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หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2561 

บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จาํกัด (มหาชน) 

วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 

เวลา 14.00 น. 

 

 

 

ณ หองประชุมวิภาวดีบอลรูม  

โรงแรมเซ็นทารา แกรนด แอท เซ็นทรัล พลาซา ลาดพราว กรุงเทพฯ 

เลขท่ี 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 



บริษทั พลงังานบริสุทธ์ิ จาํกดั (มหาชน) 
Energy Absolute Public Company Limited
89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ช้ัน16 ถนนรัชดาภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพฯ 10400 
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หนา 1  

ท่ี EA : CS-AGM/2561 

วันท่ี 28 กุมภาพันธ 2561 

 

เร่ือง  ขอเรียนเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 

 

เรียน ทานผูถือหุน บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จํากัด (มหาชน) 

 

ส่ิงท่ีแนบมาดวย 

1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 ซึ่งประชมุเมื่อวันท่ี 27 เมษายน 2560  

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 1) 

2. รายงานประจําปของคณะกรรมการบริษัท 2560 ในรูปซีดี-รอม (CD-ROM) พรอมงบแสดงฐานะการเงินและ 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจําป 2560 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 2 และ 3) 

3. รายละเอียดการยกเลิกการออกหุนกูวงเงิน 20,000 ลานบาท ซึ่งไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนประจําป 2560 

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 4) 

4. รายละเอียดการออกและเสนอขายหุนกู (ใหม) ในวงเงินไมเกิน 20,000 ลานบาท  

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 5) 

5. รายละเอียดการจายเงนิปนผล (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 6) 

6. ประวัติกรรมการท่ีจะออกตามวาระและถูกเสนอเพ่ือใหกลับเขาดาํรงตําแหนง และนิยามกรรมการอิสระ 

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 8) 

7. รายละเอียดการแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนประจําป 2561 

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 9) 

8. ขอบังคับของบริษัทฯ ในสวนท่ีเกี่ยวของกับการประชุมสามัญผูถือหุน 

9. ขอปฏิบัติและขั้นตอนการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 

10. ขอมูลกรรมการอิสระของบริษัทฯ สําหรับเปนผูรับมอบฉันทะของผูถือหุน 

11. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค. (ส่ิงท่ีสงมาดวย 11.1, 11.2, 11.3 ตามลําดับ) 

12. แผนท่ีสถานท่ีจัดประชุม 

 

ดวยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จํากัด (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2561 เมื่อวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2561 ไดมีมติใหเรียก

ประชุมสามัญผูถือหุนปะจําป  2561 ในวันศุกรท่ี  27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุมวิภาวดี บอลรูม  

โรงแรมเซ็นทารา แกรนด แอท เซ็นทรัล พลาซา ลาดพราว กรุงเทพฯ เลขท่ี 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

เพ่ือพิจารณาเร่ืองตางๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปน้ี 

  



บริษทั พลงังานบริสุทธ์ิ จาํกดั (มหาชน) 
Energy Absolute Public Company Limited
89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ช้ัน16 ถนนรัชดาภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพฯ 10400 
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หนา 3  

วาระที่ 1 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจําปี 2560 ซ่ึงประชุมเม่ือวันที่ 27 เมษายน 2560 
  

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :  

 การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 ของบริษัทฯ ไดถูกจัดขึ้นเมื่อวันท่ี 27 เมษายน 2560 และบริษัทฯ ไดบันทึกจัดทํา

รายงานการประชุมสงใหกระทรวงพาณิชยภายในเวลาท่ีกฎหมายกําหนด สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 

2560 ไดแนบมาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมเปน เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 1 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :  

 เห็นควรเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560  รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร

ประกอบระเบียบวาระท่ี 1 

การลงมติ :   

 วาระน้ีจะตองผานมติอนุมัติดวยเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 2 เพื่อพิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทสาํหรับปี 2560 และรายงานประจาํปี 2560 ของบริษัทฯ 
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :  

 สรุปผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทยอย ในรอบปบัญชี ส้ินสุดวันท่ี   31 ธันวาคม 2560 ท่ีผานมา รายละเอียดผล

การดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทยอย ปรากฏในรายงานประจําป ซึ่งสงมาในรูปซีดี-รอม (CD-ROM) พรอมกับหนังสือเชิญ

ประชุมเปน เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 2 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :  

 เห็นควรเสนอให ท่ีประชุมผูถือหุนรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทสําหรับป 2560 และรายงานประจําป 2560  

ของบริษัทฯ  โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบระเบียบวาระท่ี 2 

การลงมต ิ:  

 วาระน้ี เปนวาระเพ่ือทราบ ดังน้ัน จึงไมมีการลงคะแนนเสียง 

 

วาระที่ 3 เพื่อพิจารณาและอนุมัติงบการเงินสําหรับปี สิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 2560 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบจาก

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว 
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :  

 มาตรา 112 และ 113 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2551) กําหนดให

คณะกรรมการบริษัทฯ ตองจัดใหมีการทํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ณ วันส้ินสุดของรอบปบัญชีของบริษัท เสนอตอ 

ท่ีประชุมผูถือหุนในการประชุมสามัญประจําป เพ่ือพิจารณาอนุมัติ และ 

 คณะกรรมการบริษัท (โดยการเสนอและสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ) ไดอนุมัติงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) 

และบัญชีกําไรขาดทุน ท่ีผูสอบบัญชีตรวจสอบรับอนุญาตแลว สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และผูสอบบัญชี 

รับอนุญาต ไดแสดงความเห็นไวในรายงานของผูสอบบัญชีอยางไมมีเงื่อนไข รายละเอียดของงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และ

บัญชีกําไรขาดทุน ท่ีตรวจสอบแลวสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ปรากฏในรายงานประจําป 2560  ซึ่งสงมาในรูปซีดี-

รอม (CD-ROM) ไดแนบมาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมเปน เอกสารประกอบระเบยีบวาระที่ 3 
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หนา 3  

วาระที่ 1 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจําปี 2560 ซ่ึงประชุมเม่ือวันที่ 27 เมษายน 2560 
  

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :  

 การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 ของบริษัทฯ ไดถูกจัดขึ้นเมื่อวันท่ี 27 เมษายน 2560 และบริษัทฯ ไดบันทึกจัดทํา

รายงานการประชุมสงใหกระทรวงพาณิชยภายในเวลาท่ีกฎหมายกําหนด สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 

2560 ไดแนบมาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมเปน เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 1 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :  

 เห็นควรเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560  รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร

ประกอบระเบียบวาระท่ี 1 

การลงมติ :   

 วาระน้ีจะตองผานมติอนุมัติดวยเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 2 เพื่อพิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทสาํหรับปี 2560 และรายงานประจาํปี 2560 ของบริษัทฯ 
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :  

 สรุปผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทยอย ในรอบปบัญชี ส้ินสุดวันท่ี   31 ธันวาคม 2560 ท่ีผานมา รายละเอียดผล

การดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทยอย ปรากฏในรายงานประจําป ซึ่งสงมาในรูปซีดี-รอม (CD-ROM) พรอมกับหนังสือเชิญ

ประชุมเปน เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 2 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :  

 เห็นควรเสนอให ท่ีประชุมผูถือหุนรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทสําหรับป 2560 และรายงานประจําป 2560  

ของบริษัทฯ  โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบระเบียบวาระท่ี 2 

การลงมต ิ:  

 วาระน้ี เปนวาระเพ่ือทราบ ดังน้ัน จึงไมมีการลงคะแนนเสียง 

 

วาระที่ 3 เพื่อพิจารณาและอนุมัติงบการเงินสําหรับปี สิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 2560 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบจาก

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว 
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :  

 มาตรา 112 และ 113 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2551) กําหนดให

คณะกรรมการบริษัทฯ ตองจัดใหมีการทํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ณ วันส้ินสุดของรอบปบัญชีของบริษัท เสนอตอ 

ท่ีประชุมผูถือหุนในการประชุมสามัญประจําป เพ่ือพิจารณาอนุมัติ และ 

 คณะกรรมการบริษัท (โดยการเสนอและสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ) ไดอนุมัติงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) 

และบัญชีกําไรขาดทุน ท่ีผูสอบบัญชีตรวจสอบรับอนุญาตแลว สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และผูสอบบัญชี 

รับอนุญาต ไดแสดงความเห็นไวในรายงานของผูสอบบัญชีอยางไมมีเงื่อนไข รายละเอียดของงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และ

บัญชีกําไรขาดทุน ท่ีตรวจสอบแลวสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ปรากฏในรายงานประจาํป 2560  ซึ่งสงมาในรูปซีดี-

รอม (CD-ROM) ไดแนบมาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมเปน เอกสารประกอบระเบยีบวาระที่ 3 
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89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ช้ัน16 ถนนรัชดาภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท์ 02-248-2488-92, 02-002-3667-9   แฟกซ์ 02-248-2493   ทะเบียนเลขที ่0107551000061

 

หนา 4  

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :  

 เห็นควรเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560  ซึ่งไดผาน

การตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลว  โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจําป 2560 ซึ่งสงมาในรูปซีดี-รอม  

(CD-ROM) ตามเอกสารประกอบระเบียนวาระท่ี 3   

การลงมติ : 

วาระน้ีจะตองผานมติอนุมัติดวยเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 4  พิจารณาการยกเลิกการออกหุ้นกู้วงเงนิ 20,000 ล้านบาท ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถอืหุ้น ปี 2560 
  

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : 

 ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 เมื่อวันท่ี 27 เมษายน 2560 ไดมีมติใหออกและเสนอขายหุนกูในวงเงินไมเกิน 

20,000 ลานบาท เพ่ือชําระคืนเงินกูเดิมของบริษัทฯ ซึ่งเปนสินเชื่อสําหรับโครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยท่ีลําปาง และ

พิษณุโลก รวมท้ังโครงการโรงไฟฟาพลังงานลม - โครงการหาดกังหัน และเพ่ือลดตนทุนทางการเงิน รวมท้ังลดขอจํากัดในการ

ดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ  และใชในการดําเนินงานหรือเปนเงินทุนและสนับสนุนการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ 

 เน่ืองจากบริษัทฯ ไดดําเนินการปรับโครงสรางหน้ี ดวยวิธีการอ่ืน ทําใหไมตองออกหุนกูตามท่ีไดรับอนุมัติจากผูถือหุน  

 คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข ในการยื่นคําขอออก 

หุนกู โดยกําหนดใหตองยื่นคําขอภายใน 1 ป นับจากท่ีประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติ  

รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 4  

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :  

 เห็นควรเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการยกเลิกการออกหุนกูวงเงิน 20,000 ลานบาท ซึ่งไดรับอนุมัติจาก 

ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560  

การลงมติ :  

 วาระน้ีตองผานมติอนุมัติดวยเสียงไมนอยกวาสามในส่ี (3/4) ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้  (ใหม่) ในวงเงนิไม่เกิน 20,000 ล้านบาท 
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :  

 การเสนอออกหุนกู ในวงเงินไมเกิน 20,000 ลานบาท เพ่ือเตรียมพรอมเปนเงินลงทุนของโครงการตางๆ ตามท่ีจําเปน ไดแก

การRefinancing Supplier Credit โครงการโรงไฟฟาพลังงานลม ท่ีจังหวัดชัยภูมิ, การใชเปนเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ สําหรับใช

สําหรับลงทุนในโครงการตางๆ รวมท้ังการเขาซื้อหุนเพ่ิมในบริษัท Amita Technologies Inc. ในไตหวัน รวมไปถึง Projects อ่ืนๆ ท่ีอยู

ระหวางการศึกษาความเปนไปไดของโครงการ รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 5 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :  

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ไดพิจารณาการออกหุนกูแลวเห็นวาเปนแนวทางท่ีเปนประโยชนตอการสนับสนุนการ

ดําเนินงานของกลุมบริษัทฯ และเพ่ือเตรียมพรอมเปนเงินลงทุนของโครงการตางๆ ซึ่งจะชวยสรางผลตอบแทนใหกับบริษัทฯ และ

ผูถือ หุ นตอ ไป  ดั ง น้ัน  จึ งเห็นควรให เสนอตอ ท่ีประชุม ผูถื อ หุ น  เพ่ื อพิ จารณ าอนุมัติ การออกและเสนอขายหุน กู 

ตามรายละเอียดท่ีไดแนบมาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมเปนเอกสารประกอบระเบียบวาระท่ี 5 



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

 

หนา 5  

การลงมติ :  

 วาระน้ีตองผานมติอนุมัติดวยเสียงไมนอยกวาสามในส่ี (3/4) ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2560 และการจ่ายเงินปันผล

ประจาํปี 2560  
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :  

 บริษัทฯ มีนโยบายจายเงินปนผลไมต่ํากวารอยละ 30 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดและหักเงินสํารองตางๆ ทุกประเภทท่ี

ไดกําหนดไวในขอบังคับของบริษัทฯ และตามท่ีกฎหมายกําหนด ท้ังน้ี การจายเงินปนผลดังกลาว อาจมีการเปล่ียนแปลง โดย

ขึ้นอยูกับงบกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไข และขอกําหนดในสัญญาตางๆ ท่ีบริษัทฯ ผูกพันอยู รวมท้ังขอจํากัดทาง

กฎหมาย ความจําเปน และความเหมาะสมอ่ืนๆ ในอนาคต รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 6 

 ตารางดังตอไปน้ีแสดงขอมูลเปรียบเทียบกําไรสุทธิและอัตราการจายเงินปนผลของปท่ีผานมา 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล 

จากงบการเงนิเฉพาะกิจการ 

ปี 2560 

(ปีท่ีเสนอ) 

ปี 2559 ปี 2558 

(ปรับปรุง) 

ปี 2557 

1. กําไรสุทธิ (ลานบาท) 4,015.35 2,103.37 2,297.97 1,296.75 

2. กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน  (บาท : หุน) 1.08 0.56 0.62 0.35 

3. สัดสวนการจายเงินปนผลท่ีจายตอกําไรสุทธิ (รอยละ) 18.58 26.60 16.23 5.75 

4. เงินปนผลจายประจําปตอหุน (บาท : หุนสามัญ) 0.20 0.15 0.10 0.02 

5. จํานวนเงินปนผลท่ีจายเปนเงิน (ลานบาท) 746.00 559.50 373.00 74.60 

 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:  

 เห็นควรเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิ ดังน้ี 

(1) บริษัทฯ มีทุนสํารองตามกฎหมาย เปนจํานวนไมนอยกวาท่ีกฎหมายกําหนดแลว จึงไมตองสํารองตามกฎหมายดังกลาวเพ่ิมอีก 

(2) บริษัทฯ อยูในชวงการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนธุรกิจ คณะกรรมการบริษัท จึงเสนอจายเงินปนผลประจําป 2560  

โดยจัดสรรเปนเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.20 บาท (ยี่สิบสตางค) ตอหุนสามัญ รวมเปนเงิน 746,000,000.- บาท (เจ็ดรอย 

ส่ีสิบหกลานบาทถวน) คิดเปนรอยละ 18.58 ของกําไรสุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ) โดยจายจากกําไรสะสมของกิจการท่ีไมได

รับการสงเสริมการลงทุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 

หมายเหตุ : อัตราการจายเงินปนผลประจําป 2560 ไมเปนไปตามนโยบายการจายเงินปนผล ดวยเหตุผลตามท่ีไดอธิบาย 

ในความเห็นของคณะกรรมการ ขอ (2) ขางตน 

(3) คณะกรรมการบริษัท อนุมัติ กําหนดใหวันท่ี 20 มีนาคม 2561 เปนวันใหสิทธิผูถือหุน (Record Date) เพ่ือเขารวมประชุมสามัญผู

ถือหุนประจําป 2561 รวมท้ังมีสิทธิรับเงินปนผลประจําป 2560 และกําหนดการจายเงินปนผลประจําป 2560 ดังกลาวจะดําเนินการ

ภายในวันท่ี 25 พฤษภาคม 2561 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบระเบียบวารท่ี 6 

หมายเหตุ : สิทธิในการรับเงินปนผลดังกลาวยังไมมีความแนนอนจนกวาจะไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผูถือหุน 

ประจําป 2561 

การลงมติ :  

 วาระน้ีจะตองผานมติอนุมัติดวยเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 



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

 

หนา 5  

การลงมติ :  

 วาระน้ีตองผานมติอนุมัติดวยเสียงไมนอยกวาสามในส่ี (3/4) ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2560 และการจ่ายเงินปันผล

ประจาํปี 2560  
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :  

 บริษัทฯ มีนโยบายจายเงินปนผลไมต่ํากวารอยละ 30 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดและหักเงินสํารองตางๆ ทุกประเภทท่ี

ไดกําหนดไวในขอบังคับของบริษัทฯ และตามท่ีกฎหมายกําหนด ท้ังน้ี การจายเงินปนผลดังกลาว อาจมีการเปล่ียนแปลง โดย

ขึ้นอยูกับงบกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไข และขอกําหนดในสัญญาตางๆ ท่ีบริษัทฯ ผูกพันอยู รวมท้ังขอจํากัดทาง

กฎหมาย ความจําเปน และความเหมาะสมอ่ืนๆ ในอนาคต รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 6 

 ตารางดังตอไปน้ีแสดงขอมูลเปรียบเทียบกําไรสุทธิและอัตราการจายเงินปนผลของปท่ีผานมา 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล 

จากงบการเงนิเฉพาะกิจการ 

ปี 2560 

(ปีท่ีเสนอ) 

ปี 2559 ปี 2558 

(ปรับปรุง) 

ปี 2557 

1. กําไรสุทธิ (ลานบาท) 4,015.35 2,103.37 2,297.97 1,296.75 

2. กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน  (บาท : หุน) 1.08 0.56 0.62 0.35 

3. สัดสวนการจายเงินปนผลท่ีจายตอกําไรสุทธิ (รอยละ) 18.58 26.60 16.23 5.75 

4. เงินปนผลจายประจําปตอหุน (บาท : หุนสามัญ) 0.20 0.15 0.10 0.02 

5. จํานวนเงินปนผลท่ีจายเปนเงิน (ลานบาท) 746.00 559.50 373.00 74.60 

 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:  

 เห็นควรเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิ ดังน้ี 

(1) บริษัทฯ มีทุนสํารองตามกฎหมาย เปนจํานวนไมนอยกวาท่ีกฎหมายกําหนดแลว จึงไมตองสํารองตามกฎหมายดังกลาวเพ่ิมอีก 

(2) บริษัทฯ อยูในชวงการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนธุรกิจ คณะกรรมการบริษัท จึงเสนอจายเงินปนผลประจําป 2560  

โดยจัดสรรเปนเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.20 บาท (ยี่สิบสตางค) ตอหุนสามัญ รวมเปนเงิน 746,000,000.- บาท (เจ็ดรอย 

ส่ีสิบหกลานบาทถวน) คิดเปนรอยละ 18.58 ของกําไรสุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ) โดยจายจากกําไรสะสมของกิจการท่ีไมได

รับการสงเสริมการลงทุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 

หมายเหตุ : อัตราการจายเงินปนผลประจําป 2560 ไมเปนไปตามนโยบายการจายเงินปนผล ดวยเหตุผลตามท่ีไดอธิบาย 

ในความเห็นของคณะกรรมการ ขอ (2) ขางตน 

(3) คณะกรรมการบริษัท อนุมัติ กําหนดใหวันท่ี 20 มีนาคม 2561 เปนวันใหสิทธิผูถือหุน (Record Date) เพ่ือเขารวมประชุมสามัญผู

ถือหุนประจําป 2561 รวมท้ังมีสิทธิรับเงินปนผลประจําป 2560 และกําหนดการจายเงินปนผลประจําป 2560 ดังกลาวจะดําเนินการ

ภายในวันท่ี 25 พฤษภาคม 2561 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบระเบียบวารท่ี 6 

หมายเหตุ : สิทธิในการรับเงินปนผลดังกลาวยังไมมีความแนนอนจนกวาจะไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผูถือหุน 

ประจําป 2561 

การลงมติ :  

 วาระน้ีจะตองผานมติอนุมัติดวยเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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หนา 6  

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการสาํหรับปี 2561 
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :  

 มาตรา 90 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2551) และขอ 23 ของขอบังคับบริษัทฯ 

การจายคาตอบแทนใหเปนไปตามมตขิองท่ีประชมุผูถือหุน โดยอาจกําหนดคาตอบแทนกรรมการเปนจํานวนแนนอนหรือวางเปน

หลักเกณฑเฉพาะ และจะกําหนดไวเปนคราวๆ หรือใหมีผลตลอดไปจนกวาท่ีประชุมผูถือหุนจะมีมติเปล่ียนแปลงเปนอยางอ่ืนก็

ได นอกจากน้ี กรรมการบริษัทมีสิทธิไดรับเบ้ียเล้ียงและสวัสดิการตางๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ 

หลักเกณฑ์และขัน้ตอนในการพิจารณาและกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน เพ่ือทําหนาท่ีกําหนดนโยบาย รูปแบบ และหลักเกณฑ 

การจายคาตอบแทนกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดยอย รวมท้ังบุคคลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เพ่ือเสนอ 

ตอคณะกรรมการบริษัท รวมท้ังกําหนดคาตอบแทนผูบริหารของบริษัท เพ่ือเสนอตอคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน พิจารณาผลการปฏิบัติงานของกรรมการ ขอบเขตหนาท่ีความรับผิดชอบ พิจารณา 

ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทยอย และแนวปฏิบัติของบริษัทอ่ืนท่ีมีขนาดและอยูในอุตสาหกรรมเดียวกัน 

ท้ังน้ีหลักเกณฑ กรอบการกําหนดคาตอบแทน แนวทางการพิจารณาและดําเนินการมีดังน้ี 

(1) คาตอบแทนกรรมการบริษัท กําหนดเปนคาตอบแทนรายเดือน เน่ืองจากคณะกรรมการมีภาระหนาท่ีและความรับผิดชอบ

ตอบริษัทตลอดระยะเวลาของการดํารงตําแหนง 

(2) คาตอบแทนคณะกรรมการชุดยอย กําหนดเปนเบ้ียประชุม โดยจายเฉพาะกรรมการชุดยอยท่ีเขารวมประชุม 

(3) วงเงินรางวัล (โบนัส) ประจําปสําหรับกรรมการบริษัท จะอางอิงผลประกอบการของบริษัท โดยคณะกรรมการจะทําการ

ประเมินตนเองท้ังรายบุคคล และรายคณะ เพ่ือวัดผลการปฏิบัติงานในแตละป 

 ความเห็นคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน เห็นควรใหเสนออัตราคาตอบแทนสําหรับป 2561 ในอัตราเดียวกับ 

ปท่ีผานมา ตอคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

  คาตอบแทนกรรมการสําหรับป 2561 (ปท่ีเสนอ) เปรียบเทียบกับป 2560 (ปท่ีผานมา) มีดังน้ี 

 

รายการ เสนอสาํหรับปี 2561 ปี 2560 

 คาตอบแทนรายเดือน   

- ประธานคณะกรรมการบริษัท จาย 50,000.- บาท/เดือน จาย 50,000.- บาท/เดือน 

- กรรมการบริษัท จาย 40,000.- บาท/เดือน/คน จาย 40,000.- บาท/เดือน/คน 

 โบนัส   

- ประธานคณะกรรมการบริษัท ไมเกิน 2,000,000.- บาท/ป ไมเกิน 2,000,000.- บาท/ป 

- กรรมการบริษัท ไมเกิน 1,500,000.- บาท/คน/ป ไมเกิน 1,500,000.- บาท/คน/ป 

 สิทธิประโยชน / ผลประโยชน อ่ืนๆ 

    (ไมรวมสิทธิประโยชน / ผลประโยชนท่ีไดรับ 

ตามขอบังคับของบริษัทฯ) 

ไมม ี ไมม ี
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หนา 7  

 

รายการ เสนอสาํหรับปี 2561 ปี 2560 

 คาเบ้ียประชุมคณะกรรมการชุดยอย   

- คณะกรรมการบริหาร จาย 20,000.- บาท/คน/คร้ังการประชุม

(จายเฉพาะกรรมการท่ีเขารวมประชุม 

และเปนผู ท่ี ไม ได รับเงินเดือนประจํา 

ในฐานะผูบริหารหรือท่ีปรึกษา) 

จาย 20,000.- บาท/คน/คร้ังการประชุม

(จายเฉพาะกรรมการท่ีเขารวมประชุม 

และเปนผู ท่ีไมไดรับเงินเดือนประจํา 

ในฐานะผูบริหารหรือท่ีปรึกษา) 

- คณะกรรมการตรวจสอบ จายเฉพาะท่ีเขารวมประชุม รวมท้ังคณะ

แลวไมเกิน 680,000.- บาท/ป 

จายเฉพาะท่ีเขารวมประชุม รวมท้ัง

คณะแลวไมเกนิ 680,000.- บาท/ป 

- คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน จายเฉพาะท่ีเขารวมประชุม รวมท้ังคณะ

แลวไมเกิน 170,000.- บาท/ป 

จายเฉพาะท่ีเขารวมประชุม รวมท้ัง

คณะแลวไมเกนิ 170,000.- บาท/ป 

- คณะกรรมการสรรหา จายเฉพาะท่ีเขารวมประชุม รวมท้ังคณะ

แลวไมเกิน 170,000.- บาท/ป 

จายเฉพาะท่ีเขารวมประชุม รวมท้ัง

คณะแลวไมเกนิ 170,000.- บาท/ป 

- คณะกรรมการบริหารความเส่ียง จายเฉพาะท่ีเขารวมประชุม รวมท้ังคณะ

แลวไมเกิน 750,000.- บาท/ป 

จายเฉพาะท่ีเขารวมประชุม รวมท้ัง

คณะแลวไมเกนิ 750,000.- บาท/ป 

- คณะกรรมการบรรษัทภิบาล จายเฉพาะท่ีเขารวมประชุม รวมท้ังคณะ

แลวไมเกิน 420,000.- บาท/ป 

จายเฉพาะท่ีเขารวมประชุม รวมท้ัง

คณะแลวไมเกนิ 420,000.- บาท/ป 
 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :  

 คณะกรรมการบริษัท (โดยผานการพิจารณาและเสนอจากคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน) พิจารณาแลว เห็นควรให

เสนอคาตอบแทนกรรมการสําหรับป 2561 โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอขางตน 

การลงมติ :  

 วาระน้ีตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม (2/3) ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม 

 

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตัง้กรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดาํรงตาํแหน่งอีกวาระ 
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :  

 มาตรา 71 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2551) และขอบังคับของบริษัท ขอ 17 

และ 18 กําหนดใหในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป ทุกคร้ัง ใหกรรมการออกจากตําแหนงจํานวน 1 ใน 3 ของกรรมการ 

ในขณะน้ัน ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหตรงเปน 3 สวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลเคียงท่ีสุดกับสัดสวนหน่ึงในสาม และ

กรรมการซึ่งพนจากตาํแหนงอาจไดรับเลือกใหกลับเขารับตําแหนงอีกได กรรมการท่ีจะตองออกจากตําแหนงในปแรกและปท่ีสอง

ภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ัน ใหจับฉลากกัน สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการท่ีอยูในตําแหนงนานท่ีสุดน้ันเปนผูออกจากตําแหนง 
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รายการ เสนอสาํหรับปี 2561 ปี 2560 

 คาเบ้ียประชุมคณะกรรมการชุดยอย   

- คณะกรรมการบริหาร จาย 20,000.- บาท/คน/คร้ังการประชุม

(จายเฉพาะกรรมการท่ีเขารวมประชุม 

และเปนผู ท่ี ไม ได รับเงินเดือนประจํา 

ในฐานะผูบริหารหรือท่ีปรึกษา) 

จาย 20,000.- บาท/คน/คร้ังการประชุม

(จายเฉพาะกรรมการท่ีเขารวมประชุม 

และเปนผู ท่ีไมไดรับเงินเดือนประจํา 

ในฐานะผูบริหารหรือท่ีปรึกษา) 

- คณะกรรมการตรวจสอบ จายเฉพาะท่ีเขารวมประชุม รวมท้ังคณะ

แลวไมเกิน 680,000.- บาท/ป 

จายเฉพาะท่ีเขารวมประชุม รวมท้ัง

คณะแลวไมเกนิ 680,000.- บาท/ป 

- คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน จายเฉพาะท่ีเขารวมประชุม รวมท้ังคณะ

แลวไมเกิน 170,000.- บาท/ป 

จายเฉพาะท่ีเขารวมประชุม รวมท้ัง

คณะแลวไมเกนิ 170,000.- บาท/ป 

- คณะกรรมการสรรหา จายเฉพาะท่ีเขารวมประชุม รวมท้ังคณะ

แลวไมเกิน 170,000.- บาท/ป 

จายเฉพาะท่ีเขารวมประชุม รวมท้ัง

คณะแลวไมเกนิ 170,000.- บาท/ป 

- คณะกรรมการบริหารความเส่ียง จายเฉพาะท่ีเขารวมประชุม รวมท้ังคณะ

แลวไมเกิน 750,000.- บาท/ป 

จายเฉพาะท่ีเขารวมประชุม รวมท้ัง

คณะแลวไมเกนิ 750,000.- บาท/ป 

- คณะกรรมการบรรษัทภิบาล จายเฉพาะท่ีเขารวมประชุม รวมท้ังคณะ

แลวไมเกิน 420,000.- บาท/ป 

จายเฉพาะท่ีเขารวมประชุม รวมท้ัง

คณะแลวไมเกนิ 420,000.- บาท/ป 
 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :  

 คณะกรรมการบริษัท (โดยผานการพิจารณาและเสนอจากคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน) พิจารณาแลว เห็นควรให

เสนอคาตอบแทนกรรมการสําหรับป 2561 โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอขางตน 

การลงมติ :  

 วาระน้ีตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม (2/3) ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม 

 

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตัง้กรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดาํรงตาํแหน่งอีกวาระ 
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :  

 มาตรา 71 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2551) และขอบังคับของบริษัท ขอ 17 

และ 18 กําหนดใหในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป ทุกคร้ัง ใหกรรมการออกจากตําแหนงจํานวน 1 ใน 3 ของกรรมการ 

ในขณะน้ัน ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหตรงเปน 3 สวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลเคียงท่ีสุดกับสัดสวนหน่ึงในสาม และ

กรรมการซึ่งพนจากตาํแหนงอาจไดรับเลือกใหกลับเขารับตําแหนงอีกได กรรมการท่ีจะตองออกจากตําแหนงในปแรกและปท่ีสอง

ภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ัน ใหจับฉลากกัน สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการท่ีอยูในตําแหนงนานท่ีสุดน้ันเปนผูออกจากตําแหนง 

  

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

 

หนา 8  

 ในปน้ี กรรมการท่ีตองออกจากวาระมีจํานวน 4 ทาน ดังตอไปน้ี 

1. นายอมร ทรัพยทวีกุล กรรมการบริษัท (กรรมการผูมีอํานาจลงนาม) / กรรมการบริหาร / กรรมการกําหนด

คาตอบแทน / กรรมการบริหารความเส่ียง  

2. นายชัยวัฒน พงศพิศิษฎสกุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการกาํหนดคาตอบแทน /  

ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล / กรรมการสรรหา 

3. นายสุธรรม สงศิริ กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการบรรษัทภิบาล /  

กรรมการกําหนดคาตอบแทน 

4. นายสมบูรณ อาหุนัย กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร 
 

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ 

 คณะกรรมการบริษัท ไดแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา เพ่ือทําหนาท่ีกําหนดนโยบายการสรรหากรรมการและผูบริหาร

ระดับสูง รวมท้ังสรรหา คัดเลือกและเสนอบุคคลท่ีทรงคุณวุฒิท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณสมบัติเหมาะสมท่ีควรไดรับการ

แตงตั้งเปนกรรมการ และ/หรือ ผูบริหารแลวแตกรณี เพ่ือเสนอตอคณะกรรมการบริษัท 

 ในชวงระหวางวันท่ี 28 กันยายน 2560 – 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอชื่อบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ

เหมาะสมตามหลักเกณฑ ท่ีกําหนด เพ่ือรับการคัดเลือกเขาเปนกรรมการบริษัท โดยประกาศผานระบบส่ือสารของ 

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเว็บไซตของบริษัท ท้ังน้ี เมื่อส้ินสุดระยะเวลาดังกลาว ไมมผูีถือหุนเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเขา

รับการคัดเลือกเปนกรรมการบริษัท  

 ความเห็นคณะกรรมการสรรหา : คณะกรรมการสรรหาไดพิจารณากรรมการท่ีจะตองออกตามวาระ 4 ทาน โดยพิจารณา

จากคุณสมบัติ ประสบการณ  และความรูความสามารถ อันจะกอใหเกิดประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทแลว เห็นควร

เสนอแตงตั้งกรรมการท่ีครบ 4 ทาน กลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระหน่ึง รายละเอียดประวัติของกรรมการบริษัทท้ัง 4 ทาน และ

คุณสมบัติคํานิยามกรรมการอิสระของบริษัทเปนไปตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนกําหนด มีรายละเอียดปรากฏ

ตาม เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 8 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :  

 คณะกรรมการบริษัท (โดยการเสนอจากคณะกรรมการสรรหา) และไมรวมกรรมการท่ีมีสวนไดเสียในวาระน้ี ไดพิจารณา

คุณสมบัติและประวัติกรรมการตามท่ีเสนอขางตนท้ัง 4 ทาน เห็นวาบุคคลดังกลาวเปนผูมีความรูความสามารถ มีคุณสมบัติ

เหมาะสมและประสบการณอันจะกอใหเกิดประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอ

ชื่อกรรมการ (รายเดิม) ดังตอไปน้ี เพ่ือใหผูถือหุนพิจารณาเลือกตั้งเขาดํารงตําแหนงอีกวาระ 

1. นายอมร ทรัพยทวีกุล 

 
กรรมการบริษัท (กรรมการผูมีอํานาจลงนาม)  / กรรมการบริหาร / กรรมการกําหนด

คาตอบแทน / กรรมการบริหารความเส่ียง  

2. นายชัยวัฒน พงศพิศิษฎสกุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการกาํหนดคาตอบแทน /  

ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล / กรรมการสรรหา 

3. นายสุธรรม สงศิริ กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการบรรษัทภิบาล /  

กรรมการกําหนดคาตอบแทน 

4. นายสมบูรณ อาหุนัย กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร 

การลงมติ :  

 วาระน้ีจะตองผานมติอนุมัติดวยเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 



บริษทั พลงังานบริสุทธ์ิ จาํกดั (มหาชน) 
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หนา 9  

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีสาํหรับรอบระยะเวลาบัญชปีระจาํปี 2561 

และกาํหนดค่าสอบบัญชีประจาํปี 2561 
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :  

 มาตรา 120 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2551) กําหนดใหท่ีประชุมผูถือหุน

สามัญประจําปแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีของบริษัททุกป 

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทน 

 คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชี โดยพิจารณาจากความโปรงใสและหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

รวมท้ังผลการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชีปท่ีผานมา ชื่อเสียง ความนาเชื่อถือ ความสามารถในการใหบริการตรวจสอบและการให

คํารับรองงบการเงินไดทันเวลาสม่ําเสมอแลว เห็นควรใหเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือพิจารณาและเสนอตอท่ีประชุมสามัญผู

ถือหุนป 2561 รายละเอียดการพิจารณาผูสอบบัญชีสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําป 2561 ไดแนบมาพรอมกับหนังสือเชิญ

ประชุมเปน เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 9 
 

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบญัชี                                                      

 (หนวย : บาท) 

ประเภทค่าตอบแทน 2561 (ปีท่ีเสนอ) 2560 เพิ่มขึน้ (ลดลง) 

1. คาสอบบัญชี (Audit Fee) บริษัทฯ 2,327,600 1,920,000 407,600 

2. คาสอบบัญชี บริษัทยอย 27 บริษัท 6,484,460 6,088,500 395,960 

3. คาบริการอื่น (Non-Audit Fee) 

- คาตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรสงเสริมการลงทุน 

 (บริษัทฯ และบริษัทยอย) 

 

50,000 / ฉบับ 

 

50,000 / ฉบับ 

 

- 

 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :  

 คณ ะกรรมการบริษัท (โดยผานการพิจารณ าจากกรรมการตรวจสอบ) เห็นควรเสนอแตงตั้ งผูสอบบัญ ชีจาก 

บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ สําหรับป 2561 โดยกําหนดคาสอบบัญชี 

รวม 8,812,060 บาท (บริษัทฯ : 2,327,600 บาท / บริษัทยอย :  6,484,460 บาท)  ไมรวมคาใชจายอ่ืน ซึ่งจะเรียกเก็บตามจริงแตไม

เกินรอยละ 2 ของคาธรรมเนียมบริการงานสอบบัญชีท้ังกลุม และคาบริการอ่ืนๆ (Non-Audit Fee) ไดแก การตรวจ BOI ฉบับละ 

50,000.- บาท และเสนอตอท่ีประชุมสามัญผูถือหุนเพ่ืออนุมัติ ท้ังน้ี ผูสอบบัญชีรับอนุญาตดังตอไปน้ีเปนผูสอบบัญชีของบริษัท 

 นางสาวอมรรัตน เพ่ิมพูนวัฒนาสุข   ทะเบียนเลขท่ี 4599 (เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ 2 ป ไดแก ป 2559 และ ป 2560 ) และ /หรือ 

 นายประสิทธิ์ เยื่องศรีกุล              ทะเบียนเลขท่ี 4174 และ / หรือ 

 นายพงทวี รัตนะโกเศศ                ทะเบียนเลขท่ี 7795 

การลงมติ :  

 วาระน้ีจะตองผานมติอนุมัติดวยเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

  

 

 



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

 

หนา 9  

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีสาํหรับรอบระยะเวลาบัญชปีระจาํปี 2561 

และกาํหนดค่าสอบบัญชีประจาํปี 2561 
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :  

 มาตรา 120 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2551) กําหนดใหท่ีประชุมผูถือหุน

สามัญประจําปแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีของบริษัททุกป 

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทน 

 คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชี โดยพิจารณาจากความโปรงใสและหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

รวมท้ังผลการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชีปท่ีผานมา ชื่อเสียง ความนาเชื่อถือ ความสามารถในการใหบริการตรวจสอบและการให

คํารับรองงบการเงินไดทันเวลาสม่ําเสมอแลว เห็นควรใหเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือพิจารณาและเสนอตอท่ีประชุมสามัญผู

ถือหุนป 2561 รายละเอียดการพิจารณาผูสอบบัญชีสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําป 2561 ไดแนบมาพรอมกับหนังสือเชิญ

ประชุมเปน เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 9 
 

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบญัช ี                                                      

 (หนวย : บาท) 

ประเภทค่าตอบแทน 2561 (ปีท่ีเสนอ) 2560 เพิ่มขึน้ (ลดลง) 

1. คาสอบบัญชี (Audit Fee) บริษัทฯ 2,327,600 1,920,000 407,600 

2. คาสอบบัญชี บริษัทยอย 27 บริษัท 6,484,460 6,088,500 395,960 

3. คาบริการอื่น (Non-Audit Fee) 

- คาตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรสงเสริมการลงทุน 

 (บริษัทฯ และบริษัทยอย) 

 

50,000 / ฉบับ 

 

50,000 / ฉบับ 

 

- 

 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :  

 คณ ะกรรมการบริษัท (โดยผานการพิจารณ าจากกรรมการตรวจสอบ) เห็นควรเสนอแตงตั้ งผูสอบบัญ ชีจาก 

บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ สําหรับป 2561 โดยกําหนดคาสอบบัญชี 

รวม 8,812,060 บาท (บริษัทฯ : 2,327,600 บาท / บริษัทยอย :  6,484,460 บาท)  ไมรวมคาใชจายอ่ืน ซึ่งจะเรียกเก็บตามจริงแตไม

เกินรอยละ 2 ของคาธรรมเนียมบริการงานสอบบัญชีท้ังกลุม และคาบริการอ่ืนๆ (Non-Audit Fee) ไดแก การตรวจ BOI ฉบับละ 

50,000.- บาท และเสนอตอท่ีประชุมสามัญผูถือหุนเพ่ืออนุมัติ ท้ังน้ี ผูสอบบัญชีรับอนุญาตดังตอไปน้ีเปนผูสอบบัญชีของบริษัท 

 นางสาวอมรรัตน เพ่ิมพูนวัฒนาสุข   ทะเบียนเลขท่ี 4599 (เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ 2 ป ไดแก ป 2559 และ ป 2560 ) และ /หรือ 

 นายประสิทธิ์ เยื่องศรีกุล              ทะเบียนเลขท่ี 4174 และ / หรือ 

 นายพงทวี รัตนะโกเศศ                ทะเบียนเลขท่ี 7795 

การลงมติ :  

 วาระน้ีจะตองผานมติอนุมัติดวยเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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 จึงเรียนมาเพ่ือขอเชิญทานผูถือหุนเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 ตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกลาว 

  

 ผูถือหุนทานใดประสงคท่ีจะแตงตั้งบุคคลอ่ืนมาเขารวมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมคร้ังน้ี โปรดมอบฉันทะ

ตามแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหน่ึง และยื่นตอบริษัทฯ กอนเขารวมประชุม สําหรับ 

ผูถือหุนตางชาติซึ่งแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน โปรดใชหนังสือมอบฉันทะตาม

แบบ ค. 

  

ในกรณีท่ีผูถือหุนท่ีไมสามารถเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 สามารถมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของ

บริษัทฯ ตามรายละเอียดซึ่งแนบกับหนังสือมอบฉันทะเพ่ือเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผูถือหุนได 

อน่ึง บริษัทฯ กําหนดใหวันท่ี 20 มีนาคม 2561 เปนวันใหสิทธิผูถือหุน (Record Date) เพ่ือรวมประชุมสามัญผูถือหุน

ประจําป 2561 และมีสิทธิรับเงินปนผลประจําป 2560 ท้ังน้ี การจายเงินปนผลจะดําเนินการภายในวันท่ี 25 พฤษภาคม 2561 

   

 

    

           ขอแสดงความนับถือ 

    บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จํากัด (มหาชน) 

 

 

            (นายสมใจนึก เองตระกูล) 

             ประธานกรรมการบริษัท 
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เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 1 

สาํเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2560 ซ่ึงประชุมเม่ือวันที่ 27 เมษายน 2560 
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เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 2 และ 3 

รายงานประจาํปีของคณะกรรมการบริษัทพร้อมงบแสดงฐานะการเงนิ 

และงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ ประจาํปี 2560 
 

(รายการน้ีบันทึกใน ซดี-ีรอม) 
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เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 4 

รายละเอียดการยกเลกิการออกหุ้นกู้วงเงนิ 20,000 ล้านบาท ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถอืหุ้น ปี 2560 

 

ตามมติท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 เมื่อวันท่ี 27 เมษายน 2560 ไดอนุมัติใหออกและเสนอขายหุนกูในวงเงิน 

ไมเกิน 20,000 ลานบาท เพ่ือชําระคืนเงินกูเดิมของบริษัทฯ ซึ่งเปนสินเชื่อสําหรับโครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย 

ท่ีลําปาง และพิษณุโลก รวมท้ังโครงการโรงไฟฟาพลังงานลม - โครงการหาดกังหัน และเพ่ือลดตนทุนทางการเงิน รวมท้ัง 

ลดขอจํากัดในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ  และใชในการดําเนินงานหรือเปนเงินทุนและสนับสนุนการดําเนินงานของบริษัทฯ 

และบริษัทในเครือน้ัน เน่ืองจากบริษัทฯ ไดดําเนินการปรับโครงสรางหน้ี ดวยวิธีการอ่ืนไดแก การ Refinance ดวยวิธีการแกไข

สัญญาเงินกู (Amendment Agreement) โดยหลักๆ จะเปนการปลดหลักประกัน ลดดอกเบ้ีย และปรับ Principle Repayment 

ซึ่งมีเงื่อนไขทางสัญญาท่ีดีกวาการออกหุนกู ทําใหไมตองออกหุนกูตามท่ีไดรับอนุมัติจากผูถือหุน  

 

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข ในการยื่นคําขอออกหุนกู  

โดยกําหนดใหตองยื่นคําขอภายใน 1 ป นับจากท่ีประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติ  

 

คณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการยกเลิกการออกหุนกูวงเงิน 20,000 ลานบาท ซึ่งไดรับ

อนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560  
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เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 5 

รายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นกู้  (ใหม่) ในวงเงนิไม่เกิน 20,000 ล้านบาท 

 

การเสนอออกหุนกู (ใหม) ในวงเงินไมเกิน 20,000 ลานบาท เพ่ือเตรียมพรอมเปนเงินลงทุนของโครงการตางๆ ตามท่ีจําเปน ไดแก 

(1) ประมาณ 13,500 ลานบาท (420 ลานเหรียญดอลลารสหรัฐ) : ใชสําหรับการ Refinancing Supplier Credit โครงการ

โรงไฟฟาพลังงานลม ท่ีจังหวัดชัยภูมิ  

(2) ประมาณ 6,500 ลานบาท : ใชเปนเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ สําหรับใชสําหรับลงทุนในโครงการตางๆ เชน New 

Biodiesel, Charging Station, การพัฒนาโครงการ EV รวมท้ังการเขาซื้อหุนเพ่ิมในบริษัท Amita Technologies Inc.  

ท่ีไตหวัน รวมไปถึง Projects อ่ืนๆ ท่ีอยูระหวางการศึกษาความเปนไปไดของโครงการ   
 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 1/2561 เมื่อวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2561 ไดพิจารณาการออกหุนกูแลวเห็นวาเปนแนวทางท่ี

เปนประโยชนตอการสนับสนุนการดําเนินงานของกลุมบริษัท ซึ่งจะชวยสรางผลตอบแทนใหกับบริษัทฯ และผูถือหุนตอไป  
 

ดังน้ัน จึงใหเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุน เพ่ือพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุนกู โดยมีรายละเอียดเบ้ืองตน ดังน้ี 
 

วัตถุประสงค์  :  ชําระคืนเงินกูเดิมของบริษัทฯ  และใชในการดําเนินงานหรือเปนเงินทุนและสนับสนุน 

การดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ  

ชนิด  :  หุนกูทุกประเภทและรูปแบบ (มีหลักประกันหรือไมมีหลักประกัน) ท้ังน้ีขึ้นอยูกับความ

เหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุนกูในแตละคราว  

สกุลเงนิ  :  เงินบาทและ/หรือเงินสกุลตางประเทศโดยใชอัตราแลกเปล่ียนในขณะท่ีมีการออก 

และเสนอขายหุนกูในแตละคราว  

มูลค่ารวมของหุ้นกู้   :  ไมเกิน 20,000 ลานบาท หรือในสกุลเงินอ่ืนในจํานวนท่ีเทียบเทา  

ท้ังน้ี บริษัทฯ สามารถออกและเสนอขายหุนกูเพ่ิมเติม และ/หรือ ออกและเสนอขายหุนกู 

เพ่ือทดแทนหุนกูเดิมท่ีมีการไถถอนไปแลวได ภายในวงเงินดังกลาว โดยหุนกูท่ีบริษัทฯ 

ออกจําหนายแลวในขณะใดขณะหน่ึงจะตองมีจํานวนเงินไมเกินวงเงินดังกลาว 

อายุ  :  ไมเกิน 10 ปนับตั้งแตวันออกหุนกูในแตละคราว  

การเสนอขาย  :  เสนอขายหุนกูในคราวเดียวหรือหลายคราว และ/หรือเปนโครงการ และ/หรือในลักษณะ

หมุนเวียน (revolving) ใหแกประชาชนท่ัวไปและ/หรือใหแกผูลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง 

และ/หรือผูลงทุนสถาบันและ/หรือผูลงทุนรายใหญในคราวเดียวกันหรือตางคราวกันตาม

ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือกฎระเบียบอ่ืนๆ  

ท่ีเกี่ยวของท่ีมีผลใชบังคับในขณะท่ีออกและเสนอขายหุนกูน้ัน 

อัตราดอกเบีย้  :  ขึ้นอยูกับสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุนกูหรือตามขอตกลงและเงื่อนไขของ

หุนกูท่ีไดออกในคราวน้ัน ท้ังน้ีใหอยูภายใตบังคับของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

และ/หรือสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือประกาศหรือกฎระเบียบอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของท่ีมีผลใช

บังคับในขณะท่ีออกและเสนอขายหุนกูในแตละคราว  
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การไถ่ถอนก่อนกาํหนด  :  ผูถือหุนกูอาจมีหรือไมมีสิทธิขอไถถอนหุนกูคืนกอนกําหนด บริษัทฯ มีหรือไมมีสิทธิ         

ขอไถถอนหุนกูคืนกอนกําหนด ท้ังน้ีเปนไปตามขอตกลงและเงื่อนไขในการออกหุนกูใน   

แตละคราว  

ตลาดรอง : บริษัทฯ อาจจดทะเบียนหุนกูกับสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย หรือตลาดรองอ่ืนใด  

ตามความเหมาะสม 

อาํนาจกาํหนด

รายละเอียดอื่นๆ  

:  ใหคณะกรรมการบริหารหรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริหารมอบอํานาจใหลงนาม  

มีอํานาจ ดังน้ี  

1. กําหนดรายละเอียดตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับหุนกูรวมถึงประเภท ชื่อ อัตราดอกเบ้ีย  

อายุการไถถอน การแตงตั้งผูแทนผูถือหุนกู ตลอดจนกําหนดรายละเอียดท่ี

เกี่ยวของกับการเสนอขาย ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเพียงราคาวิธีการและระยะเวลา

เสนอขายและจัดสรร  

2. แตงตั้งท่ีปรึกษาทางการเงินและ/หรือผูจัดจําหนายหลักทรัพยและ/หรือสถาบัน 

การจัดอันดับความนาเชื่อถือของผูออกหลักทรัพยและ/หรือหลักทรัพยและ/หรือ

บุคคลอ่ืนใดในกรณีท่ีจะตองมีการแตงตั้งตามกฎเกณฑท่ีเกี่ยวของหรือในกรณีอ่ืน

ใดตามท่ีเห็นควร  

3. นําหุนกูดังกลาวไปจดทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (The Thai Bond 

Market  Association) หรือตลาดรองอ่ืนไดตามความเหมาะสม  ตลอดจนใหมี

อํานาจดําเนินการขออนุญาต เปดเผยขอมูลและดําเนินการอ่ืนใด กับหนวยงาน 

ท่ีเกี่ยวของ 

4. ติดตอ เจรจา เขาทํา ลงนาม แกไข สัญญาและ/หรือเอกสารตางๆ รวมถึงติดตอ 

ใหขอมูลยื่นเอกสารหลักฐานกับสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือหนวยงานอ่ืนใด 

ท่ีเกี่ยวของกับการออกและเสนอขายหุนกูดังกลาวตลอดจนดําเนินการใดๆ 

ท่ีเกี่ยวของหรือจําเปนไดทุกประการตามท่ีเห็นควร  
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เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 6 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล 

 

มาตรา 116 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด (แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2551) กําหนดใหบริษัทมหาชนจํากัดตองจัดสรรกําไรสุทธิ

ประจําปสวนหน่ึงไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละหาของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวา

ทุนสํารองน้ีจะมีจํานวนไมนอยกวารอยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน เวนแตบริษัทมีขอบังคับหรือกฎหมายอ่ืนกําหนดใหตองมี

ทุนสํารองมากกวาน้ัน เน่ืองจากบริษัทฯ มีทุนสํารองตามกฎหมาย เปนจํานวนไมนอยกวาท่ีกฎหมายกําหนดแลวจึงไมไดจัดสรร

สํารองตามกฎหมายดังกลาวเพ่ิมอีก 

1. นโยบายจ่ายเงนิปันผลบริษัท 

บริษัทฯ มีนโยบายการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในแตละปในอัตราไมนอยกวารอยละ 30 ของกําไรสุทธิหลังจากหักภาษี

เงินไดและหักเงินสํารองตางๆ ทุกประเภทตามท่ีไดกําหนดไวในขอบังคับของบริษัทและตามท่ีกฎหมายกําหนด ท้ังน้ี  

การจายเงินปนผลดังกลาวอาจมกีารเปล่ียนแปลงได โดยจะขึ้นอยูกับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขและขอกําหนดใน

สัญญาตางๆ ท่ีบริษัทฯ ผูกพันอยู รวมท้ังขอจํากัดทางกฎหมาย ความจําเปน และความเหมาะสมอ่ืนๆ ในอนาคต     ท้ังน้ี      

มติของคณะกรรมการของบริษัทท่ีอนุมัติใหจายเงินปนผลจะตองถูกนําเสนอเพ่ือขออนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุน   เวนแตเปน

การจายเงินปนผลระหวางกาล ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทฯ  มีอํานาจอนุมัติใหจายเงินปนผลระหวางกาลได และให

รายงานใหท่ีประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมคราวตอไป 

2. อัตราเงนิปันผลที่เสนอจ่ายประจาํปี 2560 

เน่ืองจากบริษัทฯ อยูในชวงของการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนธุรกิจ คณะกรรมการบริษัท เห็นวาบริษัทฯ มีความจําเปน

ในการบริหารจัดการผลกําไรและกระแสเงินสด เพ่ือใหสอดคลองกับความจําเปนในการใช เงินตามแผนธุรกิจ  

ดังน้ัน จึงเสนอการจายเงินปนผลประจําป 2560 โดยจัดสรรเปนเงินปนผลประจําปในอัตราหุนละ 0.20 บาท (ยี่สิบสตางค) 

ตอหุนสามัญ รวมเปนเงิน 746,000,000.- บาท (เจ็ดรอยส่ีสิบหกลานบาทถวน) คิดเปนรอยละ 18.58 ของกําไรสุทธิจาก 

งบการเงินเฉพาะ โดยจายจากกําไรสะสมของกิจการท่ีไมไดรับการสงเสริมการลงทุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 

3. กาํหนดวันให้สิทธิผู้ถอืหุ้นและวันจ่ายเงนิปันผล (เม่ือที่ประชุมผู้ถอืหุ้นอนุมัติการจ่ายเงนิปันผลประจาํปี 2560) 

- คณะกรรมการบริษัท กําหนดใหวันท่ี 20 มีนาคม 2561 เปนวันใหสิทธิผูถือหุน (Record Date) เพ่ือเขารวมประชุม

สามัญผูถือหุนประจําป 2561 รวมท้ังมีสิทธิรับเงินปนผลประจําป 2560 และ 

- กําหนดการจายเงินปนผลประจําป 2560 ดงักลาวจะดําเนินการภายในวันท่ี 25 พฤษภาคม 2561 

 

  



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

 

หนา 45  

เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 8 

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระและถกูเสนอเพื่อให้กลับเข้าดาํรงตาํแหน่ง และนิยามกรรมการอิสระ 

 

นายอมร ทรัพย์ทวีกุล 

เสนอเลือกตัง้เป็น :  

กรรมการบริษัท (กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ) / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเส่ียง /  

กรรมการกําหนดคาตอบแทน 

 นายอมร ทรัพย์ทวีกุล / สัญชาติไทย / อายุ 43 ป 

 

 วันที่ได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการ : 30 มีนาคม 2555 

 จาํนวนปีที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ :  6 ป ณ วันประชุมสามัญผูถือหุนป 2561 

ตาํแหน่งปัจจุบัน  

 กรรมการบริษัท (กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ) 

 กรรมการบริหาร 

 กรรมการบริหารความเสี่ยง 

 กรรมการกําหนดคาตอบแทน 

 รองประธานเจาหนาที่บริหาร 

 รักษาการ – ผูอํานวยการ ฝายควบคุมคุณภาพ 

 รักษาการ – ผูอํานวยการ ฝายพัฒนากลยุทธ

และวางแผนการลงทุน 
 

การถือหุ้นในบริษัท (นับรวมหุนของคูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ/ผูอ่ืนที่ถือหุนแทน) 

 จํานวนหุน ณ สิ้นป 2559  : 119,101,103 หุน (3.20%) 

ถือโดยตนเอง                   :   96,868,316 หุน (2.60%) / ถือโดยคูสมรส : 22,232,787 หุน (0.60%) 

 จํานวนหุน ณ สิ้นป 2560  : 119,101,103 หุน (3.20%) 

   ถือโดยตนเอง                   :   96,868,316 หุน (2.60%) / ถือโดยคูสมรส : 22,232,787 หุน (0.60%) 

 จํานวนหุนเพ่ิมขึ้น (ลดลง) : - ไมเปลี่ยนแปลง - 

การมีส่วนได้เสีย : เนื่องจากเปนผูถือหุน ดังนั้นจึงเปนผูมีสวนไดเสียในวาระที่ 7 : พิจารณาและอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการสําหรับป 2561 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไมมี - 

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด  

 ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

หนา 46  

นายอมร ทรัพย์ทวีกุล (ต่อ) 
ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่ือบริษัท-หน่วยงาน / ตาํแหน่ง / ช่วงเวลา (พ.ศ.) ประเภทธุรกิจ 

บมจ.พลังงานบริสุทธ์ิ 

 กรรมการบริษัท (2555 – ปจจุบัน) 

 กรรมการบริหาร (2555 – ปจจุบัน) 

 กรรมการกําหนดคาตอบแทน (2557 – ปจจุบัน) 

 กรรมการบริหารความเสี่ยง (2557 – ปจจุบัน) 

 รองประธานเจาหนาที่บริหาร (2557 – ปจจุบัน) 

 รักษาการ – ผูอํานวยการ ฝายควบคุมคุณภาพ (2558 – ปจจุบัน) 

 รักษาการ – ผูอํานวยการ ฝายพัฒนากลยุทธและวางแผนการลงทุน 

(2558 – ปจจุบัน) 

 ธุรกิจผลิตและจําหนายน้ํามันไบโอดีเซล (B100) กลีเซอรีนบริสุทธิ์ 

และผลิตภัณฑพลอยได 

 ธุรกิจผลิตและจําหนายกระแสไฟฟาจากพลังงานทดแทน  

(ผานกลุมบริษัทยอย) 

 ธุรกิจพัฒนาและผลิตแบตเตอร่ี (ผานกลุมบริษัทยอย)  

 ธุรกิจบริการสถานีอัดประจุไฟฟา และธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส  

(ผานกลุมบริษัทยอย)  

 ธุรกิจวิจัย และพัฒนา (ผานกลุมบริษัทยอย) 

บจก.วะตะแบก วินด์ 

กรรมการบริษัท (ปจจุบัน) 

 ธุรกิจผลิตและจําหนายกระแสไฟฟา 

จาํนวนการเข้าประชุม / การประชุมทัง้หมดในปี 2560 

 คณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริหาร 

:  6/8     คร้ัง 

:  10/12 คร้ัง 

 คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน 

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

: 2/3 คร้ัง 

: 6/6 คร้ัง 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  : ไมมี 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอ่ืนที่อาจทาํให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไมมี 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ในบริษัทอ่ืน / องค์กรอ่ืน : 1 บริษัท : บจก.วะตะแบก วินด : กรรมการ 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ในบริษัทย่อยของบริษัทฯ : 22 บริษัท ไดแก 

1. บจ.เอ็นเนอรจี โซลูช่ัน เมเนจเมนท 

2. บจ.เทพสถิต วินฟารม 

3. บจ.สุรชัย (1997) 

4. บจ.สุรชัย (1997) โซลาร 

5. บจ.อีเอ โซลา 

6. บจ.อีเอ โซลา นครสวรรค 

7. บจ.อีเอ โซลา ลําปาง 

8. บจ.อีเอ รีนิวเอเบิล โฮลดิง 

9. บจ.อีเอ โซลา พิษณุโลก 

10. บจ.อีเอ วินด หาดกังหัน 1 

11. บจ.อีเอ วินด หาดกังหัน 2 

12. บจ.อีเอ วินด หาดกังหัน 3 

13. บจ.ลม กาวหนา 

14. บจ.เบญจรัตน พัฒนา 

15. บจ.โปงนก พัฒนา 

16. บจ.เอ็มมา คอรปอเรช่ัน 

17. บจ.พลังงานมหานคร 

18. บจ.กรีน เทคโนโลยี รีเสิรช 

19. บจ.ไมน โมบิลิตี รีเสิรช 

20. บจ.เปยปอป 

21. บจ.เอ็นเนอรยี่ บียอนด รีเสิรช 

22. บจ.อีเอ ไบโอ อินโนเวช่ัน 

 

หลักเกณฑ์การสรรหา 

 บริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอช่ือบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพ่ือเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท  

ตั้งแตวันที่ 28 กันยายน – 31 ธันวาคม 2560 และเม่ือพนระยะเวลาดังกลาว ไมมีผูถือหุนเสนอช่ือบุคคลเพ่ือคัดเลือกและเสนอช่ือเลือกตั้งเปน

กรรมการบริษทัในที่ประชุมผูถือหุน  

 คณะกรรมการบริษัท (โดยการเสนอจากคณะกรรมการสรรหา) พิจารณาแลว เห็นชอบใหเสนอช่ือตอที่ประชุมผูถือหุน เพ่ือพิจารณาเลือกตั้งกลับ

เขาดํารงตําแหนงตามที่เสนอขางตนอีกวาระ  

 คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณากลั่นกรองแลวเห็นวามีคุณสมบัติเหมาะกับการธุรกิจของบริษัทฯ  

 

   



บริษทั พลงังานบริสุทธ์ิ จาํกดั (มหาชน) 
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หนา 46  

นายอมร ทรัพย์ทวีกุล (ต่อ) 
ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่ือบริษัท-หน่วยงาน / ตาํแหน่ง / ช่วงเวลา (พ.ศ.) ประเภทธุรกิจ 

บมจ.พลังงานบริสุทธ์ิ 

 กรรมการบริษัท (2555 – ปจจุบัน) 

 กรรมการบริหาร (2555 – ปจจุบัน) 

 กรรมการกําหนดคาตอบแทน (2557 – ปจจุบัน) 

 กรรมการบริหารความเสี่ยง (2557 – ปจจุบัน) 

 รองประธานเจาหนาที่บริหาร (2557 – ปจจุบัน) 

 รักษาการ – ผูอํานวยการ ฝายควบคุมคุณภาพ (2558 – ปจจุบัน) 

 รักษาการ – ผูอํานวยการ ฝายพัฒนากลยุทธและวางแผนการลงทุน 

(2558 – ปจจุบัน) 

 ธุรกิจผลิตและจําหนายน้ํามันไบโอดีเซล (B100) กลีเซอรีนบริสุทธิ์ 

และผลิตภัณฑพลอยได 

 ธุรกิจผลิตและจําหนายกระแสไฟฟาจากพลังงานทดแทน  

(ผานกลุมบริษัทยอย) 

 ธุรกิจพัฒนาและผลิตแบตเตอร่ี (ผานกลุมบริษัทยอย)  

 ธุรกิจบริการสถานีอัดประจุไฟฟา และธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส  

(ผานกลุมบริษัทยอย)  

 ธุรกิจวิจัย และพัฒนา (ผานกลุมบริษัทยอย) 

บจก.วะตะแบก วินด์ 

กรรมการบริษัท (ปจจุบัน) 

 ธุรกิจผลิตและจําหนายกระแสไฟฟา 

จาํนวนการเข้าประชุม / การประชุมทัง้หมดในปี 2560 

 คณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริหาร 

:  6/8     คร้ัง 

:  10/12 คร้ัง 

 คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน 

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

: 2/3 คร้ัง 

: 6/6 คร้ัง 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  : ไมมี 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอ่ืนที่อาจทาํให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไมมี 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ในบริษัทอ่ืน / องค์กรอ่ืน : 1 บริษัท : บจก.วะตะแบก วินด : กรรมการ 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ในบริษัทย่อยของบริษัทฯ : 22 บริษัท ไดแก 

1. บจ.เอ็นเนอรจี โซลูช่ัน เมเนจเมนท 

2. บจ.เทพสถิต วินฟารม 

3. บจ.สุรชัย (1997) 

4. บจ.สุรชัย (1997) โซลาร 

5. บจ.อีเอ โซลา 

6. บจ.อีเอ โซลา นครสวรรค 

7. บจ.อีเอ โซลา ลําปาง 

8. บจ.อีเอ รีนิวเอเบิล โฮลดิง 

9. บจ.อีเอ โซลา พิษณุโลก 

10. บจ.อีเอ วินด หาดกังหัน 1 

11. บจ.อีเอ วินด หาดกังหัน 2 

12. บจ.อีเอ วินด หาดกังหัน 3 

13. บจ.ลม กาวหนา 

14. บจ.เบญจรัตน พัฒนา 

15. บจ.โปงนก พัฒนา 

16. บจ.เอ็มมา คอรปอเรช่ัน 

17. บจ.พลังงานมหานคร 

18. บจ.กรีน เทคโนโลยี รีเสิรช 

19. บจ.ไมน โมบิลิตี รีเสิรช 

20. บจ.เปยปอป 

21. บจ.เอ็นเนอรยี่ บียอนด รีเสิรช 

22. บจ.อีเอ ไบโอ อินโนเวช่ัน 

 

หลักเกณฑ์การสรรหา 

 บริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอช่ือบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพ่ือเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท  

ตั้งแตวันที่ 28 กันยายน – 31 ธันวาคม 2560 และเม่ือพนระยะเวลาดังกลาว ไมมีผูถือหุนเสนอช่ือบุคคลเพ่ือคัดเลือกและเสนอช่ือเลือกตั้งเปน

กรรมการบริษทัในที่ประชุมผูถือหุน  

 คณะกรรมการบริษัท (โดยการเสนอจากคณะกรรมการสรรหา) พิจารณาแลว เห็นชอบใหเสนอช่ือตอที่ประชุมผูถือหุน เพ่ือพิจารณาเลือกตั้งกลับ

เขาดํารงตําแหนงตามที่เสนอขางตนอีกวาระ  

 คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณากลั่นกรองแลวเห็นวามีคุณสมบัติเหมาะกับการธุรกิจของบริษัทฯ  

 

   





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

 

หนา 47  

นายชัยวัฒน์ พงศ์พิศิษฎ์สกุล 

เสนอเลือกตัง้เป็น :  

กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล /  

ประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทน / กรรมการสรรหา 

 นายชัยวัฒน์ พงศ์พิศิษฎ์สกุล/ สัญชาติไทย / อาย ุ71 ป 

 

 วันที่ได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการ : 12 มีนาคม 2551 

 จาํนวนปีที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ :  9 ป ณ วันประชุมสามัญผูถือหุนป 2561 

                                                          หากไดรับเลือกเขาดํารงตําแหนงตอในวาระนี้ รวมเปน 12 ป  

ตาํแหน่งปัจจุบัน 

 กรรมการอิสระ 

 กรรมการสอบ (เปนผูมีความรูทางบัญชีและประสบการณการสอบทานงบการเงิน) 

 ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 

 ประธานคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน 

 กรรมการสรรหา 

การถือหุ้นในบริษัท (นับรวมหุนของคูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ/ผูอ่ืนที่ถือหุนแทน) 

 จํานวนหุน ณ สิ้นป 2559     : - ไมมี - 

 จํานวนหุน ณ สิ้นป 2560     : - ไมมี - 

 จํานวนหุนเพ่ิมขึ้น (ลดลง)    : - ไมมี -  

การมีส่วนได้เสีย : เปนผูมีสวนไดเสียในวาระที่ 7 : พิจารณาและอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการสําหรับป 2561 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไมมี - 

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด  

 ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

 ปริญญาตรี สาขาบัญชี และ สาขานิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ 

 หลักสูตร Director Accreditation Programรุนที่ 32/2548 จัดโดย สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD) 

 หลักสูตร  Audit Committee Programรุนที่ 41/2555 จัดโดย สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 หลักสูตร “Drafting, Negotiating & Managing” Successful Construction Contracts Summit 2015  

จัดโดยสถาบันวิจัยโอเมกา เวิลดคลาส 

 หลักสูตร “The UK Experience on Implementing the Enhanced Auditor Reporting”  

จัดโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
 หลักสูตร AC HOT UPDATE เตรียมรับ CG ยุคใหมกาวไกลสูความย่ังยืน จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ 

 หลักสูตร Board Nomination & Compensation Program รุนที่ 1/2560 จัดโดย สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
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หนา 48  

นายชัยวัฒน์ พงศ์พิศิษฎ์สกุล (ต่อ) 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่ือบริษัท-หน่วยงาน / ตาํแหน่ง /ช่วงเวลา (พ.ศ.) 

บริษัท / ช่ือหน่วยงาน 

ประเภทธุรกิจ 

บมจ.พลังงานบริสุทธ์ิ 

 กรรมการอิสระ (2551 – ปจจุบัน) 

 กรรมการตรวจสอบ (12 มี.ค.2557 – ปจจุบัน) 

(ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ : 2551 -11 มี.ค.2557) 

 ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล (2558 – ปจจุบัน) 

 กรรมการสรรหา (2557 - ปจจุบัน) 

 ประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทน (8 ธ.ค.2559 – ปจจุบัน) 

 ธุรกิจผลิตและจําหนายน้ํามันไบโอดีเซล (B100)  

กลีเซอรีนบริสุทธิ์ และผลติภัณฑพลอยได 

 ธุรกิจผลิตและจําหนายกระแสไฟฟาจากพลังงานทดแทน  

(ผานกลุมบริษัทยอย) 

 ธุรกิจพัฒนาและผลิตแบตเตอร่ี (ผานกลุมบริษัทยอย)  

 ธุรกิจบริการสถานีอัดประจุไฟฟา และธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส  

(ผานกลุมบริษัทยอย)  

 ธุรกิจวิจัย และพัฒนา (ผานกลุมบริษัทยอย) 

สาํนักงานสอบบัญชีชัยวัฒน์ 

ผูจัดการ / ผูสอบบัญชี (2552 - ปจจุบัน) 

 ใหบริการในการตรวจสอบบัญชี 

จาํนวนการเข้าประชุม / การประชุมทัง้หมดในปี 2560 

 คณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 

: 8/8      คร้ัง 

: 12/12  คร้ัง 

: 4/4      คร้ัง 

 คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน 

 คณะกรรมการสรรหา 

: 3/3 คร้ัง 

: 5/5 คร้ัง 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  : ไมมี 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอ่ืนที่อาจทาํให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไมมี 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ในบริษัทอ่ืน / องค์กรอ่ืน : ไมมี 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ในบริษัทย่อยของบริษัทฯ  : ไมมี 

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่มีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ที่ผ่านมา 

 การดํารงตําแหนงกรรมการที่มีสวนรวมการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา : ไมมี 

 การเปนผูใหบริการวิชาชีพ 

 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการ/ผูบริหาร 

 ความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญอันอาจมีผลทําใหไมสามารถทําหนาที่ไดอยางเปนอิสระ 

: ไมมี 

: ไมมี 

: ไมมี 

หลักเกณฑการสรรหา 

 บริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอช่ือบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพ่ือเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท  

ตั้งแตวันที่ 28 กันยายน – 31 ธันวาคม 2560 และเม่ือพนระยะเวลาดังกลาว ไมมีผูถือหุนเสนอช่ือบุคคลเพ่ือคัดเลือกและเสนอช่ือเลือกตั้ง

เปนกรรมการบริษัทในทีป่ระชุมผูถือหุน  

 คณะกรรมการบริษัท (โดยการเสนอจากคณะกรรมการสรรหา) พิจารณาแลว เห็นชอบใหเสนอช่ือตอที่ประชุมผูถือหุน เพ่ือพิจารณาเลือกตั้ง

กลับเขาดํารงตําแหนงตามที่เสนอขางตนอีกวาระ  

 คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณากลั่นกรองแลวเห็นวามีคุณสมบัติเหมาะกับการธุรกิจของบริษัทฯ 

 คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลววาบุคคลที่จะเสนอช่ือใหเปนกรรมการอิสระไดดํารงตาํแหนงกรรมการอิสระมาเกินกวา 9 ป นั้น 

สามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระและเปนไปตามหลักเกณฑที่เกี่ยวของ รวมทั้งเปนกรรมการที่ไดนําประสบการณ ความรู และความ

เช่ียวชาญมาใหขอเสนอแนะอันเปนประโยชนตอบริษัท  
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หนา 49  

นายสุธรรม ส่งศิริ 

เสนอเลือกตัง้เป็น : กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการบรรษัทภิบาล / กรรมการกําหนดคาตอบแทน 

 นายสุธรรม ส่งศิริ/ สัญชาติไทย / อาย ุ79 ป 

 

 วันที่ได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการ : 12 มีนาคม 2551 

 จาํนวนปีที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ :  9 ป ณ วันประชุมสามัญผูถือหุนป 2561 

ตาํแหน่งปัจจุบัน 

 กรรมการบริษัท 

 กรรมการบริหาร 

 

 กรรมการกําหนดคาตอบแทน 

 กรรมการบรรษัทภิบาล 

การถือหุ้นในบริษัท (นับรวมหุนของคูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ/ผูอ่ืนที่ถือหุนแทน) 

 จํานวนหุน ณ สิ้นป 2559  : 1.900.000 หุน (0.050%) 

   ถือโดยตนเอง                   : 1.900.000 หุน (0.050%) / ถือโดยคูสมรส : - ไมมี - 

 จํานวนหุน ณ สิ้นป 2560  : 1,750,000 หุน (0.047%) 

ถือโดยตนเอง                   : 1,750,000 หุน (0.047%) / ถือโดยคูสมรส : - ไมมี - 

 จํานวนหุนเพ่ิมขึ้น (ลดลง) :  (150,000) หุน (0.004%) 

ถือโดยตนเอง                   :  (150,000) หุน (0.004%) / ถือโดยคูสมรส : - ไมมี - 

การมีส่วนได้เสีย : เนื่องจากเปนผูถือหุน ดังนั้นจึงเปนผูมีสวนไดเสียในวาระที่ 7 : พิจารณาและอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 

สําหรับป 2561 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไมมี - 

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด  

 ปริญญาโท เศรษฐศาสตร San Francisco State University 

 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร Lincoln University 

 Change Management Course at M. I. T. USA  ป 2552 

 Strategy Formulation and Execution at Columbia University, USA ป 2553 

 Kaplan -Norton Master Class to Mastering New Management System. Boston, USA ป 2553 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ 

 หลักสูตร Directors Certification Program รุนที่ 97/2550 จัดโดย สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 หลักสูตร The Role of Chairman Programรุนที่ 22/2552 จัดโดย สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 หลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee รุนที่ 1/2544 จัดโดย สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

บริษัท – ช่ือหน่วยงาน / ตาํแหน่ง / ช่วงเวลา (พ.ศ.) ประเภทธุรกิจ 

บมจ.พลังงานบริสุทธ์ิ 

 กรรมการบริษัท (2551 – ปจจุบัน) 

 กรรมการบริหาร (2551 – ปจจุบัน) 

 กรรมการกําหนดคาตอบแทน (2557 – ปจจุบัน) 

 กรรมการบรรษัทภิบาล (2558 – ปจจุบัน) 

 ธุรกิจผลิตและจําหนายน้ํามันไบโอดีเซล (B100) กลีเซอรีนบริสุทธิ์  

และผลิตภัณฑพลอยได 

 ธุรกิจผลิตและจําหนายกระแสไฟฟาจากพลังงานทดแทน  

(ผานกลุมบริษัทยอย) 

 ธุรกิจพัฒนาและผลิตแบตเตอร่ี (ผานกลุมบริษัทยอย)  

 ธุรกิจบริการสถานีอัดประจุไฟฟา และธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส  

(ผานกลุมบริษัทยอย)  

 ธุรกิจวิจัย และพัฒนา (ผานกลุมบริษัทยอย) 
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หนา 50  

นายสุธรรม ส่งศิริ (ต่อ) 
จาํนวนการเข้าประชุม / การประชุมทัง้หมดในปี 2560 

 คณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริหาร 

: 7/8     คร้ัง 

: 10/12 คร้ัง 

 คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน 

 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 

: 3/3 คร้ัง 

: 4/4 คร้ัง 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  : ไมมี 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอ่ืนที่อาจทาํให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไมมี 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ในบริษัทอ่ืน / องค์กรอ่ืน : ไมมี 

ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ในบริษัทย่อยของบริษัทฯ  : 7 บริษัท ไดแก 

1. บจ.เทพสถิต วินฟารม 

2. บจ.อีเอ โซลา ลําปาง 

3. บจ.อีเอ รีนิวเอเบิล โฮลดิง 

4. บจ.อีเอ โซลา พิษณุโลก 

5. บจ.อีเอ วินด หาดกังหัน 1 

6. บจ.อีเอ วินด หาดกังหัน 2 

7. บจ.อีเอ วินด หาดกังหัน 3 

 

หลักเกณฑ์การสรรหา 

 บริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอช่ือบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพ่ือเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท  

ตั้งแตวันที่ 28 กันยายน - 31 ธันวาคม 2560 และเม่ือพนระยะเวลาดังกลาว ไมมีผูถือหุนเสนอช่ือบุคคลเพ่ือคัดเลือกและเสนอช่ือเลือกตั้งเปน

กรรมการบริษัทในที่ประชุมผูถือหุน  

 คณะกรรมการบริษัท (โดยการเสนอจากคณะกรรมการสรรหา) พิจารณาแลว เห็นชอบใหเสนอช่ือตอที่ประชุมผูถือหุน เพ่ือพิจารณาเลือกตั้ง

กลับเขาดํารงตําแหนงตามที่เสนอขางตนอีกวาระ  

 คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณากลั่นกรองแลวเห็นวามีคุณสมบัติเหมาะกับการธุรกิจของบริษัทฯ 
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โทรศัพท์ 02-248-2488-92, 02-002-3667-9   แฟกซ์ 02-248-2493   ทะเบียนเลขที ่0107551000061

 

หนา 50  

นายสุธรรม ส่งศิริ (ต่อ) 
จาํนวนการเข้าประชุม / การประชุมทัง้หมดในปี 2560 

 คณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริหาร 

: 7/8     คร้ัง 

: 10/12 คร้ัง 

 คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน 

 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 

: 3/3 คร้ัง 

: 4/4 คร้ัง 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  : ไมมี 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอ่ืนที่อาจทาํให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไมมี 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ในบริษัทอ่ืน / องค์กรอ่ืน : ไมมี 

ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ในบริษัทย่อยของบริษัทฯ  : 7 บริษัท ไดแก 

1. บจ.เทพสถิต วินฟารม 

2. บจ.อีเอ โซลา ลําปาง 

3. บจ.อีเอ รีนิวเอเบิล โฮลดิง 

4. บจ.อีเอ โซลา พิษณุโลก 

5. บจ.อีเอ วินด หาดกังหัน 1 

6. บจ.อีเอ วินด หาดกังหัน 2 

7. บจ.อีเอ วินด หาดกังหัน 3 

 

หลักเกณฑ์การสรรหา 

 บริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอช่ือบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพ่ือเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท  

ตั้งแตวันที่ 28 กันยายน - 31 ธันวาคม 2560 และเม่ือพนระยะเวลาดังกลาว ไมมีผูถือหุนเสนอช่ือบุคคลเพ่ือคัดเลือกและเสนอช่ือเลือกตั้งเปน

กรรมการบริษัทในที่ประชุมผูถือหุน  

 คณะกรรมการบริษัท (โดยการเสนอจากคณะกรรมการสรรหา) พิจารณาแลว เห็นชอบใหเสนอช่ือตอที่ประชุมผูถือหุน เพ่ือพิจารณาเลือกตั้ง

กลับเขาดํารงตําแหนงตามที่เสนอขางตนอีกวาระ  

 คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณากลั่นกรองแลวเห็นวามีคุณสมบัติเหมาะกับการธุรกิจของบริษัทฯ 

 

  



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

 

หนา 51  

นายสมบูรณ์ อาหุนัย 

เสนอเลือกตัง้เป็น : กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร 

 นายสมบูรณ์ อาหุนัย/ สัญชาติไทย / อาย ุ62 ป 

 

 วันที่ได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการ : 22 เมษายน 2558 

 จาํนวนปีที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ :  3 ป ณ วันประชุมสามัญผูถือหุนป 2561 

ตาํแหน่งปัจจุบัน 

 กรรมการบริษัท 

 กรรมการบริหาร 

การถือหุ้นในบริษัท (นับรวมหุนของคูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ/ผูอ่ืนที่ถือหุนแทน) 

 จํานวนหุน ณ สิ้นป 2559   : 10,063,951 หุน (0.27%) 

   ถือโดยตนเอง                    : 10,063,951 หุน (0.27%) / ถือโดยคูสมรส : - ไมมี - 

 จํานวนหุน ณ สิ้นป 2560   :   9,813,951 หุน (0.26%) 

ถือโดยตนเอง                    :   9,813,951 หุน (0.26%) / ถือโดยคูสมรส  : - ไมมี - 

 จํานวนหุนเพ่ิมขึ้น (ลดลง)  :   (250,000) หุน (0.007%) 

ถือโดยตนเอง                    :   (250,000) หุน (0.007%) / ถือโดยคูสมรส : - ไมมี - 

การมีส่วนได้เสีย  : เนื่องจากเปนผูถือหุน ดังนั้นจึงเปนผูมีสวนไดเสียในวาระที่ 7 : พิจารณาและอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 

สําหรับป 2561 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :  

- เปนพ่ีชายรวมบิดา – มารดา เดียวกัน ของ นายสมโภชน อาหุนัย (กรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง  

และประธานเจาหนาที่บริหาร) 

- เปนพ่ีชายรวมบิดา – มารดา เดียวกัน ของ น.ส.สุภาภรณ อาหุนัย (ผูอํานวยการ – ฝายการเงิน) 

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด  

 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Jacksonville State University  

 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร (เคมี) เกียรตินิยมอันดับ 3 จาก University of Alabama 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ 

 หลักสูตร Director Accreditation Program รุนที่ 47/2558 จัดโดย สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 หลักสูตร  Audit Committee Program รุนที่ 12/2549 จัดโดย สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

บริษัท – ช่ือหน่วยงาน / ตาํแหน่ง /ช่วงเวลา (พ.ศ.) ประเภทธุรกิจ 

บมจ.พลังงานบริสุทธ์ิ 

 กรรมการบริษัท (2558 – ปจจุบัน) 

 กรรมการบริหาร (2560 – ปจจุบัน) 

 ที่ปรึกษา (2554 - ปจจุบัน) 

 ธุรกิจผลิตและจําหนายน้ํามันไบโอดีเซล (B100) กลีเซอรีนบริสุทธิ ์

และผลิตภัณฑพลอยได 

 ธุรกิจผลิตและจําหนายกระแสไฟฟาจากพลังงานทดแทน  

(ผานกลุมบริษัทยอย) 

 ธุรกิจพัฒนาและผลิตแบตเตอร่ี (ผานกลุมบริษัทยอย)  

 ธุรกิจบริการสถานีอัดประจุไฟฟา และธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส  

(ผานกลุมบริษัทยอย)  

 ธุรกิจวิจัย และพัฒนา (ผานกลุมบริษัทยอย) 

บจ.สองพล 

 กรรมการลงช่ือผูกพัน (ปจจุบัน) 

 อสังหาริมทรัพย 

บจ.ร่วมมิตรพาณิชย์  

 กรรมการลงช่ือผูกพัน (ปจจุบัน) 

 โรงแรม รีสอรท และหองชุด 



บริษทั พลงังานบริสุทธ์ิ จาํกดั (มหาชน) 
Energy Absolute Public Company Limited
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หนา 51  

นายสมบูรณ์ อาหุนัย 

เสนอเลือกตัง้เป็น : กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร 

 นายสมบูรณ์ อาหุนัย/ สัญชาติไทย / อาย ุ62 ป 

 

 วันที่ได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการ : 22 เมษายน 2558 

 จาํนวนปีที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ :  3 ป ณ วันประชุมสามัญผูถือหุนป 2561 

ตาํแหน่งปัจจุบัน 

 กรรมการบริษัท 

 กรรมการบริหาร 

การถือหุ้นในบริษัท (นับรวมหุนของคูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ/ผูอ่ืนที่ถือหุนแทน) 

 จํานวนหุน ณ สิ้นป 2559   : 10,063,951 หุน (0.27%) 

   ถือโดยตนเอง                    : 10,063,951 หุน (0.27%) / ถือโดยคูสมรส : - ไมมี - 

 จํานวนหุน ณ สิ้นป 2560   :   9,813,951 หุน (0.26%) 

ถือโดยตนเอง                    :   9,813,951 หุน (0.26%) / ถือโดยคูสมรส  : - ไมมี - 

 จํานวนหุนเพ่ิมขึ้น (ลดลง)  :   (250,000) หุน (0.007%) 

ถือโดยตนเอง                    :   (250,000) หุน (0.007%) / ถือโดยคูสมรส : - ไมมี - 

การมีส่วนได้เสีย  : เนื่องจากเปนผูถือหุน ดังนั้นจึงเปนผูมีสวนไดเสียในวาระที่ 7 : พิจารณาและอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 

สําหรับป 2561 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :  

- เปนพ่ีชายรวมบิดา – มารดา เดียวกัน ของ นายสมโภชน อาหุนัย (กรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง  

และประธานเจาหนาที่บริหาร) 

- เปนพ่ีชายรวมบิดา – มารดา เดียวกัน ของ น.ส.สุภาภรณ อาหุนัย (ผูอํานวยการ – ฝายการเงิน) 

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด  

 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Jacksonville State University  

 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร (เคมี) เกียรตินิยมอันดับ 3 จาก University of Alabama 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ 

 หลักสูตร Director Accreditation Program รุนที่ 47/2558 จัดโดย สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 หลักสูตร  Audit Committee Program รุนที่ 12/2549 จัดโดย สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

บริษัท – ช่ือหน่วยงาน / ตาํแหน่ง /ช่วงเวลา (พ.ศ.) ประเภทธุรกิจ 

บมจ.พลังงานบริสุทธ์ิ 

 กรรมการบริษัท (2558 – ปจจุบัน) 

 กรรมการบริหาร (2560 – ปจจุบัน) 

 ที่ปรึกษา (2554 - ปจจุบัน) 

 ธุรกิจผลิตและจําหนายน้ํามันไบโอดีเซล (B100) กลีเซอรีนบริสุทธิ ์

และผลิตภัณฑพลอยได 

 ธุรกิจผลิตและจําหนายกระแสไฟฟาจากพลังงานทดแทน  

(ผานกลุมบริษัทยอย) 

 ธุรกิจพัฒนาและผลิตแบตเตอร่ี (ผานกลุมบริษัทยอย)  

 ธุรกิจบริการสถานีอัดประจุไฟฟา และธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส  

(ผานกลุมบริษัทยอย)  

 ธุรกิจวิจัย และพัฒนา (ผานกลุมบริษัทยอย) 

บจ.สองพล 

 กรรมการลงช่ือผูกพัน (ปจจุบัน) 

 อสังหาริมทรัพย 

บจ.ร่วมมิตรพาณิชย์  

 กรรมการลงช่ือผูกพัน (ปจจุบัน) 

 โรงแรม รีสอรท และหองชุด 

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

 

หนา 52  

นายสมบูรณ์ อาหุนัย (ต่อ) 
ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

บริษัท – ช่ือหน่วยงาน / ตาํแหน่ง /ช่วงเวลา (พ.ศ.) ประเภทธุรกิจ 

ธนาคารพัฒนาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อยแห่งประเทศไทย 

 ผูชวยกรรมการผูจัดการ (2547 – 2558) 

 ธนาคาร 

จาํนวนการเข้าประชุม / การประชุมทัง้หมดในปี 2560 

 คณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริหาร 

: 6/8   ครั้ง 

: 7/10 ครั้ง 

 

(ไดนับการแตงตั้งเปนกรรมการบริหาร วันท่ี 23 กุมภาพันธ 2560)  

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  : ไมมี 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอ่ืนท่ีอาจทาํให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไมมี 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ในบริษัทอ่ืน / องค์กรอ่ืน 

1. บจ.รวมมิตรพาณิชย 

2. บจ.สองพล 

: 2 บริษัท ไดแก 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ในบริษัทย่อยของบริษัทฯ  : ไมมี  

หลักเกณฑ์การสรรหา 

 บริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอช่ือบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพ่ือเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท  

ตั้งแตวันที่ 28 กันยายน – 31 ธันวาคม 2560 และเม่ือพนระยะเวลาดังกลาว ไมมีผูถือหุนเสนอช่ือบุคคลเพ่ือคัดเลือกและเสนอช่ือเลือกตั้งเปน

กรรมการบริษัทในที่ประชุมผูถือหุน  

 คณะกรรมการบริษัท (โดยการเสนอจากคณะกรรมการสรรหา) พิจารณาแลว เห็นชอบใหเสนอช่ือตอที่ประชุมผูถือหุน เพ่ือพิจารณาเลือกตั้ง

กลับเขาดํารงตําแหนงตามที่เสนอขางตนอีกวาระ  

 คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณากลั่นกรองแลวเห็นวามีคุณสมบัติเหมาะกับการธุรกิจของบริษัทฯ 
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หนา 53  

นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ 

กรรมการอิสระของบริษัทฯ จะตองมีคุณสมบัติเก่ียวกับความเปนอิสระ ดังน้ี 

(1) ถือหุนไมเกิน 1% ของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูมีอํานาจควบคุม 

ของบริษัทฯ ท้ังน้ี ใหนับรวมการถือหุนของผูท่ีเก่ียวของของกรรมการอิสระรายน้ันๆ ดวย 

(2) ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีไดรับเงินเดือนประจํา หรือผูมีอํานาจควบคุม

ของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอย ลําดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง เวนแตวาจะพนจาก

การมีลักษณะดังกลาวแลวไมนอยกวา 2 ปกอนรับการแตงต้ัง ท้ังน้ี ลักษณะตองหามดังกลาว ไมรวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระ

เคยเปนขาราชการ หรือท่ีปรึกษาของสวนราชการซ่ึงเปนผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย 

(3) ไมเปนบุคคลท่ีมีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะบิดา มารดา คูสมรส พ่ีนอง และ

บุตร รวมท้ังคูสมรสของบุตร กับผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือ

ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย 

(4) ไมมี หรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงใน

ลักษณะท่ีอาจขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมท้ังไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซ่ึงไมใช

กรรมการอิสระ หรือผูบริหารของผูท่ีมีความสัมพันธท่ีอาจมีความขัดแยงสังกัดอยู เวนแตจะพนจากการมีลักษณะดังกลาว

มาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนรับการแตงต้ัง 

(5) ไมเปน หรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง และไมเปนผู

ถือหุนรายใหญ กรรมการซ่ึงไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการของสํานักงานสอบบัญชี ซ่ึงมีผูสอบบัญชีของ

บริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงสังกัดอยู เวนแตจะพนจากการมีลักษณะดังกลาว

มาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนรับการแตงต้ัง 

(6) ไมเปน หรือเคยผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการใหบริการเปนท่ีปรึกษากฎหมาย หรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดรับ

คาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอป จากบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง ท้ังน้ี 

ในกรณีท่ีผูใหบริการทางวิชาชีพเปนนิติบุคคล ใหรวมถึงการเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซ่ึงไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร 

หรือหุนสวนผูจัดการ ผูจัดการ ของผูใหบริการทางวิชาชีพน้ัน เวนแตจะพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป

กอนรับการแตงต้ัง 

(7) ไมเปนกรรมการท่ีไดรับการแตงต้ังข้ึนเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซ่ึงเปนผูเก่ียวของกับ 

ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ 

(8) ไมประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย หรือไมเปนหุนสวน 

ท่ีมีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมบริหารงาน ลูกจา พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจํา หรือท่ีถือหุนเกิน 

1% ของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทอื่น ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันท่ีมีนัย

กับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย 

(9) ไมมีลักษณะอื่นใดท่ีทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ 

 

นิยามกรรมการอิสระของบริษัท เปนไปตามหลักเกณฑ ขอ 16 (2) ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทจ.28/2551 

เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนท่ีออกใหม กลาวคือ นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ เทียบเทากับขอกําหนด

ของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยฯ 
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เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 9 

การแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าสอบบัญชี สาํหรับปี 2561 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: มาตรา 120 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2551) 

กําหนดใหท่ีประชุมผูถือหุนสามัญประจําปแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีทุกป 

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทน 

ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ท่ีพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชี โดยพิจารณาถึงความโปรงใส และหลักการกํากับดูแลกิจการท่ี

ดี รวมถึงผลการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชีปท่ีผานมา โดยคํานึงถึงชื่อเสียง ความนาเชื่อถือ ความสามารถในการใหบริการ

ตรวจสอบและการใหคํารับรองงบการเงินไดทันเวลาสม่ําเสมอแลว 

สําหรับการคัดเลือกผูสอบบัญชีป 2561 น้ี นอกเหนือจากหลักเกณฑพ้ืนฐานในการพิจารณาตัดเลือกผูสอบบัญชีขางตนแลว ท่ี

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบยังไดพิจารณาถึงการดําเนินธุรกิจของกลุมบริษัทฯ รวมท้ังโอกาสในการลงทุนในตางประเทศใน

อนาคต โดยพิจารณาถึงขอจํากัด และเงื่อนไขอ่ืนๆ ของผูสอบบัญชี ดังน้ัน คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นชอบใหเสนอผูสอบ

บัญชีซึ่งสามารถใหบริการงานสอบบัญชีตามท่ีกลุมบริษัทฯ คาดหวัง และใหเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือพิจารณาและ

เสนอตอท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 ตอไป 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมกรบริษัทฯ (โดยผานการพิจารณาและเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ) เห็นควร

เสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และ

บริษัทยอย โดยกําหนดคาสอบบัญชีรวม 8,812,060 บาท (บริษัทฯ : 2,327,600 บาท / บริษัทยอย : 6,484,460 บาท) ท้ังน้ีไม

รวมคาใชจายอ่ืนๆ ซึ่งจะเรียกเก็บตามจริงไมเกินรอยละ 2 ของคาธรรมเนียมบริการงานสอบบัญชีท้ังกลุม และคาบริการอ่ืนๆ 

(Non-Audit fee) ไดแก การตรวจรับรอง BOI ฉบับละ 50,000.- บาท 

รายชื่อผูสอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด มีดังตอไปน้ี 

 นางสาวอมรรัตน เพ่ิมพูนวัฒนาสุข ทะเบียนเลขท่ี 4599 (เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ 2 ป คือ ในป 2559 และ ป 2560) และหรือ 

 นายประสิทธิ์ เยื่องศรีกุล    ทะเบียนเลขท่ี 4174 และ/หรือ 

 นายพงทวี รัตนะโกเศศ     ทะเบียนเลขท่ี 7795 

ท้ังน้ี ผูสอบบัญชีทุกคนดังกลาวขางตนมีคณุสมบัติท่ีจะทําหนาท่ีตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงนิของบริษัทฯ และ

บริษัทยอยของบริษัท ไมมีความสัมพันธ และ/หรือผลประโยชนท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอยของบริษัท 

ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ หรือเปนผูท่ีเกี่ยวของหรือญาติสนิทของบุคคลดังกลาว 

ตารางเปรียบเทียบค่าธรรมเนียมบริการงานสอบบัญชี และค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Fee) 

                                             (หนวย : บาท) 

ประเภทค่าตอบแทน 2561 (ปีที่เสนอ) 2550 เพิ่มขึน้ (ลดลง) 

1. คาสอบบัญชี (Audit Fee) : บริษัทฯ 2,327,600 1,920,000 407,000 

2. คาสอบบัญชี บริษัทยอย 27 บริษัท  6,368,500 4,175,000 2,193,500 

3. คาบริการอ่ืน (Non-Audit Fee)  

- คาตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรสงเสริมการลงทุน 

(บริษัทฯ และบริษัทยอย) 

50,000 / ฉบับ 50,000 / ฉบับ - 
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เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 9 

การแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี สําหรับป 2561 

ขอเท็จจริงและเหตุผล: มาตรา 120 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) 
กําหนดใหที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําปแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีทุกป 
หลักเกณฑในการพิจารณาผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทน 
ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ที่พิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชี โดยพิจารณาถึงความโปรงใส และหลักการกํากับดูแลกิจการที่
ดี รวมถึงผลการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชีปที่ผานมา โดยคํานึงถึงชื่อเสียง ความนาเช่ือถือ ความสามารถในการใหบริการ
ตรวจสอบและการใหคํารับรองงบการเงินไดทันเวลาสมํ่าเสมอแลว 
สําหรับการคัดเลือกผูสอบบัญชีป 2561 นี้ นอกเหนือจากหลักเกณฑพื้นฐานในการพิจารณาตัดเลือกผูสอบบัญชีขางตนแลว ที่
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบยังไดพิจารณาถึงการดําเนินธุรกิจของกลุมบริษัทฯ รวมทั้งโอกาสในการลงทุนในตางประเทศใน
อนาคต โดยพิจารณาถึงขอจํากัด และเงื่อนไขอื่นๆ ของผูสอบบัญชี ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นชอบใหเสนอผูสอบ
บัญชีซึ่งสามารถใหบริการงานสอบบัญชีตามที่กลุมบริษัทฯ คาดหวัง และใหเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาและ
เสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 ตอไป 
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมกรบริษัทฯ (โดยผานการพิจารณาและเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ) เห็นควร
เสนอแตงต้ังผูสอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และ
บริษัทยอย โดยกําหนดคาสอบบัญชีรวม 8,812,060 บาท (บริษัทฯ : 2,327,600 บาท / บริษัทยอย : 6,484,460 บาท) ทั้งนี้ไม
รวมคาใชจายอื่นๆ ซึ่งจะเรียกเก็บตามจริงไมเกินรอยละ 2 ของคาธรรมเนียมบริการงานสอบบัญชีทั้งกลุม และคาบริการอื่นๆ 
(Non-Audit fee) ไดแก การตรวจรับรอง BOI ฉบับละ 50,000.- บาท 

รายชื่อผูสอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด มีดังตอไปนี้ 
 นางสาวอมรรัตน เพิ่มพูนวัฒนาสุข ทะเบียนเลขท่ี 4599 (เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ 2 ป คือ ในป 2559 และ ป 2560) และหรือ 
 นายประสิทธิ์ เย่ืองศรีกุล    ทะเบียนเลขท่ี 4174 และ/หรือ 
 นายพงทวี รัตนะโกเศศ     ทะเบียนเลขท่ี 7795 
ทั้งนี้ ผูสอบบัญชีทุกคนดังกลาวขางตนมีคุณสมบัติที่จะทําหนาที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทฯ และ
บริษัทยอยของบริษัท ไมมีความสัมพันธ และ/หรือผลประโยชนที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอยของบริษัท กับ
ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ หรือเปนผูที่เก่ียวของหรือญาติสนิทของบุคคลดังกลาว 

ตารางเปรียบเทียบคาธรรมเนียมบริการงานสอบบัญชี และคาบริการอ่ืนๆ (Non-Audit Fee) 
                                             (หนวย : บาท) 

ประเภทคาตอบแทน 2561 (ปที่เสนอ) 2560 เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 
1. คาสอบบัญชี (Audit Fee) : บริษัทฯ 2,327,600 1,920,000 407,000 
2. คาสอบบัญชี บริษัทยอย 27 บริษัท  6,484,460 6,088,500 395,960 
3. คาบริการอื่น (Non-Audit Fee)  

- คาตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรสงเสริมการลงทุน 
(บริษัทฯ และบริษัทยอย) 

50,000 / ฉบับ 50,000 / ฉบับ - 
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ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น 
 

หมวดที่ 5 

คณะกรรมการ 

ขอ 16. ใหบริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพ่ือดําเนินกิจการของบริษัท ประกอบดวยกรรมการอยางนอยหา (5) คน แต 

ไมเกินสิบหาคน (15) คน โดยกรรมการไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวนกรรมการท้ังหมดจะตองมีถ่ินท่ีอยูในประเทศไทย 

 กรรมการบริษัทจะเปนผูถือหุนของบริษัทหรือไมก็ได 

ขอ 17. ใหท่ีประชุมผูถือหุนเลือกต้ังกรรมการตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปน้ี 

(1) ผูถือหุนคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเทากับหน่ึง (1) หุนตอหน่ึง (1) เสียง 

(2) ผูถือหุนแตละคนใชคะแนนเสียงท่ีมีอยูท้ังหมดตาม (1) เลือกบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเปนกรรมการก็ได กรณี

เลือกบุคคลหลายคนเปนกรรมการจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 

(3) บุคคลท่ีไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับมา เปนผูไดรับการเลือกต้ังเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมี

หรือจะพึงเลือกต้ังในคร้ังน้ัน ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรับการเลือกต้ังในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกิน

จํานวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในครั้งน้ัน ใหประธานในท่ีประชุมเปนผูออกเสียงช้ีขาด 

ขอ 18. ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกคร้ัง ใหกรรมการออกจากตําแหนงจํานวนหน่ึงในสาม (1/3) ของจํานวน

กรรมการในขณะน้ัน ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลท่ีสุดกับสัดสวน

หน่ึงในสาม (1/3) 

 กรรมการซ่ึงพนจากตําแหนง อาจไดรับเลือกใหกลับเขามารับตําแหนงอีกได 

 กรรมการท่ีจะออกจากตําแหนงในปแรก และปท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ัน ใหจับสลากกัน สวนปหลัง ๆ ตอไป

ใหกรรมการคนท่ีอยูในตําแหนงนานท่ีสุดน้ันเปนผูออกจากตําแหนง 

ขอ 19. นอกจากการพนตําแหนงตามวาระแลว กรรมการจะพนจากตําแหนงเมื่อ 

(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด หรือกฎหมายวาดวยหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพย 

(4) ท่ีประชุมผูถือหุนลงมติใหออกตามขอ 21 

(5) ศาลมีคําสั่งใหออก 

ขอ 21. ท่ีประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระไดดวยคะแนนเสียงไมนอย

กวาสามในสี (3/4) ของจํานวนผูถือหุนซ่ึงมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของ

จํานวนหุนท่ีถือโดยผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

ขอ 23. กรรมการบริษัทมีสิทธิไดรับคาตอบแทนจากบริษัทตามท่ีท่ีประชุมผูถือหุนจะพิจารณาและลงมติดวยคะแนนเสียงไม

นอยกวาสองในสาม (2/3) ของจํานวนคะแนนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุมโดยอาจกําหนดคาตอบแทน

กรรมการเปนจํานวนแนนอนหรือวางหลักเกณฑเฉพาะและจะกําหนดไวเปนคราวๆ หรือใหมีผลตลอดไปจนกวาท่ี

ประชุมผูถือหุนจะมีมติเปลี่ยนแปลงเปนอยางอื่นก็ได นอกจากน้ี กรรมการบริษัทมีสิทธิไดรับเบ้ียเลี้ยงและสวัสดิการตาง ๆ 

ตามระเบียบของบริษัท 

 ขอความในวรรคหน่ึงจะไมกระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการท่ีไดรับการแตงต้ังมาจากพนักงานหรือลูกจางของบริษัท 

ในอันท่ีจะไดรับคาตอบแทนและผลประโยชนในฐานะท่ีเปนพนักงานหรือลูกจางของบริษัท 
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หมวดที่ 6 

การประชุมผู้ถือหุ้น 

ขอ 32. คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําปภายในสี่ (4) เดือน นับแตวันสิ้นสุดของรอบ

ปบัญชีของบริษัท การประชุมผูถือหุนคราวอื่นนอกจากวรรคหน่ึง ใหเรียกวาวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุม 

ผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ไดสุดแตจะเห็นควร 

 ผูถือหุนซ่ึงมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหน่ึงในหา (1/5) ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมดหรือผูถือหุนจํานวนไมนอย

กวาย่ีสิบหา (25) คน ซ่ึงมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหน่ึงในสิบ (1/10) ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมดจะเขาช่ือ

กันทําหนังสือขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได แตตองระบุเหตุผลในการขอ 

ใหเรียกประชุมไวใหชัดเจนในหนังสือดังกลาวดวย ในกรณีเชนน้ี คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนภายใน

หน่ึง (1) เดือน นับแตวันท่ีไดรับหนังสือน้ันจากผูถือหุนดังกลาว 

ขอ 33. ในการประชุมผูถือหุน ใหคณะกรรมการจัดทําหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานท่ี วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และ

เรื่องท่ีจะเสนอตอท่ีประชุมพรอมดวยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหชัดเจนวาเปนเรื่องท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ 

เพ่ืออนุมัติ หรือเพ่ือพิจารณา แลวแตกรณี รวมท้ังความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดังกลาว และจัดสงใหผูถือหุน 

และนายทะเบียนทราบไมนอยกวาเจ็ด (7) วันกอนวันประชุม ท้ังน้ี ใหลงโฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพ

กอนวันประชุมไมนอยกวาสาม (3) วัน เปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาสาม (3) วัน ท้ังน้ี สถานท่ีท่ีจะใชเปนท่ีปะชุมจะอยู

ในจังหวัดอันเปนท่ีต้ังสํานักงานใหญของบริษัท หรือท่ีอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการจะกําหนดก็ได 

ขอ 34. ในการประชุมผูถือหุน ตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) มาประชุมไมนอยกวาย่ีสิบหา (25) คน 

หรือไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวนผูถือหุนท้ังหมด และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหน่ึงในสาม (1/3) ของจํานวน

หุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดจึงจะครบเปนองคประชุม ในกรณีท่ีปรากฏวาการประชุมผูถือหุนครั้งใด เมื่อลวงเวลานัดไป

แลวถึงหน่ึง (1) ช่ัวโมง จํานวนผูถือหุนซ่ึงมาเขารวมประชุมไมครบองคประชุมตามท่ีกําหนดไวในวรรคหน่ึง หากวา 

การประชุมผูถือหุนไดเรียกนัดเพราะผูถือหุนรองขอใหการประชุมเปนอันระงับไป ถาการประชุมผูถือหุนน้ันมิใชเปนการ

เรียกประชุมเพราะผูถือหุนรองขอใหนัดประชุมใหมและในกรณีน้ีใหสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวาเจ็ด 

(7) วัน กอนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังน้ีไมบังคับวาจะตองครบองคประชุม 

ขอ 35. ใหประธานกรรมการเปนประธานในท่ีประชุมผูถือหุน ในกรณีท่ีประธานกรรมการไมอยูในท่ีประชุมหรือไมสามารถ

ปฏิบัติหนาท่ีได ใหรองประธานกรรมการเปนประธานในท่ีประชุม ถาไมมีรองประธานกรรมการหรือมีแตไมอยูในท่ี

ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ใหท่ีประชุมเลือกผูถือหุนซ่ึงมาประชุมคนใดคนหน่ึงมาเปนประธานในท่ีประชุม

ดังกลาว 

ขอ 36. ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถือหุน ใหถือวาหุนหน่ึงมีเสียงหน่ึง และผูถือหุนใดมีสวนไดสวนเสียเปนพิเศษ 

ในเร่ืองใด ผูถือหุนน้ันไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองน้ัน นอกจากการออกเสียงเลือกต้ังกรรมการและมติของท่ี

ประชุมผูถือหุนจะตองประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปน้ี 

(1) ในกรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถามีคะแนนเสียงเทากัน

ใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเปนเสียงช้ีขาด 

(2) ในกรณีดังตอไปน้ี ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซ่ึงมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางสวนท่ีสําคัญใหแกบุคคลอื่น 

(ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเปนของบริษัท 
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หมวดที่ 6 

การประชุมผู้ถือหุ้น 

ขอ 32. คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําปภายในสี่ (4) เดือน นับแตวันสิ้นสุดของรอบ

ปบัญชีของบริษัท การประชุมผูถือหุนคราวอื่นนอกจากวรรคหน่ึง ใหเรียกวาวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุม 

ผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ไดสุดแตจะเห็นควร 

 ผูถือหุนซ่ึงมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหน่ึงในหา (1/5) ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมดหรือผูถือหุนจํานวนไมนอย

กวาย่ีสิบหา (25) คน ซ่ึงมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหน่ึงในสิบ (1/10) ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมดจะเขาช่ือ

กันทําหนังสือขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได แตตองระบุเหตุผลในการขอ 

ใหเรียกประชุมไวใหชัดเจนในหนังสือดังกลาวดวย ในกรณีเชนน้ี คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนภายใน

หน่ึง (1) เดือน นับแตวันท่ีไดรับหนังสือน้ันจากผูถือหุนดังกลาว 

ขอ 33. ในการประชุมผูถือหุน ใหคณะกรรมการจัดทําหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานท่ี วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และ

เรื่องท่ีจะเสนอตอท่ีประชุมพรอมดวยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหชัดเจนวาเปนเรื่องท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ 

เพ่ืออนุมัติ หรือเพ่ือพิจารณา แลวแตกรณี รวมท้ังความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดังกลาว และจัดสงใหผูถือหุน 

และนายทะเบียนทราบไมนอยกวาเจ็ด (7) วันกอนวันประชุม ท้ังน้ี ใหลงโฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพ

กอนวันประชุมไมนอยกวาสาม (3) วัน เปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาสาม (3) วัน ท้ังน้ี สถานท่ีท่ีจะใชเปนท่ีปะชุมจะอยู

ในจังหวัดอันเปนท่ีต้ังสํานักงานใหญของบริษัท หรือท่ีอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการจะกําหนดก็ได 

ขอ 34. ในการประชุมผูถือหุน ตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) มาประชุมไมนอยกวาย่ีสิบหา (25) คน 

หรือไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวนผูถือหุนท้ังหมด และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหน่ึงในสาม (1/3) ของจํานวน

หุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดจึงจะครบเปนองคประชุม ในกรณีท่ีปรากฏวาการประชุมผูถือหุนครั้งใด เมื่อลวงเวลานัดไป

แลวถึงหน่ึง (1) ช่ัวโมง จํานวนผูถือหุนซ่ึงมาเขารวมประชุมไมครบองคประชุมตามท่ีกําหนดไวในวรรคหน่ึง หากวา 

การประชุมผูถือหุนไดเรียกนัดเพราะผูถือหุนรองขอใหการประชุมเปนอันระงับไป ถาการประชุมผูถือหุนน้ันมิใชเปนการ

เรียกประชุมเพราะผูถือหุนรองขอใหนัดประชุมใหมและในกรณีน้ีใหสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวาเจ็ด 

(7) วัน กอนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังน้ีไมบังคับวาจะตองครบองคประชุม 

ขอ 35. ใหประธานกรรมการเปนประธานในท่ีประชุมผูถือหุน ในกรณีท่ีประธานกรรมการไมอยูในท่ีประชุมหรือไมสามารถ

ปฏิบัติหนาท่ีได ใหรองประธานกรรมการเปนประธานในท่ีประชุม ถาไมมีรองประธานกรรมการหรือมีแตไมอยูในท่ี

ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ใหท่ีประชุมเลือกผูถือหุนซ่ึงมาประชุมคนใดคนหน่ึงมาเปนประธานในท่ีประชุม

ดังกลาว 

ขอ 36. ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถือหุน ใหถือวาหุนหน่ึงมีเสียงหน่ึง และผูถือหุนใดมีสวนไดสวนเสียเปนพิเศษ 

ในเร่ืองใด ผูถือหุนน้ันไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองน้ัน นอกจากการออกเสียงเลือกต้ังกรรมการและมติของท่ี

ประชุมผูถือหุนจะตองประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปน้ี 

(1) ในกรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถามีคะแนนเสียงเทากัน

ใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเปนเสียงช้ีขาด 

(2) ในกรณีดังตอไปน้ี ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซ่ึงมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางสวนท่ีสําคัญใหแกบุคคลอื่น 

(ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเปนของบริษัท 
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(ค) การทํา แกไข หรือยกเลิกสัญญาเก่ียวกับการใหเชากิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางสวนท่ีสําคัญ 

การมอบหมายใหบุคคลอื่นใดเขาจัดการธุรกิจของบรษิัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือการแบงผลกําไรขาดทุนกัน 

(ง) การแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิ หรือขอบังคับของบริษัท 

(จ) การเพ่ิมหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 

(ฉ) การเลิกบริษัท 

(ช) การออกหุนกูของบริษัท 

(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น 

ขอ 37. กิจการท่ีประชุมผูถือหุนสามัญประจําปพึงเรียกประชุมมีดังน้ี 

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปท่ีผานมา 

(2) พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน 

(3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกําไร และการจายเงินปนผล 

(4) พิจารณาเลือกต้ังกรรมการใหมแทนกรรมการท่ีพนจากตําแหนงตามวาระ และกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 

(5) พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีและ 

(6) กิจการอื่น ๆ 

ขอ 41. คณะกรรมการตองจัดสงเอกสารดังตอไปน้ีใหผูถือหุน พรอมกับหนังสือนัดประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 

(1) สําเนางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนท่ีผูสอบบัญชีตรวจสอบแลว พรอมท้ังรายงานการตรวจสอบบัญชีของผูสอบ

บัญชี และ 

(2) รายงานประจําปของคณะกรรมการ พรอมท้ังเอกสารประกอบตาง ๆ เพ่ือประกอบรายงาน 

ขอ 42. หามจายเงินปนผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกําไร ในกรณีท่ีบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยูหามมิใหจายเงินปน

ผล 

 เงินปนผลน้ันให แบงตามจํานวนหุน หุนละเทา ๆ กัน โดยการจายเงินปนผลตองไดรัยอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุน 

 คณะกรรมการอาจจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนไดเปนคร้ังคราว เม่ือเห็นวาบริษัทมีผลกําไรสมควรพอท่ีจะ

ทําเชนน้ัน และเม่ือจายเงินปนผลระหวางกาลแลว ใหรายงานการจายเงินปนผลดังกลาวใหท่ีประชุมผูถือหุนทราบใน

การประชุมผูถือหุนคราวตอไป 

 การจายเงินปนผลใหกระทําภายในหน่ึง (1) เดือน นับแตวันท่ีท่ีประชุมผูถือหุน หรือท่ีประชุมคณะกรรมการลงมติ

แลวแตกรณี ท้ังน้ี ใหแจงเปนหนังสือไปยังผูถือหุนและใหลงโฆษณาคําบอกกลาวการจายเงินปนผลน้ันในหนังสือพิมพ

เปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาสาม (3) วันดวย 

ขอ 43. บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหน่ึงไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละหา (5) ของกําไรสุทธิประจําปหักดวย

ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองจะมีจํานวนไมนอยกวารอยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน 

ขอ 44. ผูสอบบัญชีตองไมเปนกรรมการ พนักงาน ลูกจาง หรือผูดํารงตําแหนงหนาท่ีใด ๆ ของบริษัท 

ขอ 46. ผูสอบบัญชีมีหนาท่ีเขารวมประชุมในการประชุมผูถือหุนของบริษัททุกคร้ังท่ีมีการพิจารณางบดุล บัญชีกําไรขาดทุน 

และปญหาเก่ียวกับบัญชีของบริษัทเพ่ือช้ีแจงการตรวจสอบบัญชีตอผูถือหุนและใหบริษัทจัดสงรายงาน และเอกสาร

ท้ังหมดของบริษัทท่ีผูถือหุนจะพึงไดรับในการประชุมผูถือหุนครั้งน้ันแกผูสอบบัญชีดวย 
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ตามนโนบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ือง ขอพึงปฏิบัติสําหรับการจัดประชุมผูถือหุนของบริษัท 

จดทะเบียน ลงวันท่ี 19 กุมภาพันธ 2542 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหบริษัทจดทะเบียนถือเปนแนวปฏิบัติท่ีดี ซึ่งจะเปนการสราง

ความเชื่อมั่นใหเกิดขึ้นแกผูถือหุน ผูลงทุน และผูท่ีเกี่ยวของกับทุกฝาย และเพ่ือใหการประชุมผูถือหุนของบริษัทจดทะเบียน

เปนไปดวยความโปรงใส ชอบธรรม และเปนประโยชนตอผูถือหุน บริษัทฯ จึงเห็นควรกําหนดใหมีการตรวจสอบเอกสาร หรือ

หลักฐานแสดงความเปนผูถือหุน หรือผูแทนของผูถือหุนท่ีมีสิทธิเขารวมประชุม เพ่ือใหผูถือหุนยึดถือปฏิบัติตอไป ท้ังน้ี เน่ืองจาก

ผูถือหุนบางรายอาจยังไมคุนเคยกับขอพึงปฏิบัติท่ีนํามาใชในการประชุมผูถือหุน บริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิท่ีจะผอนผันการยื่น

เอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเปนผูถือหุน หรือผูแทนของผูถือหุนท่ีมีสิทธิเขารมประชุมแตละรายตามท่ีบริษัทฯ จะพิจารณา

เห็นเหมาะสม 

เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม 

บริษัทฯ ขอใหผูถือหุนแสดงหลักฐานและปฏิบัติในการเขารวมประชุมผูถือหุนดังตอไปน้ี 

ผู้เข้าร่วมประชุม เอกสารหรือหลักฐาน 

1. บุคคลธรรมดา  ใบลงทะเบียน 

1.1 ผู้ถอืหุ้นที่มีสัญชาติไทย  บัตรประจําตัวของผูถือหุน (บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรขาราชการ          

หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ) 

 หากมีการเปล่ียนชื่อหรือนามสกุล ใหแสดงหลักฐานการเปล่ียนแปลงน้ันดวย 

1.2 ผู้ถอืหุ้นชาวต่างประเทศ  ใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารใชแทน

หนังสือเดินทางท่ียังไมหมดอาย ุ

กรณีมอบฉันทะ (ในกรณีของสําเนาเอกสารจะตองมีการรับรองสําเนาถูกตอง) 

 หนังสือมอบฉันทะซึ่งไดกรอกขอความถูกตองครบถวนและลงรายมือชื่อผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะ 

 สําเนาบัตรประจําตัวของผูถือหุนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีผูมอบฉันทะเปนชาวตางประเทศ) ของผูมอบฉันทะ 

 บัตรประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผูรับมอบฉันทะเปนชาวตางประเทศ) ของผูรับมอบฉันทะ 
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(ค) การทํา แกไข หรือยกเลิกสัญญาเก่ียวกับการใหเชากิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางสวนท่ีสําคัญ 

การมอบหมายใหบุคคลอื่นใดเขาจัดการธุรกิจของบรษิัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือการแบงผลกําไรขาดทุนกัน 

(ง) การแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิ หรือขอบังคับของบริษัท 

(จ) การเพ่ิมหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 

(ฉ) การเลิกบริษัท 

(ช) การออกหุนกูของบริษัท 

(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น 

ขอ 37. กิจการท่ีประชุมผูถือหุนสามัญประจําปพึงเรียกประชุมมีดังน้ี 

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปท่ีผานมา 

(2) พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน 

(3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกําไร และการจายเงินปนผล 

(4) พิจารณาเลือกต้ังกรรมการใหมแทนกรรมการท่ีพนจากตําแหนงตามวาระ และกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 

(5) พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีและ 

(6) กิจการอื่น ๆ 

ขอ 41. คณะกรรมการตองจัดสงเอกสารดังตอไปน้ีใหผูถือหุน พรอมกับหนังสือนัดประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 

(1) สําเนางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนท่ีผูสอบบัญชีตรวจสอบแลว พรอมท้ังรายงานการตรวจสอบบัญชีของผูสอบ

บัญชี และ 

(2) รายงานประจําปของคณะกรรมการ พรอมท้ังเอกสารประกอบตาง ๆ เพ่ือประกอบรายงาน 

ขอ 42. หามจายเงินปนผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกําไร ในกรณีท่ีบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยูหามมิใหจายเงินปน

ผล 

 เงินปนผลน้ันให แบงตามจํานวนหุน หุนละเทา ๆ กัน โดยการจายเงินปนผลตองไดรัยอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุน 

 คณะกรรมการอาจจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนไดเปนคร้ังคราว เม่ือเห็นวาบริษัทมีผลกําไรสมควรพอท่ีจะ

ทําเชนน้ัน และเม่ือจายเงินปนผลระหวางกาลแลว ใหรายงานการจายเงินปนผลดังกลาวใหท่ีประชุมผูถือหุนทราบใน

การประชุมผูถือหุนคราวตอไป 

 การจายเงินปนผลใหกระทําภายในหน่ึง (1) เดือน นับแตวันท่ีท่ีประชุมผูถือหุน หรือท่ีประชุมคณะกรรมการลงมติ

แลวแตกรณี ท้ังน้ี ใหแจงเปนหนังสือไปยังผูถือหุนและใหลงโฆษณาคําบอกกลาวการจายเงินปนผลน้ันในหนังสือพิมพ

เปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาสาม (3) วันดวย 

ขอ 43. บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหน่ึงไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละหา (5) ของกําไรสุทธิประจําปหักดวย

ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองจะมีจํานวนไมนอยกวารอยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน 

ขอ 44. ผูสอบบัญชีตองไมเปนกรรมการ พนักงาน ลูกจาง หรือผูดํารงตําแหนงหนาท่ีใด ๆ ของบริษัท 

ขอ 46. ผูสอบบัญชีมีหนาท่ีเขารวมประชุมในการประชุมผูถือหุนของบริษัททุกคร้ังท่ีมีการพิจารณางบดุล บัญชีกําไรขาดทุน 

และปญหาเก่ียวกับบัญชีของบริษัทเพ่ือช้ีแจงการตรวจสอบบัญชีตอผูถือหุนและใหบริษัทจัดสงรายงาน และเอกสาร

ท้ังหมดของบริษัทท่ีผูถือหุนจะพึงไดรับในการประชุมผูถือหุนครั้งน้ันแกผูสอบบัญชีดวย 
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ตามนโนบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ือง ขอพึงปฏิบัติสําหรับการจัดประชุมผูถือหุนของบริษัท 

จดทะเบียน ลงวันท่ี 19 กุมภาพันธ 2542 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหบริษัทจดทะเบียนถือเปนแนวปฏิบัติท่ีดี ซึ่งจะเปนการสราง

ความเชื่อมั่นใหเกิดขึ้นแกผูถือหุน ผูลงทุน และผูท่ีเกี่ยวของกับทุกฝาย และเพ่ือใหการประชุมผูถือหุนของบริษัทจดทะเบียน

เปนไปดวยความโปรงใส ชอบธรรม และเปนประโยชนตอผูถือหุน บริษัทฯ จึงเห็นควรกําหนดใหมีการตรวจสอบเอกสาร หรือ

หลักฐานแสดงความเปนผูถือหุน หรือผูแทนของผูถือหุนท่ีมีสิทธิเขารวมประชุม เพ่ือใหผูถือหุนยึดถือปฏิบัติตอไป ท้ังน้ี เน่ืองจาก

ผูถือหุนบางรายอาจยังไมคุนเคยกับขอพึงปฏิบัติท่ีนํามาใชในการประชุมผูถือหุน บริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิท่ีจะผอนผันการยื่น

เอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเปนผูถือหุน หรือผูแทนของผูถือหุนท่ีมีสิทธิเขารมประชุมแตละรายตามท่ีบริษัทฯ จะพิจารณา

เห็นเหมาะสม 

เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม 

บริษัทฯ ขอใหผูถือหุนแสดงหลักฐานและปฏิบัติในการเขารวมประชุมผูถือหุนดังตอไปน้ี 

ผู้เข้าร่วมประชุม เอกสารหรือหลักฐาน 

1. บุคคลธรรมดา  ใบลงทะเบียน 

1.1 ผู้ถอืหุ้นที่มีสัญชาติไทย  บัตรประจําตัวของผูถือหุน (บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรขาราชการ          

หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ) 

 หากมีการเปล่ียนชื่อหรือนามสกุล ใหแสดงหลักฐานการเปล่ียนแปลงน้ันดวย 

1.2 ผู้ถอืหุ้นชาวต่างประเทศ  ใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารใชแทน

หนังสือเดินทางท่ียังไมหมดอาย ุ

กรณีมอบฉันทะ (ในกรณีของสําเนาเอกสารจะตองมีการรับรองสําเนาถูกตอง) 

 หนังสือมอบฉันทะซึ่งไดกรอกขอความถูกตองครบถวนและลงรายมือชื่อผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะ 

 สําเนาบัตรประจําตัวของผูถือหุนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีผูมอบฉันทะเปนชาวตางประเทศ) ของผูมอบฉันทะ 

 บัตรประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผูรับมอบฉันทะเปนชาวตางประเทศ) ของผูรับมอบฉันทะ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม เอกสารหรือหลักฐาน 

2. นิติบุคคล ใบลงทะเบียน 

2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

หมายเหตุ ในกรณีของสําเนาเอกสารจะตองมีการ

รับรองสําเนาถูกตองโดยกรรมการผูมีอํานาจลงนาม

พรอมตราประทับบริษัท 

 หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกใหไมเกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจ

การคา กระทรวงพาณิชย 

 บัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ)  

ของกรรมการผูมีอํานาจในหนังสือรับรองนิติบุคคล 

 หนังสือมอบฉันทะ ซึ่งไดกรอกขอความถูกตองครบถวนและลง

ลายมือชื่อผูมอบฉันทะ และผูรับมอบฉันทะ 

 หากมกีารเปล่ียนชื่อหรือนามสกลุ ใหแสดงหลักฐานการ

เปล่ียนแปลงน้ันดวย 

 บัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ)  

ของผูรับมอบฉันทะ 

2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ 

หมายเหตุ ในกรณีของสําเนาเอกสารจะตองมีการ

รับรองสําเนาถูกตองโดยกรรมการผูมีอํานาจลงนาม

พรอมตราประทับบริษัท และหากเปนเอกสารท่ี

จัดทําขึ้นในตางประเทศ ควรมีการรับรองลายมือชื่อ

โดยโนตารี พับบลิค 

 หนังสือรับรองนิติบุคคล 

 บัตรประจําตัวหรือหนังสือดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ)  

ของกรรมการผูมีอํานาจในหนังสือรับรองนิติบุคคล 

 หนังสือมอบฉันทะ ซึ่งไดกรอกขอความถูกตองครบถวนและลง

ลายมือชื่อผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะ 

 หากมกีารเปล่ียนชื่อหรือนามสกลุ ใหแสดงหลักฐานการ

เปล่ียนแปลงน้ันดวย 

 บัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ)  

ของผูรับมอบฉันทะ 

กรณีมอบฉันทะ (ในกรณีของสําเนาเอกสารจะตองมีการรับรองสําเนาถูกตอง) 

 หนังสือมอบฉันทะซึ่งไดกรอกขอความถูกตองครบถวนและลงรายมือชื่อผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะ 

 สําเนาหนังสือรับรองและลงลายมือชื่อรับรองโดยผูมีอํานาจของนิติบุคคลของผูมอบฉันทะ 

 บัตรประชาชน หรือบัตรขาราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ของผูรับมอบฉันทะ 
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 การมอบฉันทะและวิธีการมอบฉันทะ 

การมอบฉันทะและหนังสือมอบฉันทะ 

ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เร่ือง กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2550 ลงวันท่ี 2 กุมภาพันธ 2550 ได

กําหนดแบบของหนังสือมอบฉันทะในการประชุมผูจองหุน และการประชุมผูถือหุนของบริษัทมหาชนจํากัดไว 3 แบบ โดยใหใช

แบบหน่ึงแบบใดท่ีไดแนบมาพรอมหนังสือเชิญประชุมในคร้ังน้ีแลว คือ 

แบบ รายละเอียด สาํหรับใช้กรณี 

แบบ ก. หนังสือมอบฉันทะแบบท่ัวไป ซึ่งเปนแบบท่ีงายไม

ซับซอน 

กรณีผูถือหุนตองการมอบฉันทะแบบท่ัวไป 

แบบ ข. หนังสือมอบฉันทะท่ีกาํหนดรายการตาง ๆ ท่ีจะมอบ

ฉันทะท่ีละเอียด ชัดเจน ตายตัว 

กรณีผูถือหุนตองการมอบฉันทะใหบุคคลอ่ืน 

หรือกรรมการอิสระ ใหเปนผูรับมอบฉันทะ 

แบบ ค. เฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและ

แตงตัง้ใหคัสโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทย

เปนผูรับฝากและดูแลหุน 

กรณีท่ีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและ

แตงตัง้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย

เปนผูรับฝากและดูแลหุน 
 

วิธีการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะ 

 ผูมอบฉันทะจะมอบฉันทะใหรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและอออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยก

จํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคน เพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได 

 ผูมอบฉันทะโปรดกรอกรรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะใหถูกตองครบถวน 

 ปดอากรแสตมป 20 บาท ลงในหนังสือมอบฉันทะ พรอมขีดฆาลงวันท่ีท่ีทําหนังสือมอบฉันทะดังกลาว เพ่ือถูกตองและมีผล

ผูกพันทางกฎหมาย 

 สงหนังสือมอบฉันทะฉบับจริงพรอมปดอากรแสตมปและเอกสารประกอบมาทางไปรษณียลงทะเบียน 

ตามชื่อ – ท่ีอยูของบริษัท โดยจาหนาซองถึง 

เลขานุการบริษัท : บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จาํกัด (มหาชน) 

เลขที่ 89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชัน้ 16  

ถนนรัชดาภเิษก แขวงดนิแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

 หากผูรับมอบฉันทะมาดวยตนเอง ตองนําหนังสือมอบฉันทะไปยื่นตอเจาท่ีของบริษัทฯ ณ สถานท่ีประชุมเพ่ือลงทะเบียน

อยางนอยลวงหนา 1 ชั่วโมงกอนการเร่ิมประชุม เพ่ือใหเจาหนาท่ีของบริษัทฯ ไดมีเวลาตรวจสอบเอกสารและใหทันเวลา

เร่ิมประชุม 

หมายเหตุ บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จํากัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิในการอนุญาตใหเฉพาะผูมีเอกสารถูกตองและครบถวนเขา

ประชุมเทาน้ัน 
 

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

เจาหนาท่ีของบริษัทฯ จะเร่ิมรับลงทะเบียนผูถือหุน ณ สถานท่ีประชุมลวงหนากอนการประชุมไมนอยกวาหน่ึงชั่วโมง หรือตั้งแต

เวลา 13.00 นาฬิกา จนถึงกําหนดเวลาเร่ิมการประชุม 

สถานท่ีประชุม : ณ หองประชุมวภิาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด แอท เซ็นทรัล พลาซา ลาดพราว กรุงเทพฯ 

เลขท่ี 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
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 การออกสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง 

บริษัทฯ จะจัดเตรียม “บัตรลงคะแนนสียง” ไวใหผูถือหุน ณ จุดลงทะเบียนบริเวณทางเขาหองประชุมเพ่ือผูถือหุนหรือผูรับมอบ

ฉันทะใชระบุลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงตามวาระการประชุม 

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง 

การออกเสียงลงคะแนน จะกระทําโดยเปดเผย โดยประธานท่ีประชุมจะเปนผูเสนอใหผูถือหุนพิจารณาลงคะแนนสียงในแตละ

วาระ โดยจะสอบถามทีละวาระในท่ีประชุมวา มีผูถือหุนทานใด เห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ใหผูถือหุนระบุในบัตร

ลงคะแนนท่ีแจก และชูมือขึ้นเพ่ือใหเจาหนาท่ีของบริษัทเก็บละรวบรวมบัตรท้ังหมดเพ่ือทําการตรวจนับ ท้ังน้ี บริษัทฯ ไดจัดใหมี

คนกลางรวมทําหนาท่ีตรวจรับบัตรและนับคะแนนเสียงในทุกวาระการประชุม 

1. มติของท่ีประชุมผูถือหุนใหประกอบดวยคะแนนสียง ดังตอไปน้ี 

 กรณีปกติ ใหคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถามีคะแนนเสียงเทากัน ให

ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกหน่ึงเสียง เปนเสียงชี้ขาด 

 ในกรณีอ่ืน ซึ่งมีกฎหมาย และ/หรือขอบังคับของบริษัทกําหนดไวแตกตางกรณีปกติ ใหดําเนินการใหเปนไปตามท่ี

กําหนดน้ัน โดนประธานท่ีประชุมจะแจงใหผูถือหุนในท่ีประชุมรับทราบกอนการลงคะแนนเสียงในแตละวาระ 

2. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผูรับมอบฉันทะจะตองออกเสียงตามท่ีผูมอบฉันทะระบุไวในหนังสือมอบฉันทะ

เทาน้ัน 

3. ผูถือหุนท่ีมีสวนไดสวนเสียเปนพิเศษในเร่ืองใด หามมิใหออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองน้ัน และประธานท่ีประชุมอาจเชิญผูน้ัน

ออกนอกหองประชุมชั่วคราวได 
 

หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง 

ตามขอบังคับของบริษัท ขอ 17 กําหนดวา ผูถือหุนทุกคนมีคะแนนเสียงเทากับหน่ึงหุนตอหน่ึงเสียง บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงท่ี

เห็นดวย ไมเห็นดวย และงดเสียง ท่ีตรวจนับจากบัตรคะแนนเสียงในแตละวาระจากคะแนนสียงท้ังหมดของผูถือหุนหรือผูรับ

มอบฉันทะท่ีเขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 

กอนเร่ิมประชุม ประธานฯ จะแจงใหทราบ บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงแตละวาระ โดยวธีิการหักคะแนนเสียงท่ีไมเห็นดวยและ

งดอกเสียงของผูถือหุน หรือ ผูมอบฉันทะออกจากหุนท้ังหมดของผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

จากน้ัน ประธานฯ จะแจงผลการนับคะแนนเสียงใหท่ีประชุมทราบ 
 

หมายเหตุ บริษัทฯ ลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงการประชุมผูถือหุนดวยระบบ Barcode 
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หนา 62  

การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง 

1. ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะท่ีลงทะเบียนแลว จะรับบัตรคะแนนเสียงสําหรับแตละวาระการประชุม โดยแตละแผนน้ันจะ

ระบุชื่อผูถือหุนและสิทธิออกเสียง โดยถือวาหน่ึงหุนมีหน่ึงเสียง ซึ่งผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจะตองใชบัตรหลักฐานการ

ออกเสียงลงคะแนนน้ีใหถูกตองตรงกับวาระ 

2. สําหรับวาระพิจารณาและเลือกตั้งกรรมการท่ีออกตามวาระกลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระ จะใชบัตรลงคะแนนเสียงซึ่งระบุ

ชื่อกรรมการ / บุคคลท่ีรับการเสนอชื่อเปนกรรมการ แยกตางหากจากกัน เพ่ือใหพิจารณาเลือกตัง้กรรมการเปนรายบุคคล 

3. สําหรับการทําเคร่ืองหมายลงบนบัตรลงคะแนนเสียง ผูถือหุนสามารถออกเสียงลงคะแนนเห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออก

เสียง ในแตละวาระ โดยผูถือหุนทําเคร่ืองหมายถูก () หรือ กากบาท () อยางใดอยางหน่ึงลงในชองท่ีเปนความ

ประสงคของทานเพียงชองเดียวเทาน้ัน 

หมายเหตุ  บัตรเสีย 

บัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนนท่ีมีการกาเคร่ืองหมายอ่ืนใดนอกจากเคร่ืองหมายถูก () หรือ กากบาท () เพียงหน่ึง

เคร่ืองหมาย หรือ มากกวาหน่ึงชอง หรือ เปนการออกเสียงลงคะแนนไมตรงกับวาระท่ีกําลังพิจารณา จะถือเปนบัตรเสีย 

 

4. การออกเสียงลงคะแนนจะกระทําโดยเปดเผย โดยประธานในท่ีประชุม หรือผูท่ีดําเนินการประชุมแทนอยูในระหวางน้ัน จะ

ขอใหผูถือหุนท่ีงดออกเสียง หรือไมเห็นดวย ชูมือขึ้น และสงบัตรคะแนนเสียงท่ีทําเคร่ืองหมายแลว และถูกตองตรงกับวาระ

ท่ีกําลังพิจารณาใหแกเจาหนาท่ีของบริษัท 

5. เมื่อเจาหนาท่ีของบริษัททําการรวบรวมบัตรคะแนนเสียงจากผูถือหุนท่ีงดออกเสียง หรือไมเห็นดวย เสร็จแลว จะทําการนับ

คะแนนและแสดงผลสรุปคะแนนเสียงทันทีในท่ีประชุม โดยประธานท่ีประชุมจะเปนผูสรุปผลการลงคะแนนตอท่ีประชุมใน

แตละวาระ 

6. ผูถือหุนท่ีมาเขาประชุมจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเฉพาะวาระท่ีเขาประชุมเทาน้ัน สําหรับทานผูถือหุนท่ีกลับไปกอนการ

ประชุมส้ินสุดน้ัน จะไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ียังมิไดพิจารณา 

  



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

 

หนา 63  

ขัน้ตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

ผู้ถอืหุ้น 

บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จาํกัด (มหาชน) 

มาดวยตนเอง บริษัทลงทะเบียน 

การประชุมผูถือหุน 

ดวยระบบ Barcode 

ผูรับมอบฉันทะ 

โตะลงทะเบียน 
มาดวยตนเอง 
(เร่ิม 13.00 น.) 

โตะลงทะเบียน 
ผูรับมอบฉันทะ 
 (เร่ิม 13.00 น.) 

ตรวจหนังสือมอบฉันทะ 

แสดงหนังสือมอบฉันทะ 
พรอมบัตรประจําตัวผูมอบ 

 และผูรับมอบฉันทะ 

แสดงบัตรประจาํตวัและ 

ใบลงทะเบียน 

ลงทะเบียน 

ประธานเปดประชุม (เวลา 14.00 น.) 

ประธานเสนอวาระการประชุมตามลําดับ 

นับคะแนนเสียง 

ลงคะแนนเสียง 

ประธานกลาวสรุปผลลงคะแนนตอท่ีประชุม 

ผูตองการออกเสียง        

“ไมเห็นดวย” หรือ “งดออก

เสียง” ในวาระนัน้ๆ ให

กรอกบัตรลงคะแนนและชู

มือเพ่ือใหเจาหนาที่เก็บ

บัตรลงคะแนน 

หมายเหตุ : การนับคะแนนเสียง 
• นับคะแนนเสียงโดยวิธีการหักคะแนนเสียงที่ไมเห็นดวยและงดออกเสียงของผูถือหุนออกจากจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุนที่มีสิทธิออกเสียง 
• กรุณาสงบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนตอเจาหนาที่บริษัทเม่ือเสร็จสิ้นการประชุม 
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หนา 63  

ขัน้ตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

ผู้ถอืหุ้น 

บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จาํกัด (มหาชน) 

มาดวยตนเอง บริษัทลงทะเบียน 

การประชุมผูถือหุน 

ดวยระบบ Barcode 

ผูรับมอบฉันทะ 

โตะลงทะเบียน 
มาดวยตนเอง 
(เร่ิม 13.00 น.) 

โตะลงทะเบียน 
ผูรับมอบฉันทะ 
 (เร่ิม 13.00 น.) 

ตรวจหนังสือมอบฉันทะ 

แสดงหนังสือมอบฉันทะ 
พรอมบัตรประจําตัวผูมอบ 

 และผูรับมอบฉันทะ 

แสดงบัตรประจาํตวัและ 

ใบลงทะเบียน 

ลงทะเบียน 

ประธานเปดประชุม (เวลา 14.00 น.) 

ประธานเสนอวาระการประชุมตามลําดับ 

นับคะแนนเสียง 

ลงคะแนนเสียง 

ประธานกลาวสรุปผลลงคะแนนตอท่ีประชุม 

ผูตองการออกเสียง        

“ไมเห็นดวย” หรือ “งดออก

เสียง” ในวาระนัน้ๆ ให

กรอกบัตรลงคะแนนและชู

มือเพ่ือใหเจาหนาที่เก็บ

บัตรลงคะแนน 

หมายเหตุ : การนับคะแนนเสียง 
• นับคะแนนเสียงโดยวิธีการหักคะแนนเสียงที่ไมเห็นดวยและงดออกเสียงของผูถือหุนออกจากจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุนที่มีสิทธิออกเสียง 
• กรุณาสงบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนตอเจาหนาที่บริษัทเม่ือเสร็จสิ้นการประชุม 
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หนา 64  

ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทซึ่งผู้ถอืหุ้นสามารถแต่งตัง้ให้รับมอบฉันทะ 

 

ข้อมูลกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถอืหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ 

ช่ือ-สกุล อายุ ตาํแหน่ง ท่ีอยู่ 

การมี/ไม่มีส่วนได้

เสียในวาระท่ีเสนอ

ในการประชุม

สามัญผู้ถือหุ้น

ประจาํปี 2561 

1. พลอากาศเอกชัยนันท ธรรมสุจริต 67 กรรมการอิสระ /  

ประธานกรรมการตรวจสอบ / 

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / 

กรรมการกําหนดคาตอบแทน /  

กรรมการสรรหา / กรรมการบรรษัทภิบาล 

บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ 

89 อาคารเอไอเอ 

แคปปตอล เซ็นเตอร 

ช้ัน 16 ถนน

รัชดาภิเษก แขวงดิน

แดง เขตดินแดง 

กรุงเทพฯ 10400 

ไมมี 

2. หมอมราชวงศบวรฉัตร ฉัตรชัย 57 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 

ประธานกรรมการสรรหา /  

กรรมการกําหนดคาตอบแทน / 

กรรมการบริหารความเสี่ยง /  

กรรมการบรรษัทภิบาล 

บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ 

89 อาคารเอไอเอ 

แคปปตอล เซ็นเตอร 

ช้ัน 16 ถนน

รัชดาภิเษก แขวงดิน

แดง เขตดินแดง 

กรุงเทพฯ 10400 

ไมมี 

 

หมายเหตุ : รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระ ท้ัง 2 ทาน ปรากฏในรายงานประจําป 2560 หนา 14 และ 16 

     : กรรมการอิสระท้ัง 2 ทาน ไมมีสวนไดเสียพิเศษท่ีแตกตางจากกรรมการคนอ่ืนๆ   
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หนา 65  

สิ่งที่ส่งมาด้วยลาํดับที่ 11 

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค. (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลาํดับที่ 11.1, 11.2 และ 11.3) 

 

 ส่ิงท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 11.1 หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. เปนหนังสือมอบฉันทะแบบท่ัวไป ซึ่งเปนแบบท่ีงายไมซับซอน 

 ส่ิงท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 11.2 หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. เปนหนังสือมอบฉันทะท่ีกําหนดรายการตางๆ ท่ีจะมอบฉันทะ 

ท่ีละเอียด ชัดเจน 

 ส่ิงท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 11.3 หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. เปนแบบท่ีใชเฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและ 

แตงตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน  
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หนา 66  

ส่ิงท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 11.1 

 

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. 
 

             เขียนท่ี                    
 

วัน    เดือน         พ.ศ.       

(1)ขาพเจา                                                                       สัญชาติ                               .   

อยูบานเลขท่ี              ถนน                       ตําบล/แขวง                . 

อําเภอ/เขต                 จังหวัด                     รหัสไปรษณีย                         . 

เปนผูถือหุนของบริษัท    พลังงานบริสุทธ์ิ จาํกัด (มหาชน)                                            .

โดยถือหุนจํานวนท้ังสิ้นรวม             หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ           เสียง ดังน้ี 

     หุนสามัญ            หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ           เสียง 

     หุนบุริมสิทธิ           หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ           เสียง 

(2)ขอมอบฉันทะให 

(1)                                                            อายุ                            ป 

อยูบานเลขท่ี              ถนน                 ตําบล/แขวง                     

เขต/อําเภอ                 จังหวัด                 รหัสไปรษณีย               หรือ 

(2)                           อายุ                         ป

อยูบานเลขท่ี              ถนน               ตําบล/แขวง                   .   

เขต/อําเภอ                  จังหวัด                 รหัสไปรษณีย           หรือ 

(3)                           อายุ                        ป

อยูบานเลขท่ี              ถนน               ตําบล/แขวง                     

เขต/อําเภอ                  จังหวัด              รหัสไปรษณีย             

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญผูถือหุน

ประจําป 2561 ในวันท่ี 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุมวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด แอท เซ็นทรัล พลาซา 

ลาดพราว กรุงเทพฯ เลขท่ี 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือท่ีจะพึงเลื่อนไป วัน เวลา และสถานท่ีอื่นดวย 

กิจการใดท่ีผูรับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมน้ัน ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 

                     

                        ลงช่ือ                     ผูมอบฉันทะ 

                       (                       ) 

                 ลงช่ือ                     ผูรับมอบฉันทะ 

                 (                        ) 

                    ลงช่ือ                     ผูรับมอบฉันทะ 

                 (                    ) 

หมายเหตุ ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะ

หลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได 

 

 

 

 

อากรแสตมป 

20 บาท 
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หนา 65  

สิ่งที่ส่งมาด้วยลาํดับที่ 11 

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค. (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลาํดับที่ 11.1, 11.2 และ 11.3) 

 

 ส่ิงท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 11.1 หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. เปนหนังสือมอบฉันทะแบบท่ัวไป ซึ่งเปนแบบท่ีงายไมซับซอน 

 ส่ิงท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 11.2 หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. เปนหนังสือมอบฉันทะท่ีกําหนดรายการตางๆ ท่ีจะมอบฉันทะ 

ท่ีละเอียด ชัดเจน 

 ส่ิงท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 11.3 หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. เปนแบบท่ีใชเฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและ 

แตงตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน  
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ส่ิงท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 11.1 

 

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. 
 

             เขียนท่ี                    
 

วัน    เดือน         พ.ศ.       

(1)ขาพเจา                                                                       สัญชาติ                               .   

อยูบานเลขท่ี              ถนน                       ตําบล/แขวง                . 

อําเภอ/เขต                 จังหวัด                     รหัสไปรษณีย                         . 

เปนผูถือหุนของบริษัท    พลังงานบริสุทธ์ิ จาํกัด (มหาชน)                                            .

โดยถือหุนจํานวนท้ังสิ้นรวม             หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ           เสียง ดังน้ี 

     หุนสามัญ            หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ           เสียง 

     หุนบุริมสิทธิ           หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ           เสียง 

(2)ขอมอบฉันทะให 

(1)                                                            อายุ                            ป 

อยูบานเลขท่ี              ถนน                 ตําบล/แขวง                     

เขต/อําเภอ                 จังหวัด                 รหัสไปรษณีย               หรือ 

(2)                           อายุ                         ป

อยูบานเลขท่ี              ถนน               ตําบล/แขวง                   .   

เขต/อําเภอ                  จังหวัด                 รหัสไปรษณีย           หรือ 

(3)                           อายุ                        ป

อยูบานเลขท่ี              ถนน               ตําบล/แขวง                     

เขต/อําเภอ                  จังหวัด              รหัสไปรษณีย             

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญผูถือหุน

ประจําป 2561 ในวันท่ี 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุมวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด แอท เซ็นทรัล พลาซา 

ลาดพราว กรุงเทพฯ เลขท่ี 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือท่ีจะพึงเลื่อนไป วัน เวลา และสถานท่ีอื่นดวย 

กิจการใดท่ีผูรับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมน้ัน ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 

                     

                        ลงช่ือ                     ผูมอบฉันทะ 

                       (                       ) 

                 ลงช่ือ                     ผูรับมอบฉันทะ 

                 (                        ) 

                    ลงช่ือ                     ผูรับมอบฉันทะ 

                 (                    ) 

หมายเหตุ ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะ

หลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได 

 

 

 

 

อากรแสตมป 

20 บาท 
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ส่ิงท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 11.2 

 

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

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

วันท่ี...................เดือน........................ พ.ศ. .................. 

(1) ขาพเจา...............................................................................สัญชาต.ิ................................................................

อยูบานเลขท่ี.............................................ถนน.........................................ตําบล/แขวง........................................................

อําเภอ/เขต...............................................จังหวัด.....................................รหัสไปรษณีย....................................................... 

(2) เปนผูถือหุนของบริษัท    พลังงานบริสุทธิ์ จาํกัด (มหาชน)                             .

โดยถือหุนจาํนวนท้ังส้ินรวม…………………………หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ…………………………….เสียง ดงัน้ี 

     หุนสามัญ……………………………….หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ…………………………….เสียง 

     หุนบุริมสิทธิ………………………….....หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ…………………………….เสียง 

(3) ขอมอบฉันทะให 

(1)……………………………………………………………………....อาย…ุ……………………………………………ป 

อยูบานเลขท่ี…………………………………….ถนน...................................ตําบล/แขวง........................................................

เขต/อําเภอ………………………………………จงัหวดั……………………..รหัสไปรษณีย…………………………………..หรือ 

(2)  พลอากาศเอกชัยนันท ธรรมสุจริต                              อาย ุ       67                                ป

อยูบานเลขท่ี      บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จาํกัด (มหาชน) เลขท่ี 89 อาคารเอไอเอ แคปปตอล เซ็นเตอร ชั้น 16               .

ถนน   รัชดาภิเษก  ตําบล/แขวง   ดินแดง อําเภอเขต  ดินแดง  จังหวดั  กรุงเทพมหานคร  รหัสไปรษณีย 10400  หรือ 

 (3)     หมอมราชวงศบวรฉัตร ฉัตรชยั             อาย ุ          57                           ป

อยูบานเลขท่ี      บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จาํกัด (มหาชน) เลขท่ี 89 อาคารเอไอเอ แคปปตอล เซ็นเตอร ชั้น 16            . 

ถนน   รัชดาภิเษก  ตําบล/แขวง   ดินแดง  อําเภอเขต  ดินแดง  จังหวดั  กรุงเทพมหานคร  รหัสไปรษณีย  10400 

    

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดยีวเปนผูแทนของขาพเจาเพ่ือเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญ 

ผูถือหุนประจําป 2561 ในวันท่ี 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ หองประชมุวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด แอท 

เซ็นทรัล พลาซา ลาดพราว กรุงเทพฯ เลขท่ี 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตจุักร กรุงเทพฯ 10900 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไป วัน เวลา 

และสถานท่ีอ่ืนดวย 

 

 

 

อากรแสตมป 

20 บาท 
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(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชมุคร้ังน้ี ดังน้ี 

 วาระท่ี 1  เพ่ือพจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2560  

 ซึ่งประชุมเม่ือวันท่ี 27 เมษายน 2560 

             (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

             (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังน้ี 

                 เห็นดวย          ไมเห็นดวย        งดออกเสียง 

        วาระท่ี 2  เพ่ือรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทสําหรับปี 2560 และรายงานประจาํปี 2560  

             ของบริษัทฯ 

              - เน่ืองจากเปนวาระเพื่อรับทราบ จึงไมมีการออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ี – 

        วาระท่ี 3  เพ่ือพจิารณาและอนุมัตงิบการเงนิสําหรับปี สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560                 

             ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว 

            (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

            (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

                เห็นดวย          ไมเห็นดวย         งดออกเสียง 

 วาระท่ี 4  พิจารณาการยกเลกิการออกหุ้นกู้วงเงนิ 20,000 ล้านบาท ซึ่งได้รับอนุมัต ิ

จากที่ประชุมผู้ถอืหุ้น ปี 2560 

            (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

            (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

                เห็นดวย          ไมเห็นดวย         งดออกเสียง 

 วาระท่ี 5 พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้  (ใหม่) ในวงเงนิไม่เกิน 20,000 ล้านบาท

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

            (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

                เห็นดวย          ไมเห็นดวย         งดออกเสียง 

        วาระท่ี 6  เพ่ือพจิารณาและอนุมัตกิารจัดสรรกําไรสุทธิสําหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2560       

             และการจ่ายเงนิปันผลปี 2560 

            (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

            (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

                เห็นดวย          ไมเห็นดวย         งดออกเสียง 

      วาระท่ี 7  เพ่ือพจิารณาและอนุมัตกิําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท สําหรับปี 2561 

              (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

              (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

               เห็นดวย          ไมเห็นดวย         งดออกเสียง 

        วาระท่ี 8  เพ่ือพจิารณาและเลือกตัง้กรรมการท่ีต้องออกตามวาระกลับเขาดาํรงตาํแหน่งอีกวาระ 

             (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

             (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

              การเลือกตั้งกรรมการท้ังชุด 

                 เห็นดวย          ไมเห็นดวย         งดออกเสียง 
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(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชมุคร้ังน้ี ดังน้ี 

 วาระท่ี 1  เพ่ือพจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2560  

 ซึ่งประชุมเม่ือวันท่ี 27 เมษายน 2560 

             (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

             (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังน้ี 

                 เห็นดวย          ไมเห็นดวย        งดออกเสียง 

        วาระท่ี 2  เพ่ือรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทสําหรับปี 2560 และรายงานประจาํปี 2560  

             ของบริษัทฯ 

              - เน่ืองจากเปนวาระเพื่อรับทราบ จึงไมมีการออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ี – 

        วาระท่ี 3  เพ่ือพจิารณาและอนุมัตงิบการเงนิสําหรับปี สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560                 

             ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว 

            (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

            (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

                เห็นดวย          ไมเห็นดวย         งดออกเสียง 

 วาระท่ี 4  พิจารณาการยกเลกิการออกหุ้นกู้วงเงนิ 20,000 ล้านบาท ซึ่งได้รับอนุมัต ิ

จากที่ประชุมผู้ถอืหุ้น ปี 2560 

            (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

            (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

                เห็นดวย          ไมเห็นดวย         งดออกเสียง 

 วาระท่ี 5 พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้  (ใหม่) ในวงเงนิไม่เกิน 20,000 ล้านบาท

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

            (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

                เห็นดวย          ไมเห็นดวย         งดออกเสียง 

        วาระท่ี 6  เพ่ือพจิารณาและอนุมัตกิารจัดสรรกําไรสุทธิสําหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2560       

             และการจ่ายเงนิปันผลปี 2560 

            (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

            (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

                เห็นดวย          ไมเห็นดวย         งดออกเสียง 

      วาระท่ี 7  เพ่ือพจิารณาและอนุมัตกิําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท สําหรับปี 2561 

              (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

              (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

               เห็นดวย          ไมเห็นดวย         งดออกเสียง 

        วาระท่ี 8  เพ่ือพจิารณาและเลือกตัง้กรรมการท่ีต้องออกตามวาระกลับเขาดาํรงตาํแหน่งอีกวาระ 

             (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

             (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

              การเลือกตั้งกรรมการท้ังชุด 

                 เห็นดวย          ไมเห็นดวย         งดออกเสียง 
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              การเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 

             ช่ือกรรมการ   นายอมร ทรัพยทวีกุล             

                 เห็นดวย          ไมเห็นดวย         งดออกเสียง 

            ช่ือกรรมการ   นายชัยวัฒน พงศพิศิษฎสกุล           

                 เห็นดวย          ไมเห็นดวย         งดออกเสียง 

            ช่ือกรรมการ   นายสุธรรม สงศิริ               

                 เห็นดวย          ไมเห็นดวย         งดออกเสียง 

            ช่ือกรรมการ   นายสมบูรณ อาหุนัย             

                 เห็นดวย          ไมเห็นดวย         งดออกเสียง 

        วาระท่ี 9  เพ่ือพจิารณาและอนุมัตแิต่งตัง้ผู้สอบบัญชีสําหรับระยะเวลาบัญชีประจาํปี 2561 

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

           (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

                เห็นดวย          ไมเห็นดวย         งดออกเสียง 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไมเปนไปตามท่ีระบุไวในหนังสือมอบฉันทะน้ีใหถือ

วาการลงคะแนนเสียงน้ันไมถูกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน 

(6) ในกรณีท่ีขาพเจาไมไดระบุความประสงคมนการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไมชัดเจน 

หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องท่ีระบุไวขางตน รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไข

เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการ

ตามท่ีเห็นสมควร 

กิจการใดท่ีผูรับมอบฉันทะไดกระทําในการประชุม เวนแตกรณีท่ีผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามท่ี

ขาพเจาระบุในหนังสือมอบฉันทะ ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 

           

                          ลงชื่อ................................................................ผูมอบฉันทะ 

                            (................................................................) 

                          ลงชื่อ................................................................ผูรับมอบฉันทะ 

                            (................................................................) 

                          ลงชื่อ...............................................................ผูรับมอบฉันทะ 

                            (...............................................................) 

หมายเหตุ  

(1) ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนให

ผูรับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได 

(2) วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 

(3) ในกรณีที่มีสาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตนผูมอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดในใบประจําตอแบบหนังสือมอบ

ฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 
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ใบประจาํต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. 

 

การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จํากัด (มหาชน) 
 

ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 วันท่ี 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ หองประชมุวิภาวดีบอลรูม 

โรงแรมเซ็นทารา แกรนด แอท เซน็ทรัล พลาซา ลาดพราว กรุงเทพฯ เลขท่ี 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตจุักร กรุงเทพฯ 10900 

หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปวัน เวลา และสถานท่ีอ่ืนดวย 

 วาระท่ี    เรื่อง                                      

           (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

           (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

            เห็นดวย          ไมเห็นดวย         งดออกเสียง   

 วาระท่ี    เรื่อง                                      

           (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

           (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

            เห็นดวย          ไมเห็นดวย         งดออกเสียง   

 วาระท่ี    เรื่อง                                      

           (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

           (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

            เห็นดวย          ไมเห็นดวย         งดออกเสียง   

 วาระท่ี    เรื่อง                                      

           (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

           (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

            เห็นดวย          ไมเห็นดวย         งดออกเสียง   

 วาระท่ี    เรื่อง                                      

           (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

           (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

            เห็นดวย          ไมเห็นดวย         งดออกเสียง   

       วาระท่ี        เรื่อง   เลือกตั้งกรรมการ (ตอ)                     

        ช่ือกรรมการ                                         

                  เห็นดวย          ไมเห็นดวย         งดออกเสียง  

        ช่ือกรรมการ                                         

                  เห็นดวย          ไมเห็นดวย         งดออกเสียง   

        ช่ือกรรมการ                                         

                  เห็นดวย          ไมเห็นดวย         งดออกเสียง   

        ช่ือกรรมการ                                         

                  เห็นดวย          ไมเห็นดวย         งดออกเสียง   
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ส่ิงท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 11.3 

 

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
 

เขียนท่ี                     
 

วัน    เดือน         พ.ศ.       

(1) ขาพเจา..............................................................................สัญชาติ...................................................................

อยูบานเลขท่ี......................................................ถนน............................ตําบล/แขวง............................................................

อําเภอ/เขต........................................................จังหวัด........................รหัสไปรษณีย...........................................................

ในฐานะผูประกอบธุรกิจเปนผูรับฝากและดูแลหุน (Custodian) ใหกับ.....................................................................................

ซึ่งเปนผูถือหุนของบริษัท                 พลังงานบริสุทธิ์ จาํกัด (มหาชน)                             

โดยถือหุนจาํนวนท้ังส้ินรวม………………………..หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ……………………………...เสียง ดังน้ี 

     หุนสามัญ……………………………..หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ………………………………เสียง 

     หุนบุริมสิทธิ…………………………...หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ………………………………เสียง 

(2) ขอมอบฉันทะให 

(1) ...........................................................................................อายุ.................................................................ป 

อยูบานเลขท่ี.................................................ถนน.....................................ตําบล/แขวง........................................................

อําเภอ/เขต...................................................จังหวัด..................................รหัสไปรษณีย................................................หรือ 

(2)     พลอากาศเอกชัยนันท ธรรมสุจริต          อายุ               67                                ป

อยูบานเลขท่ี      บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จาํกัด (มหาชน) เลขท่ี 89 อาคารเอไอเอ แคปปตอล เซ็นเตอร ชั้น 16                       

ถนน   รัชดาภิเษก  ตําบล/แขวง   ดินแดง  อําเภอเขต  ดินแดง  จังหวดั  กรุงเทพมหานคร  รหัสไปรษณีย 10400 หรือ 

(3)     หมอมราชวงศบวรฉัตร ฉัตรชยั         อาย ุ                     57                             ป

อยูบานเลขท่ี      บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จาํกัด (มหาชน) เลขท่ี 89 อาคารเอไอเอ แคปปตอล เซ็นเตอร ชั้น 16                                     

ถนน   รัชดาภิเษก  ตําบล/แขวง   ดินแดง อําเภอเขต  ดินแดง จังหวดั  กรุงเทพมหานคร  รหัสไปรษณีย 10400     

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพ่ือเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุม

สามัญผูถือหุนประจําป 2561 ในวันท่ี 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น.ณ หองประชุมวภิาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด 

แอท เซ็นทรัล พลาซา ลาดพราว กรุงเทพฯ เลขท่ี 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไป วัน 

เวลา และสถานท่ีอ่ืนดวย 

(3) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมคร้ังน้ี ดังน้ี 

        มอบฉันทะตามจํานวนหุนท้ังหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได 

        มอบฉันทะบางสวน คือ 

         หุนสามัญ                                           หุน และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได                                  เสียง 

         หุนบุริมสิทธิ                หุน และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได             เสียง 

          รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ังหมด                          เสียง 

 

 

อากรแสตมป 

20 บาท 
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ใบประจาํต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. 

 

การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จํากัด (มหาชน) 
 

ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 วันท่ี 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ หองประชมุวิภาวดีบอลรูม 

โรงแรมเซ็นทารา แกรนด แอท เซน็ทรัล พลาซา ลาดพราว กรุงเทพฯ เลขท่ี 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตจุักร กรุงเทพฯ 10900 

หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปวัน เวลา และสถานท่ีอ่ืนดวย 

 วาระท่ี    เรื่อง                                      

           (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

           (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

            เห็นดวย          ไมเห็นดวย         งดออกเสียง   

 วาระท่ี    เรื่อง                                      

           (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

           (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

            เห็นดวย          ไมเห็นดวย         งดออกเสียง   

 วาระท่ี    เรื่อง                                      

           (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

           (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

            เห็นดวย          ไมเห็นดวย         งดออกเสียง   

 วาระท่ี    เรื่อง                                      

           (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

           (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

            เห็นดวย          ไมเห็นดวย         งดออกเสียง   

 วาระท่ี    เรื่อง                                      

           (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

           (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

            เห็นดวย          ไมเห็นดวย         งดออกเสียง   

       วาระท่ี        เรื่อง   เลือกตั้งกรรมการ (ตอ)                     

        ช่ือกรรมการ                                         

                  เห็นดวย          ไมเห็นดวย         งดออกเสียง  

        ช่ือกรรมการ                                         

                  เห็นดวย          ไมเห็นดวย         งดออกเสียง   

        ช่ือกรรมการ                                         

                  เห็นดวย          ไมเห็นดวย         งดออกเสียง   

        ช่ือกรรมการ                                         

                  เห็นดวย          ไมเห็นดวย         งดออกเสียง   
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ส่ิงท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 11.3 

 

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
 

เขียนท่ี                     
 

วัน    เดือน         พ.ศ.       

(1) ขาพเจา..............................................................................สัญชาติ...................................................................

อยูบานเลขท่ี......................................................ถนน............................ตําบล/แขวง............................................................

อําเภอ/เขต........................................................จังหวัด........................รหัสไปรษณีย...........................................................

ในฐานะผูประกอบธุรกิจเปนผูรับฝากและดูแลหุน (Custodian) ใหกับ.....................................................................................

ซึ่งเปนผูถือหุนของบริษัท                 พลังงานบริสุทธิ์ จาํกัด (มหาชน)                             

โดยถือหุนจาํนวนท้ังส้ินรวม………………………..หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ……………………………...เสียง ดังน้ี 

     หุนสามัญ……………………………..หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ………………………………เสียง 

     หุนบุริมสิทธิ…………………………...หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ………………………………เสียง 

(2) ขอมอบฉันทะให 

(1) ...........................................................................................อายุ.................................................................ป 

อยูบานเลขท่ี.................................................ถนน.....................................ตําบล/แขวง........................................................

อําเภอ/เขต...................................................จังหวัด..................................รหัสไปรษณีย................................................หรือ 

(2)     พลอากาศเอกชัยนันท ธรรมสุจริต          อายุ               67                                ป

อยูบานเลขท่ี      บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จาํกัด (มหาชน) เลขท่ี 89 อาคารเอไอเอ แคปปตอล เซ็นเตอร ชั้น 16                       

ถนน   รัชดาภิเษก  ตําบล/แขวง   ดินแดง  อําเภอเขต  ดินแดง  จังหวดั  กรุงเทพมหานคร  รหัสไปรษณีย 10400 หรือ 

(3)     หมอมราชวงศบวรฉัตร ฉัตรชยั         อาย ุ                     57                             ป

อยูบานเลขท่ี      บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จาํกัด (มหาชน) เลขท่ี 89 อาคารเอไอเอ แคปปตอล เซ็นเตอร ชั้น 16                                     

ถนน   รัชดาภิเษก  ตําบล/แขวง   ดินแดง อําเภอเขต  ดินแดง จังหวดั  กรุงเทพมหานคร  รหัสไปรษณีย 10400     

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพ่ือเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุม

สามัญผูถือหุนประจําป 2561 ในวันท่ี 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น.ณ หองประชุมวภิาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด 

แอท เซ็นทรัล พลาซา ลาดพราว กรุงเทพฯ เลขท่ี 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไป วัน 

เวลา และสถานท่ีอ่ืนดวย 

(3) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมคร้ังน้ี ดังน้ี 

        มอบฉันทะตามจํานวนหุนท้ังหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได 

        มอบฉันทะบางสวน คือ 

         หุนสามัญ                                           หุน และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได                                  เสียง 

         หุนบุริมสิทธิ                หุน และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได             เสียง 

          รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ังหมด                          เสียง 

 

 

อากรแสตมป 

20 บาท 
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(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งน้ี ดังน้ี 

 วาระท่ี 1  เพ่ือพจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2560 ซึ่งประชุม 

  เม่ือวันท่ี 27 เมษายน 2560 

             (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

             (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังน้ี 

                 เห็นดวย    เสียง    ไมเห็นดวย    เสียง   งดออกเสียง    เสียง 

        วาระท่ี 2  เพ่ือรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทสําหรับปี 2560 และรายงานประจาํปี 2560  

             ของบริษัทฯ 

              - เน่ืองจากเปนวาระเพื่อรับทราบ จึงไมมีการออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ี – 

        วาระท่ี 3  เพ่ือพจิารณาและอนุมัตงิบการเงนิสําหรับปี สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560                 

             ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว 

               (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

               (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

                เห็นดวย    เสียง    ไมเห็นดวย    เสียง   งดออกเสียง    เสียง   

    วาระท่ี 4  พจิารณาการยกเลิกการออกหุ้นกู้วงเงนิ 20,000 ล้านบาท ซึ่งได้รับอนุมัต ิ

             จากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2560 

               (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

               (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

                เห็นดวย    เสียง    ไมเห็นดวย    เสียง   งดออกเสียง    เสียง   

    วาระท่ี 5  พจิารณาและอนุมัตกิารออกและเสนอขายหุ้นกู้ (ใหม่) ในวงเงนิไม่เกิน 20,000 ล้านบาท 

               (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

               (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

                เห็นดวย    เสียง    ไมเห็นดวย    เสียง   งดออกเสียง    เสียง   

        วาระท่ี 6   เพ่ือพจิารณาและอนุมัตกิารจัดสรรกําไรสุทธิสําหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2560       

             และการจ่ายเงนิปันผลปี 2560 

                (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

             (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

                เห็นดวย    เสียง    ไมเห็นดวย    เสียง   งดออกเสียง    เสียง 

          วาระท่ี 7  เพ่ือพจิารณาและอนุมัตกิําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท สําหรับปี 2561 

              (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

              (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

               เห็นดวย    เสียง    ไมเห็นดวย    เสียง   งดออกเสียง    เสียง 

            วาระท่ี 8  เพ่ือพจิารณาและเลือกตัง้กรรมการท่ีต้องออกตามวาระกลับเขาดาํรงตาํแหน่งอีกวาระ 

              (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

              (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

              การเลือกตั้งกรรมการท้ังชุด 

                เห็นดวย     เสียง   ไมเห็นดวย     เสียง   งดออกเสียง    เสียง 
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              การเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 

               ช่ือกรรมการ   นายอมร ทรัพยทวีกุล             

                เห็นดวย     เสียง   ไมเห็นดวย     เสียง   งดออกเสียง    เสียง 

              ช่ือกรรมการ   นายชัยวัฒน พงศพิศิษฎสกุล           

                เห็นดวย     เสียง   ไมเห็นดวย     เสียง   งดออกเสียง    เสียง 

              ช่ือกรรมการ   นายสุธรรม สงศิริ               

                เห็นดวย     เสียง   ไมเห็นดวย     เสียง   งดออกเสียง    เสียง 

              ช่ือกรรมการ   นายสมบูรณ อาหุนัย             

                เห็นดวย     เสียง   ไมเห็นดวย     เสียง   งดออกเสียง    เสียง 

        วาระท่ี 9  เพ่ือพจิารณาและอนุมัตแิต่งตัง้ผู้สอบบัญชีสําหรับระยะเวลาบัญชีประจาํปี 2561 

                                              (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

                  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

                     เห็นดวย   เสียง   ไมเห็นดวย    เสียง   งดออกเสียง    เสียง 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไมเปนไปตามท่ีระบุไวในหนังสือมอบฉันทะน้ีใหถือวาการ

ลงคะแนนเสียงน้ันไมถูกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน 

(6) ในกรณีท่ีขาพเจาไมไดระบุความประสงคมนการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไมชัดเจน หรือในกรณีท่ีท่ี

ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวขางตน รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไขเปล่ียนแปลง หรือเพ่ิมเติม

ขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร กิจการใดท่ีผูรับ

มอบฉันทะไดกระทําในการประชุม เวนแตกรณีท่ีผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามท่ีขาพเจาระบุในหนังสือมอบฉันทะ ใหถือ

เสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 

 

                       ลงชื่อ.........................................................................ผูมอบฉันทะ 

                         (..........................................................................) 

                       ลงชื่อ..........................................................................ผูรับมอบฉันทะ 

                         (..........................................................................) 

                       ลงชื่อ..........................................................................ผูรับมอบฉันทะ 

                         (..........................................................................) 

หมายเหตุ  

(1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใชเฉพาะกรณีที่ผูถือหุนที่ปรากฏช่ือในทะเบียนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ใน

ประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนใหเทานั้น 

(2) หลักฐานที่ตองแนบพรอมกับหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. คือ 

(1) หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนใหคัสโตเดียน (Custodian) เปนผูดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 

(2) หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) 

(3) ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนให

ผูรับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได 

(4) วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 

(5) ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดในใบประจําตอแบบหนังสือมอบ

ฉันทะ 
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(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งน้ี ดังน้ี 

 วาระท่ี 1  เพ่ือพจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2560 ซึ่งประชุม 

  เม่ือวันท่ี 27 เมษายน 2560 

             (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

             (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังน้ี 

                 เห็นดวย    เสียง    ไมเห็นดวย    เสียง   งดออกเสียง    เสียง 

        วาระท่ี 2  เพ่ือรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทสําหรับปี 2560 และรายงานประจาํปี 2560  

             ของบริษัทฯ 

              - เน่ืองจากเปนวาระเพื่อรับทราบ จึงไมมีการออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ี – 

        วาระท่ี 3  เพ่ือพจิารณาและอนุมัตงิบการเงนิสําหรับปี สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560                 

             ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว 

               (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

               (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

                เห็นดวย    เสียง    ไมเห็นดวย    เสียง   งดออกเสียง    เสียง   

    วาระท่ี 4  พจิารณาการยกเลิกการออกหุ้นกู้วงเงนิ 20,000 ล้านบาท ซึ่งได้รับอนุมัต ิ

             จากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2560 

               (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

               (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

                เห็นดวย    เสียง    ไมเห็นดวย    เสียง   งดออกเสียง    เสียง   

    วาระท่ี 5  พจิารณาและอนุมัตกิารออกและเสนอขายหุ้นกู้ (ใหม่) ในวงเงนิไม่เกิน 20,000 ล้านบาท 

               (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

               (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

                เห็นดวย    เสียง    ไมเห็นดวย    เสียง   งดออกเสียง    เสียง   

        วาระท่ี 6   เพ่ือพจิารณาและอนุมัตกิารจัดสรรกําไรสุทธิสําหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2560       

             และการจ่ายเงนิปันผลปี 2560 

                (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

             (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

                เห็นดวย    เสียง    ไมเห็นดวย    เสียง   งดออกเสียง    เสียง 

          วาระท่ี 7  เพ่ือพจิารณาและอนุมัตกิําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท สําหรับปี 2561 

              (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

              (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

               เห็นดวย    เสียง    ไมเห็นดวย    เสียง   งดออกเสียง    เสียง 

            วาระท่ี 8  เพ่ือพจิารณาและเลือกตัง้กรรมการท่ีต้องออกตามวาระกลับเขาดาํรงตาํแหน่งอีกวาระ 

              (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

              (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

              การเลือกตั้งกรรมการท้ังชุด 

                เห็นดวย     เสียง   ไมเห็นดวย     เสียง   งดออกเสียง    เสียง 
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              การเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 

               ช่ือกรรมการ   นายอมร ทรัพยทวีกุล             

                เห็นดวย     เสียง   ไมเห็นดวย     เสียง   งดออกเสียง    เสียง 

              ช่ือกรรมการ   นายชัยวัฒน พงศพิศิษฎสกุล           

                เห็นดวย     เสียง   ไมเห็นดวย     เสียง   งดออกเสียง    เสียง 

              ช่ือกรรมการ   นายสุธรรม สงศิริ               

                เห็นดวย     เสียง   ไมเห็นดวย     เสียง   งดออกเสียง    เสียง 

              ช่ือกรรมการ   นายสมบูรณ อาหุนัย             

                เห็นดวย     เสียง   ไมเห็นดวย     เสียง   งดออกเสียง    เสียง 

        วาระท่ี 9  เพ่ือพจิารณาและอนุมัตแิต่งตัง้ผู้สอบบัญชีสําหรับระยะเวลาบัญชีประจาํปี 2561 

                                              (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

                  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

                     เห็นดวย   เสียง   ไมเห็นดวย    เสียง   งดออกเสียง    เสียง 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไมเปนไปตามท่ีระบุไวในหนังสือมอบฉันทะน้ีใหถือวาการ

ลงคะแนนเสียงน้ันไมถูกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน 

(6) ในกรณีท่ีขาพเจาไมไดระบุความประสงคมนการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไมชัดเจน หรือในกรณีท่ีท่ี

ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวขางตน รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไขเปล่ียนแปลง หรือเพ่ิมเติม

ขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร กิจการใดท่ีผูรับ

มอบฉันทะไดกระทําในการประชุม เวนแตกรณีท่ีผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามท่ีขาพเจาระบุในหนังสือมอบฉันทะ ใหถือ

เสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 

 

                       ลงชื่อ.........................................................................ผูมอบฉันทะ 

                         (..........................................................................) 

                       ลงชื่อ..........................................................................ผูรับมอบฉันทะ 

                         (..........................................................................) 

                       ลงชื่อ..........................................................................ผูรับมอบฉันทะ 

                         (..........................................................................) 

หมายเหตุ  

(1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใชเฉพาะกรณีที่ผูถือหุนที่ปรากฏช่ือในทะเบียนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ใน

ประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนใหเทานั้น 

(2) หลักฐานที่ตองแนบพรอมกับหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. คือ 

(1) หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนใหคัสโตเดียน (Custodian) เปนผูดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 

(2) หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) 

(3) ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนให

ผูรับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได 

(4) วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 

(5) ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดในใบประจําตอแบบหนังสือมอบ

ฉันทะ 
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ใบประจาํต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ค. 

การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จํากัด (มหาชน) 
 

ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 วันท่ี 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ หองระชุมวิภาวดีบอลรูม  

โรงแรมเซ็นทารา แกรนด แอท เซ็นทรัล พลาซา ลาดพราว กรุงเทพฯ เลขท่ี 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปวัน เวลา และสถานท่ีอ่ืนดวย 

 วาระท่ี    เร่ือง                                                               

           (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

           (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

                เห็นดวย    เสียง  ไมเห็นดวย    เสียง  งดออกเสียง    เสียง 

 วาระท่ี    เร่ือง                                                                                             

           (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

           (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

                เห็นดวย    เสียง  ไมเห็นดวย    เสียง  งดออกเสียง    เสียง 

 วาระท่ี    เร่ือง                                                       

           (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

           (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

                เห็นดวย    เสียง  ไมเห็นดวย    เสียง  งดออกเสียง    เสียง 

 วาระท่ี    เร่ือง                                                                              

           (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

           (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

                เห็นดวย    เสียง  ไมเห็นดวย    เสียง  งดออกเสียง    เสียง 

 วาระท่ี    เร่ือง                                             

                                  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

           (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

                              เห็นดวย    เสียง  ไมเห็นดวย    เสียง  งดออกเสียง    เสียง 

 วาระท่ี    เร่ือง   เลือกตั้งกรรมการ (ตอ)                                                         

ชื่อกรรมการ                                           

                เห็นดวย    เสียง  ไมเห็นดวย    เสียง  งดออกเสียง    เสียง 

     ชื่อกรรมการ                                           

                เห็นดวย    เสียง  ไมเห็นดวย    เสียง  งดออกเสียง    เสียง 

     ชื่อกรรมการ                                           

                เห็นดวย    เสียง  ไมเห็นดวย    เสียง  งดออกเสียง    เสียง 

     ชื่อกรรมการ                                           

                เห็นดวย    เสียง  ไมเห็นดวย    เสียง  งดออกเสียง    เสียง 
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แผนที่สถานที่จัดประชุม 

 

ณ หองประชุมวิภาวดีบอลรูม 

โรงแรมเซ็นทารา แกรนด แอท เซ็นทรัล พลาซา ลาดพราว กรุงเทพฯ 

เลขท่ี 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

 

 
 

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ณ สถานีพหลโยธิน 

รถไฟฟ้า BTS ณ สถานีหมอชิต  

ใชทางออกท่ี 3 ตอบริการรถไฟใตดิน MRT ลงท่ีสถานีพหลโยธิน  

เพ่ือเดินทางไปยงัเซ็นทรัล ลาดพราว 
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E-Voting 

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)  ขอนําเสนอระบบ IR PLUS AGM ซึ่งเปนแอปพลิเคชั่น ที่

จะชวยอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหุน ดังนี ้

 สามารถรับชมการถายทอดสดของการประชุมผูถือหุน, การเขาถึงเอกสารและขอมูลนําเสนอในรูปแบบ

มัลติมีเดียตางๆ ของบริษัทฯ  

 การดูคะแนนโหวตของแตละวาระ 

- ของผูถือหุนท่ีไดลงคะแนนในบัตรโหวตและระบบ bar-code ไดบันทึกแลว หรือ 

- การลงคะแนนของผูรบัมอบฉันทะท่ีไดลงคะแนนในบัตรโหวต และระบบ bar-code ไดบันทึกแลว 

 อํานวยความสะดวกแกผูถือหุนในการติดตอสื่อสารกับผูรบัมอบฉันทะที่ผูถือหุนสงเขารวมประชุม เพื่อใหผูรับ

มอบฉันทะลงคะแนนเสียงตามความประสงคของผูถือหุน 

              ข้ันตอนการติดต้ังแอปพลิเคช่ัน 

ระบบ iOS  

สามารถติดต้ังไดต้ังแต iOS 8.0 ขึ้นไป สามารถ

ติดต้ังไดผานทาง App Store 

 

ข้ันตอนการติดต้ัง 

- เขาไปที่ App Store  

- กดแท็บ ‘คนหา’ เพื่อคนหา App 

- พิมพชื่อ App ในชองคนหา จากภาพ 

พิมพ IR PLUS AGM 

- กดปุม GET และจากนั้นใหกดปุม 

INSTALL เพื่อติดต้ัง App 

 

ระบบ Android  

สามารถติดต้ังไดต้ังแต 4.1 Jelly Bean (แนะนํา 

4.4 ขึน้ไป) 

 

ข้ันตอนการติดต้ัง 

- เขาไปที่ Play Store  

- กดแท็บดานบน เพื่อคนหา App 

- พิมพ IR PLUS AGM  

- เลือกที่ชื่อ App แลวกดปุม ติดต้ัง 

เพื่อติดต้ัง App 

 

  คูมือการใชงานแอพพลิเคช่ัน  

  http://www.energyabsolute.co.th/agm_manual.php 

   พบปญหาในการใชงาน 

   โทร. 02-2482488 ตอ 10808, 10809  

   อีเมล: ea.it@energyabsolute.co.th 

 


