรับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ) ได้อนมุตัิงบดลุ และบญัชี
กําไรขาดทนุทีตรวจสอบแล้ว สําหรับปีสิ นสดุวนัที 31 ธนัวาคม 2556 และผู้สอบบญัชีรับอนญุาตได้แสดง
ความเห็นไว้ในรายงานของผู้สอบบญัชีอย่างไม่มีเงือนไขและมีข้อมลูและเหตกุารณ์ทีเน้น เกียวกบัการเปลียนแปลง 
นโยบายการบญัชีเนืองจากการนํามาตรฐานการบญัชีฉบบัที 12 เรือง ภาษีเงินได้ มาถือปฏิบตัิ ทั งนี   
ผู้สอบบญัชีมไิด้แสดงความเห็นอย่างมีเงือนไขต่อกรณีนี แตอ่ย่างใด  (สิงทีส่งมาด้วยลําดบัที 2)  

 

ความเหน็คณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรเสนอให้ทีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติังบการเงินของบริษัทฯ 
สําหรับปีสิ นสดุวนัที 31 ธันวาคม 2556 ซึงได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว โดยมี
รายละเอียดปรากฏในรายงานประจําปีตามสิงทีส่งมาด้วยลําดบัที 2 
 
 

 



004 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557 
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วาระที 5 พจิารณาและอนุมัติเลือกตั งกรรมการทีต้องออกตามวาระกลับเข้าดาํรงตาํแหน่งอีกวาระ 
 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล: มาตรา 71 พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชน จํากดั พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิมเติม พ.ศ. 2551) 
และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 17 และ  18 สรุปใจความสําคญัว่า ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีทุกครั ง  
ให้กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการในขณะนั น ถ้าจํานวนกรรมการจะแบง่ออกให้ตรง 
เป็น 3 ส่วนไม่ได้กใ็ห้ออกโดยจํานวนใกล้ทีสดุกบัส่วนหนึงในสาม โดยกรรมการซึงพ้นจากตําแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลบั 
เข้ารับตําแหน่งอีกได้ กรรมการทีจะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรก และปีทีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนั น ให้จบัสลากกนั 
ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนทีอยู่ในตําแหน่งนานทีสุด นั นเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง 

 

ในปีนี  กรรมการทีต้องออกตามวาระมีจํานวน 3 ท่านดงัต่อไปนี  
1. นายสมใจนกึ เองตระกลู  :  ประธานกรรมการบริษัท 
2. นายสมโภชน์ อาหุนยั   :  กรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าทีบริหาร 
3. พลอากาศเอกชยันนัท์ ธรรมสจุริต :  ประธานกรรมการตรวจสอบ  

 
หลกัเกณฑ์ในการคดัเลือกบคุคลทีจะเข้าดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ มิได้ผ่านขั นตอนของคณะกรรมการ
สรรหา เนืองจากบริษัทฯ ยังไม่ได้แต่งตั งคณะกรรมการสรรหา แต่เป็นการสรรหาโดยการพิจารณาร่วมกันของที
ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยคัดเลือกบุคคลทีมีคุณสมบตัิตามที พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 
(แก้ไขเพิมเติม พ.ศ. 2551) และประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทีเกียวข้อง บริษัทฯ ได้เปิด
โอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอชือบุคคลทีเห็นว่ามีคุณสมบตัิเหมาะสมและไม่มีลกัษณะต้องห้าม เพือรับการพิจารณา
เลือกตั งเป็นกรรมการตามหลกัเกณฑ์ทีได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (สิงทีส่งมาด้วยลําดบัที 4) 

 

ความเหน็คณะกรรมการบริษัท:  คณะกรรมการบริษัทซึงไม่รวมกรรมการที มีส่วนได้เสียในวาระนี         
ได้พิจารณา และเนืองด้วยบคุคลดงักล่าวเป็นผู้ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อนัจะก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอรายชือกรรมการทีต้องออกตามวาระ เพือให้ทีประชุมผู้ ถือหุ้น
พิจารณาเลือกตั งกลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระตามรายละเอียดดงันี  
1. นายสมใจนกึ เองตระกลู    :  ประธานกรรมการบริษัท 
2. นายสมโภชน์ อาหุนยั     :  กรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าทีบริหาร 
3. พลอากาศเอกชยันนัท์ ธรรมสจุริต :  ประธานกรรมการตรวจสอบ  

 

รายละเอียดประวตัิของบคุคลทั ง 3 ท่าน และคณุสมบตัิ คํานิยามกรรมการอสิระของบริษัท เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ทีคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุกําหนด โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิงทีส่งมาด้วยลําดบัที 4 

 
 
 
 



005บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำากัด (มหาชน)
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วาระที 6 พจิารณาและอนุมัติเลือกตั งกรรมการอิสระเข้าใหม่ 1 คน เพิมเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัท 
 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล:  มาตรา 67 แห่งพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิมเตมิ 
พ.ศ. 2551) และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 16 กําหนดให้บริษัท ต้องมีกรรมการคณะหนึงเพือดําเนินกิจการของ
บริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คนแต่ไม่เกินสิบห้า (15) คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึงหนึง
ของจํานวนกรรมการทั งหมด ต้องมีถินทีอยู่ในราชอาณาจกัร 
 

ในปีนี  คณะกรรมการบริษัทได้คดัเลือกบคุคลผู้ทรงคณุวุฒิคือ พลตํารวจเอกพชัรวาท วงษ์สวุรรณ เพือดํารง
ตําแหน่งกรรมการอสิระในคณะกรรมการบริษัท (สิงทีส่งมาด้วยลําดบัที 5) 

 

หลกัเกณฑ์ในการคดัเลือกบคุคลทีจะเข้าดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ มิได้ผ่านขั นตอนของ
คณะกรรมการสรรหา เนืองจากบริษทัฯ ยงัไม่ได้แต่งตั งคณะกรรมการสรรหา แต่เป็นการสรรหาโดยการ
พิจารณาร่วมกนั ของทีประชมุคณะกรรมการบริษัท โดยคดัเลือกบคุคลทีมีคณุสมบตัิตามที พ.ร.บ. บริษัท
มหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิมเติม พ.ศ. 2551) และประกาศของคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์และคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ และประกาศของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยที
เกียวข้อง บริษทัฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอชือบคุคลทีเห็นว่ามีคณุสมบตัิเหมาะสมและต้องไมมี่ลกัษณะ
ต้องห้าม เพือรับการพจิารณา เลือกตั งเป็นกรรมการตามหลกัเกณฑ์ทีได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ  

 

ความเหน็คณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการบริษัทได้พจิารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอรายชือ พลตํารวจเอก        
พชัรวาท วงษ์สวุรรณ เพือให้ทีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั ง ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการอสิระในคณะกรรมการของบริษัทฯ 
โดยรายละเอียดปรากฏตามสิงทีส่งมาด้วยลําดบัที 5   

 
วาระที 7   พจิารณาและอนุมัติกําหนดค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2557  

 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล :  มาตรา 90 แห่งพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิมเตมิ 
พ.ศ. 2551) และข้อ 23 ของข้อบงัคบับริษัทฯ การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของทีประชมุผู้ถือหุ้น 
โดยอาจกําหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจํานวนแน่นอน หรือวางเป็นหลกัเกณฑ์เฉพาะ และจะกําหนดไว้เป็นคราวๆ 
หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าทีประชมุผู้ ถือหุ้นจะมีมติเปลียนแปลงเป็นอย่างอืนก็ได้ นอกจากนี  กรรมการบริษทั  
มีสิทธิได้รับเบี ยเลี ยงและสวสัดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ  

 

บริษัทฯ ไม่มีการแต่งตั งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เพือทําหน้าทีในการพิจารณากําหนดค่าตอบแทน 
ของกรรมการ แต่ทีประชมุคณะกรรมการของบริษัท ได้ร่วมกนัพิจารณากําหนดค่าตอบแทน จากผลประกอบการ 
ของบริษัทฯ ในปีทีผ่านมา ประกอบกบัธุรกิจการดําเนินงานของบริษัทฯ เติบโตอย่างต่อเนือง ทําให้การปฏิบตัิงาน 
และความรับผิดชอบของกรรมการมีมากขึ น ทั งนี ได้เปรียบเทียบอ้างอิงกบัธุรกิจหรืออตุสาหกรรมในประเภท
เดียวกบับริษัทฯ หรือใกล้เคียงกบับริษัทฯ  
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วาระที 5 พจิารณาและอนุมัติเลือกตั งกรรมการทีต้องออกตามวาระกลับเข้าดาํรงตาํแหน่งอีกวาระ 
 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล: มาตรา 71 พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชน จํากดั พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิมเติม พ.ศ. 2551) 
และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 17 และ  18 สรุปใจความสําคญัว่า ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีทุกครั ง  
ให้กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการในขณะนั น ถ้าจํานวนกรรมการจะแบง่ออกให้ตรง 
เป็น 3 ส่วนไม่ได้กใ็ห้ออกโดยจํานวนใกล้ทีสดุกบัส่วนหนึงในสาม โดยกรรมการซึงพ้นจากตําแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลบั 
เข้ารับตําแหน่งอีกได้ กรรมการทีจะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรก และปีทีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนั น ให้จบัสลากกนั 
ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนทีอยูใ่นตําแหน่งนานทีสุด นั นเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง 

 

ในปีนี  กรรมการทีต้องออกตามวาระมีจํานวน 3 ท่านดงัต่อไปนี  
1. นายสมใจนกึ เองตระกลู  :  ประธานกรรมการบริษัท 
2. นายสมโภชน์ อาหุนยั   :  กรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าทีบริหาร 
3. พลอากาศเอกชยันนัท์ ธรรมสจุริต :  ประธานกรรมการตรวจสอบ  

 
หลกัเกณฑ์ในการคดัเลือกบคุคลทีจะเข้าดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ มิได้ผ่านขั นตอนของคณะกรรมการ
สรรหา เนืองจากบริษัทฯ ยังไม่ได้แต่งตั งคณะกรรมการสรรหา แต่เป็นการสรรหาโดยการพิจารณาร่วมกันของที
ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยคัดเลือกบุคคลทีมีคุณสมบตัิตามที พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 
(แก้ไขเพิมเติม พ.ศ. 2551) และประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทีเกียวข้อง บริษัทฯ ได้เปิด
โอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอชือบุคคลทีเห็นว่ามีคุณสมบตัิเหมาะสมและไม่มีลกัษณะต้องห้าม เพือรับการพิจารณา
เลือกตั งเป็นกรรมการตามหลกัเกณฑ์ทีได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (สิงทีส่งมาด้วยลําดบัที 4) 

 

ความเหน็คณะกรรมการบริษัท:  คณะกรรมการบริษัทซึงไม่รวมกรรมการที มีส่วนได้เสียในวาระนี         
ได้พิจารณา และเนืองด้วยบคุคลดงักล่าวเป็นผู้ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อนัจะก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอรายชือกรรมการทีต้องออกตามวาระ เพือให้ทีประชุมผู้ ถือหุ้น
พิจารณาเลือกตั งกลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระตามรายละเอียดดงันี  
1. นายสมใจนกึ เองตระกลู    :  ประธานกรรมการบริษัท 
2. นายสมโภชน์ อาหุนยั     :  กรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าทีบริหาร 
3. พลอากาศเอกชยันนัท์ ธรรมสจุริต :  ประธานกรรมการตรวจสอบ  

 

รายละเอียดประวตัิของบคุคลทั ง 3 ท่าน และคณุสมบตัิ คํานิยามกรรมการอสิระของบริษัท เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ทีคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุกําหนด โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิงทีส่งมาด้วยลําดบัที 4 
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ตาํแหน่ง เสนอเงนิโบนัสสําหรับปี 2556 (เสนอเพือพจิาณาอนุมัต)ิ 
ประธานกรรมการบริษัท จํานวนเงิน 750,000.- บาท 
กรรมการบริษัท จํานวนเงิน 500,000.- บาท/คน 

  
ความเหน็คณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรเสนอให้ทีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัเงินโบนสั แก่กรรมการบริษัท 
สําหรับปี 2556 ตามทีเสนอ  

 

วาระที 9 พจิารณาและอนุมัติการแต่งตั งผู้สอบบัญชีสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจาํปี 2557 และกําหนด 
ค่าสอบบัญชีประจาํปี 2557 
 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล:  มาตรา 120 แห่งพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 (แก้ไข
เพิมเติม พ.ศ. 2551) กําหนดให้ทีประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีแต่งตั งผู้สอบบญัชีและกําหนดค่าสอบบญัชีทกุปี 
นอกจากนี  ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที กจ. 39/2548 เรืองหลกัเกณฑ์ 
เงือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมลูเกียวกบัฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัททีออก
หลกัทรัพย์ (ฉบบัที 20) กําหนดให้บริษทัจดัให้มีการหมนุเวียนผู้สอบบญัชี หากผู้สอบบญัชีดงักล่าวปฏิบตัิ
หน้าทีมาแล้ว 5 รอบปีบญัชีติดต่อกนัโดยการหมนุเวียนไม่จําเป็นต้องเปลียนบริษัทผู้สอบบญัชีแห่งใหม ่ 
บริษัทสามารถแต่งตั งผู้สอบบญัชีรายอืนๆ ในสํานกังานตรวจสอบบญัชี นั นแทนผู้สอบบญัชีรายเดิมได้ 

 

คณะกรรมการบริษทัฯ (โดยผ่านการพิจารณาและเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ) ได้พจิารณาและมี
ความเห็นว่าสมควรเปลียนบริษัทผู้สอบบญัชี และแต่งตั งผู้สอบบญัชีรับอนุญาตจากบริษัท เอน็พีเอส สยาม 
สอบบญัชี จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยกําหนดค่าสอบบญัชีรวม1,900,000.-บาท 
และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องไมเ่กิน 10 %  โดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาตดงัต่อไปนี เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ  
 นางสาวมะลิวรรณ พาหุวฒันกร  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที 4701 และ/หรือ  
 นายมานิตย์ วรกิจจาภรณ์   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที 7326 

 

ทั งนี  ผู้สอบบญัชีดงักล่าวข้างต้นทกุท่านไม่มีความสมัพนัธ์ หรือผลประโยชน์ทีเกียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 
และบริษัทย่อยของบริษัทฯ กบัผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือเป็นผู้ทีเกียวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดงักล่าว 
 
รายละเอียดของค่าสอบบญัชี และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องสําหรับบริษัทฯ และบริษัทย่อย เปรียบเทียบกบั 
ปีทีผ่านมามีดงัต่อไปนี  

รายการ ค่าสอบบัญชีและค่าใช้จ่ายอืนๆ 
สําหรับปี 2557 (ปีทีเสนอ) 

ค่าสอบบัญชีและค่าใช้จ่ายอืน  ๆ
สําหรับปี 2556  

 ค่าสอบบญัชีสําหรับบริษัทฯ  
และบริษัทย่อย 

 ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง 

 จํานวนเงิน 1,900,000.- บาท/ปี 

 และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้องไม่
เกิน 10% ของค่าสอบบญัชี 

 จํานวนเงิน 2,147,000.- บาท/ปี 

บริษทั พลงังานบริสุทธิ จํากัด (มหาชน) 
Energy Absolute Public Company Limited 
888 อาคารไอทาวเวอร์  ชัน15  ถนนวภิาวดีรังสิต  แขวงจตุจกัร  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900 
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  ตารางต่อไปนี แสดงค่าตอบแทนกรรมการบริษัทสําหรับปี 2557 และ 2556 
 

ปี 2557 (ปีทีเสนอ) 
คณะ ค่าตอบแทนรายเดือน โบนัส (ปี/คน) 
ประธานกรรมการบริษัท จํานวนเงิน 50,000 บาท/เดือน ไมเ่กิน 1,500,000 บาท/ปี 
กรรมการบริษัท จํานวนเงิน 40,000 บาท/คน/เดือน ไมเ่กิน 1,000,000 บาท/คน/ปี 
กรรมการตรวจสอบ เบี ยประชมุ : จ่ายเฉพาะทีเข้าประชมุ รวมทั งคณะไมเ่กิน  600,000 บาท/ปี 
กรรมการบริหาร เบี ยประชมุ : 10,000 บาท/คน /ครั งการประชมุ 

(จ่ายเฉพาะทีเข้าประชมุและทีไมไ่ด้รับเงินเดือนประจําในฐานะผู้บริหารหรือทีปรึกษา) 

 
ปี 2556 

คณะ เบี ยประชุม 
ประธานกรรมการบริษัท 35,000  บาท/ครั งการประชมุ 
กรรมการบริษัท 30,000  บาท/คน/ครั งการประชมุ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 35,000  บาท/ครั งการประชมุ 
กรรมการตรวจสอบ 30,000  บาท/คน/ครั งการประชมุ 
กรรมการบริหาร 10,000  บาท/คน/ครั งการประชมุ 

(จ่ายเฉพาะทีเข้าประชมุและทีไมไ่ด้รับเงินเดือนประจําในฐานะผู้บริหารหรือทีปรึกษา) 
ค่าทีปรึกษาและค่าใช้จ่ายอืน  ๆ ไม่เกิน 5,000,000 บาท/ปี 

 

ความเหน็คณะกรรมการบริษัท:  เห็นสมควรเสนอให้ทีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการ 
ประจําปี 2557  ตามทีเสนอ  

 
วาระที 8 พจิารณาและอนุมัตจ่ิายเงนิโบนัสกรรมการบริษัทประจาํปี 2556 

 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล: ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิมเตมิ 
พ.ศ. 2551) และข้อ 23 ของข้อบงัคบับริษัทฯ การจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามมติของทีประชมุผู้ ถือหุ้น โดยอาจ
กําหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจํานวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ์เฉพาะ และจะกําหนดไว้เป็นคราวๆ หรือ
ให้มีผลตลอดไปจนกว่าทีประชุมผู้ ถือหุ้นจะมีมติเปลียนแปลงเป็นอย่างอืน ก็ได้ นอกจากนี  กรรมการบริษัทมีสิทธิ
ได้รับเบี ยเลี ยงและสวสัดกิารต่างๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ 
 

บริษัทฯ ไม่มีการแต่งตั งคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน เพือทําหน้าทีในการพจิารณากําหนดค่าตอบแทนของ
กรรมการ แต่ทีประชุมคณะกรรมการของบริษัท ได้ร่วมกนัพิจารณากําหนดโบนสักรรมการสําหรับปี 2556 โดย
พิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ ในปีทีผ่านมา รวมถงึการปฏิบตัิงาน และความรับผิดชอบ ของกรรมการ 
โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกบัธุรกิจหรืออตุสาหกรรมในประเภทเดียวกบับริษัทฯ หรือใกล้เคียงกบับริษัทฯ จึงเห็นควร
เสนอเพือให้ทีประชมุผู้ ถือหุ้นพจิารณาอนมุตัิเงินโบนสัแก่กรรมการบริษัทสําหรับปี 2556 ดงันี   
 



007บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำากัด (มหาชน)
บริษทั พลงังานบริสุทธิ จํากัด (มหาชน) 
Energy Absolute Public Company Limited 
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ตาํแหน่ง เสนอเงนิโบนัสสําหรับปี 2556 (เสนอเพือพจิาณาอนุมัต)ิ 
ประธานกรรมการบริษัท จํานวนเงิน 750,000.- บาท 
กรรมการบริษัท จํานวนเงิน 500,000.- บาท/คน 

  
ความเหน็คณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรเสนอให้ทีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัเงินโบนสั แก่กรรมการบริษัท 
สําหรับปี 2556 ตามทีเสนอ  

 

วาระที 9 พจิารณาและอนุมัติการแต่งตั งผู้สอบบัญชีสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจาํปี 2557 และกําหนด 
ค่าสอบบัญชีประจาํปี 2557 
 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล:  มาตรา 120 แห่งพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 (แก้ไข
เพิมเติม พ.ศ. 2551) กําหนดให้ทีประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีแต่งตั งผู้สอบบญัชีและกําหนดค่าสอบบญัชีทกุปี 
นอกจากนี  ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที กจ. 39/2548 เรืองหลกัเกณฑ์ 
เงือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมลูเกียวกบัฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัททีออก
หลกัทรัพย์ (ฉบบัที 20) กําหนดให้บริษทัจดัให้มีการหมนุเวียนผู้สอบบญัชี หากผู้สอบบญัชีดงักล่าวปฏิบตัิ
หน้าทีมาแล้ว 5 รอบปีบญัชีติดต่อกนัโดยการหมนุเวียนไม่จําเป็นต้องเปลียนบริษัทผู้สอบบญัชีแห่งใหม ่ 
บริษัทสามารถแต่งตั งผู้สอบบญัชีรายอืนๆ ในสํานกังานตรวจสอบบญัชี นั นแทนผู้สอบบญัชีรายเดิมได้ 

 

คณะกรรมการบริษทัฯ (โดยผ่านการพิจารณาและเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ) ได้พจิารณาและมี
ความเห็นว่าสมควรเปลียนบริษัทผู้สอบบญัชี และแต่งตั งผู้สอบบญัชีรับอนุญาตจากบริษัท เอน็พีเอส สยาม 
สอบบญัชี จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยกําหนดค่าสอบบญัชีรวม1,900,000.-บาท 
และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องไมเ่กิน 10 %  โดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาตดงัต่อไปนี เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ  
 นางสาวมะลิวรรณ พาหุวฒันกร  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที 4701 และ/หรือ  
 นายมานิตย์ วรกิจจาภรณ์   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที 7326 

 

ทั งนี  ผู้สอบบญัชีดงักล่าวข้างต้นทกุท่านไม่มีความสมัพนัธ์ หรือผลประโยชน์ทีเกียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 
และบริษัทย่อยของบริษัทฯ กบัผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือเป็นผู้ทีเกียวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดงักล่าว 
 
รายละเอียดของค่าสอบบญัชี และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องสําหรับบริษัทฯ และบริษัทย่อย เปรียบเทียบกบั 
ปีทีผ่านมามีดงัต่อไปนี  

รายการ ค่าสอบบัญชีและค่าใช้จ่ายอืนๆ 
สําหรับปี 2557 (ปีทีเสนอ) 

ค่าสอบบัญชีและค่าใช้จ่ายอืน  ๆ
สําหรับปี 2556  

 ค่าสอบบญัชีสําหรับบริษัทฯ  
และบริษัทย่อย 

 ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง 

 จํานวนเงิน 1,900,000.- บาท/ปี 

 และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้องไม่
เกิน 10% ของค่าสอบบญัชี 

 จํานวนเงิน 2,147,000.- บาท/ปี 



008 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557 
บริษทั พลงังานบริสุทธิ จํากัด (มหาชน) 
Energy Absolute Public Company Limited 
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สิงทีส่งมาด้วยลําดับที 1 
ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที 1 

 

สําเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครังที 1/2556 ซึงประชุมเมือวันที 28 มิถุนายน 2556 

 
บริษัท พลังงานบริสุทธิ จาํกัด (มหาชน) 

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครังที 1/2556 
 
เวลาและสถานที 

ประชุมเมือวนัศกุร์ที 28 มิถนุายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์รัชดา ชั น  5 อาคารธารทิพย์ โรงแรมเจ้าพระยา
ปาร์ค เลขที 247 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10320 

นายสมใจนกึ เองตระกลู ประธานกรรมการบริษัท ทําหน้าทีเป็นประธานทีประชมุ (ประธานฯ) ได้กล่าวขอบคณุ 
ผู้ เข้าร่วมประชุม และแนะนําคณะกรรมการ ผู้บริหาร ทีมาร่วมประชมุ ดงันี  
 
รายนามกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายสมใจนกึ เองตระกลู ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 
2. หม่อมราชวงศ์บวรฉตัร  ฉตัรชยั กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 
3. พลอากาศเอกชยันนัท์  ธรรมสจุริต กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 
4. นายบรรณรัตน์ พิชญากร  กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 
5. นายสมโภชน์ อาหนุยั  กรรมการ, ประธานกรรมบริหาร และประธานเจ้าหน้าทีบริหาร 
6. นายอมร ทรัพย์ทวีกุล กรรมการ, กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าทีด้านบญัชีและการเงิน 
7. นายสธุรรม ส่งศิริ  กรรมการ และกรรมการบริหาร 
8. นายวฒิุเลิศ เจียรนิกลุชยั กรรมการ และกรรมการบริหาร 

 
รายนามกรรมการผู้ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 

1. นายชยัวฒัน์ พงศ์พศิษฎ์สกลุ กรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ  
ทีปรึกษากฎหมายทีเข้าร่วมประชุม 

1. นายประนาท ศลัย์วิวรรธน์ ทีปรึกษากฎหมาย จากบริษัท รอยลั แอดโวเคทส์ อินเตอร์เนชันแนล จํากดั  
เริมการประชุม 

นายสมใจนกึ เองตระกลู ประธานกรรมการและประธานทีประชุม กล่าวเปิดประชมุวสิามญัผู้ ถือหุ้น ครั งที 1/2556 
วนัที 28 มิถนุายน 2556 และในการประชมุครั งนี มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองเป็นจํานวนทั งสิ น 94 ราย คิดเป็นจํานวน
หุ้น 1,786,540,437 หุ้น มีผู้ รับมอบฉันทะจํานวน 40 ราย คิดเป็นจํานวนหุ้น 51,475,198 หุ้น รวมทั งสิ นจํานวน 134  ราย คดิ
เป็นจํานวนหุ้น 1,838,015,635 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.2776 ของจํานวนหุ้นทีจําหน่าย ได้แล้วทั งหมด 3,730,000,000 หุ้น และ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

บริษทั พลงังานบริสุทธิ จํากัด (มหาชน) 
Energy Absolute Public Company Limited 
888 อาคารไอทาวเวอร์  ชัน15  ถนนวภิาวดีรังสิต  แขวงจตุจกัร  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ 02-554-9238-42      แฟกซ์ 02-554-9243      ทะเบียนเลขที 0107551000061
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ความเหน็คณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรเสนอทีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนมุตัิการแต่งตั ง  
นางสาวมะลิวรรณ พาหุวฒันกร ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบยีนเลขที 4701 และ/หรือ นายมานิตย์ วรกิจจาภรณ์  
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที 7326 ซึงเป็นผู้สอบบญัชีรับอนุญาตจากบริษัท เอ็น พี เอส สยาม จํากดั  
เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสําหรับปี 2557 และกําหนดค่าสอบบญัชีเป็นจํานวนเงินไม่เกิน 
1,900,000.-บาทต่อปี และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้องไม่เกิน 10% ของค่าสอบบญัชีโดยมีรายละเอียดปรากฎตาม
สิงทีส่งมาด้วยในลําดบัที 6 

 
 จงึเรียนมาเพือขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุตามวนั เวลา และสถานทีดงักล่าว  

 
             ผู้ ถือหุ้นท่านใด ประสงค์ทีจะแต่งตั งบคุคลอืนมาเข้าร่วมประชมุและออกเสียงแทนตนในการประชมุครั งนี  โปรดมอบ
ฉนัทะตามแบบหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก หรือ แบบ ข แบบใดแบบหนึง และยืนต่อบริษัทฯ ก่อนเข้าร่วมประชมุ สําหรับผู้ ถือหุ้น
ต่างชาติซึงแต่งตั งให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้ รับฝาก และดแูลหุ้น โปรดใช้หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบ ค 
 

               ในกรณีทีผู้ ถือหุ้นทีไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 สามารถมอบฉันทะ ให้กรรมการอสิระของบริษทัฯ 
ตามรายละเอียดซึงแนบกบัหนงัสือมอบฉนัทะเพือเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ ถือหุ้นได้ 
 

อนึง บริษัทฯ ได้กําหนดวนัให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพือเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 และมีสิทธิ
ในการรับเงนิปันผลประจําปี ในวนัที 26 มีนาคม 2557 และกําหนดวนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้น ในวนัที  27 มีนาคม 2557  
เพือรวบรวมรายชือผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิมเติม  
พ.ศ. 2551) ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลจะดําเนินการภายในวนัที 16 พฤษภาคม 2557 
 
 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
บริษัท พลงังานบริสทุธิ จํากดั (มหาชน) 

 

 
 

 
      (นายสมใจนกึ เองตระกลู) 

    ประธานกรรมการบริษัท  
 
 



009บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำากัด (มหาชน)
บริษทั พลงังานบริสุทธิ จํากัด (มหาชน) 
Energy Absolute Public Company Limited 
888 อาคารไอทาวเวอร์  ชัน15  ถนนวภิาวดีรังสิต  แขวงจตุจกัร  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900 
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สิงทีส่งมาด้วยลําดับที 1 
ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที 1 

 

สําเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครังที 1/2556 ซึงประชุมเมือวันที 28 มิถุนายน 2556 

 
บริษัท พลังงานบริสุทธิ จาํกัด (มหาชน) 

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครังที 1/2556 
 
เวลาและสถานที 

ประชุมเมือวนัศกุร์ที 28 มิถนุายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์รัชดา ชั น  5 อาคารธารทิพย์ โรงแรมเจ้าพระยา
ปาร์ค เลขที 247 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10320 

นายสมใจนกึ เองตระกลู ประธานกรรมการบริษัท ทําหน้าทีเป็นประธานทีประชมุ (ประธานฯ) ได้กล่าวขอบคณุ 
ผู้ เข้าร่วมประชุม และแนะนําคณะกรรมการ ผู้บริหาร ทีมาร่วมประชมุ ดงันี  
 
รายนามกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายสมใจนกึ เองตระกลู ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 
2. หม่อมราชวงศ์บวรฉตัร  ฉตัรชยั กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 
3. พลอากาศเอกชยันนัท์  ธรรมสจุริต กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 
4. นายบรรณรัตน์ พิชญากร  กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 
5. นายสมโภชน์ อาหนุยั  กรรมการ, ประธานกรรมบริหาร และประธานเจ้าหน้าทีบริหาร 
6. นายอมร ทรัพย์ทวีกุล กรรมการ, กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าทีด้านบญัชีและการเงิน 
7. นายสธุรรม ส่งศิริ  กรรมการ และกรรมการบริหาร 
8. นายวฒิุเลิศ เจียรนิกลุชยั กรรมการ และกรรมการบริหาร 

 
รายนามกรรมการผู้ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 

1. นายชยัวฒัน์ พงศ์พศิษฎ์สกลุ กรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ  
ทีปรึกษากฎหมายทีเข้าร่วมประชุม 

1. นายประนาท ศลัย์วิวรรธน์ ทีปรึกษากฎหมาย จากบริษัท รอยลั แอดโวเคทส์ อินเตอร์เนชันแนล จํากดั  
เริมการประชุม 

นายสมใจนกึ เองตระกลู ประธานกรรมการและประธานทีประชุม กล่าวเปิดประชมุวสิามญัผู้ ถือหุ้น ครั งที 1/2556 
วนัที 28 มิถนุายน 2556 และในการประชมุครั งนี มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองเป็นจํานวนทั งสิ น 94 ราย คิดเป็นจํานวน
หุ้น 1,786,540,437 หุ้น มีผู้ รับมอบฉันทะจํานวน 40 ราย คิดเป็นจํานวนหุ้น 51,475,198 หุ้น รวมทั งสิ นจํานวน 134  ราย คดิ
เป็นจํานวนหุ้น 1,838,015,635 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.2776 ของจํานวนหุ้นทีจําหน่าย ได้แล้วทั งหมด 3,730,000,000 หุ้น และ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

บริษทั พลงังานบริสุทธิ จํากัด (มหาชน) 
Energy Absolute Public Company Limited 
888 อาคารไอทาวเวอร์  ชัน15  ถนนวภิาวดีรังสิต  แขวงจตุจกัร  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ 02-554-9238-42      แฟกซ์ 02-554-9243      ทะเบียนเลขที 0107551000061
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ความเหน็คณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรเสนอทีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนมุตัิการแต่งตั ง  
นางสาวมะลิวรรณ พาหุวฒันกร ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบยีนเลขที 4701 และ/หรือ นายมานิตย์ วรกิจจาภรณ์  
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที 7326 ซึงเป็นผู้สอบบญัชีรับอนุญาตจากบริษัท เอ็น พี เอส สยาม จํากดั  
เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสําหรับปี 2557 และกําหนดค่าสอบบญัชีเป็นจํานวนเงินไม่เกิน 
1,900,000.-บาทต่อปี และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้องไม่เกิน 10% ของค่าสอบบญัชีโดยมีรายละเอียดปรากฎตาม
สิงทีส่งมาด้วยในลําดบัที 6 

 
 จงึเรียนมาเพือขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุตามวนั เวลา และสถานทีดงักล่าว  

 
             ผู้ ถือหุ้นท่านใด ประสงค์ทีจะแต่งตั งบคุคลอืนมาเข้าร่วมประชมุและออกเสียงแทนตนในการประชมุครั งนี  โปรดมอบ
ฉนัทะตามแบบหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก หรือ แบบ ข แบบใดแบบหนึง และยืนต่อบริษัทฯ ก่อนเข้าร่วมประชมุ สําหรับผู้ ถือหุ้น
ต่างชาติซึงแต่งตั งให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้ รับฝาก และดแูลหุ้น โปรดใช้หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบ ค 
 

               ในกรณีทีผู้ ถือหุ้นทีไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 สามารถมอบฉันทะ ให้กรรมการอสิระของบริษทัฯ 
ตามรายละเอียดซึงแนบกบัหนงัสือมอบฉนัทะเพือเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ ถือหุ้นได้ 
 

อนึง บริษัทฯ ได้กําหนดวนัให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพือเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 และมีสิทธิ
ในการรับเงนิปันผลประจําปี ในวนัที 26 มีนาคม 2557 และกําหนดวนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้น ในวนัที  27 มีนาคม 2557  
เพือรวบรวมรายชือผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิมเติม  
พ.ศ. 2551) ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลจะดําเนินการภายในวนัที 16 พฤษภาคม 2557 
 
 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
บริษัท พลงังานบริสทุธิ จํากดั (มหาชน) 

 

 
 

 
      (นายสมใจนกึ เองตระกลู) 

    ประธานกรรมการบริษัท  
 
 



010 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557 
บริษทั พลงังานบริสุทธิ จํากัด (มหาชน) 
Energy Absolute Public Company Limited 
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โทรศัพท์ 02-554-9238-42      แฟกซ์ 02-554-9243      ทะเบียนเลขที 0107551000061
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จากนั น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นอาสาทําหน้าทีเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนนเสียง โดยมีผู้ เสนอตน เป็น
พยาน ในการนบัคะแนนในแต่ละวาระ คือ นางสาวดาริน  ปริญญากลุ ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง  

ประธานฯ ได้กล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระดงัต่อไปนี  
 

วาระที 1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2556 ซึงประชุมเมือวันที 19 เมษายน 2556 
ประธานทีประชมุแจ้งให้ทีประชมุทราบว่า ภายหลงัการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2556  ซึงจดัขึ นเมือวนัที 19 

เมษายน 2556 บริษัทฯ ได้จดัสง่สําเนารายงานการประชมุดงักล่าวให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรมพฒันาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามกฎหมายแล้ว   

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ทีประชุมซกัถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิมเติม และไม่มีผู้ใดซกัถามหรือให้ข้อคิดเห็น เพิมเติม 
ประธานฯ จงึขอให้ทีประชมุพิจารณาลงมติในระเบียบวาระนี  

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบเพิมเติมว่า ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ วาระนี ต้องได้รับการอนมุตัิ จากทีประชุมผู้ถือหุ้น
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั งหมดของผู้ ถือหุ้นซึงมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 

มตทิีประชุม  ทีประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมตเิป็นเอกฉนัท์รับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 ที
ประชุมเมือวนัที 19 เมษายน 2556 ด้วยคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นซึงมาประชมุและออกเสียงลงคะแนนดงันี  
 

 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 1,859,758,655 100.00 

ไม่เห็นด้วย 0 0.00 

งดออกเสียง 0 0.00 

รวมจํานวนผู้ออกเสียง 1,859,758,655 100.00 

 
วาระที 2   พจิารณาแก้ไขหนังสือหนังสือบริคณห์สนธิบริษัทและวัตถุประสงค์ของบริษัท 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสมโภชน์ อาหนุยั กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้ ชี แจงต่อทีประชมุถงึ
สาเหตทีุต้องแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิบริษัท และวตัถปุระสงค์ของบริษัท  

นายสมโภชน์ อาหนุยั ชี แจงว่า เนืองจากทางบริษัทฯ จะต้องทําธุรกรรมต่างๆ ทีเกียวข้องกบัการให้เช่าทีดิน แก่บริษัท
ย่อยในเครือเพือดําเนินการก่อสร้างโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ  ดงันั น เพือให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ และหลกัเกณฑ์ ทีกฎหมาย
กําหนด จงึขอเสนอแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิ ในส่วนวตัถปุระสงค์ของบริษัท ข้อที (1) และ ข้อที (2) ดงันี  

(1) ซื อ จดัหา รับ เช่า เช่าช่วง เช่าซื อ ให้เช่า ให้เช่าช่วง ให้เช่าซื อ ถือกรรมสิทธิ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และจดัการ 
โดยประการอืนซึงทรัพย์สินใด ๆ ตลอดจน ดอกผลของทรัพย์สินนั น โอน แลกเปลียน และจําหน่ายทรัพย์สินโดย
ประการอืน 

(2) ขาย ขายฝาก โอน จํานอง รับจาํนอง จํานํา รับจาํนํา แลกเปลียน และจัดการ โดยประการอืนซึงทรัพย์สิน 
ใดๆ ตลอดจน ดอกผลของทรัพย์สินนัน และจําหน่ายทรัพย์สนิ โดยประการอืน 

บริษทั พลงังานบริสุทธิ จํากัด (มหาชน) 
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ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อที 34 ได้กําหนดให้ในการประชมุผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ จากผู้ ถือหุ้นมา
ประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึงหนึงของจํานวนผู้ถือหุ้นทั งหมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนั ได้ไม่น้อยกว่าหนึงใน
สามของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้แล้วทั งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ดงันั น จากจํานวนผู้ ถือหุ้น ทีเข้าร่วมประชุมและจํานวน
หุ้นดงักล่าว ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบงัคบัของบริษัท 

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ บริษัท โอเจ อนิเตอร์เนชันแนล จํากดั ตรวจสอบการลงทะเบียนของผู้ ถือหุ้นและตรวจนบั  
ผลคะแนนเสียงร่วมกบัเจ้าหน้าทีของบริษัท โดยมีนางสาวศรินทร โรจน์อารยานนท์ เลขานกุารบริษัท เป็นผู้ประกาศ คะแนน
เสียงของแต่ละวาระ โดยก่อนเริมการพจิารณาวาระต่างๆ เลขานกุารบริษัท ได้กล่าวชี แจงถงึวาระการประชมุ และวิธีการออก
เสียงลงคะแนน ดงันี  

1. การออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อที 36. ได้กําหนดให้การออกเสียงลงคะแนน ในการประชมุผู้
ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นทกุคนมีคะแนนเสียงหนึงเสียงต่อหนึงหุ้นและผู้ ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสีย เป็นพิเศษในเรืองใด ผู้ถือ
หุ้นคนนั นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรืองนั น นอกจากการออกเสียงเลือกตั ง กรรมการและมติของทีประชุมผู้
ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียง ดงันี  คือ วาระที 1 ให้ถือคะแนนเสียง ข้างมากของผู้ถือหุ้นซึงมาประชมุ
และออกเสียงลงคะแนน หากคะแนนเสียงเท่ากนั ประธานในทีประชุม จะออกเสียงเพิมขึ นอีกเสียงหนึงเพือเป็น
เสียงชี ขาด และสําหรับวาระที 2 ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี (3/4) ของจํานวนเสียงทั งหมดของผู้ ถือ
หุ้นซึงมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

2. ผู้ถือหุ้นทีประสงค์จะซกัถาม หรือต้องการให้กรรมการหรือผู้บริหารชี แจงเพิมเติม ให้แจ้งชือและนามสกลุ พร้อม
แจ้งว่าเป็นผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเองหรือมอบฉนัทะ ก่อนการซกัถาม และสามารถซกัถามได้ เมือนําเสนอ จบในแต่
ละวาระ หรือเมือพิจารณาครบทุกวาระ 

3. ประธานฯ จะเรียนถามในทกุๆ วาระว่าจะมีผู้ใดคดัค้านหรืองดออกเสียงหรือไม่  ถ้าไม่มีผู้ใดคดัค้าน หรืองดออก
เสียง ท่านประธานฯ จะสรุปวาระนั นๆ ว่า ทกุท่านมีมติเป็นเอกฉันท์ อนมุตัิตามทีประธานฯ เสนอ แต่ถ้ามีผู้ใด
คดัค้านหรือประสงค์จะงดออกเสียง ประธานฯ จะขอให้ท่านทีประสงค์จะคดัค้านหรืองดออกเสียง ลงคะแนนใน
บตัรลงคะแนนทีได้แจกให้ในขณะทีลงทะเบยีนโดยกาเครืองหมายถูก ลงในกรอบสีเหลียม ในช่องทีท่านต้องการ
ในบตัรลงคะแนนเสียงทีแจกให้ไปและขอให้ท่านชมืูอขึ น เพือให้พนกังานของบริษัทฯ เก็บบตัรเพือมานบัคะแนน 
สําหรับผู้ ถือหุ้นทีไม่คดัค้านหรือไม่งดออกเสียง จะถือว่าผู้ ถือหุ้นอนมุตัิตามวาระ ทีเสนอและไม่ต้องลงคะแนน
เสียงในบตัรลงคะแนน  บริษัทฯ จะนําคะแนนเสียงทีไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง หกัออกจากจํานวนเสียง
ทั งหมดทีเข้าร่วมประชมุหรือออกเสียงลงคะแนนเพือสรุปผล การลงคะแนน  ในแต่ละวาระ 

สําหรับผู้ถือหุ้นทีมอบฉนัทะและออกเสียงลงคะแนนมาแล้ว บริษัทฯ ได้รวบรวมและบนัทกึคะแนน ไว้ใน
คอมพิวเตอร์ ผู้ ถือหุ้นทีรับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก  

4. ผลการลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระทีนบัได้จะเป็นคะแนนเสียงทีรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทีเข้าประชมุทั งด้วย
ตนเองและโดยการมอบฉนัทะ โดยในแต่ละวาระจะใช้จํานวนหุ้นของผู้ เข้าประชมุล่าสดุในวาระนั นๆ ทั งนี  จะ
ประกาศผลคะแนนหลงัจากท่านประธานดําเนินการจนจบวาระแล้ว จึงประกาศผลคะแนนในวาระถดัไป 

5. เพือให้เกิดความโปร่งใส บริษัทฯ ได้เรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้น 1 ท่าน เป็นพยานการนบัคะแนนในแต่ละวาระ 

 

 



011บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำากัด (มหาชน)
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จากนั น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นอาสาทําหน้าทีเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนนเสียง โดยมีผู้ เสนอตน เป็น
พยาน ในการนบัคะแนนในแต่ละวาระ คือ นางสาวดาริน  ปริญญากลุ ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง  

ประธานฯ ได้กล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระดงัต่อไปนี  
 

วาระที 1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2556 ซึงประชุมเมือวันที 19 เมษายน 2556 
ประธานทีประชมุแจ้งให้ทีประชมุทราบว่า ภายหลงัการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2556  ซึงจดัขึ นเมือวนัที 19 

เมษายน 2556 บริษัทฯ ได้จดัสง่สําเนารายงานการประชมุดงักล่าวให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรมพฒันาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามกฎหมายแล้ว   

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ทีประชุมซกัถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิมเติม และไม่มีผู้ใดซกัถามหรือให้ข้อคิดเห็น เพิมเติม 
ประธานฯ จงึขอให้ทีประชมุพิจารณาลงมติในระเบียบวาระนี  

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบเพิมเติมว่า ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ วาระนี ต้องได้รับการอนมุตัิ จากทีประชุมผู้ถือหุ้น
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั งหมดของผู้ ถือหุ้นซึงมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 

มตทิีประชุม  ทีประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมตเิป็นเอกฉนัท์รับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 ที
ประชุมเมือวนัที 19 เมษายน 2556 ด้วยคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นซึงมาประชมุและออกเสียงลงคะแนนดงันี  
 

 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 1,859,758,655 100.00 

ไม่เห็นด้วย 0 0.00 

งดออกเสียง 0 0.00 

รวมจํานวนผู้ออกเสียง 1,859,758,655 100.00 

 
วาระที 2   พจิารณาแก้ไขหนังสือหนังสือบริคณห์สนธิบริษัทและวัตถุประสงค์ของบริษัท 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสมโภชน์ อาหนุยั กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้ ชี แจงต่อทีประชมุถงึ
สาเหตทีุต้องแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิบริษัท และวตัถปุระสงค์ของบริษัท  

นายสมโภชน์ อาหนุยั ชี แจงว่า เนืองจากทางบริษัทฯ จะต้องทําธุรกรรมต่างๆ ทีเกียวข้องกบัการให้เช่าทีดิน แก่บริษัท
ย่อยในเครือเพือดําเนินการก่อสร้างโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ  ดงันั น เพือให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ และหลกัเกณฑ์ ทีกฎหมาย
กําหนด จงึขอเสนอแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิ ในส่วนวตัถปุระสงค์ของบริษัท ข้อที (1) และ ข้อที (2) ดงันี  

(1) ซื อ จดัหา รับ เช่า เช่าช่วง เช่าซื อ ให้เช่า ให้เช่าช่วง ให้เช่าซื อ ถือกรรมสิทธิ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และจดัการ 
โดยประการอืนซึงทรัพย์สินใด ๆ ตลอดจน ดอกผลของทรัพย์สินนั น โอน แลกเปลียน และจําหน่ายทรัพย์สินโดย
ประการอืน 

(2) ขาย ขายฝาก โอน จํานอง รับจาํนอง จํานํา รับจาํนํา แลกเปลียน และจัดการ โดยประการอืนซึงทรัพย์สิน 
ใดๆ ตลอดจน ดอกผลของทรัพย์สินนัน และจําหน่ายทรัพย์สนิ โดยประการอืน 
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ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อที 34 ได้กําหนดให้ในการประชมุผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ จากผู้ ถือหุ้นมา
ประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึงหนึงของจํานวนผู้ถือหุ้นทั งหมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนั ได้ไม่น้อยกว่าหนึงใน
สามของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้แล้วทั งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ดงันั น จากจํานวนผู้ ถือหุ้น ทีเข้าร่วมประชุมและจํานวน
หุ้นดงักล่าว ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบงัคบัของบริษัท 

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ บริษัท โอเจ อนิเตอร์เนชันแนล จํากดั ตรวจสอบการลงทะเบียนของผู้ ถือหุ้นและตรวจนบั  
ผลคะแนนเสียงร่วมกบัเจ้าหน้าทีของบริษัท โดยมีนางสาวศรินทร โรจน์อารยานนท์ เลขานกุารบริษัท เป็นผู้ประกาศ คะแนน
เสียงของแต่ละวาระ โดยก่อนเริมการพจิารณาวาระต่างๆ เลขานกุารบริษัท ได้กล่าวชี แจงถงึวาระการประชมุ และวิธีการออก
เสียงลงคะแนน ดงันี  

1. การออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อที 36. ได้กําหนดให้การออกเสียงลงคะแนน ในการประชมุผู้
ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นทกุคนมีคะแนนเสียงหนึงเสียงต่อหนึงหุ้นและผู้ ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสีย เป็นพิเศษในเรืองใด ผู้ถือ
หุ้นคนนั นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรืองนั น นอกจากการออกเสียงเลือกตั ง กรรมการและมติของทีประชุมผู้
ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียง ดงันี  คือ วาระที 1 ให้ถือคะแนนเสียง ข้างมากของผู้ถือหุ้นซึงมาประชมุ
และออกเสียงลงคะแนน หากคะแนนเสียงเท่ากนั ประธานในทีประชุม จะออกเสียงเพิมขึ นอีกเสียงหนึงเพือเป็น
เสียงชี ขาด และสําหรับวาระที 2 ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี (3/4) ของจํานวนเสียงทั งหมดของผู้ ถือ
หุ้นซึงมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

2. ผู้ถือหุ้นทีประสงค์จะซกัถาม หรือต้องการให้กรรมการหรือผู้บริหารชี แจงเพิมเติม ให้แจ้งชือและนามสกลุ พร้อม
แจ้งว่าเป็นผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเองหรือมอบฉนัทะ ก่อนการซกัถาม และสามารถซกัถามได้ เมือนําเสนอ จบในแต่
ละวาระ หรือเมือพิจารณาครบทุกวาระ 

3. ประธานฯ จะเรียนถามในทกุๆ วาระว่าจะมีผู้ใดคดัค้านหรืองดออกเสียงหรือไม่  ถ้าไม่มีผู้ใดคดัค้าน หรืองดออก
เสียง ท่านประธานฯ จะสรุปวาระนั นๆ ว่า ทกุท่านมีมติเป็นเอกฉันท์ อนมุตัิตามทีประธานฯ เสนอ แต่ถ้ามีผู้ใด
คดัค้านหรือประสงค์จะงดออกเสียง ประธานฯ จะขอให้ท่านทีประสงค์จะคดัค้านหรืองดออกเสียง ลงคะแนนใน
บตัรลงคะแนนทีได้แจกให้ในขณะทีลงทะเบยีนโดยกาเครืองหมายถูก ลงในกรอบสีเหลียม ในช่องทีท่านต้องการ
ในบตัรลงคะแนนเสียงทีแจกให้ไปและขอให้ท่านชมืูอขึ น เพือให้พนกังานของบริษัทฯ เก็บบตัรเพือมานบัคะแนน 
สําหรับผู้ ถือหุ้นทีไม่คดัค้านหรือไม่งดออกเสียง จะถือว่าผู้ ถือหุ้นอนมุตัิตามวาระ ทีเสนอและไม่ต้องลงคะแนน
เสียงในบตัรลงคะแนน  บริษัทฯ จะนําคะแนนเสียงทีไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง หกัออกจากจํานวนเสียง
ทั งหมดทีเข้าร่วมประชมุหรือออกเสียงลงคะแนนเพือสรุปผล การลงคะแนน  ในแต่ละวาระ 

สําหรับผู้ถือหุ้นทีมอบฉนัทะและออกเสียงลงคะแนนมาแล้ว บริษัทฯ ได้รวบรวมและบนัทกึคะแนน ไว้ใน
คอมพิวเตอร์ ผู้ ถือหุ้นทีรับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก  

4. ผลการลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระทีนบัได้จะเป็นคะแนนเสียงทีรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทีเข้าประชมุทั งด้วย
ตนเองและโดยการมอบฉนัทะ โดยในแต่ละวาระจะใช้จํานวนหุ้นของผู้ เข้าประชมุล่าสดุในวาระนั นๆ ทั งนี  จะ
ประกาศผลคะแนนหลงัจากท่านประธานดําเนินการจนจบวาระแล้ว จึงประกาศผลคะแนนในวาระถดัไป 

5. เพือให้เกิดความโปร่งใส บริษัทฯ ได้เรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้น 1 ท่าน เป็นพยานการนบัคะแนนในแต่ละวาระ 

 

 



012 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557 
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วาระที 3   พจิารณาเรืองอืนๆ (ถ้ามี) 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสมโภชน์ อาหนุยั กล่าวถงึการดําเนินการของบริษัทฯ และเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้น ซกัถาม
และเสนอความเห็นเพิมเติมได้ โดยจะให้ผู้บริหารของบริษัทฯ ชี แจงต่อผู้ ถือหุ้นต่อไป  

นายสมโภชน์ฯ ได้กล่าวถึงการดําเนินการเชิงพาณิชย์แล้วของโครงการพลงังานแสงอาทิตย์ 8 MW ที จ.ลพบรีุ และ
ความก้าวหน้าของโครงการพลงังานแสงอาทิตย์ 90MW ที จ.นครสวรรค์ ซึงขณะนี กําลงัอยู่ในช่วงการก่อสร้าง โครงการและมี
ความก้าวหน้าของโครงการ  โดย งานโยธา มีความก้าวหน้าเกือบแล้วเสร็จทั งหมดแล้ว, งานทําฐานราก ของแผงโซล่าเซลล์ 
ประมาณ 80%, งานโครงเหล็กต่างๆแล้วเสร็จประมาณ 20%, และได้เริมดําเนินการด้านงานไฟฟ้า แล้ว เพือให้เชือมต่อกบัระบบ
ไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เพือให้จ่ายไฟได้ ทั งนี  คาดว่างานดงักล่าว จะแล้วเสร็จภายใน 1-2 เดือน  
นอกจากนี  ในส่วน invertor station ได้ดําเนินการแล้วเสร็จประมาณ 90% ส่วนงานสถานีไฟฟ้า (Substation) ดําเนินการ
ก่อสร้างโดยบริษัท ซีเมนส์ จํากดั มีความล่าช้าเล็กน้อยแตย่งัไมส่่งผล กระทบต่อกําหนดแผนงานก่อสร้างเดมิทีคาดว่าจะแล้ว
เสร็จภายในเดือนกนัยายน 2556 นี  เพือให้บริษัทฯ สามารถ ดําเนินการเชิงพาณิชย์ได้ภายในวนัที 1 ธันวาคม 2556 

ในส่วนผลประกอบการของโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ 8MW ที จ.ลพบรีุ ซึงได้เริมดําเนินการเชิงพาณิชย์ มาตั งแต่
เดือนตลุาคม 2555 นบัวา่ดีกว่าทีประมาณการณ์ไว้ ประมาณ 13.5% อย่างไรก็ดี บริษัทฯ จะสามารถรับรู้รายได้ เพือ
ประเมินผลประกอบการได้ชดัเจนขึ นเมือครบรอบการดําเนินการในเดือนตลุาคม 2556 นี อีกครั ง 

 

- นายบญุมี  งามจิตรุ่งเรือง ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเองสอบถามเกียวกบัเรืองผู้ ถือหุ้น เข้าเยียมชมโครงการ ของบริษัทฯ   
ท่านประธานฯ และ นายสมโภชน์ฯ ได้ร่วมชี แจงว่าทางบริษทัฯ ได้ดําเนินการไปครั งหนึงแล้วหลงัจากการประชมุ สามญั

ผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 อย่างไรก็ดี ทางบริษัทฯ จะดําเนินการเชิญผู้ ถือหุ้นเข้าเยียมชมโครงการของบริษัทฯ อีกครั งเป็นระยะ
และผู้ ถือหุ้นสามารถลงชือ-นามสกลุ, ทีอยู่ติดต่อได้ ไว้กบัทางเจ้าหน้าทีบริษัทฯ หลงัจาก เสร็จการประช ุม ในครั งนี  

 

- นายศกัดิชยั  สกลุศรีมนตรี ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเกียวกบัการรับรู้รายได้ของโครงการพลงังาน 8 MW ที   
จ.ลพบรีุ   

ท่านประธานฯ มอบหมายให้ นายอมรฯ เป็นผู้ชี แจง สรุปรายละเอียดได้ดงันี  
บริษัทฯ มีการรับรู้รายได้เฉลียของโครงการอยู่ทีประมาณ 13-14 ล้านบาท/เดือน ตั งแต่เดือนตลุาคม 2555 ซึงใน 

ไตรมาสแรกสามารถรับรู้กําไรอยูป่ระมาณ 24 ล้านบาท 
 

- นายบญุมี  งามจิตรุ่งเรือง ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเกียวโครงการพลงังานแสงอาทิตย์ 90MW ที  
จ.นครสวรรค์ และ 8MW ที จ. ลพบรีุ  ว่ามีความแตกต่างกนัในส่วนกําลงัการผลิตหรือการรับรู้รายได้หรือไม่ อย่างไร   

 ท่านประธานฯ มอบหมายให้นายสมโภชน์ฯ เป็นผู้ ชี แจง สรุปรายละเอียดได้ดงันี  
 โครงการพลงังานแสงอาทิตย์ 8MW ที จ.ลพบรีุ และ 90MW ที จ.นครสวรรค์ ใช้เทคโนโลยีในการก่อสร้าง และอปุกรณ์

ทางเทคนิคทีแตกต่างกนั, มี configuration แตกต่างกนั, Ratio ของแผง AC/DC ไม่เท่ากนั,  มีการใช้ Poly Crystalline สําหรับ
โครงการทีนครสวรรค์, จํานวน Input ของทั งสองโครงการไม่เท่ากนั รวมถงึปัจจยัส่วนของค่า Adder ทีแตกต่างกนั ทําให้การ
ลงทนุต่อหน่วยของทั งสองโครงการยงัมีความแตกต่างอยู่ จงึไมส่ามารถใช้ข้อมลูรายได้ ของโครงการที จ. ลพบรีุ เป็นฐานการ
คํานวณเพือประเมินการรับรู้รายได้สําหรับโครงการที จ. นครสวรรค์  
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ทั งนี  เพือให้ครอบคลมุถึงการดําเนินการต่างๆ เพือการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิและวตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ จงึขอเสนอ
ให้ทางบริษัทฯ สามารถดําเนินการต่างๆ ทีเกียวข้องตามคําสังทีนายทะเบยีนกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์มีคําสัง
ด้วย 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ทีประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิมเติม ดงันี  มีผู้ถือหุ้นตั งข้อสงัเกต และข้อซกัถาม โดย
สรุป ดงันี  

นายธารา  ชลปราณี ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง – ตั งข้อสงัเกตว่า วตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ ในส่วนของข้อความ ทีต้องการ
แก้ไขนั นไมมี่ความสมัพนัธ์หรือสอดคล้องกนัระหว่าง ข้อที (1) และ ข้อที (2)  ทั งนี  แนะนําว่าทางบริษัทฯ ควรปรึกษากบัทาง
กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ก่อนว่า การแก้ไขด้วยข้อความทีเสนอนี  มีความเหมาะสม และถกูต้องหรือไม่  

ทั งนี  ท่านประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายอมร ทรัพย์ทวีกลุ กรรมการ กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที ด้านบญัชี
และการเงิน ชี แจงโดยสรุป ดงันี   

ทางบริษัทฯ ได้รับคําแนะนําจากทีปรึกษากฎหมายของสถาบนัการเงินผู้อนมุตัิเงินกู้ สําหรับโครงการว่า วตัถปุระสงค์
ของบริษัทฯ ไม่ชดัเจนเพียงพอสําหรับการตีความด้านกฎหมายเพืออนุมตัิเงินกู้   จึงต้องการให้บริษทัฯ ดําเนินการแก้ไขเสียก่อน
เพือความชดัเจนและถกูต้อง  ทั งนี  บริษัทฯ ได้หารือกบัทางกรมพฒันาธุรกิจการค้าฯ เกียวกบั คําแนะนําของทีปรึกษากฎหมาย
ของสถาบนัการเงินฯ มาโดยตลอดและได้ความเห็นว่าวตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ เดิมเป็นแบบมาตรฐานซึงสามารถทําการ
เปลียนแปลงแก้ไขได้แล้วแต่เจตนารมณ์ของบริษัทฯ ทีต้องการนําไปประกอบการพิจารณา เพือจะทําธุรกรรมใดๆ ดงันี  ทาง
บริษัทฯ จงึเห็นสมควรให้แก้ไขตามความเห็นของทีปรึกษากฎหมาย ของสถาบนัการเงินฯ ดงักล่าวเพือให้การดําเนินการอนมุติั
เงินกู้ของสถาบนัการเงิน มีความชดัเจนและถกูต้อง ตามเจตนารมณ์ของทั งสองฝ่าย  

จากนั น ประธานฯ กล่าวขอบคณุ นายอมรฯ และได้เปิดโอกาสให้ทีประชมุซกัถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิมเติม และไม่มี
ผู้ใดซกัถามหรือให้ข้อคดิเห็นเพิมเติม ประธานฯ จึงขอให้ทีประชุมพจิารณาลงมติในระเบยีบวาระนี  

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบเพิมเติมว่า ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ วาระนี จะต้องได้รับการอนมุตัิ จากทีประชุมผู้ ถือ
หุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีของจํานวนเสียงทั งหมดของผู้ถือหุ้นซึงมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

มตทิีประชุม ทีประชุมมีมติอนมุตัิเป็นเอกฉนัท์แก้ไขหนงัสือหนังสือบริคณห์สนธิบริษัทและวตัถปุระสงค์ของบริษัท เพือให้
เป็นไปตามวตัถปุระสงค์และหลกัเกณฑ์ทีกฎหมายกําหนด และสามารถแก้ไขข้อความในวตัถปุระสงค์ได้ ตามทีนายทะเบยีน
กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีคําสัง (ถ้ามี) ด้วยคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นซึงมาประชมุ และออกเสียงลงคะแนน
ดงันี  

 จาํนวนเสียงทีลงคะแนน คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 2,079,251,860 100.00 
ไม่เห็นด้วย 1 0.00 
งดออกเสียง 0 0.00 
รวมจํานวนผู้ออกเสียง 2,079,251,861 100.00 
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วาระที 3   พจิารณาเรืองอืนๆ (ถ้ามี) 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสมโภชน์ อาหนุยั กล่าวถงึการดําเนินการของบริษัทฯ และเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้น ซกัถาม
และเสนอความเห็นเพิมเติมได้ โดยจะให้ผู้บริหารของบริษัทฯ ชี แจงต่อผู้ ถือหุ้นต่อไป  

นายสมโภชน์ฯ ได้กล่าวถึงการดําเนินการเชิงพาณิชย์แล้วของโครงการพลงังานแสงอาทิตย์ 8 MW ที จ.ลพบรีุ และ
ความก้าวหน้าของโครงการพลงังานแสงอาทิตย์ 90MW ที จ.นครสวรรค์ ซึงขณะนี กําลงัอยู่ในช่วงการก่อสร้าง โครงการและมี
ความก้าวหน้าของโครงการ  โดย งานโยธา มีความก้าวหน้าเกือบแล้วเสร็จทั งหมดแล้ว, งานทําฐานราก ของแผงโซล่าเซลล์ 
ประมาณ 80%, งานโครงเหล็กต่างๆแล้วเสร็จประมาณ 20%, และได้เริมดําเนินการด้านงานไฟฟ้า แล้ว เพือให้เชือมต่อกบัระบบ
ไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เพือให้จ่ายไฟได้ ทั งนี  คาดว่างานดงักล่าว จะแล้วเสร็จภายใน 1-2 เดือน  
นอกจากนี  ในส่วน invertor station ได้ดําเนินการแล้วเสร็จประมาณ 90% ส่วนงานสถานีไฟฟ้า (Substation) ดําเนินการ
ก่อสร้างโดยบริษัท ซีเมนส์ จํากดั มีความล่าช้าเล็กน้อยแตย่งัไมส่่งผล กระทบต่อกําหนดแผนงานก่อสร้างเดิมทีคาดว่าจะแล้ว
เสร็จภายในเดือนกนัยายน 2556 นี  เพือให้บริษัทฯ สามารถ ดําเนินการเชิงพาณิชย์ได้ภายในวนัที 1 ธันวาคม 2556 

ในส่วนผลประกอบการของโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ 8MW ที จ.ลพบรีุ ซึงได้เริมดําเนินการเชิงพาณิชย์ มาตั งแต่
เดือนตลุาคม 2555 นบัวา่ดีกว่าทีประมาณการณ์ไว้ ประมาณ 13.5% อย่างไรก็ดี บริษัทฯ จะสามารถรับรู้รายได้ เพือ
ประเมินผลประกอบการได้ชดัเจนขึ นเมือครบรอบการดําเนินการในเดือนตลุาคม 2556 นี อีกครั ง 

 

- นายบญุมี  งามจิตรุ่งเรือง ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเองสอบถามเกียวกบัเรืองผู้ ถือหุ้น เข้าเยียมชมโครงการ ของบริษัทฯ   
ท่านประธานฯ และ นายสมโภชน์ฯ ได้ร่วมชี แจงว่าทางบริษทัฯ ได้ดําเนินการไปครั งหนึงแล้วหลงัจากการประชมุ สามญั

ผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 อย่างไรก็ดี ทางบริษัทฯ จะดําเนินการเชิญผู้ ถือหุ้นเข้าเยียมชมโครงการของบริษัทฯ อีกครั งเป็นระยะ
และผู้ ถือหุ้นสามารถลงชือ-นามสกลุ, ทีอยู่ติดต่อได้ ไว้กบัทางเจ้าหน้าทีบริษัทฯ หลงัจาก เสร็จการประช ุม ในครั งนี  

 

- นายศกัดิชยั  สกลุศรีมนตรี ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเกียวกบัการรับรู้รายได้ของโครงการพลงังาน 8 MW ที   
จ.ลพบรีุ   

ท่านประธานฯ มอบหมายให้ นายอมรฯ เป็นผู้ชี แจง สรุปรายละเอียดได้ดงันี  
บริษัทฯ มีการรับรู้รายได้เฉลียของโครงการอยู่ทีประมาณ 13-14 ล้านบาท/เดือน ตั งแต่เดือนตลุาคม 2555 ซึงใน 

ไตรมาสแรกสามารถรับรู้กําไรอยูป่ระมาณ 24 ล้านบาท 
 

- นายบญุมี  งามจิตรุ่งเรือง ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเกียวโครงการพลงังานแสงอาทิตย์ 90MW ที  
จ.นครสวรรค์ และ 8MW ที จ. ลพบรีุ  ว่ามีความแตกต่างกนัในส่วนกําลงัการผลิตหรือการรับรู้รายได้หรือไม่ อย่างไร   

 ท่านประธานฯ มอบหมายให้นายสมโภชน์ฯ เป็นผู้ ชี แจง สรุปรายละเอียดได้ดงันี  
 โครงการพลงังานแสงอาทิตย์ 8MW ที จ.ลพบรีุ และ 90MW ที จ.นครสวรรค์ ใช้เทคโนโลยีในการก่อสร้าง และอปุกรณ์

ทางเทคนิคทีแตกต่างกนั, มี configuration แตกต่างกนั, Ratio ของแผง AC/DC ไม่เท่ากนั,  มีการใช้ Poly Crystalline สําหรับ
โครงการทีนครสวรรค์, จํานวน Input ของทั งสองโครงการไม่เท่ากนั รวมถงึปัจจยัส่วนของค่า Adder ทีแตกต่างกนั ทําให้การ
ลงทนุต่อหน่วยของทั งสองโครงการยงัมีความแตกต่างอยู่ จงึไมส่ามารถใช้ข้อมลูรายได้ ของโครงการที จ. ลพบรีุ เป็นฐานการ
คํานวณเพือประเมินการรับรู้รายได้สําหรับโครงการที จ. นครสวรรค์  
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ทั งนี  เพือให้ครอบคลมุถึงการดําเนินการต่างๆ เพือการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิและวตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ จงึขอเสนอ
ให้ทางบริษัทฯ สามารถดําเนินการต่างๆ ทีเกียวข้องตามคําสังทีนายทะเบยีนกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์มีคําสัง
ด้วย 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ทีประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิมเติม ดงันี  มีผู้ถือหุ้นตั งข้อสงัเกต และข้อซกัถาม โดย
สรุป ดงันี  

นายธารา  ชลปราณี ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง – ตั งข้อสงัเกตว่า วตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ ในส่วนของข้อความ ทีต้องการ
แก้ไขนั นไมมี่ความสมัพนัธ์หรือสอดคล้องกนัระหว่าง ข้อที (1) และ ข้อที (2)  ทั งนี  แนะนําว่าทางบริษัทฯ ควรปรึกษากบัทาง
กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ก่อนว่า การแก้ไขด้วยข้อความทีเสนอนี  มีความเหมาะสม และถกูต้องหรือไม่  

ทั งนี  ท่านประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายอมร ทรัพย์ทวีกลุ กรรมการ กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที ด้านบญัชี
และการเงิน ชี แจงโดยสรุป ดงันี   

ทางบริษัทฯ ได้รับคําแนะนําจากทีปรึกษากฎหมายของสถาบนัการเงินผู้อนมุตัิเงินกู้ สําหรับโครงการว่า วตัถปุระสงค์
ของบริษัทฯ ไม่ชดัเจนเพียงพอสําหรับการตีความด้านกฎหมายเพืออนุมตัิเงินกู้   จึงต้องการให้บริษทัฯ ดําเนินการแก้ไขเสียก่อน
เพือความชดัเจนและถกูต้อง  ทั งนี  บริษัทฯ ได้หารือกบัทางกรมพฒันาธุรกิจการค้าฯ เกียวกบั คําแนะนําของทีปรึกษากฎหมาย
ของสถาบนัการเงินฯ มาโดยตลอดและได้ความเห็นว่าวตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ เดิมเป็นแบบมาตรฐานซึงสามารถทําการ
เปลียนแปลงแก้ไขได้แล้วแต่เจตนารมณ์ของบริษัทฯ ทีต้องการนําไปประกอบการพิจารณา เพือจะทําธุรกรรมใดๆ ดงันี  ทาง
บริษัทฯ จงึเห็นสมควรให้แก้ไขตามความเห็นของทีปรึกษากฎหมาย ของสถาบนัการเงินฯ ดงักล่าวเพือให้การดําเนินการอนมุติั
เงินกู้ของสถาบนัการเงิน มีความชดัเจนและถกูต้อง ตามเจตนารมณ์ของทั งสองฝ่าย  

จากนั น ประธานฯ กล่าวขอบคณุ นายอมรฯ และได้เปิดโอกาสให้ทีประชมุซกัถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิมเติม และไม่มี
ผู้ใดซกัถามหรือให้ข้อคดิเห็นเพิมเติม ประธานฯ จึงขอให้ทีประชุมพจิารณาลงมติในระเบยีบวาระนี  

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบเพิมเติมว่า ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ วาระนี จะต้องได้รับการอนมุตัิ จากทีประชุมผู้ ถือ
หุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีของจํานวนเสียงทั งหมดของผู้ถือหุ้นซึงมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

มตทิีประชุม ทีประชุมมีมติอนมุตัิเป็นเอกฉนัท์แก้ไขหนงัสือหนังสือบริคณห์สนธิบริษัทและวตัถปุระสงค์ของบริษัท เพือให้
เป็นไปตามวตัถปุระสงค์และหลกัเกณฑ์ทีกฎหมายกําหนด และสามารถแก้ไขข้อความในวตัถปุระสงค์ได้ ตามทีนายทะเบยีน
กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีคําสัง (ถ้ามี) ด้วยคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นซึงมาประชมุ และออกเสียงลงคะแนน
ดงันี  

 จาํนวนเสียงทีลงคะแนน คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 2,079,251,860 100.00 
ไม่เห็นด้วย 1 0.00 
งดออกเสียง 0 0.00 
รวมจํานวนผู้ออกเสียง 2,079,251,861 100.00 
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สิงทีส่งมาด้วยลําดับที 2 

ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที 2 และ 3 
 

รายงานประจําปีของคณะกรรมการบริษัท พร้อมงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทนุ  
และงบกําไรขาดทนุเบด็เสร็จ ประจําปี 2556 
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- นายศกัดิชยั  สกลุศรีมนตรี ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเกียวกบัการขาดรายได้เนืองจากการยกเลิกธุรกจิ 
จําหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ของบริษัทฯ และ ธุรกิจจําหน่ายไบโอดีเซล 

ท่านประธานฯ มอบหมายให้ นายสมโภชน์ฯ เป็นผู้ ชี แจง สรุปดงันี  
บริษัทฯ ได้ยกเลกิธุรกิจ (LPG) แล้วตั งแต่เดือนเมษายน 2555 เนืองจากเป็นธุรกิจทีไม่ก่อให้เกิดกําไร เมือพิจารณาถงึ

ต้นทนุการผลติทีไม่คุ้มค่ากบัการลงทนุและความเสียงของการดําเนินการและผลตอบแทน  การขาดรายได้จากธุรกิจนี สามารถ
ทดแทนได้จากรายได้หรือกําไรของธุรกิจขายไฟฟ้าของบริษัทฯ  

 
สําหรับธุรกิจจําหน่ายไบโอดีเซล ยงัสามารถรับรู้รายได้และผลตอบแทนต่อบริษัทฯได้ค่อนข้างดี เนืองจากการที บริษัทฯ 

มีความสามารถในการจดัการโรงงานผลิตไบโอดีเซล ซึงเป็น internal engineering knowhow ของบริษัทฯ ในการเปลียนกรด
ไขมนัซึงเป็นผลิตภณัฑ์พลอยได้  (By product)  ให้กลายเป็นนํ ามนัไบโอดีเซลได้ และสามารถกลัน กลีเซอรีนให้มีความบริสทุธิ
ได้ถงึ 99.50%  ทําให้บริษัทฯ มีต้นทนุในการผลิตต่อลติรตํากว่าบริษัทอืนค่อนข้างมาก จงึทําให้ บริษัทฯ ยงัมีผลประกอบการที
ดีจากการจําหน่ายไบโอดีเซลได้เป็นอย่างดีและต่อเนือง 

 
ทั งนี  ไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซกัถามเพิมเติม ประธานกล่าวขอบคณุผู้ เข้าร่วมประชุมทกุท่าน  
และกล่าวปิดประชมุ ณ เวลา 16.00 น. 

 
 
                    
ลงชือ  ประธานทีประชมุ 
 (นายสมใจนกึ เองตระกลู)  

 
 
  

บนัทกึรายงานการประชมุโดย 
นางสาวศรินทร  โรจน์อารยานนท์ 
เลขานกุารบริษัท  
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รายงานประจําปีของคณะกรรมการบริษัท พร้อมงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทนุ  
และงบกําไรขาดทนุเบด็เสร็จ ประจําปี 2556 
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- นายศกัดิชยั  สกลุศรีมนตรี ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเกียวกบัการขาดรายได้เนืองจากการยกเลิกธุรกจิ 
จําหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ของบริษัทฯ และ ธุรกิจจําหน่ายไบโอดีเซล 

ท่านประธานฯ มอบหมายให้ นายสมโภชน์ฯ เป็นผู้ ชี แจง สรุปดงันี  
บริษัทฯ ได้ยกเลกิธุรกิจ (LPG) แล้วตั งแต่เดือนเมษายน 2555 เนืองจากเป็นธุรกิจทีไม่ก่อให้เกิดกําไร เมือพิจารณาถงึ

ต้นทนุการผลติทีไม่คุ้มค่ากบัการลงทนุและความเสียงของการดําเนินการและผลตอบแทน  การขาดรายได้จากธุรกิจนี สามารถ
ทดแทนได้จากรายได้หรือกําไรของธุรกิจขายไฟฟ้าของบริษัทฯ  

 
สําหรับธุรกิจจําหน่ายไบโอดีเซล ยงัสามารถรับรู้รายได้และผลตอบแทนต่อบริษัทฯได้ค่อนข้างดี เนืองจากการที บริษัทฯ 

มีความสามารถในการจดัการโรงงานผลิตไบโอดีเซล ซึงเป็น internal engineering knowhow ของบริษัทฯ ในการเปลียนกรด
ไขมนัซึงเป็นผลิตภณัฑ์พลอยได้  (By product)  ให้กลายเป็นนํ ามนัไบโอดีเซลได้ และสามารถกลัน กลีเซอรีนให้มีความบริสทุธิ
ได้ถงึ 99.50%  ทําให้บริษัทฯ มีต้นทนุในการผลิตต่อลติรตํากว่าบริษัทอืนค่อนข้างมาก จงึทําให้ บริษัทฯ ยงัมีผลประกอบการที
ดีจากการจําหน่ายไบโอดีเซลได้เป็นอย่างดีและต่อเนือง 

 
ทั งนี  ไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซกัถามเพิมเติม ประธานกล่าวขอบคณุผู้ เข้าร่วมประชุมทกุท่าน  
และกล่าวปิดประชมุ ณ เวลา 16.00 น. 

 
 
                    
ลงชือ  ประธานทีประชมุ 
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สิงทีส่งมาด้วยลําดับที 4 
ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที 5 

 

ประวัตกิรรมการทีต้องออกตามวาระ และถูกเสนอชือให้กลับเข้าดาํรงตาํแหน่งอีกวาระ 

 
1. นายสมใจนึก เองตระกูล : ประธานกรรมการบริษัท 
ชือ-สกุล นายสมใจนกึ เองตระกลู 
สัญชาต ิ ไทย  
อายุ 69 ปี 
ตาํแหน่งปัจจุบัน  ประธานกรรมการบริษัท  
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

ไม่มี 

คุณวุฒกิารศกึษาสูงสุด  ปริญญารัฐประศาสนศาสตร์ดษุฎีบณัฑิต   กิตติมศกัดิ มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 
 ปริญญาตรี นิติศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 
 เศรษฐศาสตร์บณัฑติ  UPSALA COLLEGE NEW JERSEY U.S.A. 
 ปริญญาบตัร หลกัสตูรการป้องกันราชอาณาจกัร  (วปอ.)  รุ่นที 35 

วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

หลกัสตูร The Role of Chairman Program  รุ่นที 9/2549 
 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

หลกัสตูร Directors Accreditation Program รุ่นที 98/2555 
ประสบการณ์ทาํงานช่วงระยะเวลา 5 ปี 
2551 - ปัจจุบัน บมจ.พลังงานบริสุทธิ  

- ประธานกรรมการบริษัท 
ธุรกิจผลติและจําหน่ายไบโอดีเซลและธุรกิจผลิต
และจําหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน 

2538 - ปัจจุบัน 
 

บมจ.ทพิยประกันภัย 
- ประธานกรรมการบริษัท  
- ประธานกรรมการบริหาร 
 - ประธานกรรมการอสิระ 

ธุรกิจให้บริการรับประกนัวินาศภยั  
 (Non-Life Insurance) เป็นหลกั 

2547 - ปัจจุบัน บมจ.เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป 
- ประธานกรรมการบริษทั / กรรมการอสิระ 

ธุรกิจโรงภาพยนตร์และธุรกิจโบว์ลิง 
และคาราโอเกะ ธุรกิจศนูย์การค้า 

2551 - ปัจจุบัน บมจ.เวชธานี 
- ประธานกรรมการบริษัท 

ธุรกิจโรงพยาบาล 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอืน      
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทอืน 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยของบริษัทฯ 

2 บริษัท 
4 บริษัท 
ไม่มี 

วันทีได้รับแต่งตั งเป็นกรรมการ / จาํนวนปีทีดํารงตาํแหน่งกรรมการ 12 มีนาคม 2551 / 6 ปี 1 เดือน 
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รายละเอียดการจ่ายปันผล 

 
มาตรา 116 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั (แก้ไขเพิมเติม พ.ศ. 2551) กําหนดให้ บริษัทมหาชนจํากัด  

ต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีส่วนหนึงไว้เป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกําไรสุทธิประจําปีหักด้วยยอดเงินขาดทุน
สะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี จะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อ บังคบัหรือ
กฎหมายอืนกําหนดให้ต้องมีทนุสํารองมากกว่านั น  

 เนืองจากปัจจบุนั บริษทัฯ มีทนุสํารองตามกฎหมายจํานวน 17,700,000.-บาท ดงันั น จงึเหลือทนุสํารองตามกฎหมายอีก
จํานวน 19,600,000.- บาท เพือให้เต็มตามทีกฎหมายกําหนด จึงเห็นควรเสนอให้จดัสรรทุนสํารองตามกฎหมายเพิมอีกจํานวน 
19,600,000.- บาท (สิบเก้าล้านหกแสนบาทถ้วน) 

การจ่ายเงินปันผลประจําปีจากผลการดําเนินงานปี2556 จากสว่นทีได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ นิติบคุคลเนืองจากได้รับ
สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในอตัราหุ้นละ 0.020 บาท (สองสตางค์) รวมเป็นเงินทั งสิ น 
74,600,000 บาท (เจ็ดสิบสีล้านหกแสนบาทถ้วน) 

1. นโยบายจ่ายเงนิปันผลของบริษัท บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ตํากว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัหกั
ภาษีเงินได้และหกัเงินสํารองต่างๆ ทกุประเภทตามทีได้กําหนดไว้ในข้อบงัคบัของบริษัทฯ และตามทีกฎหมายกําหนด 
ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลง โดยขึ นอยู่กบักระแสเงินสด แผนการลงทนุ เงือนไขและ
ข้อกําหนดในสญัญาต่างๆ ทีบริษัทฯ ผกูพนัอยู่ รวมทั งข้อจํากดัทางกฎหมาย ความจําเป็นและความเหมาะสมอืนๆ 
ในอนาคต  

2. อัตราเงินปันผลทีเสนอจ่ายในปี 2556 ทีประชุมของคณะกรรมการบริษทั ครั งที 2/2557 เมือวนัที11 มีนาคม 2557 มีมตใิห้
เสนอต่อทีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น เพือพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากกําไร ส่วนทีได้รับการส่งเสริมการลงทุนสําหรับ 
ผลการดําเนินงานปี 2556 ในอตัราหุ้นละ 0.020 บาท (สองสตางค์) รวมเป็นเงนิทั งสิ น 74,600,000 บาท (เจ็ดสิบสีล้านหกแสน
บาทถ้วน) ซึงเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ตามข้อที 1 

3. กําหนดวันจ่ายเงนิปันผล กําหนดรายชือผู้ถือหุ้นทีมีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวนัที 26 มีนาคม 2557 และ
ให้รวบรวมรายชือผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไข
เพิมเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนในวนัที 27 มีนาคม 2557 ทั งนี  การจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ จะดําเนินการ
ภายในวนัที 16 พฤษภาคม 2557 

 
 
 
 
 
 

สิงทีส่งมาด้วยลําดับที 3 
ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที 4 



017บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำากัด (มหาชน)
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สิงทีส่งมาด้วยลําดับที 4 
ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที 5 

 

ประวัตกิรรมการทีต้องออกตามวาระ และถูกเสนอชือให้กลับเข้าดาํรงตาํแหน่งอีกวาระ 

 
1. นายสมใจนึก เองตระกูล : ประธานกรรมการบริษัท 
ชือ-สกุล นายสมใจนกึ เองตระกลู 
สัญชาต ิ ไทย  
อายุ 69 ปี 
ตาํแหน่งปัจจุบัน  ประธานกรรมการบริษัท  
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

ไม่มี 

คุณวุฒกิารศกึษาสูงสุด  ปริญญารัฐประศาสนศาสตร์ดษุฎีบณัฑิต   กิตติมศกัดิ มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 
 ปริญญาตรี นิติศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 
 เศรษฐศาสตร์บณัฑติ  UPSALA COLLEGE NEW JERSEY U.S.A. 
 ปริญญาบตัร หลกัสตูรการป้องกันราชอาณาจกัร  (วปอ.)  รุ่นที 35 

วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

หลกัสตูร The Role of Chairman Program  รุ่นที 9/2549 
 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

หลกัสตูร Directors Accreditation Program รุ่นที 98/2555 
ประสบการณ์ทาํงานช่วงระยะเวลา 5 ปี 
2551 - ปัจจุบัน บมจ.พลังงานบริสุทธิ  

- ประธานกรรมการบริษัท 
ธุรกิจผลติและจําหน่ายไบโอดีเซลและธุรกิจผลิต
และจําหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน 

2538 - ปัจจุบัน 
 

บมจ.ทพิยประกันภัย 
- ประธานกรรมการบริษัท  
- ประธานกรรมการบริหาร 
 - ประธานกรรมการอสิระ 

ธุรกิจให้บริการรับประกนัวินาศภยั  
 (Non-Life Insurance) เป็นหลกั 

2547 - ปัจจุบัน บมจ.เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป 
- ประธานกรรมการบริษทั / กรรมการอสิระ 

ธุรกิจโรงภาพยนตร์และธุรกิจโบว์ลิง 
และคาราโอเกะ ธุรกิจศนูย์การค้า 

2551 - ปัจจุบัน บมจ.เวชธานี 
- ประธานกรรมการบริษัท 

ธุรกิจโรงพยาบาล 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอืน      
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทอืน 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยของบริษัทฯ 

2 บริษัท 
4 บริษัท 
ไม่มี 

วันทีได้รับแต่งตั งเป็นกรรมการ / จํานวนปีทีดํารงตาํแหน่งกรรมการ 12 มีนาคม 2551 / 6 ปี 1 เดือน 
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รายละเอียดการจ่ายปันผล 

 
มาตรา 116 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั (แก้ไขเพิมเติม พ.ศ. 2551) กําหนดให้ บริษัทมหาชนจํากัด  

ต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีส่วนหนึงไว้เป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกําไรสุทธิประจําปีหักด้วยยอดเงินขาดทุน
สะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี จะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อ บังคบัหรือ
กฎหมายอืนกําหนดให้ต้องมีทนุสํารองมากกว่านั น  

 เนืองจากปัจจบุนั บริษทัฯ มีทนุสํารองตามกฎหมายจํานวน 17,700,000.-บาท ดงันั น จงึเหลือทนุสํารองตามกฎหมายอีก
จํานวน 19,600,000.- บาท เพือให้เต็มตามทีกฎหมายกําหนด จึงเห็นควรเสนอให้จดัสรรทุนสํารองตามกฎหมายเพิมอีกจํานวน 
19,600,000.- บาท (สิบเก้าล้านหกแสนบาทถ้วน) 

การจ่ายเงินปันผลประจําปีจากผลการดําเนินงานปี2556 จากสว่นทีได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ นิติบคุคลเนืองจากได้รับ
สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในอตัราหุ้นละ 0.020 บาท (สองสตางค์) รวมเป็นเงินทั งสิ น 
74,600,000 บาท (เจ็ดสิบสีล้านหกแสนบาทถ้วน) 

1. นโยบายจ่ายเงนิปันผลของบริษัท บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ตํากว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัหกั
ภาษีเงินได้และหกัเงินสํารองต่างๆ ทกุประเภทตามทีได้กําหนดไว้ในข้อบงัคบัของบริษัทฯ และตามทีกฎหมายกําหนด 
ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลง โดยขึ นอยู่กบักระแสเงินสด แผนการลงทนุ เงือนไขและ
ข้อกําหนดในสญัญาต่างๆ ทีบริษัทฯ ผกูพนัอยู่ รวมทั งข้อจํากดัทางกฎหมาย ความจําเป็นและความเหมาะสมอืนๆ 
ในอนาคต  

2. อัตราเงินปันผลทีเสนอจ่ายในปี 2556 ทีประชุมของคณะกรรมการบริษทั ครั งที 2/2557 เมือวนัที11 มีนาคม 2557 มีมตใิห้
เสนอต่อทีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น เพือพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากกําไร ส่วนทีได้รับการส่งเสริมการลงทุนสําหรับ 
ผลการดําเนินงานปี 2556 ในอตัราหุ้นละ 0.020 บาท (สองสตางค์) รวมเป็นเงนิทั งสิ น 74,600,000 บาท (เจ็ดสิบสีล้านหกแสน
บาทถ้วน) ซึงเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ตามข้อที 1 

3. กําหนดวันจ่ายเงนิปันผล กําหนดรายชือผู้ถือหุ้นทีมีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวนัที 26 มีนาคม 2557 และ
ให้รวบรวมรายชือผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไข
เพิมเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนในวนัที 27 มีนาคม 2557 ทั งนี  การจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ จะดําเนินการ
ภายในวนัที 16 พฤษภาคม 2557 

 
 
 
 
 
 

สิงทีส่งมาด้วยลําดับที 3 
ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที 4 



018 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557 
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3. พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต : กรรมการบริษัท, ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 
ชือ-สกุล พลอาการศเอกชยันนัท์ ธรรมสจุริต  
สัญชาต ิ ไทย  
อายุ 63 ปี 
ตาํแหน่งปัจจุบัน  กรรมการบริษัท,  

 ประธานกรรมการตรวจสอบ (ตั งแต่วนัที 11 มีนาคม 2557)  
 กรรมการอสิระ  

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ไม่มี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

ไม่มี 

คุณวุฒกิารศกึษาสูงสุด  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต (เกียรตินิยมอนัดบัสอง)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 ปริญญาตรี ศลิปศาสตร์บณัฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต (การบริหารทัวไป) มหาวิทยาลยัรามคําแหง  
 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต (เกียรตินิยมอนัดบัหนึง) มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  
หลกัสตูร Director Accreditation Program รุ่นที 67/2550 

 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  
หลกัสตูร Audit Committee Program  รุ่นที 22/2551 

 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  
หลกัสตูร Monitoring of the Quality of Financial Reporting รุ่นที 16/2555 
 

ประสบการณ์ทาํงานช่วงระยะเวลา 5 ปี 
2555 - ปัจจุบัน บมจ.พลังงานบริสุทธิ 

-กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
-กรรมการอสิระ 

ธุรกิจผลติและจําหน่ายไบโอดีเซลและธุรกิจผลิต
และจําหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน 

2550 - ปัจจุบัน บมจ. ไฮโดรเทค็  
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการอสิระ 

งานออกแบบ ก่อสร้าง จดัหา ติดตั งและการ
ทดลอง เดินระบบ สําหรับระบบผลิตนํ าปะปา 
ระบบบําบดันํ าเสีย 

2549 - ปัจจุบัน 
 

สํานักงานปลัด กระทรวงกลาโหม 
- ข้าราชการบํานาญ 

หน่วยงานราชการ 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอืน     
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทอืน 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยของบริษัทฯ 

1 บริษัท 
ไม่มี 
ไม่มี 

วันทีได้รับแต่งตั งเป็นกรรมการ / จาํนวนปีทีดํารงตาํแหน่งกรรมการ 7 สิงหาคม 2555 /  1 ปี 8 เดือน 
 

บริษทั พลงังานบริสุทธิ จํากัด (มหาชน) 
Energy Absolute Public Company Limited 
888 อาคารไอทาวเวอร์  ชัน15  ถนนวภิาวดีรังสิต  แขวงจตุจกัร  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900 
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2. นายสมโภชน์ อาหุนัย : กรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าทีบริหาร 
ชือ-สกุล นายสมโภชน์ อาหนุยั 
สัญชาต ิ ไทย  
อายุ 46 ปี 
ตาํแหน่งปัจจุบัน  กรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหาร และ 

 ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร  
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 41.17%    

ถือโดย : 
นายสมโภชน์  40.47 % และ  
คู่สมรส        0.70 % 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

 เป็นพีชายของ น.ส. สุภาภรณ์ อาหนุยั  (ผู้อํานวยการฝ่ายการเงิน) 
 เป็นคู่สมรสของ นางบลงัก้า ซูหลาน หวาง  (ผู้ อํานวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

และพฒันาระบบ) 
คุณวุฒกิารศกึษาสูงสุด  ปริญญาโท MBA, University of Pittsburgh, USA 

 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
หลกัสตูร Director Accreditation Program รุ่นที 60/2549 

ประสบการณ์ทาํงานช่วงระยะเวลา 5 ปี 
2551 - ปัจจุบัน บมจ.พลังงานบริสุทธิ 

- กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร 
ธุรกิจผลติและจําหน่ายไบโอดีเซลและธุรกิจผลิต
และจําหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน 

2552 - ปัจจุบัน - ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร 
2555 - ปัจจุบัน - ประธานเจ้าหน้าทีบริหารด้านการตลาด  

(รักษาการ) 
2554 - พ.ย. 2556 - ผู้ อํานวยการฝ่ายโรงงาน 
2552 - ปัจจุบัน บจก.วะตะแบก วินด์ 

- กรรมการบริษัท 
ธุรกิจผลติและจําหน่ายกระแสไฟฟ้า 
จากพลงังานลม 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอืน      
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทอืน 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยของบริษัทฯ 

ไม่มี 
1 บริษัท 
7 บริษัท 

วันทีได้รับแต่งตั งเป็นกรรมการ / จํานวนปีทีดํารงตาํแหน่งกรรมการ 4 มีนาคม 2552 /   5 ปี 1 เดือน 
 

 
 
 
 
 
 
 



019บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำากัด (มหาชน)
บริษทั พลงังานบริสุทธิ จํากัด (มหาชน) 
Energy Absolute Public Company Limited 
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3. พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต : กรรมการบริษัท, ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 
ชือ-สกุล พลอาการศเอกชยันนัท์ ธรรมสจุริต  
สัญชาต ิ ไทย  
อายุ 63 ปี 
ตาํแหน่งปัจจุบัน  กรรมการบริษัท,  

 ประธานกรรมการตรวจสอบ (ตั งแต่วนัที 11 มีนาคม 2557)  
 กรรมการอสิระ  

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ไม่มี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

ไม่มี 

คุณวุฒกิารศกึษาสูงสุด  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต (เกียรตินิยมอนัดบัสอง)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 ปริญญาตรี ศลิปศาสตร์บณัฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต (การบริหารทัวไป) มหาวิทยาลยัรามคําแหง  
 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต (เกียรตินิยมอนัดบัหนึง) มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  
หลกัสตูร Director Accreditation Program รุ่นที 67/2550 

 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  
หลกัสตูร Audit Committee Program  รุ่นที 22/2551 

 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  
หลกัสตูร Monitoring of the Quality of Financial Reporting รุ่นที 16/2555 
 

ประสบการณ์ทาํงานช่วงระยะเวลา 5 ปี 
2555 - ปัจจุบัน บมจ.พลังงานบริสุทธิ 

-กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
-กรรมการอสิระ 

ธุรกิจผลติและจําหน่ายไบโอดีเซลและธุรกิจผลิต
และจําหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน 

2550 - ปัจจุบัน บมจ. ไฮโดรเทค็  
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการอสิระ 

งานออกแบบ ก่อสร้าง จดัหา ติดตั งและการ
ทดลอง เดินระบบ สําหรับระบบผลิตนํ าปะปา 
ระบบบําบดันํ าเสีย 

2549 - ปัจจุบัน 
 

สํานักงานปลัด กระทรวงกลาโหม 
- ข้าราชการบํานาญ 

หน่วยงานราชการ 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอืน     
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทอืน 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยของบริษัทฯ 

1 บริษัท 
ไม่มี 
ไม่มี 

วันทีได้รับแต่งตั งเป็นกรรมการ / จํานวนปีทีดํารงตาํแหน่งกรรมการ 7 สิงหาคม 2555 /  1 ปี 8 เดือน 
 

บริษทั พลงังานบริสุทธิ จํากัด (มหาชน) 
Energy Absolute Public Company Limited 
888 อาคารไอทาวเวอร์  ชัน15  ถนนวภิาวดีรังสิต  แขวงจตุจกัร  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ 02-554-9238-42      แฟกซ์ 02-554-9243      ทะเบียนเลขที 0107551000061
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2. นายสมโภชน์ อาหุนัย : กรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าทีบริหาร 
ชือ-สกุล นายสมโภชน์ อาหนุยั 
สัญชาต ิ ไทย  
อายุ 46 ปี 
ตาํแหน่งปัจจุบัน  กรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหาร และ 

 ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร  
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 41.17%    

ถือโดย : 
นายสมโภชน์  40.47 % และ  
คู่สมรส        0.70 % 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

 เป็นพีชายของ น.ส. สุภาภรณ์ อาหนุยั  (ผู้อํานวยการฝ่ายการเงิน) 
 เป็นคู่สมรสของ นางบลงัก้า ซูหลาน หวาง  (ผู้ อํานวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

และพฒันาระบบ) 
คุณวุฒกิารศกึษาสูงสุด  ปริญญาโท MBA, University of Pittsburgh, USA 

 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
หลกัสตูร Director Accreditation Program รุ่นที 60/2549 

ประสบการณ์ทาํงานช่วงระยะเวลา 5 ปี 
2551 - ปัจจุบัน บมจ.พลังงานบริสุทธิ 

- กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร 
ธุรกิจผลติและจําหน่ายไบโอดีเซลและธุรกิจผลิต
และจําหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน 

2552 - ปัจจุบัน - ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร 
2555 - ปัจจุบัน - ประธานเจ้าหน้าทีบริหารด้านการตลาด  

(รักษาการ) 
2554 - พ.ย. 2556 - ผู้ อํานวยการฝ่ายโรงงาน 
2552 - ปัจจุบัน บจก.วะตะแบก วินด์ 

- กรรมการบริษัท 
ธุรกิจผลติและจําหน่ายกระแสไฟฟ้า 
จากพลงังานลม 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอืน      
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทอืน 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยของบริษัทฯ 

ไม่มี 
1 บริษัท 
7 บริษัท 

วันทีได้รับแต่งตั งเป็นกรรมการ / จํานวนปีทีดํารงตาํแหน่งกรรมการ 4 มีนาคม 2552 /   5 ปี 1 เดือน 
 

 
 
 
 
 
 
 



020 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557 
บริษทั พลงังานบริสุทธิ จํากัด (มหาชน) 
Energy Absolute Public Company Limited 
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คํานิยามและคุณสมบัตกิรรมการอิสระของบริษัท 

 
1. ถือหุ้ นไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้ นทีมีสิทธิออกเสียงทั งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท ทั งนี  ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ทีเกียวข้อง ของกรรมการอิสระราย
นั นๆ ด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการทีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ทีปรึกษาทีได้รับเงินเดือนประจํา หรือผู้ มีอํานาจ
ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้ มี
อํานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั งนี ลกัษณะต้องห้าม
ดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีทีกรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือทีปรึกษา ของส่วนราชการ ซึงเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษทั 

3. ไม่เป็นบคุคลทีมีความสมัพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะทีเป็นบิดามารดา คู่
สมรส พีน้อง และบุตร รวมทั งคู่สมรสของบตุร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือบคุคล ทีจะได้รับ
การเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจ
ควบคมุของบริษทั ในลกัษณะทีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอสิระของตน รวมทั งไม่เป็นหรือเคยเป็น
ผู้ถือหุ้นทีมีนยั หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของผู้ ทีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะ ดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษทัย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคุม 
ของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นทีมีนัย ผู้ มีอํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสํานกังานสอบบญัชี ซึงมีผู้สอบบญัชี ของ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคุม ของบริษัทสงักดัอยู่ เว้นแต่จะได้
พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึงรวมถึงการให้บริการเป็นทีปรึกษากฎหมายหรือทีปรึกษาทางการเงิน 
ซึงได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มี
อํานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นทีมีนยั ผู้ มีอํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ ผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนั น
ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

7. ไม่เป็นกรรมการทีได้รับการแต่งตั งขึ นเพือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้น ซึงเป็นผู้
ทีเกียวข้องกบัผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

8. ไม่ประกอบกิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันทีมีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือ 
ไม่เป็นหุ้ นส่วนทีมีนัยในห้างหุ้ นส่วน หรือเป็นกรรมการทีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีปรึกษาทีรับ
เงนิเดือนประจํา หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1ของจํานวนหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทั งหมดของบริษัทอืน ซึงประกอบกิจการทีมี
สภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัทีมีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

9. ไม่มีลกัษณะอืนใดทีทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอสิระเกียวกบัการดําเนินงานของบริษัท 

บริษทั พลงังานบริสุทธิ จํากัด (มหาชน) 
Energy Absolute Public Company Limited 
888 อาคารไอทาวเวอร์  ชัน15  ถนนวภิาวดีรังสิต  แขวงจตุจกัร  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ 02-554-9238-42      แฟกซ์ 02-554-9243      ทะเบียนเลขที 0107551000061
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สิงทีส่งมาด้วยลําดับที 5 
ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที 6 

 

ประวัตกิรรมการเข้าใหม่ เพือเลือกตั งเป็นกรรมการอสิระในคณะกรรมการบริษัท 

 
พลตาํรวจเอกพัชรวาท วงษ์สุวรรณ : เสนอเพือเลือกตั งเป็นกรรมการบริษัท, และกรรมการอสิระ 
ชือ-สกุล  พลตํารวจเอกพชัรวาท วงษ์สวุรรณ 
สัญชาต ิ ไทย  
อายุ 66 ปี 
เสนอเพือเลือกตังเป็น 
 

 กรรมการบริษัท,  
 กรรมการอสิระ  

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 3,053,000  หุ้น (0.082 %) ณ วนัที 11 มีนาคม 2557 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

ไม่มี 

คุณวุฒกิารศกึษาสูงสุด  ปริญญาโท ศลิปศาสตร์มหาบณัฑิตมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 ปริญญาตรี โรงเรียนนายร้อยตํารวจ 
 โรงเรียนเตรียมทหาร 
 มธัยมศกึษา โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ ไมมี่ 
ประสบการณ์ทาํงานช่วงระยะเวลา 5 ปี 
2551 ผู้บญัชาการตํารวจแห่งชาติ  

19 ก.พ. 2556 - ปัจจุบัน บริษัทซีพีออลล์จํากดั (มหาชน)  
- กรรมการอสิระ  

ดําเนินธุรกิจร้านสะดวกซื อภายใต้เครืองหมาย 
การค้า 7-Eleven และให้สิทธิแก่ผู้ ค้าปลีกรายอืน ในการ
ดําเนินธุรกิจในประเทศไทย และลงทนุ ในธุรกิจสนบัสนนุ
ธุรกิจร้านค้าสะดวก รวมถงึการลงทนุในธุรกิจศนูย์
จําหน่ายสินค้า 
แบบชําระเงินสดและบริการตนเองภายใต้ชือ "แม็คโคร" 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอืน     
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทอืน 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยของบริษัทฯ 

1 บริษัท 
ไม่มี 
ไม่มี 

คุณสมบัตติามคํานิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ครบถ้วน 
 



021บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำากัด (มหาชน)
บริษทั พลงังานบริสุทธิ จํากัด (มหาชน) 
Energy Absolute Public Company Limited 
888 อาคารไอทาวเวอร์  ชัน15  ถนนวภิาวดีรังสิต  แขวงจตุจกัร  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ 02-554-9238-42      แฟกซ์ 02-554-9243      ทะเบียนเลขที 0107551000061
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คํานิยามและคุณสมบัตกิรรมการอิสระของบริษัท 

 
1. ถือหุ้ นไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้ นทีมีสิทธิออกเสียงทั งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท ทั งนี  ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ทีเกียวข้อง ของกรรมการอิสระราย
นั นๆ ด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการทีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ทีปรึกษาทีได้รับเงินเดือนประจํา หรือผู้ มีอํานาจ
ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้ มี
อํานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั งนี ลกัษณะต้องห้าม
ดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีทีกรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือทีปรึกษา ของส่วนราชการ ซึงเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษทั 

3. ไม่เป็นบคุคลทีมีความสมัพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะทีเป็นบิดามารดา คู่
สมรส พีน้อง และบุตร รวมทั งคู่สมรสของบตุร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือบคุคล ทีจะได้รับ
การเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจ
ควบคมุของบริษทั ในลกัษณะทีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอสิระของตน รวมทั งไม่เป็นหรือเคยเป็น
ผู้ถือหุ้นทีมีนยั หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของผู้ ทีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะ ดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษทัย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคุม 
ของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นทีมีนัย ผู้ มีอํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสํานกังานสอบบญัชี ซึงมีผู้สอบบญัชี ของ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคุม ของบริษัทสงักดัอยู่ เว้นแต่จะได้
พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึงรวมถึงการให้บริการเป็นทีปรึกษากฎหมายหรือทีปรึกษาทางการเงิน 
ซึงได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มี
อํานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นทีมีนยั ผู้ มีอํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ ผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนั น
ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

7. ไม่เป็นกรรมการทีได้รับการแต่งตั งขึ นเพือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้น ซึงเป็นผู้
ทีเกียวข้องกบัผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

8. ไม่ประกอบกิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันทีมีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือ 
ไม่เป็นหุ้ นส่วนทีมีนัยในห้างหุ้ นส่วน หรือเป็นกรรมการทีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีปรึกษาทีรับ
เงนิเดือนประจํา หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1ของจํานวนหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทั งหมดของบริษัทอืน ซึงประกอบกิจการทีมี
สภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัทีมีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

9. ไม่มีลกัษณะอืนใดทีทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอสิระเกียวกบัการดําเนินงานของบริษัท 

บริษทั พลงังานบริสุทธิ จํากัด (มหาชน) 
Energy Absolute Public Company Limited 
888 อาคารไอทาวเวอร์  ชัน15  ถนนวภิาวดีรังสิต  แขวงจตุจกัร  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ 02-554-9238-42      แฟกซ์ 02-554-9243      ทะเบียนเลขที 0107551000061
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สิงทีส่งมาด้วยลําดับที 5 
ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที 6 

 

ประวัตกิรรมการเข้าใหม่ เพือเลือกตั งเป็นกรรมการอสิระในคณะกรรมการบริษัท 

 
พลตาํรวจเอกพัชรวาท วงษ์สุวรรณ : เสนอเพือเลือกตั งเป็นกรรมการบริษัท, และกรรมการอสิระ 
ชือ-สกุล  พลตํารวจเอกพชัรวาท วงษ์สวุรรณ 
สัญชาต ิ ไทย  
อายุ 66 ปี 
เสนอเพือเลือกตังเป็น 
 

 กรรมการบริษัท,  
 กรรมการอสิระ  

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 3,053,000  หุ้น (0.082 %) ณ วนัที 11 มีนาคม 2557 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

ไม่มี 

คุณวุฒกิารศกึษาสูงสุด  ปริญญาโท ศลิปศาสตร์มหาบณัฑิตมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 ปริญญาตรี โรงเรียนนายร้อยตํารวจ 
 โรงเรียนเตรียมทหาร 
 มธัยมศกึษา โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ ไมมี่ 
ประสบการณ์ทาํงานช่วงระยะเวลา 5 ปี 
2551 ผู้บญัชาการตํารวจแห่งชาติ  

19 ก.พ. 2556 - ปัจจุบัน บริษัทซีพีออลล์จํากดั (มหาชน)  
- กรรมการอสิระ  

ดําเนินธุรกิจร้านสะดวกซื อภายใต้เครืองหมาย 
การค้า 7-Eleven และให้สิทธิแก่ผู้ ค้าปลีกรายอืน ในการ
ดําเนินธุรกิจในประเทศไทย และลงทนุ ในธุรกิจสนบัสนนุ
ธุรกิจร้านค้าสะดวก รวมถงึการลงทนุในธุรกิจศนูย์
จําหน่ายสินค้า 
แบบชําระเงินสดและบริการตนเองภายใต้ชือ "แม็คโคร" 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอืน     
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทอืน 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยของบริษัทฯ 

1 บริษัท 
ไม่มี 
ไม่มี 

คุณสมบัตติามคํานิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ครบถ้วน 
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สิงทีส่งมาด้วยลําดับที 6 
ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที 9 

การแต่งตั งผู้สอบบญัชีและกําหนดค่าตอบแทน 
  

จากการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบครั งที  9/2556 เมือวันที  17 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการตรวจสอบ  
ได้ประชมุพิจารณาคดัเลือกผู้สอบบญัชีของบริษัทในปี 2557 มีสาระสําคญัสรุปได้ดงันี  
1. ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที กจ. 39/2548 เรืองหลกัเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการ 

รายงานการเปิดเผยข้อมลูเกียวกบัฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท ทีออกหลกัทรัพย์ (ฉบบัที 20) 
กําหนดให้บริษัทจดัให้มีการหมนุเวียนผู้สอบบญัชี หากผู้สอบบญัชีดงักล่าวปฏิบตัิหน้าทีมาแล้ว 5 รอบปีบญัชี 
ติดต่อกนัโดยการหมนุเวียนไม่จําเป็นต้องเปลียนบริษัทผู้สอบบญัชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั งผู้สอบบญัชีรายอืนๆ ใน
สํานกังานตรวจสอบบญัชีนั นแทนผู้สอบบญัชีรายเดิมได้ จากข้อกําหนดดงักล่าว และเพือให้เป็นไปตามหลกัการ 
กํากบัดแูลกิจการทีดีและความโปร่งใส ทีประชมุคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรให้เปลียนบริษัทผู้สอบบญัชี สําหรับปี 2557 

2. ในการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบญัชีเพือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ทีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา 
อย่างละเอียดรอบคอบแล้ว โดยคํานึงถึง คุณสมบัติของผู้สอบบัญชี ทีจะต้องมีตามกฎหมาย ความเป็นอิสระ ความรู้ 
ความสามารถ ความพร้อมของบคุลากร ระยะเวลาทีจําเป็นต้องใช้ในการปฏิบตัิงานสอบทาน/ตรวจสอบ ความเหมาะสม ของ
ค่าธรรมเนียมบริการงานสอบบญัชี  เงือนไขและค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง อย่างครบถ้วนแล้ว เห็นควรให้เสนอ บริษัท  
เอน็พีเอส สยาม สอบบญัชี จํากดั เป็นบริษัทสอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อย สําหรับปี 2557 และกําหนดค่าสอบบญัชี
รวมสําหรับปีบญัชี 2557 เป็นจํานวนเงิน 1,900,000 บาท (หนึงล้านเก้าแสนบาทถ้วน) และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง       
ไม่เกิน 10 % ของค่าสอบบญัชี สําหรับผู้สอบบญัชีของบริษทั มีรายละเอียดดงัต่อไปนี  

 นางสาวมะลิวรรณ พาหุวฒันกร ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบยีนเลขที 4701 และ/หรือ  
 นายมานิตย์ วรกิจจาภรณ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที 7326  

ตารางดังต่อไปนี แสดงการเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง 

รายการ ปี 2557 (นําเสนอเพือพิจารณา) ปี 2556 
บริษัทสอบบัญชี บริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบญัชี จํากดั สํานกังาน ปีติเสวี 
ผู้สอบบัญช ี
 

 นางสาวมะลิวรรณ พาหุวฒันกร ผู้สอบบญัชีรับ
อนญุาตทะเบียนเลขที 4701 และ/หรือ  

 นายมานิตย์ วรกิจจาภรณ์ ผู้สอบบญัชีรับ
อนุญาตทะเบียนเลขที 7326 

 นางสาวชวนา วิวฒัน์พนชาติ 
    ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที 4712 และ/หรือ  
 นางสาววนัเพ็ญ อุ่นเรือน ผู้สอบบญัชีอนุญาต

เลขที 7750 
ค่าสอบบญัชีของบริษัทฯ 
และบริษัทย่อย 

จํานวนเงิน 1,900,000.-  บาท/ปี และ ค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีเกียวข้องไมเ่กิน 10 % ของคา่สอบบญัชี 

จํานวนเงิน 2,147,000 บาท/ปี 

นอกจากนี  คณะกรรมการตรวจสอบได้ตรวจสอบแล้วว่า ผู้ตรวจสอบบญัชีทีถูกเสนอชือนั น ไม่มีความสมัพนัธ์ หรือมีส่วนได้เสีย  กบับริษัท/
บริษัทย่อย/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
ในการประชมุคณะกรรมการบริษัท ครั งที 2/2557 เมือวนัที 11 มีนาคม 2557 ทีประชุมได้มีมติให้เสนอต่อทีประชุมสามญัผู้ถือ
หุ้นประจําปี 2557 เพือพจิารณาอนมุตัิแต่งตั งผู้สอบบญัชี และกําหนดค่าสอบบญัชีและค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องของบริษัทฯ
และบริษัทย่อยสําหรับปี 2557 ตามทีได้เสนอข้างต้น 
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สิงทีส่งมาด้วยลําดับที 7 
 

ข้อบงัคบัของบริษัทในส่วนทีเกียวข้องกบัการประชุมผู้ ถือหุ้น 

หมวดที 5 
คณะกรรมการ 

ข้อ 16. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพือดําเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน แต่
ไม่เกินสิบห้าคน (15) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึงหนึงของจํานวนกรรมการทั งหมดจะต้องมีถินทีอยู่ใน
ประเทศไทย กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้ 

 

ข้อ 17. ให้ทีประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั งกรรมการบริษทัตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัต่อไปนี  
(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึง (1) หุ้นต่อหนึง (1) เสียง 
(2) ผู้ ถือหุ้ นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงทีมีอยู่ทั งหมดตาม (1) เลือกตั งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได้ กรณีเลือกหลายบคุคลเป็นกรรมการจะแบง่คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
(3) บคุคลทีได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามลําดบัลงมา เป็นผู้ ได้รับการเลือกตั งเป็นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการ

ทีจะพงึมีหรือจะพงึเลือกตั งในครั งนั น  ในกรณีทีบคุคลซึงได้รับการเลือกตั งในลําดบัถดัลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากนัเกินจํานวนกรรมการทีจะพงึมีหรือจะพงึเลือกตั งในครั งนั น ให้ประธานในทีประชมุเป็นผู้ออกเสียงชี ขาด 

 

ข้อ 18. ในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีทุกครั ง ให้กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหนึงในสาม (1/3) ของจํานวน
กรรมการในขณะนั น ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ทีสุดกับ
ส่วนหนึงในสาม (1/3) กรรมการซึงพ้นจากตําแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลบัเข้ามารับตําแหน่งอีกก็ได้ 

 กรรมการทีจะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรก และปีทีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนั น ให้จับฉลากกัน ส่วนปี
หลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนทีอยู่ในตําแหน่งนานทีสดุนั นเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง 

 
ข้อ 19. นอกจากการพ้นตําแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตําแหน่งเมือ 

(1)  ตาย 
(2)   ลาออก 
(3) ขาดคุณสมบัติ  หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัด หรือกฎหมายว่าด้วย

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
(4) ทีประชุมผู้ ถือหุ้นลงมติให้ออกตาม ข้อ 21. 
(5) ศาลมีคําสังให้ออก 
 

หมวดที 6 
การประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจําปีภายในสี (4) เดือน นบัแต่วนัสิ นสุด
ของรอบปีบญัชีของบริษัท 
การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอืนนอกจากวรรคหนึง ให้เรียกว่าการประชมุวิสามญั โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้
ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมือใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร 
ผู้ถือหุ้นซึงมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึงในห้า (1/5) ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ทั งหมด หรือผู้ ถือหุ้นจํานวน
ไม่น้อยกว่ายีสิบห้า (25) คน ซึงมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึงในสิบ (1/10) ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้
ทั งหมดจะเข้าชือกันทําหนงัสือ ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมือใดก็ได้ แต่
ต้องระบเุหตผุลในการทีขอให้เรียกประชมุไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี  คณะกรรมการต้องจดั
ให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นภายในหนึง (1) เดือน นบัแต่วนัทีได้รับหนงัสือนั นจากผู้ ถือหุ้นดงักล่าว 
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สิงทีส่งมาด้วยลําดับที 6 
ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที 9 

การแต่งตั งผู้สอบบญัชีและกําหนดค่าตอบแทน 
  

จากการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบครั งที  9/2556 เมือวันที  17 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการตรวจสอบ  
ได้ประชมุพิจารณาคดัเลือกผู้สอบบญัชีของบริษัทในปี 2557 มีสาระสําคญัสรุปได้ดงันี  
1. ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที กจ. 39/2548 เรืองหลกัเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการ 

รายงานการเปิดเผยข้อมลูเกียวกบัฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท ทีออกหลกัทรัพย์ (ฉบบัที 20) 
กําหนดให้บริษัทจดัให้มีการหมนุเวียนผู้สอบบญัชี หากผู้สอบบญัชีดงักล่าวปฏิบตัิหน้าทีมาแล้ว 5 รอบปีบญัชี 
ติดต่อกนัโดยการหมนุเวียนไม่จําเป็นต้องเปลียนบริษัทผู้สอบบญัชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั งผู้สอบบญัชีรายอืนๆ ใน
สํานกังานตรวจสอบบญัชีนั นแทนผู้สอบบญัชีรายเดิมได้ จากข้อกําหนดดงักล่าว และเพือให้เป็นไปตามหลกัการ 
กํากบัดแูลกิจการทีดีและความโปร่งใส ทีประชมุคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรให้เปลียนบริษัทผู้สอบบญัชี สําหรับปี 2557 

2. ในการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบญัชีเพือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ทีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา 
อย่างละเอียดรอบคอบแล้ว โดยคํานึงถึง คุณสมบัติของผู้สอบบัญชี ทีจะต้องมีตามกฎหมาย ความเป็นอิสระ ความรู้ 
ความสามารถ ความพร้อมของบคุลากร ระยะเวลาทีจําเป็นต้องใช้ในการปฏิบตัิงานสอบทาน/ตรวจสอบ ความเหมาะสม ของ
ค่าธรรมเนียมบริการงานสอบบญัชี  เงือนไขและค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง อย่างครบถ้วนแล้ว เห็นควรให้เสนอ บริษัท  
เอน็พีเอส สยาม สอบบญัชี จํากดั เป็นบริษัทสอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อย สําหรับปี 2557 และกําหนดค่าสอบบญัชี
รวมสําหรับปีบญัชี 2557 เป็นจํานวนเงิน 1,900,000 บาท (หนึงล้านเก้าแสนบาทถ้วน) และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง       
ไม่เกิน 10 % ของค่าสอบบญัชี สําหรับผู้สอบบญัชีของบริษทั มีรายละเอียดดงัต่อไปนี  

 นางสาวมะลิวรรณ พาหุวฒันกร ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบยีนเลขที 4701 และ/หรือ  
 นายมานิตย์ วรกิจจาภรณ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที 7326  

ตารางดังต่อไปนี แสดงการเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง 

รายการ ปี 2557 (นําเสนอเพือพิจารณา) ปี 2556 
บริษัทสอบบัญชี บริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบญัชี จํากดั สํานกังาน ปีติเสวี 
ผู้สอบบัญช ี
 

 นางสาวมะลิวรรณ พาหุวฒันกร ผู้สอบบญัชีรับ
อนญุาตทะเบียนเลขที 4701 และ/หรือ  

 นายมานิตย์ วรกิจจาภรณ์ ผู้สอบบญัชีรับ
อนุญาตทะเบียนเลขที 7326 

 นางสาวชวนา วิวฒัน์พนชาติ 
    ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที 4712 และ/หรือ  
 นางสาววนัเพ็ญ อุ่นเรือน ผู้สอบบญัชีอนุญาต

เลขที 7750 
ค่าสอบบญัชีของบริษัทฯ 
และบริษัทย่อย 

จํานวนเงิน 1,900,000.-  บาท/ปี และ ค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีเกียวข้องไมเ่กิน 10 % ของคา่สอบบญัชี 

จํานวนเงิน 2,147,000 บาท/ปี 

นอกจากนี  คณะกรรมการตรวจสอบได้ตรวจสอบแล้วว่า ผู้ตรวจสอบบญัชีทีถูกเสนอชือนั น ไม่มีความสมัพนัธ์ หรือมีส่วนได้เสีย  กบับริษัท/
บริษัทย่อย/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
ในการประชมุคณะกรรมการบริษัท ครั งที 2/2557 เมือวนัที 11 มีนาคม 2557 ทีประชุมได้มีมติให้เสนอต่อทีประชุมสามญัผู้ถือ
หุ้นประจําปี 2557 เพือพจิารณาอนมุตัิแต่งตั งผู้สอบบญัชี และกําหนดค่าสอบบญัชีและค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องของบริษัทฯ
และบริษัทย่อยสําหรับปี 2557 ตามทีได้เสนอข้างต้น 
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บริษทั พลงังานบริสุทธิ จํากัด (มหาชน) 
Energy Absolute Public Company Limited 
888 อาคารไอทาวเวอร์  ชัน15  ถนนวภิาวดีรังสิต  แขวงจตุจกัร  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ 02-554-9238-42      แฟกซ์ 02-554-9243      ทะเบียนเลขที 0107551000061

 
หน้าที 25/45

 

(จ) การเพิมหรือลดทนุจดทะเบียนของบริษัท 
(ฉ)  การเลิกบริษัท 
(ช)  การออกหุ้นกู้ของบริษทั 
(ซ)  การควบรวมกิจการบริษทักบับริษัทอืน 
 

ข้อ 37.  กิจการทีประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีพงึเรียกประชมุมีดงันี  
(1)  พิจารณารายงานของคณะกรรมการทีแสดงถงึกิจการของบริษัทในรอบปีทีผ่านมา 
(2)  พิจารณาอนมุตัิงบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุ 
(3)  พิจารณาอนมุตัิจดัสรรเงินกําไร และการจ่ายเงินปันผล 
(4)  พิจารณาเลือกตั งกรรมการใหม่แทนกรรมการทีพ้นจากตําแหน่งตามวาระ และกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
(5)  พิจารณาแต่งตั งผู้สอบบญัชีและกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบญัชี และ 
(6)  กิจการอืนๆ 
 

ข้อ 42. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอืนนอกจากเงินกําไร ในกรณีทีบริษัทยังมียอดขาดทนุสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงิน
ปันผลเงินปันผล ให้แบ่งตามจํานวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กนั โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนมุตัิจากทีประชุมผู้ ถือหุ้น
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แกผู่้ถือหุ้นได้เป็นครั งคราว เมือเห็นว่าบริษัทมีผลกําไรสมควร
พอทีจะทําเช่นนั น และเมือได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว 
ให้ทีประชุมผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุผู้ ถือหุ้นคราวต่อไป 

 การจ่ายเงินปันผลให้กระทําภายในหนึง (1) เดือน นบัแต่วนัทีทีประชุมผู้ ถือหุ้น หรือทีประชุมคณะกรรมการลงมติ
แล้วแต่กรณี ทั งนี  ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ ถือหุ้ นและให้ลงโฆษณาคําบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั นใน
หนงัสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกนัไม่น้อยกว่าสาม (3) วนัด้วย 

 
ข้อ 43. บริษัทต้องจดัสรรกําไรสุทธิประจําปีส่วนหนึงไว้เป็นทนุสํารองไม่น้อยกวา่ร้อยละห้า (5) ของกําไรสุทธิประจําปี  หกั

ด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี จะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจด
ทะเบียน   

 
ข้อ 44. ผู้สอบบญัชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนกังาน ลกูจ้าง หรือผู้ ดํารงตําแหน่งหน้าทีใดๆ ของบริษัท 
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ข้อ 33. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทําเป็นหนงัสือนดัประชุมโดยระบสุถานที วนั เวลา ระเบียบวาระ

การประชมุ และเรืองทีจะเสนอต่อทีประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรืองทีจะ
เสนอเพือทราบ เพืออนุมติั หรือเพือพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั งความเห็นของคณะกรรมการในเรืองดังกล่าว 
และจดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั งนี  ให้ลงโฆษณาคําบอก
กล่าวนดัประชมุในหนงัสือพิมพ์ก่อนวนัประชมุไมน้่อยกว่าสาม (3) วนั เป็นเวลาติดต่อกนัไมน้่อยกว่าสาม (3) วนั 
ทั งนี  สถานทีทีจะใช้เป็นทีประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นทีตั งสํานักงานใหญ่ของบริษัท หรือทีอืนใดตามที
คณะกรรมการจะกําหนดก็ได้ 
 

ข้อ 34. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชมุไม่น้อยกวา่ยีสิบห้า (25) คน 
หรือไม่น้อยกว่ากึงหนึงของจํานวนผู้ ถือหุ้นทั งหมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึงในสาม (1/3) ของ
จํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้แล้วทั งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชมุ 
ในกรณีทีปรากฏว่าการประชมุผู้ ถือหุ้นครั งใด เมือล่วงเวลานดัไปแล้วถึงหนึง (1) ชัวโมง จํานวนผู้ ถือหุ้นซึงมาเข้า
ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามทีกําหนดไว้ในวรรคหนึง หากว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือ
หุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชุมผู้ ถือหุ้นนั นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ 
ให้นดัประชุมใหม่ และในกรณีนี ให้ส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนั ก่อนวนัประชุม ใน
การประชมุครั งหลงันี ไม่บงัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชุม 
 

ข้อ 35. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานทีประชุมผู้ ถือหุ้น ในกรณีทีประธานกรรมการไม่อยู่ในทีประชุมหรือไม่สามารถ
ปฏิบตัิหน้าทีได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในทีประชมุ ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที
ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าทีได้ ให้ทีประชุมเลือกผู้ ถือหุ้นซึงมาประชุมคนใดคนหนึงมาเป็นประธานในที
ประชุมดงักล่าว 

ข้อ 36. ในการออกเสียงลงคะแนนในทีประชุมผู้ ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึงมีเสียงหนึง และผู้ ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็น
พิเศษในเรืองใด ผู้ ถือหุ้นคนนั นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรืองนั น นอกจากการออกเสียงเลือกตั งกรรมการ 
และมติของทีประชมุผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี  
(1)   ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง

เท่ากนั ให้ประธานในทีประชุมออกเสียงเพิมขึ นอีกเสียงหนึงเป็นเสียงชี ขาด 
(2)   ในกรณีดังต่อไปนี  ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี (3/4) ของจํานวนเสียงทั งหมดของผู้ถือหุ้ น 

ซึงมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
(ก)  การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั งหมดหรือบางส่วนทีสําคญัให้แก่บคุคลอืน 
(ข)  การซื อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษทัมหาชนอืนมาเป็นของบริษทั 
(ค)  การทํา แก้ไข หรือยกเลิกสญัญาเกียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททั งหมดหรือบางส่วนทีสําคญั การ

มอบหมายให้บุคคลอืนใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอืนโดยมี
วตัถปุระสงค์เพือการแบง่ผลกําไรขาดทนุกนั 

(ง)  การแก้ไขเพิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท 
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(จ) การเพิมหรือลดทนุจดทะเบียนของบริษัท 
(ฉ)  การเลิกบริษัท 
(ช)  การออกหุ้นกู้ของบริษทั 
(ซ)  การควบรวมกิจการบริษทักบับริษัทอืน 
 

ข้อ 37.  กิจการทีประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีพงึเรียกประชมุมีดงันี  
(1)  พิจารณารายงานของคณะกรรมการทีแสดงถงึกิจการของบริษัทในรอบปีทีผ่านมา 
(2)  พิจารณาอนมุตัิงบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุ 
(3)  พิจารณาอนมุตัิจดัสรรเงินกําไร และการจ่ายเงินปันผล 
(4)  พิจารณาเลือกตั งกรรมการใหม่แทนกรรมการทีพ้นจากตําแหน่งตามวาระ และกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
(5)  พิจารณาแต่งตั งผู้สอบบญัชีและกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบญัชี และ 
(6)  กิจการอืนๆ 
 

ข้อ 42. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอืนนอกจากเงินกําไร ในกรณีทีบริษัทยังมียอดขาดทนุสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงิน
ปันผลเงินปันผล ให้แบ่งตามจํานวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กนั โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนมุตัิจากทีประชุมผู้ ถือหุ้น
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แกผู่้ถือหุ้นได้เป็นครั งคราว เมือเห็นว่าบริษัทมีผลกําไรสมควร
พอทีจะทําเช่นนั น และเมือได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว 
ให้ทีประชุมผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุผู้ ถือหุ้นคราวต่อไป 

 การจ่ายเงินปันผลให้กระทําภายในหนึง (1) เดือน นบัแต่วนัทีทีประชุมผู้ ถือหุ้น หรือทีประชุมคณะกรรมการลงมติ
แล้วแต่กรณี ทั งนี  ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ ถือหุ้ นและให้ลงโฆษณาคําบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั นใน
หนงัสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกนัไม่น้อยกว่าสาม (3) วนัด้วย 

 
ข้อ 43. บริษัทต้องจดัสรรกําไรสุทธิประจําปีส่วนหนึงไว้เป็นทนุสํารองไม่น้อยกวา่ร้อยละห้า (5) ของกําไรสุทธิประจําปี  หกั

ด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี จะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจด
ทะเบียน   

 
ข้อ 44. ผู้สอบบญัชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนกังาน ลกูจ้าง หรือผู้ ดํารงตําแหน่งหน้าทีใดๆ ของบริษัท 
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ผู้เข้าร่วมประชุม เอกสารหรือหลักฐาน 
2. นิตบุิคคล  ใบลงทะเบียน 

1.1 นิตบุิคคลทีจดทะเบียนในประเทศไทย 
หมายเหต ุในกรณีของสําเนาเอกสารจะต้อง

มี ก า ร รั บ ร อ ง สํ า เ น า ถู ก ต้ อ ง โ ด ย ก ร ร ม ก า ร 
ผู้ มีอํานาจลงนาม พร้อมตราประทบับริษัท 

 หนงัสือรับรองนิติบุคคลออกให้ไม่เกิน 30 วนั โดยกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์  

 บตัรประจําตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของ
กรรมการผู้ มีอํานาจในหนงัสือรับรองนิติบุคคล 

 หนังสือมอบฉันทะ ซึงได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลง
ลายมือชือผู้มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉันทะ  

 หากมี การเป ลี ย นชื อห รือนาม สกุล  ใ ห้แสด งหลัก ฐานการ
เปลียนแปลงนั นด้วย 

 บตัรประจําตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของ
ผู้ รับมอบฉนัทะ 

1.2 นิตบุิคคลทีจดทะเบียนในต่างประเทศ 
หมายเหต ุในกรณีของสําเนาเอกสารจะต้อง

มี ก า ร รั บ ร อ ง สํ า เ น า ถู ก ต้ อ ง โ ด ย ก ร ร ม ก า ร 
ผู้ มีอํานาจลงนาม พร้อมตราประทับบริษัท และ
หากเป็นเอกสารทีจัดทําขึ นในต่างประเทศ ควรมี
การรับรองลายมือชือโดยโนตารีพบับลิค 

 หนงัสือรับรองนิติบคุคล  
 บตัรประจําตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของ

กรรมการผู้ มีอํานาจในหนงัสือรับรองนิติบุคคล 
 หนังสือมอบฉันทะ ซึงได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลง

ลายมือชือผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉันทะ  
 หากมี การเป ลี ย นชื อห รือนาม สกุล  ใ ห้แสด งหลัก ฐานการ

เปลียนแปลงนั นด้วย 
 บตัรประจําตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของ

ผู้ รับมอบฉนัทะ 
กรณีมอบฉันทะ (ในกรณีของสําเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสําเนาถกูต้อง) 
 หนงัสือมอบฉนัทะซึงได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วนและลงลายมือชือผู้มอบฉันทะและผู้ รับมอบฉนัทะ 
 สําเนาหนงัสือรับรองและลงลายมือชือรับรองโดยผู้ มีอํานาจของนิติบคุคลของผู้มอบฉนัทะ  
 สําเนาบตัรประชาชน หรือบตัรข้าราชการ หรือใบอนญุาตขบัขีของผู้ รับมอบฉนัทะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษทั พลงังานบริสุทธิ จํากัด (มหาชน) 
Energy Absolute Public Company Limited 
888 อาคารไอทาวเวอร์  ชัน15  ถนนวภิาวดีรังสิต  แขวงจตุจกัร  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ 02-554-9238-42      แฟกซ์ 02-554-9243      ทะเบียนเลขที 0107551000061

 
หน้าที 26/45

 

 

สิงทีส่งมาด้วยลําดับที 8 
 

ข้อปฏิบตัิสําหรับการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 

 
ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เรือง ข้อพึงปฏิบตัิสาหรับการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นของ

บริษัทจดทะเบียน ลงวนัที 19 กมุภาพนัธ์ 2542 โดยมีวตัถปุระสงค์เพือให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบตัิทีดี ซึงจะเป็น
การสร้างความเชือมันให้เกิดขึ นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทนุ และผู้ ทีเกียวข้องกบัทกุฝ่าย และเพือให้การประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัท      
จดทะเบยีนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเห็นควรกําหนดให้มีการตรวจสอบ
เอกสาร หรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นทีมีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพือให้ผู้ ถือหุ้นยดึถือปฏิบตัิตอ่ไป 
ทั งนี  เนืองจากผู้ ถือหุ้นบางรายอาจยงัไม่คุ้นเคยกบัข้อพงึปฏิบตัิทีนํามาใช้ในการประชมุผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิทีจะ
ผ่อนผนัการยืนเอกสาร หรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นทีมีสิทธิเข้าร่วมประชมุแต่ละรายตามที
บริษัทฯ จะพจิารณาเห็นเหมาะสม 
 

 เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม 
บริษัทฯ ใคร่ขอให้ผู้ถือหุ้นแสดงหลกัฐานและปฏิบตัิในการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น ดงัต่อไปนี  

 

ผู้เข้าร่วมประชุม เอกสารหรือหลักฐาน 
1. บุคคลธรรมดา  ใบลงทะเบียน 

1.1 ผู้ถือหุ้นทีมีสัญชาตไิทย  
 

 บัตรประจําตัวของผู้ ถือหุ้ น (บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตร
ข้าราชการ หรือบตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ)  

 หากมี การเป ลี ย นชื อห รือนาม สกุล  ใ ห้แสด งหลัก ฐานการ
เปลียนแปลงนั นด้วย 

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ  ใบสําคญัประจําตวัคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารใช้
แทนหนงัสือเดินทางทียงัไม่หมดอาย ุ 

กรณีมอบฉันทะ (ในกรณีของสําเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสําเนาถกูต้อง) 
 หนงัสือมอบฉนัทะซึงได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วนและลงลายมือชือผู้มอบฉันทะและผู้ รับมอบฉนัทะ 
 สําเนาบตัรประจําตวัของผู้ ถือหุ้นหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีผู้ รับมอบฉนัทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉนัทะ  
 บตัรประจําตวัประชาชน ใบขบัขี หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีผู้ รับมอบฉนัทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้ รับมอบฉันทะ 
 



027บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำากัด (มหาชน)
บริษทั พลงังานบริสุทธิ จํากัด (มหาชน) 
Energy Absolute Public Company Limited 
888 อาคารไอทาวเวอร์  ชัน15  ถนนวภิาวดีรังสิต  แขวงจตุจกัร  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ 02-554-9238-42      แฟกซ์ 02-554-9243      ทะเบียนเลขที 0107551000061

 
หน้าที 27/45

 

ผู้เข้าร่วมประชุม เอกสารหรือหลักฐาน 
2. นิตบุิคคล  ใบลงทะเบียน 

1.1 นิตบุิคคลทีจดทะเบียนในประเทศไทย 
หมายเหต ุในกรณีของสําเนาเอกสารจะต้อง

มี ก า ร รั บ ร อ ง สํ า เ น า ถู ก ต้ อ ง โ ด ย ก ร ร ม ก า ร 
ผู้ มีอํานาจลงนาม พร้อมตราประทบับริษัท 

 หนงัสือรับรองนิติบุคคลออกให้ไม่เกิน 30 วนั โดยกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์  

 บตัรประจําตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของ
กรรมการผู้ มีอํานาจในหนงัสือรับรองนิติบุคคล 

 หนังสือมอบฉันทะ ซึงได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลง
ลายมือชือผู้มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉันทะ  

 หากมี การเป ลี ย นชื อห รือนาม สกุล  ใ ห้แสด งหลัก ฐานการ
เปลียนแปลงนั นด้วย 

 บตัรประจําตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของ
ผู้ รับมอบฉนัทะ 

1.2 นิตบุิคคลทีจดทะเบียนในต่างประเทศ 
หมายเหต ุในกรณีของสําเนาเอกสารจะต้อง

มี ก า ร รั บ ร อ ง สํ า เ น า ถู ก ต้ อ ง โ ด ย ก ร ร ม ก า ร 
ผู้ มีอํานาจลงนาม พร้อมตราประทับบริษัท และ
หากเป็นเอกสารทีจัดทําขึ นในต่างประเทศ ควรมี
การรับรองลายมือชือโดยโนตารีพบับลิค 

 หนงัสือรับรองนิติบคุคล  
 บตัรประจําตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของ

กรรมการผู้ มีอํานาจในหนงัสือรับรองนิติบุคคล 
 หนังสือมอบฉันทะ ซึงได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลง

ลายมือชือผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉันทะ  
 หากมี การเป ลี ย นชื อห รือนาม สกุล  ใ ห้แสด งหลัก ฐานการ

เปลียนแปลงนั นด้วย 
 บตัรประจําตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของ

ผู้ รับมอบฉนัทะ 
กรณีมอบฉันทะ (ในกรณีของสําเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสําเนาถกูต้อง) 
 หนงัสือมอบฉนัทะซึงได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วนและลงลายมือชือผู้มอบฉันทะและผู้ รับมอบฉนัทะ 
 สําเนาหนงัสือรับรองและลงลายมือชือรับรองโดยผู้ มีอํานาจของนิติบคุคลของผู้มอบฉนัทะ  
 สําเนาบตัรประชาชน หรือบตัรข้าราชการ หรือใบอนญุาตขบัขีของผู้ รับมอบฉนัทะ 
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สิงทีส่งมาด้วยลําดับที 8 
 

ข้อปฏิบตัิสําหรับการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 

 
ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เรือง ข้อพึงปฏิบตัิสาหรับการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นของ

บริษัทจดทะเบียน ลงวนัที 19 กมุภาพนัธ์ 2542 โดยมีวตัถปุระสงค์เพือให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบตัิทีดี ซึงจะเป็น
การสร้างความเชือมันให้เกิดขึ นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทนุ และผู้ ทีเกียวข้องกบัทกุฝ่าย และเพือให้การประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัท      
จดทะเบยีนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเห็นควรกําหนดให้มีการตรวจสอบ
เอกสาร หรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นทีมีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพือให้ผู้ ถือหุ้นยดึถือปฏิบตัิตอ่ไป 
ทั งนี  เนืองจากผู้ ถือหุ้นบางรายอาจยงัไม่คุ้นเคยกบัข้อพงึปฏิบตัิทีนํามาใช้ในการประชมุผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิทีจะ
ผ่อนผนัการยืนเอกสาร หรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นทีมีสิทธิเข้าร่วมประชมุแต่ละรายตามที
บริษัทฯ จะพจิารณาเห็นเหมาะสม 
 

 เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม 
บริษัทฯ ใคร่ขอให้ผู้ถือหุ้นแสดงหลกัฐานและปฏิบตัิในการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น ดงัต่อไปนี  

 

ผู้เข้าร่วมประชุม เอกสารหรือหลักฐาน 
1. บุคคลธรรมดา  ใบลงทะเบียน 

1.1 ผู้ถือหุ้นทีมีสัญชาตไิทย  
 

 บัตรประจําตัวของผู้ ถือหุ้ น (บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตร
ข้าราชการ หรือบตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ)  

 หากมี การเป ลี ย นชื อห รือนาม สกุล  ใ ห้แสด งหลัก ฐานการ
เปลียนแปลงนั นด้วย 

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ  ใบสําคญัประจําตวัคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารใช้
แทนหนงัสือเดินทางทียงัไม่หมดอาย ุ 

กรณีมอบฉันทะ (ในกรณีของสําเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสําเนาถกูต้อง) 
 หนงัสือมอบฉนัทะซึงได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วนและลงลายมือชือผู้มอบฉันทะและผู้ รับมอบฉนัทะ 
 สําเนาบตัรประจําตวัของผู้ ถือหุ้นหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีผู้ รับมอบฉนัทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉนัทะ  
 บตัรประจําตวัประชาชน ใบขบัขี หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีผู้ รับมอบฉนัทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้ รับมอบฉันทะ 
 



028 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557 
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 การออกเสียงลงคะแนนเและวิธีการนับคะแนนเสียง 
บริษัทฯ จะจดัเตรียม “บัตรลงคะแนนเสียง” ไว้ให้ผู้ ถือหุ้น ณ จดุลงทะเบียนบริเวณทางเข้าห้องประชุมเพือ 

ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะใช้ระบลุงคะแนนในบตัรลงคะแนนเสียงตามวาระการประชมุ 
 

หลักกณฑ์การลงคะแนนเสียง 
การออกเสียงลงคะแนน จะกระทําโดยเปิดเผย โดยประธานทีประชมุจะเป็นผู้ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นพจิารณาลงคะแนนเสียง

ในแต่ละวาระ โดยจะสอบถามทีละวาระในทีประชุมว่า มีผู้ ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง  
ให้ผู้ถือหุ้นระบใุนบตัรลงคะแนนทีแจก และชมูือขึ นเพือให้เจ้าหน้าทีของบริษัทเก็บและรวบรวมบตัรทั งหมดเพือทําการตรวจนบั 
ทั งนี  บริษัทฯ ได้จดัให้มีคนกลางร่วมทําหน้าทีตรวจรับบตัรและนบัคะแนนเสียงในทกุวาระการประชุม  

1. มติของทีประชมุผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง ดงัต่อไปนี  
 กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นทีมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนน

เสียงเท่ากนั ให้ประธานในทีประชมุออกเสียงเพิมขึ นอีกหนึงเสียง เป็นเสียงชี ขาด 
 ในกรณีอืน ซึงมีกฎหมาย และ/หรือข้อบงัคบัของบริษัทกําหนดไว้แตกต่างกรณีปกติ ให้ดําเนินการให้เป็นไป

ตามทีกําหนดนั น โดยประธานทีประชุมจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นในทีประชมุรับทราบก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 
2. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉนัทะ ผู้ รับมอบฉนัทะจะต้องออกเสียงตามทีผู้มอบฉนัทะระบไุว้ในหนงัสือ

มอบฉนัทะเท่านั น 
3. ผู้ถือหุ้นทีมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรืองใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรืองนั น และประธานทีประชุมอาจเชิญ

ผู้นั นออกนอกห้องประชมุชัวคราวได้ 
 

หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง 
ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 17 กําหนดวา่ ผู้ ถือหุ้นทกุคนมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึงหุ้นต่อหนึงเสียง บริษทัฯ  

จะนบัคะแนนเสียงทีเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงทีตรวจนบัจากบตัรลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระจากคะแนนเสียง
ทั งหมดของผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบฉนัทะทีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสียง  

ก่อนเริมประชุม ประธานฯ จะแจ้งให้ทราบว่า บริษัทฯ จะนบัคะแนนเสียงแต่ละวาระ โดยวิธีการหกัคะแนนเสียงทีไม่เห็น
ด้วย และงดออกเสียงของผู้ ถือหุ้น หรือ ผู้ รับมอบฉันทะออกจากหุ้นทั งหมดของผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะทีมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียง จากนั น ประธานฯ จะแจ้งผลการนบัคะแนนเสียงให้ทีประชมุทราบในแต่ละวาระของการประชุมก่อนเริมวาระ
ถดัไป 

หมายเหต ุบริษัทฯ ลงทะเบียนและนบัคะแนนเสียงการประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยระบบ Barcode 
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 การมอบฉันทะและวิธีการมอบฉันทะ 
การมอบและหนงัสือมอบฉนัทะ  
ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื อง กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที 5) พ.ศ. 2550 ลงวันที  

2 กุมภาพนัธ์ 2550 ได้กําหนดแบบของหนงัสือมอบฉันทะในการประชุมผู้จองหุ้น และการประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทมหาชน
จํากดัไว้ 3 แบบ โดยให้ใช้แบบหนึงแบบใดทีได้แนบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชมุในครั งนี แล้ว คือ 

แบบ รายละเอียด สําหรับใช้ในกรณี 
แบบ ก. หนังสือมอบฉันทะแบบทัวไป ซึงเป็นแบบทีง่ายไม่

ซบัซ้อน 
กรณีผู้ถือหุ้นต้องการมอบฉนัทะแบบทัวไป 

แบบ ข. หนงัสือมอบฉันทะทีกําหนดรายการต่างๆ ทีจะมอบ
ฉนัทะทีละเอียด ชดัเจนตายตวั 

กรณีผู้ ถือหุ้นต้องการมอบฉันทะให้บุคคลอืน หรือ
กรรมการอสิระ ให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ 

แบบ ค. เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้ นเป็นผู้ ลงทุนต่างประเทศและ
แต่งตั งให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย
เป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น 

กรณี ที ผู้ ถื อหุ้ น เ ป็นผู้ ล งทุนต่างประเทศแล ะ
แต่งตั งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย
เป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น 

 
วิธีการมอบฉนัทะให้บคุคลอืนเป็นผู้ รับมอบฉันทะ 
 ผู้มอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

ไมส่ามารถแบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคน เพือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
 ผู้มอบฉนัทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนงัสือมอบฉนัทะ และลงลายมือชือผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะให้

ถกูต้องครบถ้วน 
 ปิดอากรแสตมป์ 20 บาทลงในหนงัสือมอบฉนัทะ พร้อมทั งขีดฆ่าลงวนัทีทีทําหนงัสือมอบฉนัทะดงักล่าว เพือให้

ถกูต้องและมีผลผกูพนัทางกฎหมาย 
 ส่งหนงัสือมอบฉนัทะฉบบัจริงพร้อมปิดอาการแสตมป์และเอกสารประกอบมาทางไปรษณีย์ลงทะเบียน  

ตามชือ-ทีอยู่ของบริษัท โดยจ่าหน้าซองถึง  
สํานกัเลขานกุารบริษัท  
บริษัท พลงังานบริสทุธิ จํากดั (มหาชน) 
เลขที 888 อาคารไอทาวเวอร์ ชั น 15 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 

 หากผู้ รับมอบฉนัทะมาด้วยตนเอง ต้องนําหนงัสือมอบฉนัทะไปยืนต่อเจ้าหน้าทีของบริษัทฯ ณ สถานทีประชุมเพือ
ลงทะเบียนอย่างน้อยล่วงหน้า 1 ชัวโมงก่อนการเริมประชุม เพือให้เจ้าหน้าทีของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบ
เอกสารและให้ทนัเวลาเริมประชุม 

หมายเหต ุ บริษัท พลงังานบริสทุธิ จํากดั (มหาชน) ขอสงวนสิทธิในการอนญุาตให้เฉพาะผู้ มีเอกสารถกูต้องและ
ครบถ้วนเข้าร่วมประชมุเท่านั น 

 

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 
เจ้าหน้าทีของบริษัทฯ จะเริมรับลงทะเบยีนผู้ ถือหุ้น ณ สถานทีประชมุล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 

หนึงชัวโมง หรือตั งแต่เวลา 13.00 นาฬกิา จนถงึกําหนดเวลาเริมการประชุม  
 สถานทีประชุม :  ณ ห้องประชมุวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซน็ทารา แกรนด์ แอท เซน็ทรัล พลาซา ลาดพร้าว  
    เลขที 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 



029บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำากัด (มหาชน)

บริษทั พลงังานบริสุทธิ จํากัด (มหาชน) 
Energy Absolute Public Company Limited 
888 อาคารไอทาวเวอร์  ชัน15  ถนนวภิาวดีรังสิต  แขวงจตุจกัร  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ 02-554-9238-42      แฟกซ์ 02-554-9243      ทะเบียนเลขที 0107551000061

 
หน้าที 29/45

 

 

 การออกเสียงลงคะแนนเและวิธีการนับคะแนนเสียง 
บริษัทฯ จะจดัเตรียม “บัตรลงคะแนนเสียง” ไว้ให้ผู้ ถือหุ้น ณ จดุลงทะเบียนบริเวณทางเข้าห้องประชุมเพือ 

ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะใช้ระบลุงคะแนนในบตัรลงคะแนนเสียงตามวาระการประชมุ 
 

หลักกณฑ์การลงคะแนนเสียง 
การออกเสียงลงคะแนน จะกระทําโดยเปิดเผย โดยประธานทีประชมุจะเป็นผู้ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นพจิารณาลงคะแนนเสียง

ในแต่ละวาระ โดยจะสอบถามทีละวาระในทีประชุมว่า มีผู้ ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง  
ให้ผู้ถือหุ้นระบใุนบตัรลงคะแนนทีแจก และชมูือขึ นเพือให้เจ้าหน้าทีของบริษัทเก็บและรวบรวมบตัรทั งหมดเพือทําการตรวจนบั 
ทั งนี  บริษัทฯ ได้จดัให้มีคนกลางร่วมทําหน้าทีตรวจรับบตัรและนบัคะแนนเสียงในทกุวาระการประชุม  

1. มติของทีประชมุผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง ดงัต่อไปนี  
 กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นทีมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนน

เสียงเท่ากนั ให้ประธานในทีประชมุออกเสียงเพิมขึ นอีกหนึงเสียง เป็นเสียงชี ขาด 
 ในกรณีอืน ซึงมีกฎหมาย และ/หรือข้อบงัคบัของบริษัทกําหนดไว้แตกต่างกรณีปกติ ให้ดําเนินการให้เป็นไป

ตามทีกําหนดนั น โดยประธานทีประชุมจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นในทีประชมุรับทราบก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 
2. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉนัทะ ผู้ รับมอบฉนัทะจะต้องออกเสียงตามทีผู้มอบฉนัทะระบไุว้ในหนงัสือ

มอบฉนัทะเท่านั น 
3. ผู้ถือหุ้นทีมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรืองใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรืองนั น และประธานทีประชุมอาจเชิญ

ผู้นั นออกนอกห้องประชมุชัวคราวได้ 
 

หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง 
ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 17 กําหนดวา่ ผู้ ถือหุ้นทกุคนมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึงหุ้นต่อหนึงเสียง บริษทัฯ  

จะนบัคะแนนเสียงทีเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงทีตรวจนบัจากบตัรลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระจากคะแนนเสียง
ทั งหมดของผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบฉนัทะทีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสียง  

ก่อนเริมประชุม ประธานฯ จะแจ้งให้ทราบว่า บริษัทฯ จะนบัคะแนนเสียงแต่ละวาระ โดยวิธีการหกัคะแนนเสียงทีไม่เห็น
ด้วย และงดออกเสียงของผู้ ถือหุ้น หรือ ผู้ รับมอบฉันทะออกจากหุ้นทั งหมดของผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะทีมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียง จากนั น ประธานฯ จะแจ้งผลการนบัคะแนนเสียงให้ทีประชมุทราบในแต่ละวาระของการประชุมก่อนเริมวาระ
ถดัไป 

หมายเหต ุบริษัทฯ ลงทะเบียนและนบัคะแนนเสียงการประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยระบบ Barcode 

บริษทั พลงังานบริสุทธิ จํากัด (มหาชน) 
Energy Absolute Public Company Limited 
888 อาคารไอทาวเวอร์  ชัน15  ถนนวภิาวดีรังสิต  แขวงจตุจกัร  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ 02-554-9238-42      แฟกซ์ 02-554-9243      ทะเบียนเลขที 0107551000061
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 การมอบฉันทะและวิธีการมอบฉันทะ 
การมอบและหนงัสือมอบฉนัทะ  
ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื อง กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที 5) พ.ศ. 2550 ลงวันที  

2 กุมภาพนัธ์ 2550 ได้กําหนดแบบของหนงัสือมอบฉันทะในการประชุมผู้จองหุ้น และการประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทมหาชน
จํากดัไว้ 3 แบบ โดยให้ใช้แบบหนึงแบบใดทีได้แนบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชมุในครั งนี แล้ว คือ 

แบบ รายละเอียด สําหรับใช้ในกรณี 
แบบ ก. หนังสือมอบฉันทะแบบทัวไป ซึงเป็นแบบทีง่ายไม่

ซบัซ้อน 
กรณีผู้ถือหุ้นต้องการมอบฉนัทะแบบทัวไป 

แบบ ข. หนงัสือมอบฉันทะทีกําหนดรายการต่างๆ ทีจะมอบ
ฉนัทะทีละเอียด ชดัเจนตายตวั 

กรณีผู้ ถือหุ้นต้องการมอบฉันทะให้บุคคลอืน หรือ
กรรมการอสิระ ให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ 

แบบ ค. เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้ นเป็นผู้ ลงทุนต่างประเทศและ
แต่งตั งให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย
เป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น 

กรณี ที ผู้ ถื อหุ้ น เ ป็นผู้ ล งทุนต่างประเทศแล ะ
แต่งตั งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย
เป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น 

 
วิธีการมอบฉนัทะให้บคุคลอืนเป็นผู้ รับมอบฉันทะ 
 ผู้มอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

ไมส่ามารถแบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคน เพือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
 ผู้มอบฉนัทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนงัสือมอบฉนัทะ และลงลายมือชือผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะให้

ถกูต้องครบถ้วน 
 ปิดอากรแสตมป์ 20 บาทลงในหนงัสือมอบฉนัทะ พร้อมทั งขีดฆ่าลงวนัทีทีทําหนงัสือมอบฉนัทะดงักล่าว เพือให้

ถกูต้องและมีผลผกูพนัทางกฎหมาย 
 ส่งหนงัสือมอบฉนัทะฉบบัจริงพร้อมปิดอาการแสตมป์และเอกสารประกอบมาทางไปรษณีย์ลงทะเบียน  

ตามชือ-ทีอยู่ของบริษัท โดยจ่าหน้าซองถึง  
สํานกัเลขานกุารบริษัท  
บริษัท พลงังานบริสทุธิ จํากดั (มหาชน) 
เลขที 888 อาคารไอทาวเวอร์ ชั น 15 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 

 หากผู้ รับมอบฉนัทะมาด้วยตนเอง ต้องนําหนงัสือมอบฉนัทะไปยืนต่อเจ้าหน้าทีของบริษัทฯ ณ สถานทีประชุมเพือ
ลงทะเบียนอย่างน้อยล่วงหน้า 1 ชัวโมงก่อนการเริมประชุม เพือให้เจ้าหน้าทีของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบ
เอกสารและให้ทนัเวลาเริมประชุม 

หมายเหต ุ บริษัท พลงังานบริสทุธิ จํากดั (มหาชน) ขอสงวนสิทธิในการอนญุาตให้เฉพาะผู้ มีเอกสารถกูต้องและ
ครบถ้วนเข้าร่วมประชมุเท่านั น 

 

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 
เจ้าหน้าทีของบริษัทฯ จะเริมรับลงทะเบยีนผู้ ถือหุ้น ณ สถานทีประชมุล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 

หนึงชัวโมง หรือตั งแต่เวลา 13.00 นาฬกิา จนถงึกําหนดเวลาเริมการประชุม  
 สถานทีประชุม :  ณ ห้องประชมุวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซน็ทารา แกรนด์ แอท เซน็ทรัล พลาซา ลาดพร้าว  
    เลขที 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 



030 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557 
บริษทั พลงังานบริสุทธิ จํากัด (มหาชน) 
Energy Absolute Public Company Limited 
888 อาคารไอทาวเวอร์  ชัน15  ถนนวภิาวดีรังสิต  แขวงจตุจกัร  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ 02-554-9238-42      แฟกซ์ 02-554-9243      ทะเบียนเลขที 0107551000061

 
หน้าที 30/45

 

การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง 

1. ผู้ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะทีลงทะเบียนแล้ว จะได้รับบตัรลงคะแนนเสียงเป็นแผ่นพิมพ์สีขาวสําหรับแตล่ะวาระ
การประชุม โดยในแต่ละแผ่นนั นจะระบชุือผู้ ถือหุ้นและสิทธิออกเสียง โดยถือว่าหนึงหุ้นมีหนึงเสียง ซึงผู้ ถือหุ้นและ
ผู้ รับมอบฉนัทะจะต้องใช้บตัรหลกัฐานการออกเสียงลงคะแนนนี ให้ถกูต้องตรงกบัวาระ 

2. สําหรับ วาระที 5 พิจารณาและอนมุตัิเลือกตั งกรรมการทีต้องออกตามวาระกลบัเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระ จะใช้
บตัรลงคะแนนเสียงเป็นแผ่นพิมพ์สีขาวแยกเป็นหวัข้อย่อยต่างหากโดยเฉพาะ ซึงระบชืุอบคุคลทีได้รับการเสนอ
ชือเป็นกรรมการไว้ทั ง 3 ท่าน แยกต่างหากจากกนั เพือให้พจิารณาเลือกตั งกรรมการเป็นรายบคุคล-ต้องเลือก 

3. สําหรับการทําเครืองหมายลงบนบตัรลงคะแนนเสียง ผู้ ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
หรืองดออกเสียงในแตล่ะวาระ โดยให้ผู้ถือหุ้นทําเครืองหมายถกู () หรือ กากบาท () อย่างใดอย่างหนึงลงใน
ช่องทีเป็นความประสงค์ของท่านเพียงช่องเดียวเท่านั น  

 
บตัรเสีย  
บตัรหลกัฐานการออกเสียงลงคะแนนทีมีการกาเครืองหมายอืนใดนอกจากเครืองหมายถกู () หรือ กากบาท () 

เพียงหนึงเครืองหมาย หรือ มากกว่าหนึงช่อง หรือ เป็นการออกเสียงลงคะแนนไม่ตรงกบัวาระทีกําลงัพิจารณา จะถือเป็นบตัรเสีย 
1. การออกเสียงลงคะแนนจะกระทําโดยเปิดเผย โดยประธานในทีประชมุ หรือผู้ ทีดําเนินการประชมุแทนอยู่ใน

ระหว่างนั น จะขอให้ผู้ ถือหุ้นทีงดออกเสียง หรือไม่เห็นด้วยชมืูอขึ น และส่งบตัรลงคะแนนเสียงทีทําเครืองหมาย
แล้ว และถกูต้องตรงกบัวาระทีกําลงัพจิารณาให้แก่เจ้าหน้าทีของบริษัท 

2. เมือเจ้าหน้าทีของบริษัททําการรวบรวมบตัรคะแนนเสียงจากผู้ ถือหุ้นทีงดออกเสียงหรือไม่เห็นด้วยเสร็จแล้ว จะทํา
การนบัคะแนนและแสดงผลสรุปคะแนนเสียงทนัทีในทีประชมุ โดยประธานทีประชุมจะเป็นผู้สรุปผลการ
ลงคะแนนต่อทีประชมุในแตล่ะวาระ 

3. ผู้ถือหุ้นทีมาเข้าร่วมประชุมจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเฉพาะในวาระทีเข้าร่วมประชมุเท่านั น สําหรับท่าน 
ผู้ถือหุ้นทีกลบัไปก่อนการประชมุสิ นสดุนั น จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระทียงัมิได้พิจารณา  
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ขั นตอนการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 

 
  

 
ผู้ถือหุ้น  

บริษัท พลังงานบริสุทธิ จาํกัด (มหาชน) 

หมายเหต ุ
• นับคะแนนเสียงโดยวิธีการ

หกัคะแนนเสยีงทีไม่เห็นด้วย 
และงดออกเสยีงของผู้ ถือหุ้น
ออกจากจํานวนหุ้นทั งหมด
ของผู้ ถื อ หุ้น ที มีสิท ธิออก
เสยีง 

• กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุก
วาระคืนต่อเจ้าหน้าทีบริษัท
เมือเสร็จสิ นการประชมุ 

มาด้วยตนเอง ผู้ ได้รับมอบฉนัทะ บริษัทลงทะเบียน 
การประชมุผู้ ถือหุ้น 
ด้วยระบบ Barcode  

โต๊ะลงทะเบียน 
มาด้วยตนเอง 
(เริม 13.00 น.) 

โต๊ะลงทะเบียน 
ผู้ได้รับมอบฉนัทะ 

(เริม 13.00 น.) 

ตรวจหนงัสือมอบฉนัทะ 

แสดงหนงัสือมอบฉนัทะ 
พร้อมบตัรประจําตวัผู้มอบ 

และผู้ รับมอบฉนัทะ 
แสดงบตัรประจําตวัและ 

ใบลงทะเบียน 

ผู้ ต้องการออกเสียง “ไม่
เห็นด้วย” หรือ “งดออก
เสียง” ในวาระนั นๆ ให้
กรอกบตัรลงคะแนนและ
ชมืูอเพือให้เจ้าหน้าทีเก็บ
บตัรลงคะแนน 

ลงทะเบียน 

ประธานเปิดประชุม (เวลา 14.00 น.) 

ประธานเสนอวาระการประชมุตามลําดบั 

ลงคะแนนเสียง 

นบัคะแนนเสียง 

ประธานกล่าวสรุปผลลงคะแนนต่อทีประชมุ 
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2. หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชัย 
 

ชือ-สกุล หม่อมราชวงศ์บวรฉตัร ฉตัรชยั 
สัญชาต ิ ไทย 
อายุ 53 ปี 
ทีอยู่ 32/405 ซอยการบนิไทย 12 

ถนนแจ้งวฒันะ ตําบลคลองเกลือ   
อําเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ  
11120 

ตาํแหน่งปัจจุบัน  กรรมการบริษัท 
 กรรมการตรวจสอบ 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ไม่มี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี 
คุณวุฒกิารศกึษาสูงสุด  ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบณัฑิต สถาบนัราชภฏัพระนคร  

 ปริญญาตรี นิติศาสตร์บณัฑติ มหาวทิยาลยัรามคําแหง 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ  2554      Director Accreditation Program (DAP) 

 2554      Audit Committee Program (ACP) 
ประสบการณ์ทาํงาน  2553 -ปัจจบุนั   กรรมการ บมจ.พลงังานบริสทุธิ 

 2553 -ปัจจบุนั   กรรมการตรวจสอบ บมจ.พลงังานบริสทุธิ 
 2542-ปัจจบุนั    ผู้ อํานวยการ สํานกังานกฎหมาย ม.ร.ว.บวรฉัตร 

จาํนวนปีทีดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 4 ปี นบัจนถงึวนัประชมุผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557  
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สิงทีส่งมาด้วยลําดับที 9 
 

 

ข้อมลูกรรมการอิสระของบริษัททีเป็นตวัแทนรับมอบฉนัทะ 
 
1. นายชัยวัฒน์ พงศ์พศิษิฎ์สกุล 

 

ชือ-สกุล นายชยัวฒัน์ พงศ์พิศิษฎ์สกลุ 
สัญชาต ิ ไทย 
อายุ 67 ปี 
ทีอยู่ 13 ถนนทกัษิณ เมืองทอง 5 

ตําบลหาดใหญ่ อําเภอหาดใหญ่ 
จงัหวดัสงขลา 90110 

ตาํแหน่งปัจจุบัน  กรรมการบริษัท 
 กรรมการตรวจสอบ 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ไม่มี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี 
คุณวุฒกิารศกึษาสูงสุด  ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

 ปริญญาตรี สาขาบญัชี และ สาขานิติศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ  2548        Director Accreditation Program (DAP) 
ประสบการณ์ทาํงาน  2551-ปัจจบุนั                         กรรมการบมจ.พลงังานบริสทุธิ  

  11 มีนาคม 2557 – ปัจจบุนั     กรรมการตรวจสอบ 
 2551-11 มีนาคม 2557           ประธานกรรมการตรวจสอบ 
                                                  บมจ.พลงังานบริสทุธิ 
 2552-ปัจจบุนั                         ผู้จดัการ/ผู้สอบบญัชี  
                                                  สํานกังานสอบบญัชีชยัวฒัน์ 

จาํนวนปีทีดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 6 ปี 1 เดือน นบัจนถงึวนัประชมุผู้ถือหุ้นประจําปี 2557  
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2. หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชัย 
 

ชือ-สกุล หม่อมราชวงศ์บวรฉตัร ฉตัรชยั 
สัญชาต ิ ไทย 
อายุ 53 ปี 
ทีอยู่ 32/405 ซอยการบนิไทย 12 

ถนนแจ้งวฒันะ ตําบลคลองเกลือ   
อําเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ  
11120 

ตาํแหน่งปัจจุบัน  กรรมการบริษัท 
 กรรมการตรวจสอบ 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ไม่มี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี 
คุณวุฒกิารศกึษาสูงสุด  ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบณัฑิต สถาบนัราชภฏัพระนคร  

 ปริญญาตรี นิติศาสตร์บณัฑติ มหาวทิยาลยัรามคําแหง 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ  2554      Director Accreditation Program (DAP) 

 2554      Audit Committee Program (ACP) 
ประสบการณ์ทาํงาน  2553 -ปัจจบุนั   กรรมการ บมจ.พลงังานบริสทุธิ 

 2553 -ปัจจบุนั   กรรมการตรวจสอบ บมจ.พลงังานบริสทุธิ 
 2542-ปัจจบุนั    ผู้ อํานวยการ สํานกังานกฎหมาย ม.ร.ว.บวรฉัตร 

จาํนวนปีทีดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 4 ปี นบัจนถงึวนัประชมุผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557  
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สิงทีส่งมาด้วยลําดับที 9 
 

 

ข้อมลูกรรมการอิสระของบริษัททีเป็นตวัแทนรับมอบฉนัทะ 
 
1. นายชัยวัฒน์ พงศ์พศิษิฎ์สกุล 

 

ชือ-สกุล นายชยัวฒัน์ พงศ์พิศิษฎ์สกลุ 
สัญชาต ิ ไทย 
อายุ 67 ปี 
ทีอยู่ 13 ถนนทกัษิณ เมืองทอง 5 

ตําบลหาดใหญ่ อําเภอหาดใหญ่ 
จงัหวดัสงขลา 90110 

ตาํแหน่งปัจจุบัน  กรรมการบริษัท 
 กรรมการตรวจสอบ 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ไม่มี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี 
คุณวุฒกิารศกึษาสูงสุด  ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

 ปริญญาตรี สาขาบญัชี และ สาขานิติศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ  2548        Director Accreditation Program (DAP) 
ประสบการณ์ทาํงาน  2551-ปัจจบุนั                         กรรมการบมจ.พลงังานบริสทุธิ  

  11 มีนาคม 2557 – ปัจจบุนั     กรรมการตรวจสอบ 
 2551-11 มีนาคม 2557           ประธานกรรมการตรวจสอบ 
                                                  บมจ.พลงังานบริสทุธิ 
 2552-ปัจจบุนั                         ผู้จดัการ/ผู้สอบบญัชี  
                                                  สํานกังานสอบบญัชีชยัวฒัน์ 

จาํนวนปีทีดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 6 ปี 1 เดือน นบัจนถงึวนัประชมุผู้ถือหุ้นประจําปี 2557  
 

 

 



034 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557 
บริษทั พลงังานบริสุทธิ จํากัด (มหาชน) 
Energy Absolute Public Company Limited 
888 อาคารไอทาวเวอร์  ชัน15  ถนนวภิาวดีรังสิต  แขวงจตุจกัร  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ 02-554-9238-42      แฟกซ์ 02-554-9243      ทะเบียนเลขที 0107551000061

 
หน้าที 35/45

 

 
 

อากรแสตมป์ 
20 บาท 

 

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. 
 

เขียนที   
 

 วนัที   เดือน   พ.ศ.   
 (1)  ข้าพเจ้า   สญัชาติ     
อยู่บ้านเลขที   ถนน   ตําบล/แขวง   
อําเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย์   
 (2)  เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท    พลังงานบริสุทธิ จาํกัด (มหาชน)  
โดยถือหุ้นจํานวนทั งสิ นรวม   หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั   เสียง ดงันี  
 หุ้นสามญั   หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั    เสียง 
 หุ้นบริุมสิทธิ   หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั    เสียง 
 (3) ขอมอบฉนัทะให้ 
 (1)    อาย ุ   ปี  
อยู่บ้านเลขที   ถนน   ตําบล/แขวง  
อําเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย์   หรือ 
 (2)    อาย ุ   ปี  
อยู่บ้านเลขที   ถนน   ตําบล/แขวง  
อําเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย์   หรือ 
 (3)    อาย ุ   ปี  
อยู่บ้านเลขที   ถนน   ตําบล/แขวง  
อําเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย์   
 คนหนึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า  เพือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าใน
การประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 ในวันที 18 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมวิภาวดีบอลรูม 
โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว เลขที 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
10900 หรือทีจะพึงเลือนไปในวนั เวลา และสถานทีอืนด้วย 
 กิจการใดทีผู้ รับมอบฉนัทะกระทําไปในการประชมุนั น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 
 
 ลงชือ   ผู้ รับมอบฉนัทะ 
 (   ) 
 ลงชือ   ผู้ รับมอบฉนัทะ 
 (   ) 
 ลงชือ   ผู้ รับมอบฉนัทะ 
 (   ) 
 ลงชือ   ผู้ รับมอบฉนัทะ 
 (   ) 
 
หมายเหตุ ผู้ ถือหุ้นทีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้รับมอบฉนัทะเพียงรายเดยีวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถแบ่งแยกจํานวน
หุ้นให้ผู้รับมอบฉนัทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

สิงทีส่งมาด้วยลําดบัที 10.1 

บริษทั พลงังานบริสุทธิ จํากัด (มหาชน) 
Energy Absolute Public Company Limited 
888 อาคารไอทาวเวอร์  ชัน15  ถนนวภิาวดีรังสิต  แขวงจตุจกัร  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ 02-554-9238-42      แฟกซ์ 02-554-9243      ทะเบียนเลขที 0107551000061
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สิงทีส่งมาด้วยลําดับที 10 
 

 

หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. ข. และ ค.  (สิงทีส่งมาด้วย ลําดบัที 10.1, 10.2  และ 10.3) 

 
สิงทีส่งมาด้วยลําดบัที 10.1 หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. เป็นหนงัสือมอบฉนัทะแบบทัวไป ซึงเป็นแบบทีง่ายไม่ซบัซ้อน 
สิงทีส่งมาด้วยลําดบัที 10.2  หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. เป็นหนงัสือมอบฉนัทะทีกําหนดรายการต่างๆ ทีจะมอบฉนัทะ 
      ทีละเอียด ชดัเจน ตายตวั 
สิงทีส่งมาด้วยลําดบัที 10.3  หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. เป็นแบบทีใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและ 
      แต่งตั งให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝาก 

      และดแูลหุ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



035บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำากัด (มหาชน)
บริษทั พลงังานบริสุทธิ จํากัด (มหาชน) 
Energy Absolute Public Company Limited 
888 อาคารไอทาวเวอร์  ชัน15  ถนนวภิาวดีรังสิต  แขวงจตุจกัร  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ 02-554-9238-42      แฟกซ์ 02-554-9243      ทะเบียนเลขที 0107551000061
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อากรแสตมป์ 
20 บาท 

 

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. 
 

เขียนที   
 

 วนัที   เดือน   พ.ศ.   
 (1)  ข้าพเจ้า   สญัชาติ     
อยู่บ้านเลขที   ถนน   ตําบล/แขวง   
อําเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย์   
 (2)  เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท    พลังงานบริสุทธิ จาํกัด (มหาชน)  
โดยถือหุ้นจํานวนทั งสิ นรวม   หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั   เสียง ดงันี  
 หุ้นสามญั   หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั    เสียง 
 หุ้นบริุมสิทธิ   หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั    เสียง 
 (3) ขอมอบฉนัทะให้ 
 (1)    อาย ุ   ปี  
อยู่บ้านเลขที   ถนน   ตําบล/แขวง  
อําเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย์   หรือ 
 (2)    อาย ุ   ปี  
อยู่บ้านเลขที   ถนน   ตําบล/แขวง  
อําเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย์   หรือ 
 (3)    อาย ุ   ปี  
อยู่บ้านเลขที   ถนน   ตําบล/แขวง  
อําเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย์   
 คนหนึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า  เพือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าใน
การประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 ในวันที 18 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมวิภาวดีบอลรูม 
โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว เลขที 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
10900 หรือทีจะพึงเลือนไปในวนั เวลา และสถานทีอืนด้วย 
 กิจการใดทีผู้ รับมอบฉนัทะกระทําไปในการประชมุนั น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 
 
 ลงชือ   ผู้ รับมอบฉนัทะ 
 (   ) 
 ลงชือ   ผู้ รับมอบฉนัทะ 
 (   ) 
 ลงชือ   ผู้ รับมอบฉนัทะ 
 (   ) 
 ลงชือ   ผู้ รับมอบฉนัทะ 
 (   ) 
 
หมายเหตุ ผู้ ถือหุ้นทีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้รับมอบฉนัทะเพียงรายเดยีวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถแบ่งแยกจํานวน
หุ้นให้ผู้รับมอบฉนัทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

สิงทีส่งมาด้วยลําดบัที 10.1 

บริษทั พลงังานบริสุทธิ จํากัด (มหาชน) 
Energy Absolute Public Company Limited 
888 อาคารไอทาวเวอร์  ชัน15  ถนนวภิาวดีรังสิต  แขวงจตุจกัร  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ 02-554-9238-42      แฟกซ์ 02-554-9243      ทะเบียนเลขที 0107551000061
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สิงทีส่งมาด้วยลําดับที 10 
 

 

หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. ข. และ ค.  (สิงทีส่งมาด้วย ลําดบัที 10.1, 10.2  และ 10.3) 

 
สิงทีส่งมาด้วยลําดบัที 10.1 หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. เป็นหนงัสือมอบฉนัทะแบบทัวไป ซึงเป็นแบบทีง่ายไม่ซบัซ้อน 
สิงทีส่งมาด้วยลําดบัที 10.2  หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. เป็นหนงัสือมอบฉนัทะทีกําหนดรายการต่างๆ ทีจะมอบฉนัทะ 
      ทีละเอียด ชดัเจน ตายตวั 
สิงทีส่งมาด้วยลําดบัที 10.3  หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. เป็นแบบทีใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและ 
      แต่งตั งให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝาก 

      และดแูลหุ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



036 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557 
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อากรแสตมป์ 

20 บาท 

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

 เขียนที   
 วนัที   เดือน   พ.ศ.   
 (1) ข้าพเจ้า   สญัชาติ     
อยู่บ้านเลขที   ถนน   ตําบล/แขวง   
อําเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย์   
 (2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท  พลังงานบริสุทธิ จํากัด (มหาชน)    
โดยถือหุ้นจํานวนทั งสิ นรวม   หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั   เสียง ดงันี  
 หุ้นสามญั   หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั   เสียง 
 หุ้นบริุมสิทธิ   หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั   เสียง 
 (3) ขอมอบฉนัทะให้ 
 □ (1)   อาย ุ   ปี  
อยู่บ้านเลขที   ถนน   ตําบล/แขวง  
อําเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย์   หรือ 
 □ (2) นายชยัวฒัน์  พงศ์พศิิษฎ์สกลุ อายุ        67                                   ปี  
อยู่บ้านเลขที          13   ถนน        ทกัษิณเมืองทอง 5  ตําบล/แขวง  หาดใหญ่              .
อําเภอ/เขต หาดใหญ่  จงัหวดั           สงขลา                 รหสัไปรษณีย์      90110  หรือ 
 □ (3)  หม่อมราชวงศ์บวรฉตัร  ฉตัรชยั อายุ        53                                   ปี  
อยู่บ้านเลขที    32/405 ซอยการบนิไทย 12 ถนน        แจ้งวฒันะ  ตําบล/แขวง  คลองเกลือ              .
อําเภอ/เขต ปากเกร็ด  จงัหวดั       นนทบุรี                    รหสัไปรษณีย์      11120        . 
 

 คนหนึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการ
ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 ในวนัที 18 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมวภิาวดีบอลรูม โรงแรม 
เซน็ทารา แกรนด์ แอท เซน็ทรัล พลาซา ลาดพร้าว เลขที 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 หรือที
จะพงึเลือนไปในวนั เวลา และสถานทีอืนด้วย 
 
 (4)  ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครั งนี  ดงันี  

 □ วาระที 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครังที 1/ 2556 ทีประชุมเมือวันที 
28 มิถุนายน 2556 

   □ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นสมควร 
□ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  

 □ เห็นด้วย □ ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง 

 
 

สิงทีส่งมาด้วยลําดบัที 10.2 



037บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำากัด (มหาชน)

 
หน้าที 37/45

□วาระที 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทสําหรับสําหรับปี 2556 และ
รายงานประจาํปี 2556 ของบริษัทฯ 

   □ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นสมควร 
□ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  

 □ เห็นด้วย □ ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง 

□ วาระที 3 พจิารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทสําหรับรอบปีบัญชีสิ นสุดวันที 31 ธันวาคม 
2556 

   □ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นสมควร 
□ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  

 □ เห็นด้วย □ ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง 

□ วาระที 4 พิจารณาและอนุมัติจัดสรรกําไรสุทธิสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2556 และ
การจ่ายเงนิปันผลประจาํปี 2556 

   □ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นสมควร 
□ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  

 □ เห็นด้วย □ ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง 

□ วาระที 5 พจิารณาและอนุมัตกิารเลือกตั งกรรมการทีต้องออกตามวาระกลับเข้าดํารงตําแหน่ง
อีกวาระ 

□ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นสมควร 
□ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  

 □ การแต่งตั งกรรมการทั งชุด 
 □ เห็นด้วย □ ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง 

 □ การแต่งตั งกรรมการเป็นรายบคุคล 
 ชือกรรมการ  นายสมใจนึก เองตระกูล        
 □ เห็นด้วย □ ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง 
 ชือกรรมการ  นายสมโภชน์ อาหุนัย     
 □ เห็นด้วย □ ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง 
  ชือกรรมการ  พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต    
 □ เห็นด้วย □ ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง 

□ วาระที 6 พจิารณาและอนุมัตเิลือกตั งกรรมการอิสระเข้าใหม่ 1 คน เพิมเป็นกรรมการใน
คณะกรรมการบริษัท  

   □ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นสมควร 
□ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  

 □ เห็นด้วย □ ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง 
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อากรแสตมป์ 

20 บาท 

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

 เขียนที   
 วนัที   เดือน   พ.ศ.   
 (1) ข้าพเจ้า   สญัชาติ     
อยู่บ้านเลขที   ถนน   ตําบล/แขวง   
อําเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย์   
 (2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท  พลังงานบริสุทธิ จํากัด (มหาชน)    
โดยถือหุ้นจํานวนทั งสิ นรวม   หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั   เสียง ดงันี  
 หุ้นสามญั   หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั   เสียง 
 หุ้นบริุมสิทธิ   หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั   เสียง 
 (3) ขอมอบฉนัทะให้ 
 □ (1)   อาย ุ   ปี  
อยู่บ้านเลขที   ถนน   ตําบล/แขวง  
อําเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย์   หรือ 
 □ (2) นายชยัวฒัน์  พงศ์พศิิษฎ์สกลุ อายุ        67                                   ปี  
อยู่บ้านเลขที          13   ถนน        ทกัษิณเมืองทอง 5  ตําบล/แขวง  หาดใหญ่              .
อําเภอ/เขต หาดใหญ่  จงัหวดั           สงขลา                 รหสัไปรษณีย์      90110  หรือ 
 □ (3)  หม่อมราชวงศ์บวรฉตัร  ฉตัรชยั อายุ        53                                   ปี  
อยู่บ้านเลขที    32/405 ซอยการบนิไทย 12 ถนน        แจ้งวฒันะ  ตําบล/แขวง  คลองเกลือ              .
อําเภอ/เขต ปากเกร็ด  จงัหวดั       นนทบุรี                    รหสัไปรษณีย์      11120        . 
 

 คนหนึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการ
ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 ในวนัที 18 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมวภิาวดีบอลรูม โรงแรม 
เซน็ทารา แกรนด์ แอท เซน็ทรัล พลาซา ลาดพร้าว เลขที 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 หรือที
จะพงึเลือนไปในวนั เวลา และสถานทีอืนด้วย 
 
 (4)  ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครั งนี  ดงันี  

 □ วาระที 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครังที 1/ 2556 ทีประชุมเมือวันที 
28 มิถุนายน 2556 

   □ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นสมควร 
□ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  

 □ เห็นด้วย □ ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง 

 
 

สิงทีส่งมาด้วยลําดบัที 10.2 



038 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557 
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□ วาระที 7 พจิารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท สําหรับปี 2557 

   □ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นสมควร 
□ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  

 □ เห็นด้วย □ ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง 

□ วาระที 8  พจิารณาและอนุมัตจ่ิายเงนิโบนัสแก่คณะกรรมการบริษัท ประจาํปี 2556  
   □ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นสมควร 

□ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  
 □ เห็นด้วย □ ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง 

□ วาระที 9  พจิารณาและอนุมัตแิต่งตั งผู้สอบบัญชีสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจาํปี 2557 
และกําหนดค่าสอบบัญชีประจาํปี 2557 

   □ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นสมควร 
□ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  

 □ เห็นด้วย □ ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง 

 (5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดทีไม่เป็นไปตามทีระบไุว้ในหนงัสือมอบฉันทะนี ให้ถือว่า
การลง คะแนนเสียงนั นไม่ถกูต้องและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 
 (6) ในกรณีทีข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไม่ชดัเจน หรือ
ในกรณีทีทีประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติในเรืองใดนอกเหนือจากเรืองทีระบไุว้ข้างต้น รวมถงึกรณีทีมีการแก้ไข
เปลียนแปลงหรือเพิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการ
ตามทีเห็นสมควร 
 กิจการใดทีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณีทีผู้ รับมอบฉนัทะไมอ่อกเสียงตามที ข้าพเจ้า
ระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 
 
 ลงชือ   ผู้มอบฉนัทะ 
 (   ) 
 ลงชือ   ผู้ รับมอบฉนัทะ 
 (   ) 
 ลงชือ   ผู้ รับมอบฉนัทะ 
 (   ) 
 ลงชือ   ผู้ รับมอบฉนัทะ 
 (   ) 
หมายเหตุ 
(1) ผู้ ถือหุ้นทีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจํานวนหุ้นให้

ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
(2) วาระเลือกตั งกรรมการสามารถเลือกตั งกรรมการทั งชดุหรือเลือกตั งกรรมการเป็นรายบคุคล 
(3) ในกรณีทีมีวาระทีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบเุพิมเติมได้ในใบประจําตอ่แบบหนังสือมอบ

ฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 



039บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำากัด (มหาชน)
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ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท พลังงานบริสุทธิ จาํกัด (มหาชน) 
 
 ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 วันที 18 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 
วิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว เลขที 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร 10900 หรือทีจะพงึเลือนไปในวนั เวลา และสถานทีอืนด้วย 

 □ วาระที   เรือง   
   □ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นสมควร 

□ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  
 □ เห็นด้วย □ ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง 

 □ วาระที   เรือง   
   □ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นสมควร 

□ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  
 □ เห็นด้วย □ ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง 

 □ วาระที   เรือง   
   □ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นสมควร 

□ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  
 □ เห็นด้วย □ ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง 

 □ วาระที   เรือง   
   □ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นสมควร 

□ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  
 □ เห็นด้วย □ ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง 

 □ วาระที   เรือง เลือกตั งกรรมการ (ต่อ)  
 ชือกรรมการ   
 □ เห็นด้วย □ ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง 
 ชือกรรมการ   
 □ เห็นด้วย □ ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง 
 ชือกรรมการ   
 □ เห็นด้วย □ ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง 
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□ วาระที 7 พจิารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท สําหรับปี 2557 

   □ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นสมควร 
□ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  

 □ เห็นด้วย □ ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง 

□ วาระที 8  พจิารณาและอนุมัตจ่ิายเงนิโบนัสแก่คณะกรรมการบริษัท ประจาํปี 2556  
   □ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นสมควร 

□ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  
 □ เห็นด้วย □ ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง 

□ วาระที 9  พจิารณาและอนุมัตแิต่งตั งผู้สอบบัญชีสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจาํปี 2557 
และกําหนดค่าสอบบัญชีประจาํปี 2557 

   □ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นสมควร 
□ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  

 □ เห็นด้วย □ ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง 

 (5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดทีไม่เป็นไปตามทีระบไุว้ในหนงัสือมอบฉันทะนี ให้ถือว่า
การลง คะแนนเสียงนั นไม่ถกูต้องและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 
 (6) ในกรณีทีข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไม่ชดัเจน หรือ
ในกรณีทีทีประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติในเรืองใดนอกเหนือจากเรืองทีระบไุว้ข้างต้น รวมถงึกรณีทีมีการแก้ไข
เปลียนแปลงหรือเพิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการ
ตามทีเห็นสมควร 
 กิจการใดทีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณีทีผู้ รับมอบฉนัทะไมอ่อกเสียงตามที ข้าพเจ้า
ระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 
 
 ลงชือ   ผู้มอบฉนัทะ 
 (   ) 
 ลงชือ   ผู้ รับมอบฉนัทะ 
 (   ) 
 ลงชือ   ผู้ รับมอบฉนัทะ 
 (   ) 
 ลงชือ   ผู้ รับมอบฉนัทะ 
 (   ) 
หมายเหตุ 
(1) ผู้ ถือหุ้นทีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจํานวนหุ้นให้

ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
(2) วาระเลือกตั งกรรมการสามารถเลือกตั งกรรมการทั งชดุหรือเลือกตั งกรรมการเป็นรายบคุคล 
(3) ในกรณีทีมีวาระทีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบเุพิมเติมได้ในใบประจําตอ่แบบหนังสือมอบ

ฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 



040 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557 
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 (4)  ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครั งนี  ดงันี  

 □ วาระที 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครังที1/2556 ทีประชุมเมือวันที 
28 มิถุนายน 2556 

   □ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นสมควร 
□ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  

   □ เห็นด้วย     เสียง □ ไม่เห็นด้วย    เสียง □ งดออกเสียง      เสียง 

□วาระที 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทสําหรับสําหรับปี 2556 และ
รายงานประจาํปี 2556 ของบริษัทฯ 

   □ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นสมควร 
□ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  

   □ เห็นด้วย     เสียง □ ไม่เห็นด้วย    เสียง □ งดออกเสียง      เสียง 

□ วาระที 3 พจิารณาและอนุมัตงิบการเงนิของบริษัทสําหรับรอบปีบัญชีสิ นสุดวันที 31 ธันวาคม 2556 
   □ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นสมควร 

□ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  
   □ เห็นด้วย     เสียง □ ไม่เห็นด้วย    เสียง □ งดออกเสียง      เสียง 

□ วาระที 4 พิจารณาและอนุมัติจัดสรรกําไรสุทธิสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2556 และ
การจ่ายเงนิปันผลประจาํปี 2556 

   □ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นสมควร 
□ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  

   □ เห็นด้วย     เสียง □ ไม่เห็นด้วย    เสียง □ งดออกเสียง      เสียง 

□ วาระที 5 พจิารณาและอนุมัตกิารเลือกตั งกรรมการทีต้องออกตามวาระกลับเข้าดํารงตําแหน่ง
อีกวาระ 

□ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นสมควร 
□ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  

 □ การแต่งตั งกรรมการทั งชุด 
   □ เห็นด้วย     เสียง □ ไม่เห็นด้วย    เสียง □ งดออกเสียง      เสียง 

 □ การแต่งตั งกรรมการเป็นรายบคุคล 
 ชือกรรมการ  นายสมใจนึก เองตระกูล         
   □ เห็นด้วย     เสียง □ ไม่เห็นด้วย    เสียง □ งดออกเสียง      เสียง 

 ชือกรรมการ  นายสมโภชน์ อาหุนัย     
   □ เห็นด้วย     เสียง □ ไม่เห็นด้วย    เสียง □ งดออกเสียง      เสียง 

  ชือกรรมการ  พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต    
   □ เห็นด้วย     เสียง □ ไม่เห็นด้วย    เสียง □ งดออกเสียง      เสียง 
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โปรดตดิ 
อากรแสตมป์ 

20 บาท 

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

(สําหรับผู้ ถือหุ้นต่างประเทศทีแตง่ตั งคสัโตเดียนในประเทศไทยเท่านั น) 

 เขียนที   
 วนัที   เดือน   พ.ศ.   
 (1) ข้าพเจ้า   สญัชาติ     
อยู่บ้านเลขที   ถนน   ตําบล/แขวง   
อําเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย์   
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กบั                    
ซึงเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท   พลังงานบริสุทธิ จาํกัด (มหาชน)  
โดยถือหุ้นจํานวนทั งสิ นรวม   หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั   เสียง ดงันี  
 หุ้นสามญั   หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั   เสียง 
 หุ้นบริุมสิทธิ   หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั   เสียง 
 (2) ขอมอบฉนัทะให้ 
 (1)     อาย ุ   ปี  
อยู่บ้านเลขที   ถนน   ตําบล/แขวง  
อําเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย์   หรือ 
 (2) นายชยัวฒัน์  พงศ์พศิิษฎ์สกลุ อายุ        67                                   ปี  
อยู่บ้านเลขที          13   ถนน        ทกัษิณเมืองทอง 5  ตําบล/แขวง  หาดใหญ่              .
อําเภอ/เขต หาดใหญ่  จงัหวดั           สงขลา                 รหสัไปรษณีย์      90110  หรือ 
 (3)  หม่อมราชวงศ์บวรฉตัร  ฉตัรชยั อายุ        53                                   ปี  
อยู่บ้านเลขที    32/405 ซอยการบนิไทย 12 ถนน        แจ้งวฒันะ  ตําบล/แขวง  คลองเกลือ              .
อําเภอ/เขต ปากเกร็ด  จงัหวดั       นนทบุรี                    รหสัไปรษณีย์      11120        . 
  

 คนหนึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการ
ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 ในวนัที 18 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชมุวิภาวดีบอลรูม โรงแรม 
เซน็ทารา แกรนด์ แอท เซน็ทรัล พลาซา ลาดพร้าว เลขที 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 หรือที
จะพงึเลือนไปในวนั เวลา และสถานทีอืนด้วย 
 

 (3)  ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั งนี  ดงันี  
 □ มอบฉนัทะตามจํานวนหุ้น ทั งหมดทีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 
 □ มอบฉนัทะบางส่วน คือ 
 □ หุ้นสามญั   หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้   เสียง 
 □ หุ้นบริุมสิทธิ   หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้   เสียง 
  รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั งหมด  เสียง 
 
 

สิงทีส่งมาด้วยลําดบัที 10.3 



041บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำากัด (มหาชน)
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 (4)  ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครั งนี  ดงันี  

 □ วาระที 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครังที1/2556 ทีประชุมเมือวันที 
28 มิถุนายน 2556 

   □ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นสมควร 
□ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  

   □ เห็นด้วย     เสียง □ ไม่เห็นด้วย    เสียง □ งดออกเสียง      เสียง 

□วาระที 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทสําหรับสําหรับปี 2556 และ
รายงานประจาํปี 2556 ของบริษัทฯ 

   □ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นสมควร 
□ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  

   □ เห็นด้วย     เสียง □ ไม่เห็นด้วย    เสียง □ งดออกเสียง      เสียง 

□ วาระที 3 พจิารณาและอนุมัตงิบการเงนิของบริษัทสําหรับรอบปีบัญชีสิ นสุดวันที 31 ธันวาคม 2556 
   □ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นสมควร 

□ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  
   □ เห็นด้วย     เสียง □ ไม่เห็นด้วย    เสียง □ งดออกเสียง      เสียง 

□ วาระที 4 พิจารณาและอนุมัติจัดสรรกําไรสุทธิสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2556 และ
การจ่ายเงนิปันผลประจาํปี 2556 

   □ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นสมควร 
□ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  

   □ เห็นด้วย     เสียง □ ไม่เห็นด้วย    เสียง □ งดออกเสียง      เสียง 

□ วาระที 5 พจิารณาและอนุมัตกิารเลือกตั งกรรมการทีต้องออกตามวาระกลับเข้าดํารงตําแหน่ง
อีกวาระ 

□ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นสมควร 
□ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  

 □ การแต่งตั งกรรมการทั งชุด 
   □ เห็นด้วย     เสียง □ ไม่เห็นด้วย    เสียง □ งดออกเสียง      เสียง 

 □ การแต่งตั งกรรมการเป็นรายบคุคล 
 ชือกรรมการ  นายสมใจนึก เองตระกูล         
   □ เห็นด้วย     เสียง □ ไม่เห็นด้วย    เสียง □ งดออกเสียง      เสียง 

 ชือกรรมการ  นายสมโภชน์ อาหุนัย     
   □ เห็นด้วย     เสียง □ ไม่เห็นด้วย    เสียง □ งดออกเสียง      เสียง 

  ชือกรรมการ  พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต    
   □ เห็นด้วย     เสียง □ ไม่เห็นด้วย    เสียง □ งดออกเสียง      เสียง 
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โปรดตดิ 
อากรแสตมป์ 

20 บาท 

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

(สําหรับผู้ ถือหุ้นต่างประเทศทีแตง่ตั งคสัโตเดียนในประเทศไทยเท่านั น) 

 เขียนที   
 วนัที   เดือน   พ.ศ.   
 (1) ข้าพเจ้า   สญัชาติ     
อยู่บ้านเลขที   ถนน   ตําบล/แขวง   
อําเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย์   
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กบั                    
ซึงเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท   พลังงานบริสุทธิ จาํกัด (มหาชน)  
โดยถือหุ้นจํานวนทั งสิ นรวม   หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั   เสียง ดงันี  
 หุ้นสามญั   หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั   เสียง 
 หุ้นบริุมสิทธิ   หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั   เสียง 
 (2) ขอมอบฉนัทะให้ 
 (1)     อาย ุ   ปี  
อยู่บ้านเลขที   ถนน   ตําบล/แขวง  
อําเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย์   หรือ 
 (2) นายชยัวฒัน์  พงศ์พศิิษฎ์สกลุ อายุ        67                                   ปี  
อยู่บ้านเลขที          13   ถนน        ทกัษิณเมืองทอง 5  ตําบล/แขวง  หาดใหญ่              .
อําเภอ/เขต หาดใหญ่  จงัหวดั           สงขลา                 รหสัไปรษณีย์      90110  หรือ 
 (3)  หม่อมราชวงศ์บวรฉตัร  ฉตัรชยั อายุ        53                                   ปี  
อยู่บ้านเลขที    32/405 ซอยการบนิไทย 12 ถนน        แจ้งวฒันะ  ตําบล/แขวง  คลองเกลือ              .
อําเภอ/เขต ปากเกร็ด  จงัหวดั       นนทบุรี                    รหสัไปรษณีย์      11120        . 
  

 คนหนึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการ
ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 ในวนัที 18 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชมุวิภาวดีบอลรูม โรงแรม 
เซน็ทารา แกรนด์ แอท เซน็ทรัล พลาซา ลาดพร้าว เลขที 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 หรือที
จะพงึเลือนไปในวนั เวลา และสถานทีอืนด้วย 
 

 (3)  ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั งนี  ดงันี  
 □ มอบฉนัทะตามจํานวนหุ้น ทั งหมดทีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 
 □ มอบฉนัทะบางส่วน คือ 
 □ หุ้นสามญั   หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้   เสียง 
 □ หุ้นบริุมสิทธิ   หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้   เสียง 
  รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั งหมด  เสียง 
 
 

สิงทีส่งมาด้วยลําดบัที 10.3 



042 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557 
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หมายเหตุ 
(1) หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. นี  ใช้เฉพาะกรณีทีผู้ ถือหุ้นทีปรากฏชือในทะเบียนเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตั งให้คสัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศ

ไทยเป็นผู้รับฝากและดแูลหุ้นให้เทา่นั น 
(2) หลกัฐานทีต้องแนบพร้อมกบัหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. คือ 

(1) หนงัสอืมอบอํานาจจากผู้ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉนัทะแทน 
(2) หนงัสอืยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนังสือมอบฉนัทะแทน ได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 

(3) ผู้ ถือหุ้นทีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับ
มอบฉนัทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

(4) วาระเลือกตั งกรรมการสามารถเลือกตั งกรรมการทั งชดุหรือเลือกตั งกรรมการเป็นรายบคุคล 
(5) ในกรณีทีมีวาระทีจะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระทีระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพิมเติมได้ในใบประจําตอ่แบบหนังสือมอบฉันทะ

แบบ ค. ตามแนบ 
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□ วาระที 6 พจิารณาและอนุมัตเิลือกตั งกรรมการอิสระเข้าใหม่ 1 คน เพิมเป็นกรรมการใน
คณะกรรมการบริษัท  

   □ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นสมควร 
□ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  

   □ เห็นด้วย     เสียง □ ไม่เห็นด้วย    เสียง □ งดออกเสียง      เสียง 

□ วาระที 7 พจิารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท สําหรับปี 2557 
   □ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นสมควร 

□ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  
   □ เห็นด้วย     เสียง □ ไม่เห็นด้วย    เสียง □ งดออกเสียง      เสียง 

□ วาระที 8  พจิารณาและอนุมัตจ่ิายเงนิโบนัสแก่คณะกรรมการบริษัทประจําปี 2556  
   □ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นสมควร 

□ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  
   □ เห็นด้วย     เสียง □ ไม่เห็นด้วย    เสียง □ งดออกเสียง      เสียง 

□ วาระที 9  พจิารณาและอนุมัตแิต่งตั งผู้สอบบัญชีสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจาํปี 2557 
และกําหนดค่าสอบบัญชีประจาํปี 2557 

   □ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นสมควร 
□ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  

   □ เห็นด้วย     เสียง □ ไม่เห็นด้วย    เสียง □ งดออกเสียง      เสียง 

 (5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดทีไม่เป็นไปตามทีระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนี  ให้ถือว่าการ
ลงคะแนนเสียงนั นไม่ถกูต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 
 (6) ในกรณีทีข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชดัเจนหรือใน
กรณีที ทีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื องใดนอกเหนือจากเรืองทีระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที มีการแก้ไข
เปลียนแปลงหรือเพิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ
ตามทีเห็นสมควร  
 กิจการใดทีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชุมเว้นแต่กรณีทีผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที ข้าพเจ้า
ระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 
 ลงชือ   ผู้มอบฉนัทะ 
 (   ) 
 ลงชือ   ผู้ รับมอบฉนัทะ 
 (   ) 
 ลงชือ   ผู้ รับมอบฉนัทะ 
 (   ) 
 ลงชือ   ผู้ รับมอบฉนัทะ 
 (   ) 
 
 
 



043บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำากัด (มหาชน)
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หมายเหตุ 
(1) หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. นี  ใช้เฉพาะกรณีทีผู้ ถือหุ้นทีปรากฏชือในทะเบียนเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตั งให้คสัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศ

ไทยเป็นผู้รับฝากและดแูลหุ้นให้เทา่นั น 
(2) หลกัฐานทีต้องแนบพร้อมกบัหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. คือ 

(1) หนงัสอืมอบอํานาจจากผู้ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉนัทะแทน 
(2) หนงัสอืยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนังสือมอบฉนัทะแทน ได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 

(3) ผู้ ถือหุ้นทีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับ
มอบฉนัทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

(4) วาระเลือกตั งกรรมการสามารถเลือกตั งกรรมการทั งชดุหรือเลือกตั งกรรมการเป็นรายบคุคล 
(5) ในกรณีทีมีวาระทีจะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระทีระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพิมเติมได้ในใบประจําตอ่แบบหนังสือมอบฉันทะ

แบบ ค. ตามแนบ 
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□ วาระที 6 พจิารณาและอนุมัตเิลือกตั งกรรมการอิสระเข้าใหม่ 1 คน เพิมเป็นกรรมการใน
คณะกรรมการบริษัท  

   □ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นสมควร 
□ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  

   □ เห็นด้วย     เสียง □ ไม่เห็นด้วย    เสียง □ งดออกเสียง      เสียง 

□ วาระที 7 พจิารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท สําหรับปี 2557 
   □ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นสมควร 

□ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  
   □ เห็นด้วย     เสียง □ ไม่เห็นด้วย    เสียง □ งดออกเสียง      เสียง 

□ วาระที 8  พจิารณาและอนุมัตจ่ิายเงนิโบนัสแก่คณะกรรมการบริษัทประจําปี 2556  
   □ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นสมควร 

□ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  
   □ เห็นด้วย     เสียง □ ไม่เห็นด้วย    เสียง □ งดออกเสียง      เสียง 

□ วาระที 9  พจิารณาและอนุมัตแิต่งตั งผู้สอบบัญชีสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจาํปี 2557 
และกําหนดค่าสอบบัญชีประจาํปี 2557 

   □ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นสมควร 
□ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  

   □ เห็นด้วย     เสียง □ ไม่เห็นด้วย    เสียง □ งดออกเสียง      เสียง 

 (5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดทีไม่เป็นไปตามทีระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนี  ให้ถือว่าการ
ลงคะแนนเสียงนั นไม่ถกูต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 
 (6) ในกรณีทีข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชดัเจนหรือใน
กรณีที ทีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื องใดนอกเหนือจากเรืองทีระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที มีการแก้ไข
เปลียนแปลงหรือเพิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ
ตามทีเห็นสมควร  
 กิจการใดทีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชุมเว้นแต่กรณีทีผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที ข้าพเจ้า
ระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 
 ลงชือ   ผู้มอบฉนัทะ 
 (   ) 
 ลงชือ   ผู้ รับมอบฉนัทะ 
 (   ) 
 ลงชือ   ผู้ รับมอบฉนัทะ 
 (   ) 
 ลงชือ   ผู้ รับมอบฉนัทะ 
 (   ) 
 
 
 



044 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557 
บริษทั พลังงานบริสุทธิ จํากดั (มหาชน) 
Energy Absolute Public Company Limited 
888 อาคารไอทาวเวอร์  ชัน15  ถนนวภิาวดีรังสิต  แขวงจตุจกัร  เขตจตจัุกร  กรุงเทพฯ 10900 
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แผนทีสถานทีจดัประชมุ 
 

ณ ห้องประชมุวิภาวดีบอลรูม  
โรงแรมเซน็ทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว  

เลขที 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 

 
 

การเดนิทาง  
รถไฟใต้ดนิ MRT  ณ สถานีพหลโยธิน 
รถไฟฟ้า BTS  ณ สถานีหมอชิต  

ใช้ทางออกที 3 ต่อบริการรถไฟใต้ดิน MRT ลงทีสถานีพหลโยธิน เพือเดินทางไปยงั
เซน็ทรัล ลาดพร้าว 

รถประจาํทางสายธรรมดา สาย 8, 28, 38, 39, 44, 52, 63, 90, 92, 96, 108,145 
รถโดยสารประจําทางปรับอากาศ สาย ปอ. 29, ปอ. 38, ปอ. 39, ปอ. 44, ปอ. 63, ปอ. 92, ปอ. 134, ปอ. 145, ปอ. 

502, ปอ. 503, ปอ. 509, ปอ. 510, ปอ. 512, ปอ. 513, ปอ. 517, ปอ. 518, ปอ. 
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ไมโครบัส ปอ. 3, ปอ. 24, ปอ. 26, ปอ. 27, ปอ. 29, ปอ. 34, ปอ. 59, ปอ. 104, ปอ. 107, 
ปอ. 112, ปอ. 129, ปอ. 134, ปอ. 136 
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ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท พลังงานบริสุทธิ จาํกัด (มหาชน) 
 
 ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 ในวันที 18 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม
วิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว เลขที 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร 10900 หรือทีจะพงึเลือนไปในวนั เวลา และสถานทีอืนด้วย 

 
 □ วาระที   เรือง   
  □ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นสมควร 

□ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  
   □ เห็นด้วย     เสียง □ ไม่เห็นด้วย    เสียง □ งดออกเสียง      เสียง 

 □ วาระที   เรือง   
  □ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นสมควร 

□ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  
   □ เห็นด้วย     เสียง □ ไม่เห็นด้วย    เสียง □ งดออกเสียง      เสียง 

 □ วาระที   เรือง   
  □ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นสมควร 

□ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  
   □ เห็นด้วย     เสียง □ ไม่เห็นด้วย    เสียง □ งดออกเสียง      เสียง 

 □ วาระที   เรือง   
  □ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นสมควร 

□ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  
   □ เห็นด้วย     เสียง □ ไม่เห็นด้วย    เสียง □ งดออกเสียง      เสียง 

 □ วาระที   เรือง เลือกตั งกรรมการ (ต่อ)  
 ชือกรรมการ   
   □ เห็นด้วย     เสียง □ ไม่เห็นด้วย    เสียง □ งดออกเสียง      เสียง 

 ชือกรรมการ   
   □ เห็นด้วย     เสียง □ ไม่เห็นด้วย    เสียง □ งดออกเสียง      เสียง 

 ชือกรรมการ   
   □ เห็นด้วย     เสียง □ ไม่เห็นด้วย    เสียง □ งดออกเสียง      เสียง 
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