เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) บริ ษัท พลังงานบริ สทุ ธิ์ จากัด (มหาชน)
(“บริ ษัทฯ”) มีความห่วงใยต่อสุขภาพของผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ทุกท่านที่เข้ าร่ วมประชุม จึงขอแจ้ งแนวทางการเข้ าร่ วมประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 ในวันศุกร์ ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องประชุมวิ ภาวดี บอลรู ม โรงแรมเซ็นทารา
แกรนด์ แอท เซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้ าว กรุงเทพฯ เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900 (“สถานที่จดั ประชุม”)
ดังนี ้
1.) การเข้ าร่ วมประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
บริ ษัทฯ เพิ่มช่องทางการเข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 แบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพื่ออานวยความ
สะดวกให้ แก่ท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ เพื่อให้ สามารถเข้ าร่ วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และออกเสียง
ลงคะแนนในระบบ E-Voting (E-AGM) ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์กาหนด
รายละเอียดการเข้ าร่วมประชุมแบบ E-AGM ปรากฏตาม สิง่ ที่แนบมาด้ วยลาดับที่ 10
2.) การเข้ าร่ วมประชุม ณ สถานที่จัดประชุม
สาหรับผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ที่ประสงค์จะเข้ าร่ วมประชุมสามัญประจาปี 2564 ณ สถานที่จัดประชุม บริ ษัทฯ
กาหนดแนวปฏิบตั ิการเข้ าร่ วมประชุม ณ สถานที่จัดประชุม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้ วยลาดับที่ 11
ในการนี ้ บริ ษัทฯ ขอแจ้ งให้ ทราบว่า เพื่อป้องกันการแพร่ ระบาดของ COVID-19 และปฏิบัติตามข้ อกาหนดของ
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้ อง ซึง่ กาหนดให้ ต้องมีการเว้ นระยะระหว่างที่นงั่ บุคคล และควบคุมจานวนผู้เข้ าร่วมประชุม
มิให้ แออัด จึงทาให้ ห้องประชุม ณ สถานที่จดั ประชุม รองรับผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ได้ จานวนจากัด ดังนันบริ
้ ษัทฯ
จึงเชิญชวนท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ โปรดเข้ าร่วมประชุม แบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ
จัดให้ ผ้ ถู ือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ เข้ าร่วมประชุมแบบ E-AGM กรณีที่จานวนที่นงั่ ณ สถานที่จดั ประชุมเต็ม
ท่ านผู้ถอื หุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ สามารถศึกษาคู่มือการใช้ งานแอปพลิเคชั่น IR Plus AGM สาหรับการประชุมเพิ่มเติมได้ จาก


คู่มือการใช้ งาน Mobile Application IR Plus AGM: โดยการสแกน QR Code ด้ านล่าง



วิดีโอแนะนาการลงทะเบียนและการใช้ งาน IR Plus AGM: สามารถรับชมวีดีโอได้ จากเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ ที่
https://www.energyabsolute.co.th/agm_manual.asp

บริ ษัทฯ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็ นอย่างสูง และขอความร่ วมมือในการปฏิบตั ิตามแนวปฏิบตั ิดงั กล่าวอย่างเคร่ งครัด
เพื่อสุขอนามัยที่ดีของผู้ถือหุ้นทุกท่าน

บริษทั พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)
Energy Absolute Public Company Limited
89 อาคารเอไอเอ แคปปิ ตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02 248 2488-92, 02 002 3667-9 แฟกซ์ 02 248 2493 ทะเบียนเลขที่ 0107551000061

ที่ EA : CS-AGM/2564
วันที่ 23 มีนาคม 2564
เรื่ อง
เรี ยน

ขอเรี ยนเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564
ท่านผู้ถือหุ้น บริ ษัท พลังงานบริ สทุ ธิ์ จากัด (มหาชน)

สิง่ ที่แนบมาด้ วย
1. สาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563, รายงานประจาปี ของคณะกรรมการบริ ษัท 2563 พร้ อม
งบการเงินแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ ประจาปี 2563 ในรู ปแบบ QR Code พร้ อมกับหนังสือ
เชิญประชุม (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 1, 2 และ 3)
2. รายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นกู้ (ใหม่) ในวงเงินไม่เกิน 20,000 ล้ านบาท
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5)
3. ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระและถูกเสนอเพื่อให้ กลับเข้ าดารงตาแหน่ง และนิยามกรรมการอิสระ
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 9)
4. รายละเอียดของผู้สอบบัญชีที่ได้ รับการเสนอชื่อแต่งตังส
้ าหรับปี 2564
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 10)
5. ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
6. ข้ อปฏิบตั ิและขันตอนการเข้
้
าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564
7. ข้ อมูลกรรมการอิสระของบริ ษัทฯ สาหรับเป็ นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค. (สิง่ ที่แนบมาด้ วย 8.1, 8.2, 8.3 ตามลาดับ)
9. แผนที่สถานที่จดั ประชุม
10. ข้ อกาหนดกรณีการเข้ าร่วมประชุม แบบ E-AGM และคูม่ ือการใช้ งาน Mobile Application IR Plus AGM / วีดีโอ
แนะนาการลงทะเบียนและการใช้ งาน (ข้ อมูลถูกบันทึกในรูป QR Code)
11. แนวปฏิบตั ิการเข้ าร่วมประชุม ณ สถานที่จดั ประชุม
ด้ วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริ ษัท พลังงานบริ สทุ ธิ์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ครัง้ ที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
ได้ มีมติให้ เรี ยกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 ในวันศุกร์ ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องประชุมวิภาวดี บอลรู ม
โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้ าว กรุ งเทพฯ เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิ น เขตจตุจักร กรุ งเทพฯ 10900
เพื่อพิจารณาเรื่ องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี ้

หน้ า 1

บริษทั พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)
Energy Absolute Public Company Limited
89 อาคารเอไอเอ แคปปิ ตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02 248 2488-92, 02 002 3667-9 แฟกซ์ 02 248 2493 ทะเบียนเลขที่ 0107551000061

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563

ข้ อเท็จจริงและเหตุผล :
 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 ของบริ ษัทฯ ได้ ถูกจัดขึ ้นในวันที่ 23 เมษายน 2563 และบริ ษัทฯ ได้ บนั ทึกจัดทา
รายงานการประชุมส่งให้ กระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกาหนด และสาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจา
ปี 2563 ได้ เผยแพร่ ทางเว็บไซต์ของบริ ษัท (www.energyabsolute.co.th.) แล้ ว และในรู ป QR Code พร้ อมกับหนังสือเชิญ
ประชุมเป็ น เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 1
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :
 เห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563
การลงมติ :
 วาระนี ้จะต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 2

พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทสาหรับปี 2563 และรายงานประจาปี 2563
ของบริษัทฯ

ข้ อเท็จจริงและเหตุผล :
 สรุปผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ในรอบปี บญ
ั ชี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา รายละเอียดผลการ
ดาเนินงานของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ปรากฏในรายงานประจาปี ซึ่งมาในรู ป QR Code พร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมเป็ น
เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 2
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :
 เห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริ ษัทสาหรับปี 2563 และรายงานประจาปี 2563 ของบริ ษัทฯ
โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 2
การลงมติ :
 วาระนี ้เป็ นวาระเพื่อทราบ ดังนัน้ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง
วาระที่ 3

พิจารณาและอนุมตั ิงบการเงินสาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่ านการตรวจสอบ
จากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ ว

ข้ อเท็จจริงและเหตุผล :
 มาตรา 112 และ 113 แห่ ง พระราชบัญ ญั ติ บ ริ ษั ท มหาชนจ ากั ด พ.ศ. 2535 (แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม พ.ศ. 2551) ก าหนดให้
คณะกรรมการบริ ษัทฯ ต้ องจัดให้ มีการทางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุน ณ วันสิ ้นสุดของรอบปี บญ
ั ชีของบริ ษัท เสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจาปี เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
 คณะกรรมการบริ ษัท (โดยการเสนอและสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ) ได้ อนุมัติให้ เสนองบดุล (งบแสดงฐานะ
การเงิน) และบัญชีกาไรขาดทุน ที่ผ้ สู อบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบแล้ ว สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และผู้สอบ
บัญชี รับอนุญาตได้ แสดงความเห็นไว้ ในรายงานของผู้สอบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไข รายละเอียดของงบดุล (งบแสดงฐานะ
การเงิน) และบัญชีกาไรขาดทุน ที่ตรวจสอบแล้ ว สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ปรากฏในรายงานประจาปี 2563
ซึง่ ส่งมาในรูป QR Code ได้ แนบมาพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมเป็ น เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 3
หน้ า 2
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ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :
 เห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิงบการเงินของบริ ษัทฯ สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจาปี 2563 ซึ่งส่งมาในรู ป QR Code ตาม
เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 3
การลงมติ :
 วาระนี ้จะต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 4

พิจารณายกเลิกวงเงินหุ้นกู้ท่ เี หลือและยังไม่ ได้ ออกเสนอขาย จานวน 12,800 ล้ านบาท ซึ่งได้ รับ
การอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2563

ข้ อเท็จจริงและเหตุผล :
 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 ได้ มีมติให้ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 15,000
ล้ านบาท เพื่อการลงทุน Projects ต่างๆ อาทิเช่น โครงการพัฒนา Battery Factory, ลงทุนในโรงหีบน ้ามันปาล์ม, โรงไฟฟ้า
Biomass & Biogas, ขยาย Charging Station, การพัฒนาโครงการ EV, E-Ferry, E-Bus, E-Truck และ Projects อื่นๆ ที่อยู่
ระหว่างการศึกษาความเป็ นไปได้ ของโครงการ รวมถึงโอกาสการลงทุนในต่างประเทศ อาทิเช่น ประเทศพม่า และประเทศลาว
เป็ นต้ น
 บริ ษัทฯ ได้ มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่อนุมตั ิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 แล้ ว จานวน 2,200 ล้ านบาท
เหลือวงเงินหุ้นกู้ที่เหลือและยังไม่ได้ ออกเสนอขาย จานวน 12,800 ล้ านบาท
 คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ในการยื่นคาขอออกหุ้นกู้
โดยกาหนดต้ องยื่นคาขอภายใน 1 ปี นับจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตั ิ
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :
 เห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิยกเลิกวงเงินหุ้นกู้ที่เหลือและยังไม่ได้ ออกเสนอขาย จานวน 12,800 ล้ านบาท
ซึง่ ได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563
การลงมติ :
 วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน
วาระที่ 5

พิจารณาและอนุมตั ิการออกและเสนอขายหุ้นกู้ (ใหม่ ) วงเงินไม่ เกิน 20,000 ล้ านบาท

ข้ อเท็จจริงและเหตุผล :
 ตามที่ในปี 2564 นี ้ ทางบริ ษัทฯ ได้ มีการวางแผนงานในการลงทุน Projects ต่างๆ อาทิเช่น โครงการพัฒนา Battery Factory,
โรงไฟฟ้าพลังงานขยะ, การขยาย Charging Station, การพัฒนาโครงการ EV, E-Ferry, E-Bus, E-Truck, เขื่อนในต่างประเทศ
และ Projects อื่นๆ ที่อยูร่ ะหว่างการศึกษาความเป็ นไปได้ ของโครงการ รวมถึงโอกาสการลงทุนในต่างประเทศ
 เพื่อที่จะ Refinance หุ้นกู้ชดุ เดิมที่ออกในปี 2559 จานวน 4,000 ล้ านบาท
 เนื่องจาก Government Bond Yield Curve ทีล่ ดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผา่ นมา
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ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :
 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ได้ พิจารณาการออกหุ้นกู้แล้ วเห็นว่า เป็ นแนวทางที่เป็ นประโยชน์ต่อการสนับสนุนการดาเนินงาน
ของกลุม่ บริ ษัท และเพื่อเตรี ยมความพร้ อมเป็ นเงินลงทุนของโครงการต่างๆ ซึ่งจะช่วยสร้ างผลตอบแทนให้ กบั บริ ษัทฯ และผู้ถือหุ้น
ต่อไป ดังนัน้ จึงเห็นควรให้ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการออกและเสนอขายหุ้นกู้ตามรายละเอียดที่ได้ แนบ
มาพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมเป็ น เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 5
การลงมติ :
 วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน
วาระที่ 6

พิจารณาและอนุมตั ิการจัดสรรกาไรสุทธิสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2563 และการจ่ ายเงิน
ปั นผลประจาปี 2563

ข้ อเท็จจริงและเหตุผล :
 บริ ษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลไม่ต่ากว่าร้ อยละ 30 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษี เงินได้ และหักเงินสารองต่างๆ ทุกประเภท ที่ได้
กาหนดไว้ ในข้ อบัง คับของบริ ษัท ฯ และตามที่ กฎหมายกาหนด ทัง้ นี ้ การจ่า ยเงิ นปั นผลดังกล่า ว อาจมีการเปลี่ย นแปลง
โดยขึ ้นอยู่กับงบกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไข และข้ อกาหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริ ษัทฯ ผูกพันอยู่ รวมทังข้
้ อจากัด
ทางกฎหมาย ความจาเป็ น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต
 ตารางดังต่อไปนี ้แสดงข้ อมูลเปรี ยบเทียบกาไรสุทธิและอัตราการจ่ายเงินปั นผลของปี ที่ผา่ นมา
รายละเอียดการจ่ ายเงินปั นผล
ปี 2563
ปี 2562
ปี 2561
จากงบการเงินเฉพาะกิจการ
(ปี ที่เสนอ)
1. กาไรสุทธิ (ล้ านบาท)
3,357.86
3,908.38
3,486.30
2. กาไรต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐาน (บาท:หุ้น)
0.90
1.05
0.93
3. สัดส่วนการจ่ายเงินปั นผลที่จ่ายต่อกาไรสุทธิ (ร้ อยละ)
33.32
28.63
26.75
4. เงินปั นผลจ่ายประจาปี ตอ่ หุ้น (บาท:หุ้นสามัญ)
0.30
0.30
0.25
5. จานวนเงินปั นผลที่จา่ ยเป็ นเงิน (ล้ านบาท)
1,119.00
1,119.00
932.50
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :
 เห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกาไรสุทธิ ดังนี ้
(1) บริ ษัทฯ มีทนุ สารองตามกฎหมาย เป็ นจานวนไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกาหนดแล้ ว จึงไม่ต้องสารองตามกฎหมายดังกล่าว
เพิ่มอีก
(2) บริ ษัทฯ อยู่ในช่วงการดาเนินงานให้ เป็ นไปตามแผนธุรกิจ คณะกรรมการบริ ษัท จึงเสนอจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2563
โดยจัดสรรเป็ นเงินปั นผลในอัตรา 0.30 บาท (สามสิบสตางค์) ต่อหุ้นสามัญ รวมเป็ นเงิน 1,119.- ล้ านบาท (หนึ่งพันหนึ่ง
ร้ อยสิบเก้ าล้ านบาทถ้ วน) คิดเป็ นร้ อยละ 33.32 ของกาไรสุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ) โดยจ่ายจากกาไรสะสมของ
กิจการที่ไม่ได้ รับการส่งเสริ มการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
หมายเหตุ : อัตราจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2563 เป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผล
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(3) คณะกรรมการบริ ษัทฯ อนุมตั ิกาหนดให้ วนั ที่ 15 มีนาคม 2564 เป็ นวันกาหนดสิทธิผ้ ถู ือหุ้น (“Record Date”) เพื่อกาหนด
สิทธิ ในการเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 และสิทธิ ในการรับเงินปั นผลประจาปี 2563 โดยกาหนดการ
จ่ายเงินปั นผลประจาปี 2563 ดังกล่าว ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564
หมายเหตุ : สิทธิ ในการรับเงินปั นผลดังกล่าว ยังไม่มีความแน่นอนจนกว่าจะได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2564
การลงมติ :
 วาระนี ้จะต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์ สนธิข้อ 3. (วัตถุประสงค์ ) เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่ม
วัตถุท่ ปี ระสงค์ ของบริษัท

ข้ อเท็จจริงและเหตุผล :
 คณะกรรมการบริ ษัทได้ มีมติให้ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 เรื่ อง เพิ่มเติมวัตถุประสงค์อีก จานวน 2 ข้ อ
และแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ ข้ อ 3. ของบริ ษัท เพื่อให้ ครอบคลุมและสอดคล้ องกับการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ ใน
ปั จจุบนั และอนาคต โดยมีรายละเอียดดังนี ้
 เพิ่มวัตถุประสงค์ ดังนี ้
วัตถุประสงค์ ท่ เี สนอเพิ่ม
ข้ อ 31 “ประกอบกิจการเป็ นศูนย์บริ หารเงิน โดยการประกอบธุรกิจบริ การรับและจ่ายเงินทุกประเภท ทังใน
้ และต่างประเทศ
การหักกลบลบหนี ้ภาระผูกพันสกุลเงินต่างๆ รวมถึงสกุลเงินต่างประเทศ การบริ หารจัดการสภาพคล่อง การทาธุรกรรม
เงินตราต่างประเทศ การทาธุรกรรมบริ หารความเสีย่ ง และการบันทึกจัดทาบัญชีให้ กบั กลุม่ บริ ษัท รวมทังธุ
้ รกิจอื่นๆ ทุกชนิด
ที่เกี่ยวข้ องกับศูนย์บริ หารการเงิน”
ข้ อ 32 “ประกอบกิจการให้ บริ การด้ านการบริ หาร ด้ านเทคนิค หรื อการให้ บริ การสนับสนุนในด้ านต่างๆ เช่น การบริ หารงาน
ทัว่ ไป การวางแผนทางธุรกิจ การประสานงานทางธุรกิจ การให้ คาปรึ กษาด้ านการเงิน การให้ คาแนะนาเกี่ยวกับธุรกิจ การ
ให้ บริ การด้ านบัญชี การเงิน การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การสนับสนุนด้ านเทคนิค การส่งเสริ มด้ านการตลาดและการ
ขาย การบริ หารด้ านงานบุคคลและการฝึ กอบรม การวิเคราะห์ วิจยั ด้ านเศรษฐกิจ การจัดการ และการให้ บริ การสนับสนุน
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการประกอบกิจการตามวัตถุประสงค์ของบริ ษัท”
 แก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ ข้ อ 3. (วัตถุประสงค์) เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิม่ วัตถุประสงค์ดงั นี ้
ข้ อ 3. วัตถุประสงค์ของบริ ษัท มีจานวน 32 ข้ อ
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :
 เห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริ ษัทฯ ข้ อที่ 31 และข้ อที่ 32 และพิจารณาอนุมตั ิแก้ ไข
เพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิข้อ 3. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มวัตถุที่ประสงค์ของบริ ษัท
การลงมติ :
 วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน
หน้ า 5

บริษทั พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)
Energy Absolute Public Company Limited
89 อาคารเอไอเอ แคปปิ ตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02 248 2488-92, 02 002 3667-9 แฟกซ์ 02 248 2493 ทะเบียนเลขที่ 0107551000061

วาระที่ 8

พิจารณาและอนุมตั ิกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2564

ข้ อเท็จจริงและเหตุผล :
 มาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (แก้ ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) และข้ อ 23 ของข้ อบังคับบริ ษัทฯ
การจ่ายค่าตอบแทนให้ เป็ นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยอาจกาหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็ นจานวนแน่นอนหรื อวาง
เป็ นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกาหนดไว้ เป็ นคราวๆ หรื อให้ มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลีย่ นแปลงเป็ นอย่าง
อื่นก็ได้ นอกจากนี ้ กรรมการบริ ษัทมีสทิ ธิได้ รับเบี ้ยเลี ้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบบริ ษัทฯ
หลักเกณฑ์ และขัน้ ตอนในการพิจารณาและกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการ
 คณะกรรมการบริ ษัทได้ แต่งตังคณะกรรมการก
้
าหนดค่าตอบแทนเพื่อทาหน้ าที่กาหนดนโยบาย รู ปแบบ และหลักเกณฑ์การ
จ่า ยค่าตอบแทนกรรมการบริ ษั ท คณะกรรมการชุด ย่อย รวมทัง้ บุค คลซึ่ง คณะกรรมการบริ ษั ทมอบหมาย เพื่ อ เสนอต่อ
คณะกรรมการบริ ษัท
 คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน พิจารณาผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการ ขอบเขตหน้ าที่ความรับผิดชอบ พิจารณาผล
การด าเนิน งานของบริ ษัทฯ และบริ ษัท ย่อย และแนวปฏิ บัติของบริ ษั ทอื่นที่ มีขนาดและอยู่ใ นอุตสาหกรรมเดี ยวกัน ทัง้ นี ้
หลักเกณฑ์ กรอบการกาหนดค่าตอบแทน แนวทางพิจารณาและดาเนินการมีดงั นี ้
(1) ค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัท กาหนดเป็ นค่าตอบแทนรายเดือน เนื่องจากคณะกรรมการมีภาระหน้ าที่และความรับผิดชอบ
ต่อบริ ษัทตลอดระยะเวลาของการดารงตาแหน่ง
(2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย กาหนดเป็ นเบี ้ยประชุม โดยจ่ายเฉพาะกรรมการชุดย่อยที่เข้ าร่ วมประชุม กาหนด
ค่าเบี ้ยประชุมสาหรับตาแหน่งประธานจานวน 25,000.- บาท/ครัง้ และตาแหน่งกรรมการจานวน 20,000.- บาท/ครัง้ /คน
(3) วงเงินรางวัล (โบนัส) ประจาปี สาหรับกรรมการบริ ษัท จะอ้ างอิงผลประกอบการของบริ ษัท โดยคณะกรรมการจะทาการ
ประเมินตนเองทังรายบุ
้
คคล และรายคณะ เพื่อวัดผลการปฏิบตั ิงานในแต่ละปี
 ความเห็นคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน เห็นควรให้ เสนออัตราค่าตอบแทนสาหรับปี 2564 ต่อคณะกรรมการบริ ษัท ดังนี ้
ค่ าตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2564 (ปี ที่เสนอ) เปรียบเทียบกับปี 2563 (ปี ทีผ่านมา)
รายการ
 ค่าตอบแทนรายเดือน
- ประธานกรรมการบริ ษัท
- รองประธานกรรมการบริ ษัท
- กรรมการบริ ษัท
 โบนัส
- ประธานกรรมการบริ ษัท
- รองประธานกรรมการบริ ษัท
- กรรมการบริ ษัท
 ค่าเบี ้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย
- คณะกรรมการบริ หาร

เสนอสาหรับปี 2564

ปี 2563

จ่าย 50,000.- บาท/เดือน
จ่าย 45,000.- บาท/เดือน
จ่าย 40,000.- บาท/เดือน/คน

จ่าย 50,000.- บาท/เดือน
จ่าย 45,000.- บาท/เดือน
จ่าย 40,000.- บาท/เดือน/คน

ไม่เกิน 2,000,000.- บาท/ปี
ไม่เกิน 1,750,000.- บาท/ปี
ไม่เกิน 1,500,000.- บาท/คน/ปี

ไม่เกิน 2,000,000.- บาท/ปี
ไม่เกิน 1,750,000.- บาท/ปี
ไม่เกิน 1,500,000.- บาท/คน/ปี

จ่าย 20,000.- บาท/คน/ครั ง้ การประชุม
(จ่ า ยเฉพาะที่ เ ข้ า ร่ ว มประชุม และเป็ น
ผู้ ที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ เงิ น เดื อ นประจ าในฐานะ
ผู้บริ หารหรื อที่ปรึกษา)

จ่าย 20,000.- บาท/คน/ครั ง้ การประชุม
(จ่ า ยเฉพาะที่ เ ข้ า ร่ ว มประชุม และเป็ น
ผู้ ที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ เงิ น เดื อ นประจ าในฐานะ
ผู้บริ หารหรื อที่ปรึกษา)
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รายการ
- คณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน*
- คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง
- คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
- คณะกรรมการกลยุทธ์องค์กร
 สิทธิประโยชน์ / ผลประโยชน์อื่นๆ (ไม่
รวมสิทธิประโยชน์/ผลประโยชน์ที่ได้ รับ
ตามข้ อบังคับบริ ษัทฯ)

เสนอสาหรับปี 2564
จ่ายเฉพาะที่เข้ าร่ วมประชุม รวมทังคณะ
้
แล้ วไม่เกิน 680,000.- บาท/ปี
จ่ายเฉพาะที่เข้ าร่ วมประชุม รวมทังคณะ
้
แล้ วไม่เกิน 315,000.- บาท/ปี
จ่ายเฉพาะที่เข้ าร่ วมประชุม รวมทังคณะ
้
แล้ วไม่เกิน 750,000.- บาท/ปี
จ่ายเฉพาะที่เข้ าร่ วมประชุม รวมทังคณะ
้
แล้ วไม่เกิน 420,000.- บาท/ปี
จ่ายเฉพาะที่เข้ าร่ วมประชุม รวมทังคณะ
้
แล้ วไม่เกิน 210,000.- บาท/ปี
ไม่มี

ปี 2563
จ่ายเฉพาะที่เข้ าร่ วมประชุม รวมทังคณะ
้
แล้ วไม่เกิน 680,000.- บาท/ปี
จ่ายเฉพาะที่เข้ าร่ วมประชุม รวมทังคณะ
้
แล้ วไม่เกิน 340,000.- บาท/ปี
จ่ายเฉพาะที่เข้ าร่ วมประชุม รวมทังคณะ
้
แล้ วไม่เกิน 750,000.- บาท/ปี
จ่ายเฉพาะที่เข้ าร่ วมประชุม รวมทังคณะ
้
แล้ วไม่เกิน 420,000.- บาท/ปี
จ่ายเฉพาะที่เข้ าร่ วมประชุม รวมทังคณะ
้
แล้ วไม่เกิน 210,000.- บาท/ปี
ไม่มี

หมายเหตุ : * ในปี 2564 ได้ รวม “คณะกรรมการสรรหา” และ “คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน” เป็ น “คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน”

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :
 คณะกรรมการบริ ษัท (โดยผ่านการพิจารณาและเสนอจากคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน) พิจารณาแล้ ว เห็นควรให้ เสนอ
ค่าตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2564 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้ างต้ น
การลงมติ :
 วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
วาระที่ 9

พิจารณาและเลือกตัง้ กรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้ าดารงตาแหน่ งอีกวาระ

ข้ อเท็จจริงและเหตุผล :
 มาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (แก้ ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) และข้ อบังคับบริ ษัท ข้ อ 17 และ 18
กาหนดให้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ทกุ ครัง้ ให้ กรรมการออกจากตาแหน่งจานวน 1 ใน 3 ของกรรมการในขณะนัน้
ถ้ าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ ตรงเป็ น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนใกล้ เคียงที่สดุ กับสัดส่วนหนึง่ ในสาม และกรรมการ
ซึ่งพ้ นจากตาแหน่งอาจได้ รับเลือกให้ กลับเข้ ารับตาแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลัง
จดทะเบียนบริ ษัทนัน้ ให้ จบั ฉลากกัน ส่วนปี หลังๆ ต่อไป ให้ กรรมการที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สุดนันเป็
้ นผู้ออกจากตาแหน่ง
 ในปี นี ้ กรรมการที่ต้องออกตามวาระมีจานวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี ้
1. นายอมร ทรัพย์ทวีกลุ
กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริ ษัท) / กรรมการบริ หาร /
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริ หารความเสีย่ ง /
กรรมการกลยุทธ์องค์กร
2. นายสุธรรม ส่งศิริ
กรรมการบริษัท / กรรมการบริ หาร / กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน /
กรรมการบรรษัทภิบาล / กรรมการบริ หารความเสีย่ ง / กรรมการกลยุทธ์องค์กร
3. นายสมบูรณ์ อาหุนยั
กรรมการบริษัท / กรรมการบริ หาร
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หลักเกณฑ์ ในการคัดเลือกบุคคลที่จะมาดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการบริษัทฯ
 คณะกรรมการบริ ษัท ได้ แต่งตังคณะกรรมการสรรหา
้
เพื่อทาหน้ าที่กาหนดนโยบายการสรรหากรรมการและผู้บริ หารระดับสูง
รวมทังสรรหา
้
คัดเลือก และเสนอบุคคลที่ทรงคุณวุฒิที่มีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม และคุณสมบัติเหมาะสมที่ควรได้ รับการแต่งตังเป็
้ น
กรรมการ และ/หรื อ ผู้บริ หาร แล้ วแต่กรณี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท
 ในช่วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 15 มกราคม 2564 บริ ษัทฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด เพื่อรับการคัดเลือกเข้ าเป็ นกรรมการบริ ษัท โดยประกาศผ่านระบบสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริ ษัท ทังนี
้ ้ เมื่อสิ ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการคัดเลือกเป็ น
กรรมการบริ ษัท
 ความเห็นกรรมการสรรหา : คณะกรรมการสรรหาได้ พิจารณากรรมการที่จะต้ องออกตามวาระ 3 ท่าน โดยพิจารณาจาก
คุณสมบัติ ประสบการณ์ และความรู้ความสามารถ อันจะก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ การดาเนินธุรกิจของบริ ษัทแล้ ว เห็นควรเสนอ
แต่งตังกรรมการที
้
่ครบวาระ 3 ท่าน ได้ แก่ นายอมร ทรัพย์ทวีกุล , นายสุธรรม ส่งศิริ, และนายสมบูรณ์ อาหุนยั กลับเข้ าดารง
ตาแหน่งอีกวาระ รายละเอียดประวัติของกรรมการบริ ษัททัง้ 3 ท่าน และคุณสมบัติ คานิยามกรรมการอิสระของบริ ษัทฯ ที่เข้ ม
กว่าหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนกาหนด มีรายละเอียดปรากฏตาม เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 9
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :
 คณะกรรมการบริ ษัท (โดยการเสนอจากคณะกรรมการสรรหา) และไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้ เสียในวาระนี ้ ได้ พิจารณา
คุณสมบัติและประวัติกรรมการตามที่เสนอข้ างต้ น 3 ท่าน เห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็ นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณสมบัติ
เหมาะสม และมีประสบการณ์อนั ก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ การดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ คณะกรรมการบริ ษัท จึงเห็นสมควรเสนอ
ชื่อกรรมการรายเดิมดังต่อไปนี ้ เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาเลือกตังเข้
้ าดารงตาแหน่งอีกวาระ
4. นายอมร ทรัพย์ทวีกลุ

5. นายสุธรรม ส่งศิริ
6. นายสมบูรณ์ อาหุนยั

กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริ ษัท) / กรรมการบริ หาร /
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริ หารความเสีย่ ง /
กรรมการกลยุทธ์องค์กร
กรรมการบริษัท / กรรมการบริ หาร / กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน /
กรรมการบรรษัทภิบาล / กรรมการบริ หารความเสีย่ ง / กรรมการกลยุทธ์องค์กร
กรรมการบริษัท / กรรมการบริ หาร

การลงมติ :
 วาระนี ้จะต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 10 พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกาหนดค่ าสอบบัญชีสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจาปี 2564
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล :
 มาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (แก้ ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) และข้ อบังคับบริ ษัท 37 กาหนดให้ ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี พิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีของบริ ษัท
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หลักเกณฑ์ ในการพิจารณาผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าตอบแทน
 คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากความโปร่ งใส ความมีอิสระ และหลักการกากับดูแล
กิจการที่ดี รวมทัง้ ผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี ปีที่ผ่านมา ชื่ อเสียง ความน่าเชื่ อถื อ ความสามารถในการให้ บริ การ
ตรวจสอบและการให้ คารั บรองงบการเงิ นได้ ทันเวลาสม่า เสมอแล้ ว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าในปี ที่ผ่านมา
ผู้สอบบัญชี จากบริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีความเป็ นอิสระ และมี
ประสบการณ์ ในงานตรวจสอบบัญชีของธุรกิจ สามารถให้ คาแนะนาที่เป็ นประโยชน์ มีผลงานตรวจสอบที่มีคุ ณภาพ และส่ง
มอบงบการเงินได้ รวดเร็ ว มีมาตรฐานสากล และมีเครื อข่ายการตรวจสอบบัญชีในต่างประเทศ เห็นควรให้ เสนอคณะกรรรมการ
บริ ษัทเพื่อพิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :
 คณะกรรมการบริ ษัท (โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ) เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาดังนี ้
1. แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
โดยกาหนดให้ คนใดคนหนึง่ เป็ นผู้ทาการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัทฯ สาหรับปี 2564 ดังต่อไปนี ้
1.) นางสาวอมรรัตน์ เพิม่ พูนวัฒนาสุข ทะเบียนเลขที่ 4599
(เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 5 ปี ได้ แก่ ปี 2559 - 2563) หรื อ
2.) นายบุญเรื อง เลิศวิเศษวิทย์
ทะเบียนเลขที่ 6552 หรื อ
3.) นางสาวรจนาถ ปั ญญาธนานุศาสตร์ ทะเบียนเลขที่ 8435
ทัง้ นี ้ ผู้สอบบัญ ชี ทุก ท่า นดังกล่าวข้ า งต้ น มี คุณ สมบัติ ที่จ ะทาหน้ าที่ ตรวจสอบและแสดงความเห็ น ต่อ งบการเงิ น
ของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยของบริ ษั ทฯ ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรื อผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัทฯ และบริ ษัท
ย่อยของบริ ษัทฯ ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ที่เกี่ ยวข้ อง หรื อญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 10
ในกรณีที่ผ้ สู อบบัญชีดงั กล่าวข้ างต้ นไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ บริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด
จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด ทาหน้ าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดงั กล่าวได้
2. กาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2564 และค่าใช้ จ่ายอื่นตามที่เกิดขึ ้นจริ งของบริษัทฯ ดังนี ้
ค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ค่าสอบบัญชี (Audit fee) : บริ ษัทฯ
(งบการเงินระหว่างกาลและสาหรับปี )
ค่าบริ การอื่น (Non – audit fee)
- ค่าตรวจสอบการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของ
บัตรส่งเสริ มการลงทุน

ปี 2564 (ปี ที่เสนอ)
2,427,600 บาท

ปี 2563
2,427,600 บาท

เพิ่มขึน้ (ลดลง)
-

50,000 บาท/ฉบับ

50,000 บาท/ฉบับ

-

ทังนี
้ ้ไม่รวมค่าใช้ จา่ ยอื่นๆ ซึง่ เรี ยกเก็บตามจริ งไม่เกินร้ อยละ 2.60 ของค่าธรรมเนียมบริ การงานสอบบัญชีทงกลุ
ั ้ ม่
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3. รับทราบว่า บริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด ได้ รับการคัดเลือกเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทย่อยภายในประเทศ
สาหรับปี 2564 จานวน 40 บริ ษัท โดยมีคา่ สอบบัญชีจานวน 9,424,585.- บาท ทังนี
้ ้ไม่รวมค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ซึง่ เรี ยกเก็บตามจริ ง
ไม่เกินร้ อยละ 2.60 ของค่าสอบบัญชีทงกลุ
ั ้ ม่ และค่าบริ การอื่นๆ (Non - audit fee) ค่าตรวจสอบการปฏิบตั ิตามเงื่อนไข ของ
บัตรส่งเสริ มการลงทุน ฉบับละ 50,000.- บาท โดยไม่รวมของบริ ษัทย่อยในต่างประเทศและในประเทศ จานวน 9 บริ ษัท
เนื่องจากผู้สอบบัญชีของบริ ษัทย่อยมีผ้ สู อบบัญชีจากบริ ษัทสอบบัญชีอื่น คณะกรรมการบริ ษัท จะดูแลและติดตามให้ สามารถ
จัดทางบการเงินได้ ทนั ตามระยะเวลาที่กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ องกาหนด
4. มอบอานาจให้ ฝ่ายบริ หารเป็ นผู้แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีสาหรั บการสอบทานงบการเงินและตรวจสอบ
งบการเงินของบริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม และกิจการร่วมค้ า ที่เกิดขึ ้นระหว่างปี
การลงมติ :
 วาระนี ้จะต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
จึงเรียนมาเพื่อเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 ตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าว
ในกรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้นจะ
ใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรื อ แบบ ข. หรื อ แบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้ สาหรับผู้ถือหุ้นนอกจากนันจะใช้
้
หนังสือมอบฉันทะ
ได้ เฉพาะแบบ ก. หรื อ แบบ ข. แบบหนึง่ แบบใดเท่านัน้ และยื่นต่อบริ ษัทฯ ก่อนเข้ าร่วมประชุม
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 สามารถมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริ ษัทฯ
เพื่อเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้ (ข้ อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะมีรายละเอียด
ปรากฏตามสิง่ ที่แนบมาด้ วย 7)
อนึ่ง บริ ษัทฯ กาหนดให้ วนั ที่ 15 มีนาคม 2564 เป็ นวันให้ สิทธิ ผ้ ถู ือหุ้น (Record Date) เพื่อกาหนดสิทธิ ในการเข้ าร่ วม
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 และสิทธิ ในการรับเงินปั นผลประจาปี 2563 โดยกาหนดการจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2563
ดังกล่าว ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 (หมายเหตุ : สิทธิในการับเงินปั นผลดังกล่าว ยังไม่มีความแน่นอนจนกว่าจะได้ รับอนุมตั ิจาก
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564)
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 บริ ษัทได้ เชิญผู้แทนจากบริ ษัทที่ปรึ กษากฎหมายเพื่อเป็ นผู้ตรวจสอบการ
ลงคะแนนสียงและดูแลการประชุมให้ เป็ นไปอย่างโปร่ งใส ถูกต้ องตามกฎหมายและข้ อบังคับของบริ ษัท ตลอดจนหลักการกากับ
ดูแลกิจการที่ดีเพื่อเป็ นไปตามหลักเกณฑ์การประชุมผู้ถือหุ้นของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ขอแสดงความนับถือ
บริ ษัท พลังงานบริ สทุ ธิ์ จากัด (มหาชน)

(นายสมใจนึก เองตระกูล)
ประธานคณะกรรมการบริษัท
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สิ่งที่แนบมาด้ วยลาดับที่ 1
เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 1, 2, 3

รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจาปี 2563
รายงานประจาปี 2563 (รวมงบการเงินประจาปี 2563)
(เอกสารประกอบอยูใ่ นรูป QR Code)

https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocu
ment.do?symbol=EA&date=210423
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สิ่งที่แนบมาด้ วยลาดับที่ 2
เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 5
รายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นกู้ (ใหม่ ) ในวงเงินไม่ เกิน 20,000 ล้ านบาท
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ได้ พิจารณาการออกหุ้นกู้แล้ วเห็นว่า เป็ นแนวทางที่เป็ น
ประโยชน์ตอ่ การสนับสนุนการดาเนินงานของกลุม่ บริ ษัท ซึง่ จะช่วยสร้ างผลตอบแทนให้ กบั บริ ษัทฯ และผู้ถือหุ้นต่อไป ดังนัน้ จึงให้
เสนอต่อผู้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยมีรายละเอียดเบื ้องต้ น ดังนี ้
วัตถุประสงค์

: ทดแทนหุ้นกู้ชดุ เดิมที่ครบกาหนดชาระ ชาระเงินกู้เดิมของบริ ษัทฯ และใช้ ในการดาเนินงานหรื อเป็ น
เงินทุนและสนับสนุนการดาเนินงานของบริ ษัทฯ และบริ ษัทในเครื อ

ชนิด

: หุ้นกู้ทกุ ประเภทและทุกรูปแบบ (มีหลักประกันหรื อไม่มีหลักประกัน) ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั ความเหมาะสม
ของสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว

สกุลเงิน

: เงินบาท และ/หรื อ เงินสกุลต่างประเทศ โดยใช้ อตั ราแลกเปลีย่ นในขณะที่มีการออกและเสนอขายหุ้น
กู้ในแต่ละคราว

มูลค่ารวมของหุ้นกู้

: ไม่เกิน 20,000 ล้ านบาท หรื อในสกุลเงินอื่นในจานวนที่เทียบเท่า ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ สามารถออกและ
เสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม และ/หรื อ ออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มี การไถ่ถอนไปแล้ ว
ได้ ภายในวงเงินดังกล่าว

อายุ

: ไม่เกิน 10 ปี นบั ตังแต่
้ ออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว

การเสนอขาย

: เสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียวหรื อหลายคราว และ/หรื อ เป็ นโครงการ และ/หรื อ ในลักษณะหมุนเวียน
(revolving) ให้ แก่ประชาชนทัว่ ไป และ/หรื อ ให้ แก่นกั ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรื อ ผู้ลงทุน
สถาบัน และ/หรื อ ผู้ลงทุนรายใหญ่ในคราวเดียวกันหรื อต่างคราวกันตามประกาศคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และ/หรื อ สานักงาน ก.ล.ต. และ/หรื อ กฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องที่มีผลใช้ บงั คับในขณะที่
ออกและเสนอขายหุ้นกู้นนั ้

อัตราดอกเบี ้ย

: ขึ ้นอยู่กบั สภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้หรื อตามข้ อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ได้
ออกในคราวนัน้ ทังนี
้ ้ให้ อยู่ภายใต้ ข้อบังคับของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อสานักงาน
ก.ล.ต. และ/หรื อ ประกาศหรื อกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องที่มีผลใช้ บงั คับในขณะที่ออกและเสนอขาย
หุ้นกู้ในแต่ละคราว

การไถ่ถอนก่อน
กาหนด
ตลาดรอง

: ผู้ถือหุ้นกู้ และบริ ษัทฯ อาจมีหรื อไม่มีสิทธิ ขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกาหนด ทังนี
้ ้เป็ นไปตามข้ อตกลง
และเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว
: บริ ษั ท ฯ อาจจดทะเบี ย นหุ้น กู้กับ สมาคมตลาดตราสารหนี ไ้ ทย หรื อ ตลาดรองอื่ น ใดตามความ
เหมาะสม
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อานาจกาหนด
รายละเอียดอื่นๆ

:

ให้ คณะกรรมการบริ หารหรื อบุคคลที่คณะกรรมการบริ หารมอบอานาจให้ ลงนาม มีอานาจดังนี ้
1. กาหนดรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับหุ้นกู้ รวมถึงประเภท ชื่อ อัตราดอกเบี ้ย อายุการ
ไถ่ถอน การแต่งตังผู
้ ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตลอดจนกาหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้ องกับการเสนอขาย
ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จากัดราคา วิธีการ และระยะเวลาเสนอขายและจัดสรร
2. แต่งตังที
้ ่ปรึ กษาทางการเงิ น และ/หรื อ ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรื อสถาบันการจัด
อันดับความน่าเชื่อของผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรื อ หลักทรัพย์ และ/หรื อ บุคคลอื่นใด ในกรณี
ที่จะต้ องมีการแต่งตังตามกฎเกณฑ์
้
ที่เกี่ยวข้ อง หรื อในกรณีอื่นใดตามที่เห็นควร
3. นาหุ้นกู้ดงั กล่าวไปจดทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทย (The Thai Bond Market
Association) หรื อตลาดรองอื่นได้ ตามความเหมาะสม ตลอดจนให้ มีอานาจดาเนินการ
ขออนุญาตเปิ ดเผยข้ อมูลและดาเนินการอื่นใดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
4. ติดต่อ เจรจา เข้ าทา ลงนาม แก้ ไข สัญญา และ/หรื อ เอกสารต่างๆ รวมถึงติดต่อ ให้ ข้อมูล
ยื่นเอกสาร หลักฐาน กับสานักงาน ก.ล.ต. และ/หรื อ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกับการออก
และเสนอขายหุ้นกู้ดงั กล่าว ตลอดจนดาเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้ อง หรื อจาเป็ นได้ ทกุ ประการ
ตามที่เห็นควร
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สิ่งที่แนบมาด้ วยลาดับที่ 3
เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 9
ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระและถูกเสนอให้ กลับเข้ าดารงตาแหน่ งอีกวาระ
นายอมร ทรั พย์ ทวีกุล
เสนอเลือกตัง้ เป็ น :
กรรมการบริ ษัท (กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริ ษัท) / กรรมการบริ หาร / กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน /
กรรมการบริ หารความเสี่ยง / กรรมการกลยุทธ์องค์กร
นายอมร ทรั พย์ ทวีกุล / สัญชาติไทย / อายุ 46 ปี
 ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการ : 30 มีนาคม 2555
 จานวนปี ที่ดารงตาแหน่งกรรมการ : 9 ปี ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2564
ตาแหน่ งปั จจุบัน
 กรรมการบริ ษัท (กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริ ษัท)
 กรรมการบริ หาร
 กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
 กรรมการบริ หารความเสี่ยง
 กรรมการกลยุทธ์องค์กร
 รองประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
 รักษาการ ผู้อานวยการ ฝ่ ายควบคุมคุณภาพ
การถือหุ้นบริษัท (นับรวมหุ้นของคูส่ มรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ)
 จานวนหุ้น ณ วันที่ 6 มกราคม 2563
: 123,201,103 หุ้น (3.3030%)
ถือโดย ตนเอง
: 74,968,316 หุ้น (2.0099%)
ถือผ่าน Custodian
: 25,000,000 หุ้น (0.6702%)
ถือโดย คูส่ มรส
: 23,232,787 หุ้น (0.6229%)
 จานวนหุ้น ณ สิน
้ ปี 2563
: 125,791,403 หุ้น (3.3724%)
ถือโดยตนเอง
: 74,968,316 หุ้น (2.0099%)
ถือผ่าน Custodian
: 25,000,000 หุ้น (0.6702%)
ถือโดยคูส่ มรส
: 25,823,087 หุ้น (0.6923%)
 จานวนหุ้นเพิ่มขึน
้ (ลดลง)
: 2,590,300 หุ้น (0.0694%)
ถือโดยตนเอง
: -ไม่มีถือผ่าน Custodian
: -ไม่มีถือโดยคูส่ มรส
: 2,590,300 หุ้น (0.0694%)
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี คุณวุฒกิ ารศึกษา
 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การเงิน), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 บริ หารธุรกิจบัณฑิต (การเงินและการธนาคาร), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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นายอมร ทรัพย์ ทวีกุล (ต่ อ)
ประวัตกิ ารอบรม
หลักสูตรกรรมการของสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่ 98/2555
หลักสูตรอื่นๆ
 หลักสูตรนักบริ หารระดับสูงด้ านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม และการลงทุน รุ่ นที่ 3
โดยสถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม (วธอ.)
 หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูงด้ านวิทยาการพลังงาน รุ่ น 14 โดยสถาบันวิทยาการพลังงาน (วพอ.)
 หลักสูตร TFRS 9 Training จัดโดยบริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด
 หลักสูตร Research, Development and Intangible Assets Workshop จัดโดยบริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด
ประสบการณ์ ทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง
ตาแหน่ งในบริษัทฯ
 ก.พ. 2564 - ปั จจุบน
ั
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
 พ.ค. 2563 - ปั จจุบน
ั
กรรมการกลยุทธ์องค์กร
 2558 - ปั จจุบน
ั
รักษาการผู้อานวยการฝ่ ายควบคุมคุณภาพ
 2557 - ปั จจุบน
ั
กรรมการบริ หารความเสี่ยง / รองประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
 2555 - ปั จจุบน
ั
กรรมการบริ ษัท / กรรมการบริ หาร
 2557 - ก.พ.2564
กรรมการกาหนดค่าตอบแทน
ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 กรรมการบริ ษัท / กรรมการบริ หาร บมจ.เน็กซ์ พอยท์
จานวนครัง้ ที่เข้ าประชุมในปี 2563
 คณะกรรมการบริ ษัท
: 7/8 ครัง้
 คณะกรรมการกลยุทธ์องค์กร
: 2/2 ครัง้
 คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง
: 3/3 ครัง้
 คณะกรรมการบริ หาร
: 11/12 ครัง้
 คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน
: 2/2 ครัง้
การดารงตาแหน่ งกรรมการ / ผู้บริหาร ในธุรกิจอื่นที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัทฯ : ไม่มี
การดารงตาแหน่ งกรรมการ / ผู้บริหาร ในบริษัทอื่น / องค์ กรอื่น
 รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 กรรมการบริ ษัท - บจก.วะตะแบก วินด์
 กรรมการบริ ษัท - บมจ.เงินทุน แอ็ดวานซ์
 ประธานกรรมการบริ ษัท - บจก.ทีเอฟ เทค โฮลดิ ้ง
 กรรมการบริ ษัท - บจก.ทีเอฟ เทค
การดารงตาแหน่ งกรรมการ / ผู้บริหาร ในบริษัทย่ อยของบริษัทฯ : กรรมการบริ ษัท 44 บริ ษัท
หลักเกณฑ์ การสรรหา
 บริ ษัทฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถ
ู ือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ ารับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัท ตังแต่
้ วนั ที่ 1 ตุลาคม 2563
ถึง 15 มกราคม 2564 และเมื่อพ้ นกาหนดระยะเวลาดังกล่าว ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกและเสนอชื่อเลือกตังเป็
้ นกรรมการ
บริ ษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 คณะกรรมการบริ ษัท (โดยการเสนอจากคณะกรรมการสรรหา) พิจารณาแล้ ว เห็นชอบให้ เสนอชื่ อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ อพิจารณา
เลือกตังกลั
้ บเข้ าดารงตาแหน่งตามที่เสนอข้ างต้ นอีกวาระ
 คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณากลัน
่ กรองแล้ วเห็นว่ามีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะกับการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ
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นายสุธรรม ส่ งศิริ
เสนอเลือกตัง้ เป็ น :
กรรมการบริษัท / กรรมการบริ หาร / กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริ หารความเสีย่ ง /
กรรมการกลยุทธ์องค์กร / กรรมการบรรษัทภิบาล
นายสุธรรม ส่ งศิริ / สัญชาติไทย / อายุ 82 ปี
 ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการ : 12 มีนาคม 2551
 จานวนปี ที่ดารงตาแหน่งกรรมการ : 13 ปี ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2564
ตาแหน่ งปั จจุบัน
 กรรมการบริ ษัท
 กรรมการบริ หาร
 กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
 กรรมการบริ หารความเสี่ยง
 กรรมการกลยุทธ์องค์กร
 กรรมการบรรษัทภิบาล
การถือหุ้นบริษัท (นับรวมหุ้นของคูส่ มรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ)
 จานวนหุ้น ณ วันที่ 6 มกราคม 2563
: 1,650,000 หุ้น (0.0442%)
ถือโดยตนเอง
: 1,650,000 หุ้น (0.0442%)
ถือโดยคูส่ มรส
: -ไม่มี จานวนหุ้น ณ สิน
้ ปี 2563
: 1,300,000 หุ้น (0.0349%)
ถือโดยตนเอง
: 1,300,000 หุ้น (0.0349%)
ถือโดยคูส่ มรส
: -ไม่มี จานวนหุ้นเพิ่มขึน
้ (ลดลง)
: (350,000 หุ้น) (0.0093%)
ถือโดยตนเอง
: (350,000) หุ้น (0.0093%)
ถือโดยคูส่ มรส
: -ไม่มีความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี คุณวุฒกิ ารศึกษา
 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, San Francisco State University
 เศรษฐศาสตรบัณฑิต, Lincoln University
 Strategy Formulation and Execution, Columbia University, USA
 Kaplan-Norton Master Class to Mastering New Management System, Boston, USA
 Change Management Course, Massachusetts Institute of the technology, USA
ประวัตกิ ารอบรม
การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่ นที่ 97/2550
 หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่ นที่ 22/2552
 หลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) รุ่ นที่ 1/2544
หลักสูตรอื่นๆ
 หลักสูตร การควบคุมภายในและบริ หารความเสี่ยง / การบริ หารเพื่อสร้ างมูลค่าเพิ่มและรองรับยุทธศาสตร์
จัดโดย บริ ษัท พลังงานบริ สทุ ธิ์ จากัด (มหาชน)
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นายสุธรรม ส่ งศิริ (ต่ อ)
ประสบการณ์ ทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง
ตาแหน่ งในบริษัทฯ
 ก.พ. 2564 - ปั จจุบน
ั
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
 พ.ค. 2563 - ปั จจุบน
ั
กรรมการกลยุทธ์องค์กร
 ก.พ. 2563 - ปั จจุบน
ั
กรรมการบริ หารความเสี่ยง
 2558 - ปั จจุบน
ั
กรรมการบรรษัทภิบาล
 2557 - ปั จจุบน
ั
กรรมการบริ ษัท / กรรมการบริ หาร
 2557 - ก.พ. 2564
กรรมการกาหนดค่าตอบแทน
ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
จานวนครัง้ ที่เข้ าประชุมในปี 2563
 คณะกรรมการบริ ษัท
: 8/8 ครัง้
 คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง
: 1/3 ครัง้
 คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน
: 2/2 ครัง้
 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
: 4/4 ครัง้
 คณะกรรมการกลยุทธ์องค์กร
: 2/2 ครัง้
 คณะกรรมการบริ หาร
: 11/12 ครัง้
การดารงตาแหน่ งกรรมการ / ผู้บริหาร ในธุรกิจอื่นที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัทฯ : ไม่มี
การดารงตาแหน่ งกรรมการ / ผู้บริหาร ในบริษัทอื่น / องค์ กรอื่น
 กรรมการบรรษัทภิบาลและความรั บผิดชอบต่อสังคม - องค์กรกระจายเสียงและแพร่ ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)
 กรรมการ - มูลนิธินโยบายสาธารณะเพื่อสังคมและธรรมาภิบาล
การดารงตาแหน่ งกรรมการ / ผู้บริหาร ในบริษัทย่ อยของบริษัทฯ : กรรมการ 6 บริ ษัท
หลักเกณฑ์ การสรรหา
 บริ ษัทฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถ
ู ือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสม เพื่อเข้ ารับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัท ตังแต่
้ วนั ที่ 1 ตุลาคม 2563
ถึง 15 มกราคม 2564 และเมื่อพ้ นกาหนดระยะเวลาดังกล่าว ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกและเสนอชื่อเลือกตังเป็
้ นกรรมการ
บริ ษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 คณะกรรมการบริ ษัท (โดยการเสนอจากคณะกรรมการสรรหา) พิจารณาแล้ ว เห็นชอบให้ เสนอชื่ อ ต่อ ที่ประชุมผู้ถือ หุ้น เพื่ อ พิจารณา
เลือกตังกลั
้ บเข้ าดารงตาแหน่งตามที่เสนอข้ างต้ นอีกวาระ
 คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณากลัน
่ กรองแล้ วเห็นว่ามีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะกับการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ

หน้ า 17

บริษทั พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)
Energy Absolute Public Company Limited
89 อาคารเอไอเอ แคปปิ ตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02 248 2488-92, 02 002 3667-9 แฟกซ์ 02 248 2493 ทะเบียนเลขที่ 0107551000061

นายสมบูรณ์ อาหุนัย
เสนอเลือกตัง้ เป็ น :
กรรมการบริษัท / กรรมการบริ หาร
นายสมบูรณ์ อาหุนัย / สัญชาติไทย / อายุ 65 ปี
 ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการ : 22 เมษายน 2558
 จานวนปี ที่ดารงตาแหน่งกรรมการ : 6 ปี ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2564
ตาแหน่ งปั จจุบัน
 กรรมการบริ ษัท
 กรรมการบริ หาร

การถือหุ้นบริษัท (นับรวมหุ้นของคูส่ มรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ)
 จานวนหุ้น ณ วันที่ 6 มกราคม 2563
: 10,093,951 หุ้น (0.2706%)
ถือโดยตนเอง
: 10,093,951 หุ้น (0.2706%)
ถือโดยคูส่ มรส
: - ไม่มี  จานวนหุ้น ณ สิน
้ ปี 2563
: 8,293,951 หุ้น (0.2224%)
ถือโดยตนเอง
: 8,293,951 หุ้น (0.2224%)
ถือโดยคูส่ มรส
: - ไม่มี  จานวนหุ้นเพิ่มขึน
้ (ลดลง)
: (1,800,000 หุ้น) (0.0482%)
ถือโดยตนเอง
: (1,800,000. หุ้น) (0.0482%)
ถือโดยคูส่ มรส
: - ไม่มี ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
 เป็ นพี่ชายร่ วมบิดา-มารดา เดียวกัน ของนายสมโภชน์ อาหุนยั (กรรมการ, รองประธานกรรมการบริ ษัท, ประธานกรรมการบริ หาร,
ประธานกรรมการกลยุทธ์องค์กร, กรรมการบริ หารความเสี่ยง และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร)
 เป็ นพี่ชายร่ วมบิดา-มารดา เดียวกัน ของ น.ส. สุภาภรณ์ อาหุนยั (ผู้อานวยการ-คุณภาพมาตรฐาน ISO อาชีวอนามัย ความปลอดภัย
และสิ่งแวดล้ อม)
คุณวุฒกิ ารศึกษา
 บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต Jacksonville State University
 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี , University of Alabama
ประวัตกิ ารอบรม
หลักสูตรกรรมการของสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่ นที่ 47/2548
 หลักสูตร Audit Committee Program รุ่ นที่ 12/2549
หลักสูตรอื่นๆ
 หลักสูตร การควบคุมภายในและบริ หารความเสี่ยง / การบริ หารเพื่อสร้ างมูลค่าเพิ่มและการรองรับยุทธศาสตร์
จัดโดย บริ ษัท พลังงานบริ สทุ ธิ์ จากัด (มหาชน)
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นายสมบูรณ์ อาหุนัย (ต่ อ)
ประสบการณ์ ทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง
ตาแหน่ งในบริษัทฯ
 2560 - ปั จจุบน
ั
กรรมการบริ หาร
 2555 - ปั จจุบน
ั
กรรมการบริ ษัท
ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
จานวนครัง้ ที่เข้ าประชุมในปี 2563
 คณะกรรมการบริ ษัท
: 7/8 ครัง้
 คณะกรรมการบริ หาร
: 12/12 ครัง้
การดารงตาแหน่ งกรรมการ / ผู้บริหาร ในธุรกิจอื่นที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัทฯ : ไม่มี
การดารงตาแหน่ งกรรมการ / ผู้บริหาร ในบริษัทอื่น / หน่ วยงานอื่น
 กรรมการ - บจก. ร่ วมมิตรพาณิชย์
 กรรมการ - บจก. สองพล
การดารงตาแหน่ งกรรมการ / ผู้บริหาร ในบริษัทย่ อยของบริษัทฯ
: ไม่มี
หลักเกณฑ์ การสรรหา
 บริ ษัทฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถ
ู ือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสม เพื่อเข้ ารับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัท ตังแต่
้ วนั ที่ 1 ตุลาคม 2563
ถึง 15 มกราคม 2564 และเมื่อพ้ นกาหนดระยะเวลาดังกล่าว ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกและเสนอชื่อเลือกตังเป็
้ นกรรมการ
บริ ษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 คณะกรรมการบริ ษัท (โดยการเสนอจากคณะกรรมการสรรหา) พิจารณาแล้ ว เห็นชอบให้ เสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตัง้
กลับเข้ าดารงตาแหน่งตามที่เสนอข้ างต้ นอีกวาระ
 คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณากลัน
่ กรองแล้ วเห็นว่ามีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะกับการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ
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นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ
กรรมการอิสระของบริ ษัทฯ จะต้ องมีคณ
ุ สมบัตเิ กี่ยวกับความเป็ นอิสระ ดังนี ้
(1) ถือหุ้นไม่เกิน 0.8% ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ ผู้มี
อานาจควบคุมของบริ ษัทฯ ทังนี
้ ้ ให้ นบั รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องของกรรมการอิสระรายนันๆ
้ ด้ วย
(2) ไม่มีหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้ รับเงินเดือนประจา หรื อผู้ที่มีอานาจควบคุม
ของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อของผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ
เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้ รับการแต่งตัง้ ทังนี
้ ้ ลักษณะต้ องห้ ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่
กรรมการอิสระเคยเป็ นข้ าราชการ หรื อที่ปรึ กษา ของส่วนราชการซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ หรื อ
บริ ษัทย่อย
(3) ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และ
บุตร รวมทังคู
้ ่สมรสของบุตร ของผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้ รับการเสนอให้ เป็ นผู้บริ หารหรื อผู้ มี
อานาจควบคุมของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย
(4) ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ
ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่
้ เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึง่ ไม่ใช่
กรรมการอิสระ หรื อผู้บริ หารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มี
อานาจควบคุมของบริ ษัทฯ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้ รับการแต่งตัง้
(5) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ และ
ไม่เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึง่ ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริ หาร หรื อหุ้นส่วนผู้จดั การของสานักงานสอบบัญชี ซึง่ มีผ้ สู อบบัญชีขอ ง
บริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อ ย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือ หุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุ มของบริ ษัทฯ สังกัดอยู่ เว้ นแต่จะพ้ นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้ รับการแต่งตัง้
(6) ไม่เป็ นหรื อ เคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชี พใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้ บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมาย หรื อ ที่ปรึ กษาทางการเงิ น ซึ่งได้ รั บ
ค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ผ้ ใู ห้ บริ การทางวิชาชีพเป็ นนิตบิ ุคคล ให้ รวมถึงการเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึง่ ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริ หาร หรื อ
หุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพนัน้ ด้ วย เว้ นแต่จะพ้ นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้ รับการ
แต่งตัง้
(7) ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังขึ
้ ้นเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึง่ เป็ นผู้เกี่ยวข้ องกับ ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ของบริ ษัทฯ
(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันที่มีนัยกับบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย หรื อ ไม่เป็ นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้ าง
หุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่รับเงินเดือนประจา หรื อที่ถือหุ้นเกิน 1% ของจานวนหุ้น
ที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทอื่น ซึง่ ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัทฯ หรื อ
บริ ษัทย่อย
(9) ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษัทฯ
นิยามกรรมการอิสระของบริ ษัทฯ เข้ มกว่าหลักเกณฑ์ ข้ อ 17 (2) ของประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่ อง การขอ
อนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ กล่าวคือนิยามของกรรมการอิสระของบริ ษัทฯ เข้ มกว่ากับข้ อกาหนดของ ก.ล.ต. และ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
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บริษทั พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)
Energy Absolute Public Company Limited
89 อาคารเอไอเอ แคปปิ ตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02 248 2488-92, 02 002 3667-9 แฟกซ์ 02 248 2493 ทะเบียนเลขที่ 0107551000061

สิ่งที่แนบมาด้ วยลาดับที่ 4
เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 10
การแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าสอบบัญชี สาหรับปี 2564
รายชื่อและประวัตขิ องผู้สอบบัญชีท่ ไี ด้ รับการเสนอชื่อแต่ งตัง้ เป็ นผู้สอบบัญชี



นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่

4599

ปี การดารงตาแหน่งผู้สอบบัญชีของบริษัท

ตังแต่
้ ปี 2559 - 2563 ระยะเวลา 5 ปี

ประวัติการศึกษา



ปริญญาตรี สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 บัญชีมหาบัณฑิต สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
-ไม่มี- (ณ สิ ้นปี 2563)

การถือหุ้นในบริษัท





ความสัมพันธ์ทางครอบครัวผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์กบั บริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ งในปั จจุบนั

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญ อันอาจมีผลทาให้ ไม่สามารถทาหน้ าที่ได้ อย่างเป็ นอิสระ

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ในฐานะกรรมการ พนักงาน ลูกจ้ าง หรือดารงตาแหน่งหน้ าที่ใดๆ ของบริษัท หรือบริษัทย่อย

-ไม่มี-

นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่

6552

ปี การดารงตาแหน่งผู้สอบบัญชีของบริษัท

- ไม่มี -

ประวัติการศึกษา
การถือหุ้นในบริษัท



บัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-ไม่มี- (ณ สิ ้นปี 2563)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์กบั บริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ งในปั จจุบนั

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญ อันอาจมีผลทาให้ ไม่สามารถทาหน้ าที่ได้ อย่างเป็ นอิสระ

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ในฐานะกรรมการ พนักงาน ลูกจ้ าง หรือดารงตาแหน่งหน้ าที่ใดๆ ของบริษัท หรือบริษัทย่อย

-ไม่มี-

นางสาวรจนาถ ปั ญญาธนานุศาสตร์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่

8435

ปี การดารงตาแหน่งผู้สอบบัญชีของบริษัท

- ไม่มี -

ประวัติการศึกษา



บัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การถือหุ้นในบริษัท

-ไม่มี- (ณ สิ ้นปี 2563)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์กบั บริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ งในปั จจุบนั

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญ อันอาจมีผลทาให้ ไม่สามารถทาหน้ าที่ได้ อย่างเป็ นอิสระ

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ในฐานะกรรมการ พนักงาน ลูกจ้ าง หรือดารงตาแหน่งหน้ าที่ใดๆ ของบริษัท หรือบริษัทย่อย

-ไม่มี-
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บริษทั พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)
Energy Absolute Public Company Limited
89 อาคารเอไอเอ แคปปิ ตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02 248 2488-92, 02 002 3667-9 แฟกซ์ 02 248 2493 ทะเบียนเลขที่ 0107551000061

สิ่งที่แนบมาด้ วยลาดับที่ 5
ข้ อบังคับบริษัทฯ ในส่ วนที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น
หมวดที่ 5
คณะกรรมการ
ข้ อ 16. ให้ บริ ษัทมีคณะกรรมการของบริ ษัทเพื่อดาเนินกิจการของบริ ษัท ประกอบด้ วยกรรมการอย่างน้ อยห้ า (5) คน แต่ไม่เกินสิบห้ า
(15) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึง่ หนึง่ ของจานวนกรรมการทังหมดจะต้
้
องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
กรรมการบริ ษัทจะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทหรื อไม่ก็ได้
ข้ อ 17. ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตังกรรมการตามหลั
้
กเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี ้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ (1) หุ้นต่อหนึง่ (1) เสียง
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้ คะแนนเสียงที่มีอยู่ทงหมดตาม
ั้
(1) เลือกตังบุ
้ คคลคนเดียว หรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ กรณี
เลือกบุคคลหลายคนเป็ นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลที่ได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมา เป็ นผู้ได้ รับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อ
จะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณีที่บคุ คลซึง่ ได้ รับการเลือกตังในล
้ าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการ
ที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ให้ ประธานในที่ประชุมเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขาด
ข้ อ 18. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี ทกุ ครัง้ ให้ กรรมการออกจากตาแหน่งจานวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจานวนกรรมการใน
ขณะนัน้ ถ้ าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนใกล้ ที่สุดกับสัดส่วนหนึ่งในสาม (1/3)
กรรมการซึง่ พ้ นจากตาแหน่ง อาจได้ รับเลือกให้ กลับเข้ ามาดารงตาแหน่งอีกได้
กรรมการที่จะออกจากตาแหน่งในปี แรก และปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษัทนัน้ ให้ จบั ฉลากกัน ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้
กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สดุ นันเป็
้ นผู้ออกจากตาแหน่ง
ข้ อ 19. นอกจากการพ้ นจากตาแหน่งตามวาระแล้ ว กรรมการจะพ้ นจากตาแหน่งเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติ หรื อมีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชนจากัด หรื อกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
(4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ ออกตามข้ อ 21
(5) ศาลมีคาสัง่ ให้ ออก
ข้ อ 21. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ กรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในสี่ (3/4) ของจานวนผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง และมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
หุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ข้ อ 23. กรรมการบริ ษัทมีสิทธิได้ รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริ ษัทตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่
น้ อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจานวนคะแนนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม โดยอาจกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
เป็ นจานวนที่แน่นอนหรื อวางเป็ นหลักเกณฑ์เฉพาะและจะกาหนดไว้ เป็ นคราวๆ หรื อให้ มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็ นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี ้ กรรมการบริ ษัทมีสิทธิได้ รับเบี ้ยเลี ้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบ
ของบริ ษัท
ข้ อความในวรรคหนึง่ จะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังจากพนั
้
กงานหรื อลูกจ้ างของบริ ษัท ในอันที่
จะได้ รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็ นพนักงานหรื อลูกจ้ างของบริ ษัท
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หมวดที่ 6
การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้ อ 32. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วนั สิ ้นสุดของรอบปี
บัญชีของบริ ษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึง่ ให้ เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ น
การประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สดุ แต่จะเห็นสมควร
ผู้ถือหุ้นซึง่ มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้ า (1/5) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมดหรื
ั้
อผู้ถือหุ้นจานวนไม่น้อยกว่า
ยี่สิบห้ า (25) คน ซึ่งมีห้ ุนนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมดจะเข้
ั้
าชื่อ กันทา
หนังสือขอให้ คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ ต้องระบุเหตุผลในการขอให้ เรี ยก
ประชุมไว้ ให้ ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้ วย ในกรณีเช่นนี ้ คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน
นับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือนันจากผู
้
้ ถือหุ้นดังกล่าว
ข้ อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ คณะกรรมการจัดทาหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่ อง
ที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้ อมด้ วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ ชดั เจนว่าเป็ นเรื่ องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรื อ
เพื่อพิจารณา แล้ วแต่กรณี รวมทังความเห็
้
นของคณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าว และจัดส่งให้ ผ้ ู ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบ
ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทังนี
้ ้ ให้ ลงโฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า
สาม (3) วัน เป็ นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน
ทังนี
้ ้ สถานที่ที่จะใช้ เป็ นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็ นที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่ของบริ ษัท หรื อที่อื่นใด ตามที่คณะกรรมการจะ
กาหนดก็ได้
ข้ อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้ า ( 25) คน หรื อไม่
น้ อ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้ถือ หุ้นทัง้ หมด และต้ อ งมี ห้ ุน นับรวมกัน ได้ ไม่น้อ ยกว่าหนึ่ง ในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้น ที่
จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดจึ
้
งจะครบเป็ นองค์ประชุม ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ วหนึ่ง
(1) ชัว่ โมง จานวนผู้ถือหุ้นซึง่ มาเข้ าร่ วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้
เรี ยกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ ให้ มีการประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้ าการประชุมผู้ถือหุ้นนันมิ
้ ใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือ
หุ้นร้ องขอ ให้ นัดประชุมใหม่ และในกรณี นีใ้ ห้ ส่งหนังสื อนัดประชุมไปยังผู้ถือ หุ้นไม่น้อ ยกว่าเจ็ด ( 7) วัน ก่อ นวันประชุม
ในการประชุมครัง้ หลังนี ้ไม่บงั คับว่าจะต้ องครบองค์ประชุม
ข้ อ 35. ให้ ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่
ได้ ให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุม ถ้ าไม่มีรองประธานกรรมการหรื อมีแต่ ไม่อยู่ในที่ประชุมหรื อไม่สามารถ
ปฏิบตั หิ น้ าที่ได้ ให้ ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมคนใดคนหนึง่ มาเป็ นประธานในที่ประชุมดังกล่าว
ข้ อ 36. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือ หุ้น ให้ ถือ ว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมี ส่วนได้ เสี ยเป็ นพิเศษใน
เรื่ องใด ผู้ถือหุ้นคนนันไม่
้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้ นอกจากการออกเสียงเลือกตังกรรมการ
้
และมติของที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นจะต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
(1) ในกรณี ปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ ามีคะแนนเสียงเท่ากัน
ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด
(2) ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาคัญให้ แก่บุคคลอื่น
(ข) การซื ้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทเอกชน หรื อบริ ษัทมหาชนอื่นมาเป็ นของบริ ษัท

หน้ า 23

บริษทั พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)
Energy Absolute Public Company Limited
89 อาคารเอไอเอ แคปปิ ตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02 248 2488-92, 02 002 3667-9 แฟกซ์ 02 248 2493 ทะเบียนเลขที่ 0107551000061

(ค) การทา แก้ ไข หรื อยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้ เช่ากิจการของบริ ษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาคัญ การมอบหมาย
ให้ บุคคลอื่นใดเข้ าจัดการธุรกิจของบริ ษัท หรื อการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อการแบ่ง
ผลกาไรขาดทุนกัน
(ง) การแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ หรื อข้ อบังคับของบริ ษัท
(จ) การเพิ่มหรื อลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท
(ฉ) การเลิกบริ ษัท
(ช) การออกหุ้นกู้ของบริ ษัท
(ซ) การควบรวมกิจการบริ ษัทกับบริ ษัทอื่น
ข้ อ 37. กิจการที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี พงึ เรี ยกประชุมมีดงั นี ้
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริ ษัทในรอบปี ที่ผ่านมา
(2) พิจารณาอนุมตั งิ บดุลและบัญชีกาไรขาดทุน
(3) พิจารณาอนุมตั จิ ดั สรรกาไร และการจ่ายเงินปันผล
(4) พิจารณาเลือกตังกรรมการใหม่
้
แทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระ และกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
(5) พิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดจานวนค่าสอบบัญชี และ
(6) กิจการอื่นๆ
ข้ อ 41. คณะกรรมการต้ องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี ้ให้ ผ้ ถู ือหุ้น พร้ อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี
(1) สาเนางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนที่ผ้ สู อบบัญชีตรวจสอบแล้ ว พร้ อมทังรายงานการตรวจสอบบั
้
ญชีของผู้สอบบัญชี และ
(2) รายงานประจาปี ของคณะกรรมการ พร้ อมเอกสารประกอบต่างๆ เพื่อประกอบรายงาน
ข้ อ 42. ห้ ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกาไร ในกรณีที่บริ ษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้ จ่ายเงินปั นผล เงินปั น
ผลนันให้
้ แบ่งตามจานวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน โดยการจ่ายเงินปันผลต้ องได้ รับอนุมตั จิ ากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นได้ เป็ นครั ง้ คราว เมื่อเห็นว่าบริ ษัทมีผลกาไรสมควรพอที่จะทา
เช่นนัน้ และเมื่อได้ จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลแล้ ว ให้ รายงานการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการ
ประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
การจ่ายเงินปั นผลให้ กระทาภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วนั ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรื อที่ประชุมคณะกรรมการลงมติแล้ วแต่
กรณี ทัง้ นี ้ ให้ แ จ้ งเป็ น หนังสื อ ไปยังผู้ถื อ หุ้นและให้ ลงโฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายปั นผลนัน้ ในหนังสื อ พิมพ์ เ ป็ นเวลา
ติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้ วย
ข้ อ 43. บริ ษัทต้ องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ส่วนหนึง่ ไว้ เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้ อยละห้ า (5) ของกาไรสุทธิประจาปี หกั ด้ วยยอดเงิน
ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสารองนี ้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน
ข้ อ 44. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็ นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อผู้ดารงตาแหน่งหน้ าที่ใดๆ ของบริ ษัท
ข้ อ 46. ผู้สอบบัญชีมีหน้ าที่เข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัททุกครัง้ ที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกาไรขาดทุน และปั ญหาเกี่ยวกับ
บัญชีของบริ ษัทเพื่อชี ้แจงการตรวจสอบบัญชีตอ่ ผู้ถือหุ้นและให้ บริ ษัทจัดส่งรายงาน และเอกสารทังหมดของบริ
้
ษัทที่ผ้ ถู ือหุ้น
จะพึงได้ รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ นันแก่
้ ผ้ สู อบบัญชีด้วย
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สิ่งที่แนบมาด้ วยลาดับที่ 6
ข้ อปฏิบตั ิสาหรับการเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2564
ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง ข้ อพึงปฏิบตั ิสาหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทจดทะเบียนลงวันที่
19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ บริ ษัทจดทะเบียนถือเป็ นแนวปฏิบตั ิที่ดี ซึง่ จะเป็ นการสร้ างความเชื่อมัน่ ให้ เกิดขึ ้นแก่ผ้ ถู ือหุ้น
ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้ องกับทุกฝ่ าย และเพื่อ ให้ การประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทจดทะเบียนเป็ นไปด้ วยความโปร่ งใส ชอบธรรม และเป็ น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริ ษัทฯ จึงเห็นควรกาหนดให้ มีการตรวจสอบเอกสาร หรื อหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้น หรื อผู้แทนของผู้ถือหุ้น
ที่มีสิทธิเข้ าร่ วมประชุม เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นยึดถือปฏิบตั ิต่อไป ทังนี
้ ้ เนื่องจากผู้ถือหุ้นบางรายอาจยังไม่ค้ นุ เคยกับข้ อพึงปฏิบั ติที่นามาใช้ ในการ
ประชุมผู้ถือหุ้น บริ ษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นเอกสาร หรื อ หลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้น หรื อผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ
เข้ าร่ วมประชุมแต่ละรายตามที่บริ ษัทฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม

เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้ าร่ วมประชุม
บริ ษัทฯ ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นแสดงหลักฐานและปฏิบตั ใิ นการเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี ้
ผู้เข้ าร่ วมประชุม
1. บุคคลธรรมดา
1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย

เอกสารหรือหลักฐาน
 ใบลงทะเบียน (ซึง่ มีแถบ Barcode ปรากฏ)
 บัตรประจาตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรข้ าราชการ

หรื อบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ)
 หากมีการเปลี่ยนชื่อหรื อนามสกุล ให้ แสดงหลักฐานการเปลี่ยนแปลงนันด้
้ วย
1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่ างประเทศ
 ใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้ าว หรื อหนังสือเดินทาง หรื อเอกสารใช้ แทน
หนังสือเดินทางที่ยงั ไม่หมดอายุ
กรณีมอบฉันทะ (ในกรณีของสาเนาเอกสารจะต้ องมีการรับรองสาเนาถูกต้ อง)
 หนังสือมอบฉันทะซึง่ ได้ กรอกข้ อความถูกต้ องครบถ้ วนและลงรายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 สาเนาบัตรประจาตัวของผู้ถือหุ้นหรื อหนังสือเดินทาง (กรณีผ้ มู อบฉันทะเป็ นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ
 บัตรประชาชน ใบขับขี่ หรื อหนังสือเดินทาง (กรณีผ้ รู ับมอบฉันทะเป็ นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ
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2. นิตบิ ุคคล
 ใบลงทะเบียน (ซึง่ มีแถบ Barcode ปรากฏ)
2.1 นิตบิ ุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย  หนังสื อรั บรองนิติบุคคล ออกให้ ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า
หมายเหตุ ในกรณี ของสาเนาเอกสารจะต้ องมีการ
กระทรวงพาณิชย์
รับรองสาเนาถูกต้ องโดยกรรมการผู้มีอานาจลงนาม  บัตรประจาตัวหรื อหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มี
พร้ อมตราประทับบริ ษัท
อานาจลงนามในหนังสือรับรองนิตบิ คุ คล
 หนังสือมอบฉันทะ ซึง่ ได้ กรอกข้ อความถูกต้ องครบถ้ วนและลงลายมือชื่อผู้มอบ
ฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
 หากมีการเปลี่ยนชื่อหรื อนามสกุล ให้ แสดงหลักฐานการเปลี่ยนแปลงนันด้
้ วย
 บัตรประจาตัวหรื อหนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบ
ฉันทะ
2.2 นิตบิ ุคคลที่จดทะเบียนในต่ างประเทศ
 หนังสือรับรองนิตบ
ิ คุ คล
หมายเหตุ ในกรณี ของสาเนาเอกสารจะต้ องมีการ  บัตรประจาตัวหรื อหนังสือเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการ
รับรองสาเนาถูกต้ องโดยกรรมการผู้มีอานาจลงนาม
ผู้มีอานาจในหนังสือรับรองนิตบิ คุ คล
พร้ อมตราประทับ บริ ษั ท และหากเป็ น เอกสารที่  หนัง สื อ มอบฉัน ทะ ซึ่ง ได้ ก รอกข้ อ ความถูก ต้ อ งครบถ้ ว นและลงลายมื อ ชื่ อ
จัดทาขึ ้นในต่างประเทศ ควรมีการรับรองลายมือชื่อ
ผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
โดยโนตารี พับลิค
 หากมีการเปลี่ยนชื่อหรื อนามสกุล ให้ แสดงหลักฐานการเปลี่ยนแปลงนันด้
้ วย
 บัตรประจาตัวหรื อหนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบ
ฉันทะ
กรณีมอบฉันทะ (ในกรณีของสาเนาเอกสารจะต้ องมีการรับรองสาเนาถูกต้ อง)
 หนังสือมอบฉันทะซึง่ ได้ กรอกข้ อความถูกต้ องครบถ้ วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 สาเนาหนังสือรับรองและลงลายมือชื่อรับรองโดยผู้มีอานาจของนิตบ
ิ คุ ลของผู้มอบฉันทะ
 บัตรประชาชน หรื อบัตรข้ าราชการ หรื อใบอนุญาตขับขี่ของผู้รับมอบฉันทะ

การมอบฉันทะและวิธีการมอบฉันทะ
การมอบฉันทะและหนังสือมอบฉันทะ
ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า เรื่ อง กาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2550 ได้ กาหนดแบบ
ของหนังสือมอบฉันทะในการประชุมผู้จองหุ้น และการประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทมหาชนจากัดไว้ 3 แบบ โดยให้ ใช้ แบบหนึง่ แบบใดที่ได้ แนบ
มาพร้ อมหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้แล้ ว คือ
แบบ
แบบ ก.
แบบ ข.
แบบ ค.

รายละเอียด
หนังสือมอบฉันทะแบบทัว่ ไป ซึง่ เป็ นแบบที่ง่ายไม่ซบั ซ้ อน
หนังสือมอบฉันทะที่กาหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่
ละเอียดชัดเจนตายตัว
เฉพาะกรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและ
ดูแลหุ้น
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วิธีการมอบฉันทะให้ บุคคลอื่นเป็ นผู้รับมอบฉันทะ
 ผู้ถือหุ้นจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้น
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
 ผู้ถือหุ้นโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะให้ ถกู ต้ องครบถ้ วน
 ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาทลงในหนังสือมอบฉันทะ พร้ อมทังขี
้ ดฆ่าลงวันที่ที่ทาหนังสื อมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ ถูกต้ องและมีผลผูกพัน
ทางกฎหมาย
 ส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริ งพร้ อมปิ ดอากรแสตมป์ และเอกสารประกอบมาทางไปรษณี ย์ลงทะเบียน ตามชื่อ - ที่อยู่ ของบริ ษัทฯ
โดยจ่าหน้ าซองถึง

เลขานุการบริษัท : บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 89 อาคารเอไอเอ แคปปิ ตอล เซ็นเตอร์ ชัน้ 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพฯ 10400
 หากผู้รับมอบฉันทะมาด้ วยตนเอง ต้ องนาหนังสือมอบฉันทะไปยื่นต่อเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ ณ สถานที่ประชุมเพื่อลงทะเบียนอย่าง
น้ อยล่วงหน้ า 1 ชัว่ โมงก่อนการเริ่ มประชุม เพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ ได้ มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ ทนั เวลาเริ่ มประชุม
หมายเหตุ บริ ษัท พลังงานบริ สทุ ธิ์ จากัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการอนุญาตให้ เฉพาะผู้มีเอกสารถูกต้ องและครบถ้ วนเข้ าร่ วมประชุมเท่านัน้
การลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุม
เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ จะเริ่ มรับลงทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันประชุม ณ สถานที่ประชุมล่วงหน้ าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่าสองชัว่ โมง หรื อตังแต่
้
เวลา 12.00 นาฬิกา จนถึงกาหนดเวลาเริ่ มประชุม
สถานที่ประชุม : ณ ห้ องประชุมวิภาวดี บอลรู ม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้ าว กรุ งเทพฯ
เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ 10900
การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง
บริ ษัทฯ จะจัดเตรี ยม “บัตรลงคะแนนเสียง” ไว้ ให้ ผ้ ถู ือหุ้น ณ จุดลงทะเบียนบริ เวณทางเข้ าห้ องประชุมเพื่อผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะใช้ ระบุ
ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงตามวาระการประชุม
หลักเกณฑ์ การลงคะแนนเสียง
การออกเสียงลงคะแนน จะกระทาโดยเปิ ดเผย โดยประธานที่ประชุมจะเป็ นผู้เสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะ
สอบถามทีละวาระในที่ประชุมว่า มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใด เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ให้ ผ้ ถู ือหุ้นระบุในบัตรลงคะแนนที่แจก และชู มือขึ ้น
เพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ เก็บและรวบรวมบัตรทังหมดเพื
้
่อทาการตรวจนับ ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ จดั ให้ มี ที่ปรึ กษากฎหมายร่ วมทาหน้ าที่ตรวจ
รับบัตรและนับคะแนนเสียงในทุกวาระการประชุม
1. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ ประกอบด้ วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี ้
 กรณี ปกติ ให้ คะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่
ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกหนึง่ เสียง เป็ นเสียงชี ้ขาด
 ในกรณีอื่น ซึง่ มีกฎหมาย และ/หรื อข้ อบังคับของบริ ษัทกาหนดไว้ แตกต่างจากกรณีปกติ ให้ ดาเนินการให้ เป็ นไปตามที่กาหนดนัน้
โดยประธานที่ประชุมจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
2. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้ องออกเสียงตามที่ผ้ มู อบฉันทะระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะเท่านัน้
3. ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ ส่วนเสียเป็ นพิเศษในเรื่ องใด ห้ ามมิให้ ออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้ และประธานที่ประชุมอาจเชิญผู้นนออกนอก
ั้
ห้ องประชุมชัว่ คราวได้
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หลักเกณฑ์ การนับคะแนนเสียง
ตามข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 17 กาหนดว่า ผู้ถือหุ้นทุกคนมีเสียงเท่ากับหนึง่ หุ้นต่อหนึง่ เสียง บริ ษัทฯ จะนับคะแนนเสียงที่เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย
และงดออกเสียง ที่ตรวจนับจากบัตรลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระจากคะแนนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะที่เข้ าร่ วมประชุม
และมีสิทธิออกเสียง
ก่อนเริ่ มประชุม ประธานฯ จะแจ้ งให้ ทราบว่า บริ ษัทฯ จะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ โดยวิธีการหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้ วย และงดออก
เสียง ของผู้ถือหุ้น หรื อผู้รับมอบฉันทะ ออกจากหุ้นทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง จากนัน้ ประธานฯ
จะแจ้ งผลการนับคะแนนเสียงให้ ที่ประชุมทราบ
หมายเหตุ บริ ษัทฯ ลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงการประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยระบบ Barcode
การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง
1. ผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนแล้ ว จะได้ รับบัตรลงคะแนนเสียงเป็ นแผ่นพิมพ์สาหรับแต่ละวาระการประชุม โดยแต่ละแผ่น
นันจะระบุ
้
ชื่อผู้ถือหุ้นและสิทธิออกเสียง โดยถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจะต้ องใช้ บตั รหลักฐานกา รออก
เสียงลงคะแนนนี ้ให้ ถกู ต้ องตรงกับวาระ
2. สาหรับวาระที่ 9 พิจารณาและเลือกตังกรรมการที
้
่ต้องออกตามวาระกลับเข้ าดารงตาแหน่งอีกวาระ จะใช้ บตั รลงคะแนนเสียงซึง่ ระบุชื่อ
กรรมการ / บุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการ แยกต่างหากจากกัน เพื่อให้ พิจารณาเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
3. สาหรับการทาเครื่ องหมายลงบนบัตรลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียงในแต่
ละวาระ โดยให้ ผ้ ถู ือหุ้นทาเครื่ องหมายถูก (✓) หรื อ กากบาท () อย่างใดอย่างหนึ่งลงในช่องที่เป็ นความประสงค์ของท่านเพียงช่อง
เดียวเท่านัน้
บัตรเสีย
บัต รหลัก ฐานการออกเสี ย งลงคะแนนที่ มี ก ารกาเครื่ อ งหมายอื่ นนอกจากเครื่ อ งหมายถูก (✓) หรื อ กากบาท ( ) เพี ย งหนึ่ง
เครื่ องหมาย หรื อมากกว่าหนึง่ ช่อง หรื อ เป็ นการออกเสียงลงคะแนนไม่ตรงกับวาระที่กาลังพิจารณา จะถือเป็ นบัตรเสีย

4. การออกเสียงลงคะแนนจะกระทาโดยเปิ ดเผย โดยประธานในที่ประชุม หรื อผู้ที่ดาเนิ นการประชุมแทนอยู่ในระหว่างนัน้
จะขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่งดออกเสียง หรื อไม่เห็นด้ วย ชูมือขึ ้น และส่งบัตรลงคะแนนเสียงที่ทาเครื่ องหมายแล้ ว และถูกต้ องตรงกับ
วาระที่กาลังพิจารณาให้ แก่เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ
5. เมื่อเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ ทาการรวบรวมบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง หรื อไม่เห็นด้ วย เสร็ จแล้ ว จะทาการ
นับคะแนนและแสดงผลสรุ ปคะแนนเสียงในที่ประชุม โดยประธานที่ประชุมหรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมายจะเป็ นผู้สรุ ปผลการ
ลงคะแนนต่อที่ประชุมของแต่ละวาระ
6. ผู้ถือหุ้นที่มาเข้ าประชุมจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเฉพาะวาระที่เข้ าประชุมเท่านัน้ สาหรับท่านผู้ถือหุ้นที่กลับไปก่อนการ
ประชุมสิ ้นสุดนัน้ จะไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเฉพาะวาระที่ยงั มิได้ พิจารณา
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ขัน้ ตอนการเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2564
บริษัท พลังงำนบริสุทธิ์ จำกัด (มหำชน)
กำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
23 เมษำยน 2564 เวลำ 14.00 น.

ประชุม แบบ E-AGM

มำประชุม ณ สถำนที่จัดประชุม
ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ

ผ่านระบบแอปพลิเคชั่น IR Plus AGM

เข้าจุดคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิ

ติดตั้งแอปพลิเคชั่น IR Plus AGM

ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID–19

ค้นหาจาก Google Play Store หรือ App Store

แสดงบัตรประชำชน / หนังสือมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ทำ KYC
ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ทาการยืนยันตัวตน (KYC)
เปิดระบบตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.
และจะปิดระบบในวันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 18.00 น.

ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ
แสดงบัตรประชาชน/หนังสือมอบฉันทะ
ณ จุดตรวจเอกสาร

ลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุมผ่ำนระบบ E-AGM

ลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุมด้วยระบบบำร์โค้ด








ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
ด้วยระบบบาร์โค้ดที่ปรากฏบนหนังสือเชิญ
ณ จุดลงทะเบียน
ในวันที่ 23 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 12.00 น
(2 ชั่วโมงก่อนเริ่มการประชุม)





ผูถ
้ ือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
โดยสแกนบาร์โค้ดที่ปรากฏบนหนังสือเชิญ
เปิดระบบให้ลงทะเบียน ในวันที่ 23 เมษายน 2564
ตั้งแต่เวลา 12.00 น (2 ชั่วโมงก่อนเริ่มการประชุม)
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
https://www.energyabsolute.co.th/images/meeti
ng/app/IR_PLUS_AGM_Manual_TH.pdf

เริ่มกำรประชุม เวลำ 14.00 น

ดาเนินการประชุม ตามลาดับวาระการประชุม
ออกเสียงลงคะแนน
โดยใช้บัตร Vote
ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ

ลงคะแนนผ่ำนแอปพลิเคชั่น
IR Plus AGM

ลงคะแนนเสียง/นับคะแนนเสียง

ผูถ
้ ือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ
ลงคะแนนเสียงผ่านแอปพลิเคชั่น

ลงคะแนนเสียงโดยใช้บัตร Vote

IR Plus AGM

สรุปผลการลงคะแนนเสียงต่อที่ประชุม
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สิ่งที่แนบมาด้ วยลาดับที่ 7
ข้ อมูลกรรมการอิสระของบริษัทซึ่งผู้ถอื หุ้นสามารถแต่ งตัง้ ให้ รับมอบฉันทะ

ชื่อ – สกุล

อายุ

ตาแหน่ ง

ที่อยู่

กรรมการอิสระ
 ประธานกรรมการตรวจสอบ
 ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ยง
 กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
 กรรมการบรรษัทภิบาล

บมจ. พลังงานบริ สทุ ธิ์
89 อาคารเอไอเอ
แคปปิ ตอล เซ็นเตอร์
ชัน้ 16 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพฯ 10400
บมจ. พลังงานบริ สทุ ธิ์
89 อาคารเอไอเอ
แคปปิ ตอล เซ็นเตอร์
ชัน้ 16 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพฯ 10400

1. พล.อ.อ.ชัยนันท์ ธรรมสุจริต

71



2. ม.ร.ว.บวรฉัตร ฉัตรชัย

60



กรรมการอิสระ
 กรรมการตรวจสอบ
 ประธานกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน
 ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
 กรรมการบริ หารความเสี่ยง

หมายเหตุ: รายละเอียดประวัตกิ รรมการอิสระ ทัง้ 2 ท่าน ปรากฏในรายงานประจาปี 2563
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การมีส่วนได้ เสียในวาระ
ที่เสนอในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
2564
ไม่มีสว่ นได้ เสีย
ในวาระที่ 1 - 10

ไม่มีสว่ นได้ เสีย
ในวาระที่ 1 - 10
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สิ่งที่แนบมาด้ วยลาดับที่ 8
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค.



สิง่ ที่แนบมาด้ วยลาดับที่ 8.1 หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
สิง่ ที่แนบมาด้ วยลาดับที่ 8.2 หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.



สิง่ ที่แนบมาด้ วยลาดับที่ 8.3 หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

เป็ นหนังสือมอบฉันทะแบบทัว่ ไป ซึง่ เป็ นแบบที่ง่ายไม่ซบั ซ้ อน
เป็ นหนังสือมอบฉันทะที่กาหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะ
ที่ละเอียด ชัดเจน
เป็ นแบบที่ใช้ เฉพาะกรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศ และ
แต่งตังคั
้ สโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝาก
และดูแลหุ้น
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บริษทั พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)
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สิง่ ที่แนบมาด้ วยลาดับที่ 8.1

อากรแสตมป์
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
เขียนที่...........................................................................
วันที่..............เดือน.................................พ.ศ.................
สัญชาติ
.
ถนน
ตาบล/แขวง
.
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
.
พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)
.
หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
เสียง ดังนี ้
หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
เสียง
หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
เสียง

(1) ข้ าพเจ้ า
อยู่บ้านเลขที่
อาเภอ/เขต
(2) เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
โดยถือหุ้นจานวนทังสิ
้ ้นรวม
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ
(3) ขอมอบฉันทะให้
(1)
อายุ
ปี
อยู่บ้านเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
.
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์..................................หรื อ
(2)
อายุ
ปี
อยู่บ้านเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
.
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์..................................หรื อ
(3)
อายุ
ปี
อยู่บ้านเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
.
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
.
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนข้ าพเจ้ าเพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2564 ในวันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องประชุมวิภาวดี บอลรู ม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัล พลาซา
ลาดพร้ าว กรุ งเทพฯ เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ 10900 หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะกระทาไปในการประชุมนัน้ ให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ
ผู้มอบฉันทะ
(
)
ลงชื่อ
ผู้รับมอบฉันทะ
(
)
ลงชื่อ.............................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(
)
ลงชื่อ.............................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(
)
หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบ
ฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

หน้ า 1/1

บริษทั พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)
Energy Absolute Public Company Limited
89 อาคารเอไอเอ แคปปิ ตอล เซ็นเตอร์ ชั้น16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพฯ 10400
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สิง่ ที่แนบมาด้ วยลาดับที่ 8.2

อากรแสตมป์
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

20 บาท

เขียนที่...........................................................................
วันที่..............เดือน.................................พ.ศ.................
(1) ข้ าพเจ้ า
อยู่บ้านเลขที่

ถนน

อาเภอ/เขต

จังหวัด

(2) เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท

สัญชาติ

.

ตาบล/แขวง

.

รหัสไปรษณีย์

.
.

พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจานวนทังสิ
้ ้นรวม

หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ

เสียง ดังนี ้

หุ้นสามัญ

หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ

เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ

หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ

เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้
 (1)

อายุ

อยู่บ้านเลขที่

ถนน

อาเภอ/เขต

จังหวัด

ตาบล/แขวง

.

รหัสไปรษณีย์..................................หรื อ

 (2)
อยู่บ้านเลขที่

พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริ ต
อายุ
บริ ษัท พลังงานบริ สทุ ธิ์ จากัด (มหาชน) เลขที่ 89 อาคารเอไอเอ แคปปิ ตอล เซ็นเตอร์ ชัน้ 16

ถนน รัชดาภิเษก

ตาบล/แขวง ดินแดง อาเภอ/เขต

ดินแดง จังหวัด กรุ งเทพมหานคร

 (3)
อยู่บ้านเลขที่

ตาบล/แขวง ดินแดง อาเภอ/เขต

ดินแดง จังหวัด กรุ งเทพมหานคร

71

ปี
.

รหัสไปรษณีย์ 10400

หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชัย
อายุ
บริ ษัท พลังงานบริ สทุ ธิ์ จากัด (มหาชน) เลขที่ 89 อาคารเอไอเอ แคปปิ ตอล เซ็นเตอร์ ชัน้ 16

ถนน รัชดาภิเษก

ปี

60

รหัสไปรษณีย์ 10400

หรื อ
ปี
.
.

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนข้ าพเจ้ าเพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2564 ในวันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องประชุมวิภาวดี บอลรู ม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัล พลาซา
ลาดพร้ าว กรุ งเทพฯ เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ 10900 หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
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บริษทั พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)
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(4) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
 วาระที่ 1
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
- วาระที่ 2
พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทสาหรับปี 2563 และ
รายงานประจาปี 2563 ของบริษัทฯ
- เนื่องจากเป็ นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้  วาระที่ 3
พิจารณาและอนุมัตงิ บการเงินสาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ซึ่งผ่ านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ ว
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
 วาระที่ 4
พิจารณายกเลิกวงเงินหุ้นกู้ท่ เี หลือและยังไม่ ได้ ออกเสนอขาย จานวน 12,800 ล้ านบาท
ซึ่งได้ รับอนุมัตจิ ากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2563
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
 วาระที่ 5
พิจารณาและอนุมัตกิ ารออกและเสนอขายหุ้นกู้ (ใหม่ ) ในวงเงินไม่ เกิน 20,000 ล้ านบาท
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
 วาระที่ 6
พิจารณาและอนุมัตกิ ารจัดสรรกาไรสุทธิสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2563
และการจ่ ายเงินปั นผลประจาปี 2563
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
 วาระที่ 7
พิจารณาอนุมัตกิ ารแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์ สนธิข้อ 3. (วัตถุประสงค์ ) เพื่อให้ สอดคล้ อง
กับการเพิ่มวัตถุประสงค์ ของบริษัท
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
 วาระที่ 8
พิจารณาและอนุมัตกิ าหนดค่ าตอบแทนกรรมการบริษัท สาหรับปี 2564
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง

หน้ า 2/4

บริษทั พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)
Energy Absolute Public Company Limited
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วาระที่ 9



วาระที่ 10

พิจารณาและเลือกตัง้ กรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้ าดารงตาแหน่ งอีกวาระ
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 การเลือกตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ด
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
 การเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
ชื่อกรรมการ
นายอมร ทรัพย์ทวีกลุ
.
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ
นายสุธรรม ส่งศิริ
.
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ
นายสมบูรณ์ อาหุนยั
.
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าสอบบัญชีสาหรับระยะเวลาบัญชีประจาปี 2564
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ ให้ ถือว่าการลงคะแนนเสียง
นันไม่
้ ถกู ต้ องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหุ้น
(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไม่ชดั เจน หรื อในกรณีที่ที่ประชุม
มีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุข้างต้ น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้ อเท็จจริ งประการใด
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทาในการประชุม เว้ นแต่กรณีที่ผ้ รู ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้ าระบุในหนังสือ
มอบฉันทะ ให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ
ผู้มอบฉันทะ
(
)
ลงชื่อ
ผู้รับมอบฉันทะ
(
)
ลงชื่อ.............................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(
)
ลงชื่อ.............................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(
)
หมายเหตุ
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตังกรรมการสามารถเลื
้
อกตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ดหรื อเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
3. ในกรณี ที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ ข้างต้ น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบประจาต่อแบบ
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
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ใบประจาต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของ บริ ษัท พลังงานบริ สทุ ธิ์ จากัด (มหาชน)
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 ในวันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องประชุมวิภาวดี บอลรู ม โรงแรมเซ็นทารา
แกรนด์ แอท เซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้ าว กรุ งเทพฯ เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ 10900 หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา
และสถานที่ อื่นด้ วย

_________________________________________________________________________________________________________
 วาระที่

เรื่ อง

.

 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 วาระที่

 ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง

เรื่ อง

.

 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 วาระที่

 ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง

เรื่ อง

.

 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 วาระที่

 ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง

เรื่ อง

.

 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 วาระที่

 ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง

เรื่ อง พิจารณาและเลือกตังกรรมการที
้
่ต้องออกตามวาระกลับเข้ าดารงตาแหน่งอีกวาระ (ต่อ)
ชื่อกรรมการ
 เห็นด้ วย

.
 ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ
 เห็นด้ วย

.
 ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ
 เห็นด้ วย

.
 ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ
 เห็นด้ วย

.
 ไม่เห็นด้ วย
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สิง่ ที่แนบมาด้ วยลาดับที่ 8.3

อากรแสตมป์

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
(แบบที่ใช้ เฉพาะกรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตังให้
้ คสั โตเดียน (Custodian)

20 บาท

ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
เขียนที่...........................................................................
วันที่..............เดือน.................................พ.ศ..................
(1) ข้ าพเจ้ า
อยู่บ้านเลขที่

ถนน

อาเภอ/เขต

จังหวัด

สัญชาติ

.

ตาบล/แขวง

.

รหัสไปรษณีย์

.

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้ กบั
ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)

.
.

โดยถือหุ้นจานวนทังสิ
้ ้นรวม

หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ

เสียง ดังนี ้

หุ้นสามัญ

หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ

เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ

หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ

เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้
 (1)

อายุ

อยู่บ้านเลขที่

ถนน

อาเภอ/เขต

จังหวัด

ตาบล/แขวง

.

รหัสไปรษณีย์...............................หรื อ

 (2)

พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริ ต
อายุ
บริ ษัท พลังงานบริ สทุ ธิ์ จากัด (มหาชน) เลขที่ 89 อาคารเอไอเอ แคปปิ ตอล เซ็นเตอร์ ชัน้ 16

อยู่บ้านเลขที่

ถนน รัชดาภิเษก ตาบล/แขวง ดินแดง อาเภอ/เขต

หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชัย
อายุ
บริ ษัท พลังงานบริ สทุ ธิ์ จากัด (มหาชน) เลขที่ 89 อาคารเอไอเอ แคปปิ ตอล เซ็นเตอร์ ชัน้ 16

ถนน รัชดาภิเษก

71

ปี
.

ดินแดง จังหวัด กรุ งเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400

 (3)

อยู่บ้านเลขที่

ปี

ตาบล/แขวง ดินแดง อาเภอ/เขต

ดินแดง จังหวัด กรุ งเทพมหานคร

60

หรื อ
ปี
.

รหัสไปรษณีย์ 10400

.

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนข้ าพเจ้ าเพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2564 ในวันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องประชุมวิภาวดี บอลรู ม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัล พลาซา
ลาดพร้ าว กรุ งเทพฯ เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ 10900 หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น
(3) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครัง้ นี ้ ดังนี ้


มอบฉันทะตามจานวนหุ้นทังหมดที
้
่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้



มอบฉันทะบางส่วน คือ


หุ้นสามัญ

หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

เสียง



หุ้นบุริมสิทธิ

หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ทงหมด
ั้

เสียง
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(4) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
 วาระที่ 1
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
เสียง  ไม่เห็นด้ วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
วาระที่ 2
พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทสาหรับปี 2563 และ
รายงานประจาปี 2563 ของบริษัทฯ
- เนื่องจากเป็ นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้  วาระที่ 3
พิจารณาและอนุมัตงิ บการเงินสาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ซึ่งผ่ านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ ว
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
เสียง  ไม่เห็นด้ วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
 วาระที่ 4
พิจารณายกเลิกวงเงินหุ้นกู้ท่ เี หลือและยังไม่ ได้ ออกเสนอขาย จานวน 12,800 ล้ านบาท
ซึ่งได้ รับอนุมัตจิ ากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2563
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
เสียง  ไม่เห็นด้ วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
 วาระที่ 5
พิจารณาและอนุมัตกิ ารออกและเสนอขายหุ้นกู้ (ใหม่ ) ในวงเงินไม่ เกิน 20,000 ล้ านบาท
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
เสียง  ไม่เห็นด้ วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
 วาระที่ 6
พิจารณาและอนุมัตกิ ารจัดสรรกาไรสุทธิสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2563
และการจ่ ายเงินปั นผลประจาปี 2563
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
เสียง  ไม่เห็นด้ วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
 วาระที่ 7
พิจารณาอนุมัตกิ ารแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์ สนธิข้อ 3. (วัตถุประสงค์ ) เพื่อให้ สอดคล้ อง
กับการเพิ่มวัตถุท่ ปี ระสงค์ ของบริษัท
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
เสียง  ไม่เห็นด้ วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
 วาระที่ 8
พิจารณาและอนุมัตกิ าหนดค่ าตอบแทนกรรมการบริษัท สาหรับปี 2564
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
เสียง  ไม่เห็นด้ วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
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วาระที่ 9

วาระที่ 10

พิจารณาและเลือกตัง้ กรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้ าดารงตาแหน่ งอีกวาระ
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 การเลือกตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ด
 เห็นด้ วย
เสียง  ไม่เห็นด้ วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
 การเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
ชื่อกรรมการ
นายอมร ทรัพย์ทวีกลุ
.
 เห็นด้ วย
เสียง  ไม่เห็นด้ วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
ชื่อกรรมการ
นายสุธรรม ส่งศิริ
.
 เห็นด้ วย
เสียง  ไม่เห็นด้ วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
ชื่อกรรมการ
นายสมบูรณ์ อาหุนยั
.
 เห็นด้ วย
เสียง  ไม่เห็นด้ วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าสอบบัญชีสาหรับระยะเวลาบัญชีประจาปี 2564
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
เสียง  ไม่เห็นด้ วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ ให้ ถือว่าการลงคะแนนเสียง
นันไม่
้ ถกู ต้ องและไม่ถือเป็ นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไม่ชดั เจน หรื อในกรณีที่ที่ประชุมมี
การพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุข้างต้ น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้ อ เท็จจริ งประการใด
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทาในการประชุม เว้ นแต่กรณีที่ผ้ รู ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้ าระบุในหนังสือมอบฉันทะ
ให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ
ผู้มอบฉันทะ
(
)
ลงชื่อ
ผู้รับมอบฉันทะ
(
)
ลงชื่อ.............................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(
)
ลงชื่อ.............................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(
)
หมายเหตุ
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี ้ใช้ เฉพาะกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั ้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้ เท่านั ้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้ อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
(1) หนังสือมอบอานาจจากผู้ถือหุ้นให้ คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผู้ดาเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้ รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ั บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจานวน หุ้นให้ ผ้ รู ั บมอบฉันทะหลายคนเพื่อ แยกการ
ลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั ้งกรรมการสามารถเลือกตั ้งกรรมการทั ้งชุดหรื อเลือกตั ้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ ข้างต้ น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
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ใบประจาต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของ บริ ษัท พลังงานบริ สทุ ธิ์ จากัด (มหาชน)
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 ในวันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องประชุมวิภาวดี บอลรู ม โรงแรมเซ็นทารา
แกรนด์ แอท เซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้ าว กรุ งเทพฯ เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ 10900 หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา
และสถานที่ อื่นด้ วย

_______________________________________________________________________________________________________
 วาระที่

เรื่ อง

.

 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 วาระที่

เสียง

 ไม่เห็นด้ วย

เสียง

 งดออกเสียง

เสียง

เรื่ อง

.

 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 วาระที่

เสียง

 ไม่เห็นด้ วย

เสียง

 งดออกเสียง

เสียง

เรื่ อง

.

 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 วาระที่

เสียง

 ไม่เห็นด้ วย

เสียง

 งดออกเสียง

เสียง

เรื่ อง

.

 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 วาระที่

เสียง

 ไม่เห็นด้ วย

เสียง

 งดออกเสียง

เสียง

เรื่ อง พิจารณาและเลือกตังกรรมการที
้
่ต้องออกตามวาระกลับเข้ าดารงตาแหน่งอีกวาระ (ต่อ)
ชื่อกรรมการ
 เห็นด้ วย

.
เสียง

 ไม่เห็นด้ วย

เสียง

 งดออกเสียง

เสียง

ชื่อกรรมการ
 เห็นด้ วย

.
เสียง

 ไม่เห็นด้ วย

เสียง

 งดออกเสียง

เสียง

ชื่อกรรมการ
 เห็นด้ วย

.
เสียง

 ไม่เห็นด้ วย

เสียง

 งดออกเสียง

เสียง

ชื่อกรรมการ
 เห็นด้ วย

.
เสียง

 ไม่เห็นด้ วย
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เสียง
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สิ่งที่แนบมาด้ วยลาดับที่ 9
แผนที่สถานที่จดั ประชุม
ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้ าว กรุ งเทพฯ
เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ 10900

รถไฟฟ้ า BTS

การเดินทาง
ณ สถานีห้าแยกลาดพร้ าว ทางออก 1, 3

รถไฟฟ้ า MRT

ณ สถานีพหลโยธิน ทางออก 3

รถโดยสารสาธารณะ

สาย 8, 39, 34, 44, 59, 63, 69, 92, 122, 107, 136, 145, 503, 529, ปอ.44, ปอ.510, ปอ.529
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สิ่งที่แนบมาด้ วยลาดับที่ 10
- ข้ อกาหนดการเข้ าร่ วมประชุม แบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และ
- คู่มือการใช้ งาน “Mobile Application IR Plus AGM” / วีดีโอแนะนาการลงทะเบียนและการใช้ งาน
(โดยการสแกน QR Code)
ข้ อกาหนดการเข้ าร่ วมประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
บริ ษัทฯ เพิ่มช่องทางการเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 แบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพื่ออานวยความสะดวกให้ ผ้ ถู ือหุ้น /
ผู้รับมอบฉันทะ สามารถเข้ าร่ วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และออกเสียงลงคะแนนในระบบ E-Voting (E-AGM) ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
กับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์กาหนด ดังนัน้ ก่อนที่ท่านจะลงทะเบียนเข้ าร่ วมการประชุมแบบ E-AGM ผ่านระบบแอปพลิเคชั่น
IR Plus AGM ดังกล่าว กรุ ณาอ่านข้ อกาหนด ทาความเข้ าใจ และยอมรับ ข้ อกาหนดต่อไปนี ้ รวมทังคู
้ ่มือการใช้ งาน Mobile Application
IR Plus AGM ซึง่ สามารถสแกน QR Code ที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 ของบริ ษัทฯ
1. ท่ านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ โปรดทราบ
1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ าร่ วมประชุม คือผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ที่ปรากฏชื่อในวันที่ 15 มีนาคม 2564 ซึง่ เป็ นวันกาหนดสิทธิของผู้ถือหุ้น
เพื่อเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (Record Date) ตามที่ได้ กาหนดและประกาศในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เท่านัน้
1.2 เพื่อให้ การประชุมดาเนินไปอย่างราบรื่ น เมื่อท่านประสงค์จะร่ วมประชุมแบบ E-AGM โดยได้ ลงทะเบียนเข้ าร่ วมการประชุมแบบ
E-AGM และได้ รับคายืนยันเข้ าร่ วมประชุมแบบ E-AGM จากระบบแล้ ว การลงคะแนนเสียงของท่านจะต้ องดาเนินการผ่านระบบ
แอปพลิเคชัน่ IR Plus AGM เท่านัน้
2. การติดตัง้ แอปพลิเคชั่น IR Plus AGM และทาการยืนยันตัวตน (KYC)
2.1 ติดตัง้ แอปพลิเคชั่น IR Plus AGM
บริ ษัทฯ จัดให้ มีช่องทางการประชุมผ่านระบบแอปพลิเคชัน่ IR Plus AGM ซึง่ ท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ที่ประสงค์จะเข้ าร่ วม
ประชุมผ่านระบบแอปพลิเคชั่น IR Plus AGM ดังกล่าว สามารถติดตังแอปพลิ
้
เคชั่นได้ โดยค้ นหาชื่อ IR Plus AGM ได้ ผ่าน
Google Play Store สาหรับระบบ Android และ App Store สาหรับระบบ iOS
2.2 ทาการยืนยันตัวตน (KYC)
ก่อนการเข้ าร่ วมการประชุมแบบ E-AGM ท่านผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ (กรณี มีการมอบฉันทะ) จะต้ อง ดาเนินการยืนยัน
ตัวตน (KYC) ผ่ านระบบแอปพลิเคชั่น IR Plus AGM ที่ได้ ดาเนินการติดตังตามข้
้
อ 2.1 โดยทาการกรอกข้ อมูลส่วนบุคคล
ตามที่ปรากฏบนหน้ าจอให้ ครบถ้ วนถูกต้ อง และจัดเตรี ยมเอกสารต่างๆ ตามที่กาหนดในแอปพลิเคชัน่ IR Plus AGM ได้ แก่
บัตรประชาชน หรื อ สาเนาบัตรประชาชนและหนังสือมอบฉันทะ (กรณี มีการมอบฉันทะ) หนังสือเชิญประชุม ให้ ครบถ้ วน และ
ถ่ายภาพยืนยันตัวตนตามที่แอปพลิเคชัน่ IR Plus AGM กาหนด จากนันระบบจะน
้
าส่งรหัส One Time Password (“OTP”) ไปยัง
หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ผ้ ถู ือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ได้ ให้ ไว้ ในระบบ เพื่อเป็ นการยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น / ผู้รับ มอบฉันทะ
ในการประชุมแบบ E-AGM ระบบแอปพลิเคชัน่ IR Plus AGM จะเปิ ดระบบให้ ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ทา KYC โดยเริ่ ม
ตังแต่
้ วนั ที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. และจะปิ ดระบบให้ ทา KYC ในวันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 18.00 น. เพื่อให้ พร้ อม
ในการลงทะเบียนเข้ าร่ วมการประชุมในวันประชุม
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2.3 ตรวจสอบความถูกต้ องของข้ อมูลและเอกสารผ่ านแอปพลิเคชั่น IR Plus AGM
ท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ตกลงและรับทราบว่า บริ ษัทฯ มี สิทธิในการตรวจสอบความถูกต้ องแท้ จริ งและความสมบูรณ์ ของ
ข้ อมูลและเอกสารที่ท่านได้ ให้ ไว้ ตามข้ อ 2.2 ในกรณีที่บริ ษัทฯ ได้ ตรวจสอบเอกสารและข้ อมูลที่ท่านได้ ให้ ไว้ ตามข้ อ 2.2 ข้ างต้ น
แล้ วพบว่า เอกสารและข้ อมูลดังกล่าวนัน้ ถูกต้ องแท้ จริ งและสมบูรณ์ บริ ษัทฯ จะทาการอนุมตั ิและแจ้ งผลการยืนยันตัวตนสาเร็ จ
ผ่านแอปพลิเคชัน่ IR Plus AGM เพื่อให้ ท่านตังรหั
้ สผ่าน (Pin Code) สาหรับการเข้ าร่ วมการประชุมผ่านแอปพลิเคชัน่ IR Plus AGM
ด้ วยตนเอง เพื่อความปลอดภัยของข้ อมูลส่วนบุคคล และเพื่อรักษาสิทธิของท่าน โปรดเก็บรักษารหัสผ่าน (Pin Code) ดังกล่าว
เป็ นความลับและไม่เปิ ดเผยให้ แก่บคุ คลอื่น
กรณีบริ ษัทฯ ตรวจสอบข้ อมูลแล้ วพบว่าข้ อมูลไม่ถกู ต้ อง ไม่สมบูรณ์ หรื อเป็ นเท็จ บริ ษัทฯ จะดาเนินการขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อเป็ น
การยืนยันตัวตนหรื อความถูกต้ อง หรื ออาจดาเนินการปฏิเสธการลงทะเบียน แล้ วแต่กรณี ซึ่งในการปฏิเสธดังกล่าว ผู้ถือหุ้น /
ผู้รับมอบฉันทะ สามารถดาเนินการ การยืนยันสิทธิในการเข้ าร่ วมประชุมผ่ านแอปพลิเคชัน่ IR Plus AGM ได้ แต่ไม่ตดั สิทธิท่าน
ในการเข้ าร่ วมประชุม ณ สถานที่จดั การประชุม
3. การเข้ าร่ วมประชุมและการลงมติผ่านระบบแอปพลิเคชั่น IR Plus AGM
3.1 เมื่อได้ ดาเนินการทา KYC และผู้ถือหุ้นได้ ตงรหั
ั ้ สผ่าน (Pin Code) ด้ วยตนเอง ตามข้ อ 2.3 แล้ ว ท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ
สามารถเข้ าร่ วมการประชุมผ่านแอปพลิเคชัน่ IR Plus AGM ได้ โดยสแกนบาร์ โค้ ดที่ปรากฏบนหนังสือเชิญประชุมซึง่ นายทะเบียน
หลักทรัพย์ (บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย จากัด : TSD) ได้ ดาเนินการจัดส่งให้ ท่าน หรื อท่านสามารถกรอกเลข
บัตรประจาตัวประชาชนในชื่อผู้ใช้ งาน และกรอกรหัสผ่าน Pin Code
3.2 สิทธิในการเข้ าร่ วมประชุม และลงมติในการประชุม ผ่านระบบแอปพลิเคชัน่ IR Plus AGM เป็ นสิทธิเฉพาะตัวของท่านผู้ถือหุ้น
ดังนัน้ ชื่อผู้ใช้ งาน (Username) หนึง่ ชื่อ จะไม่ สามารถใช้ เข้ าสู่ระบบ (log-in) IR Plus AGM เพื่อเข้ าประชุมในเวลาเดียวกัน
ในหลายอุป กรณ์ พร้ อมๆ กั นได้ ดังนัน้ ท่านผู้ถือ หุ้น / ผู้รั บมอบฉันทะ จะต้ อ งใช้ ชื่อผู้ใช้ งาน (Username) และรหัสผ่าน
(Pin Code) เพื่อเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเองเท่านัน้ และจะไม่มอบหมายชื่อผู้ใช้ งาน (Username) และรหัสผ่าน (Pin Code) ให้ กบั
บุคคลใดๆ
3.3 ในกรณีที่ผ้ รู ับมอบฉันทะ รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ผู้รับมอบฉันทะจะสามารถเข้ าประชุมแทนผู้ถือหุ้นได้ 1 ราย
ต่ อ 1 อุปกรณ์ เท่ านัน้
3.4 การลงมติผ่านแอปพลิเคชัน่ IR Plus AGM ท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ สามารถลงคะแนนเสียงล่วงหน้ าทุกวาระเมื่อเริ่ มการ
ประชุม หรื อจะลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาได้ ซึง่ การลงคะแนนเสียงของท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ
จะถูกรวบรวมเมื่อมีการปิ ดวาระนันๆ
้
3.5 ในการนับคะแนนเสียง บริ ษัทฯ กาหนดให้ ระบบเทคะแนนไปทางเห็นด้ วยทังหมด
้
และจะนาคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง
หักจากคะแนนเสี ยงทัง้ หมด ดังนัน้ ในกรณี ที่ท่านผู้ถือ หุ้น / ผู้รั บมอบฉันทะประสงค์จะลงคะแนนเสี ยง “ไม่ เ ห็นด้ วย” หรื อ
“งดออกเสียง” ท่านจะต้ องเลือกลงมติ ดังกล่าว อย่างใดอย่างหนึ่ง ในกรณี ที่ท่านที่ไม่ได้ เลือกลงมติอย่างหนึ่งอย่างใด ระบบ
จะถือว่าผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะได้ ลงคะแนนเสียงเห็นด้ วยในวาระดังกล่าวโดยอัตโนมัติ
3.6 ในกรณีที่ท่านถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะออกจากระบบการประชุมด้ วยการ Log-out ก่อนที่จะปิ ดการลงมติในวาระใดๆ ผู้ถือหุ้น /
ผู้รับมอบฉันทะจะไม่ถูกนับเป็ นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และการลงคะแนนเสียงของท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะจะไม่ถูก
นามานับในวาระนัน้ อย่างไรก็ตาม การออกจากการประชุมในวาระก่อนหน้ า บริ ษัทฯ ไม่ตดั สิทธิของท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ
ในการ log-in เพื่อกลับเข้ าร่ วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปที่ยงั อยู่ระหว่างการพิจารณาของที่ประชุม ท่านผู้ถือหุ้น /
ผู้รับมอบฉันทะสามารถตรวจสอบรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน และวิธีการนั บคะแนนเพิ่มเติมได้ ที่หนังสือเชิญประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 ของบริ ษัทฯ
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4. การซักถามประเด็นข้ อสงสัยและแสดงความคิดเห็นระหว่ างการประชุม
4.1 การประชุมจะถูกถ่ายทอดสดผ่านแอปพลิเคชัน่ IR Plus AGM เท่านัน้ ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ มีข้อซักถามหรื อ
ประสงค์จ ะแสดงความคิดเห็นในวาระใด ผู้ถื อ หุ้น / ผู้รั บมอบฉันทะสามารถเลื อ กเมนูแ สดงความคิดเห็น ซึ่งเป็ น รู ปไอคอน
ไมโครโฟน
ปรากฏบนหน้ าจอ เพื่อถามคาถาม หรื อแสดงความเห็น โดยระบบจะจัดเรี ยงลาดับก่อนหลังตามลาดับเวลาที่ร้อง
ขอ เพื่อเปิ ดโอกาสให้ ทา่ นถามคาถามหรื อแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมในวาระดังกล่าวได้ ทงภาพและเสี
ั้
ยง ทังนี
้ ้ ข้ อซักถาม หรื อ
การแสดงความเห็นจะต้ องเป็ นคาถาม และ/หรื อการแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้ องกับวาระการประชุมนันเท่
้ านัน้
4.2 ในการเปิ ดโอกาส ให้ ทา่ นผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ถามคาถามในที่ ประชุมด้ วยภาพและเสียงนัน้ บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยุติ
การถามคาถาม หรื อแสดงความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ หากคาถามหรื อการแสดงความเห็นดังกล่าวมีลกั ษณะหยาบคาย
ข่มขู่ คุกคาม ลามก หมิ่นประมาท ละเมิดกฎหมายใดๆ หรื อเป็ นการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น
4.3 ในระหว่างการประชุม หากผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะรายใด กระทาการใดๆ อันเป็ นการรบกวนการประชุม หรื อก่อความเดือดร้ อน
ราคาญให้ กบั ผู้เข้ าร่ วมประชุมรายอื่น บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การกระทาการใดๆ เพื่อระงับการกระทาอันเป็ นการรบกวนการประชุม
หรื อก่อความเดือดร้ อนราคาญ ให้ กบั ผู้เข้ าร่ วมประชุมรายอื่น
5. ข้ อมูลส่ วนบุคคล
5.1 ข้ อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้ อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทาให้ สามารถระบุตวั บุคคลนันได้
้ ไม่ว่าทางตรง หรื อทางอ้ อม รวมถึงแต่ไม่
จากัดอยู่เพียง ชื่อนามสกุล เพศ เลขที่ประจาตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง รู ปถ่าย วันเดือนปี เกิ ด สัญชาติ อายุ เป็ นต้ น
5.2 ท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะยินยอมให้ บริ ษัทฯ เก็บรวบรวม และประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อดาเนินการตรวจสอบ
สิทธิและยืนยันตัวตนของท่าน ตามวัตถุประสงค์ที่กฎหมายอันเกี่ยวเนื่องกับการประชุมกาหนด
5.3 บริ ษัทฯ จะเก็บข้ อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด ทังนี
้ ้ ไม่เกิน 10 ปี โดยเมื่อพ้ นระยะเวลาดังกล่าวบริ ษัทฯ
จะดาเนินการทาลายข้ อมูลออกจากระบบ
6. ข้ อกาหนดอื่นๆ
6.1 เนื ้อหา ภาพ และเสียงในการประชุมเป็ นทรัพย์สินทางปั ญญาของบริ ษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว และบริ ษัทฯ ไม่อนุญาตให้ ท่านทาการ
บันทึก ดัดแปลง หรื อเผยแพร่ ภาพและเสียงในการประชุม บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการดาเนินการตามกฎหมายต่อผู้ที่กระทาการ
ดังกล่าว
6.2 ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะใช้ งานระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมผ่าน IR Plus AGM ไม่ว่าด้ วยประการใดๆ
ซึง่ ไม่เป็ นไปตามข้ อกาหนดฉบับนี ้ หรื อคู่มืออื่นๆ ที่บริ ษัทฯ ได้ จัดให้ กับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ ประกอบการประชุมจนเป็ นเหตุให้ บริ ษัทฯ
ได้ รั บความเสี ยหายไม่ว่าด้ วยประการใดๆ ท่านผู้ถือ หุ้นและ/หรื อ ผู้รั บมอบฉันทะรายดังกล่าว จะต้ อ งรั บผิ ดชดใช้ ค่าเสี ยหาย
ค่าใช้ จ่ายต่างๆ ที่เกิดจากการฟ้องร้ องดาเนินคดี จากบุคคลภายนอก รวมถึงการฟ้องร้ องดาเนินคดีโดยบริ ษัทฯ ต่อท่านผู้ถือหุ้น
และ/หรื อ ผู้รับมอบฉันทะผู้กระทาการดังกล่าว
6.3 บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการกระทาการใดๆ ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นไม่ยินยอมปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดฉบับนี ้ และอาจพิจารณาระงับสิทธิ
การเข้ าร่ วมการประชุมผ่านระบบแอปพลิเคชัน่ IR Plus AGM หากในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะไม่ดาเนินการ
ตามข้ อกาหนดฉบับนี ้
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บริษทั พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)
Energy Absolute Public Company Limited
89 อาคารเอไอเอ แคปปิ ตอล เซ็นเตอร์ ชั้น16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02 248 2488-92 ,02 002 3667-9 แฟกซ์ 02 248 2493 ทะเบียนเลขที่ 0107551000061

สิ่งที่แนบมาด้ วยลาดับที่ 11
แนวปฏิบตั ิการเข้ าร่ วมประชุม ณ สถานที่จดั ประชุม
แนวปฏิบัติการเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 ณ สถานที่จัดประชุม ภายใต้ สถานการณ์ การแพร่ ระบาดของไวรั ส
โคโรนา 2019 (COVID-19)
1. การเข้ าร่ วมประชุม ณ สถานที่จดั ประชุมนัน้ ยังคงต้ องอยู่ภายใต้ มาตรการป้องกันโรคตามที่หน่วยงานราชการกาหนดเพื่อป้องกันการ
แพร่ ระบาดของ COVID-19 ซึง่ ให้ ควบคุมจานวนผู้เข้ าร่ วมประชุมมิให้ แออัด รวมทังได้
้ กาหนดระยะระหว่างที่นงั่ บุคคล และให้ งดเสริ มที่
นัง่ หรื องดการยืนประชุม ดังนัน้ จึงขอความร่ วมมือท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ปฏิบตั ติ ามข้ อกาหนดโดยเคร่ งครัด
2. ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้ที่เดินทางไปหรื อกลับจากต่างประเทศ หรื อติดต่อใกล้ ชิดกับบุคคลที่มีประวัติเดินทาง
ไปหรื อกลับจากต่างประเทศ เป็ นระยะเวลาน้ อยกว่า 14 วันก่อนประชุม หรื อผู้ที่มีไข้ หรื ออาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ หรื อมีอาการ
ที่อาจสงสัยว่าจะติดไวรั ส COVID-19 บริ ษัทฯ ขอความร่ วมมือในการปฏิบัติ ตามคาแนะนาของกรมควบคุมโรค โดยงดการเข้ าร่ วม
ประชุม ณ สถานที่จัดประชุม หรื อ เลือ กเข้ าร่ วมประชุมแบบ E-AGM ตามรายละเอียดที่ปรากฏใน สิ่งที่แนบมาด้ วย 10 หรื อ ควร
มอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริ ษัทฯ หรื อผู้อื่น เข้ าร่ วมประชุมแทนได้ (ตามสิ่งที่แนบมาด้ วยลาดับที่ 8.1, 8.2 และ 8.3 ของหนังสือ
เชิญประชุมที่ได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น)
3. ในวันประชุม ณ สถานที่จัดประชุม บริ ษัทฯ จัดให้ มีจุดคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิ โดยเจ้ าหน้ าที่พยาบาลวิชาชีพ บริ เวณจุดคัดกรอง
ก่อนเข้ าลงทะเบียนร่ วมงานประชุม ในกรณีที่พบผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะที่มีไข้ (มีอุณหภูมิตงแต่
ั ้ 37.5 องศาเซลเซียสขึ ้นไป) บริ ษัทฯ
ขอสงวนสิทธิปฏิบตั ิต ามคาแนะนาของกรมควบคุมโรค และไม่อนุญาตเข้ าไปในพืน้ ที่จัดประชุม ในการนีท้ ่านยังคงสามารถใช้ สิทธิ
ลงคะแนนเสียงได้ โดยเข้ าร่ วมประชุมแบบ E-AGM หรื อมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริ ษัทฯ หรื อผู้อื่น เข้ าร่ วมประชุมแทนได้ และ
บริ ษัทฯ ขอความร่ วมมือผู้เข้ าร่ วมประชุมปฏิบตั ติ ามคาแนะนาของเจ้ าหน้ าที่พยาบาลวิชาชีพที่จดุ คัดกรองอย่างเคร่ งครัด

4. ในวันประชุม บริ ษัทฯ ขอความร่ วมมือ ผู้เข้ าร่ วมประชุม ณ สถานที่จดั ประชุม ต้ องสวมหน้ ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้ าร่ วมประชุม และ
ในระหว่างการประชุม หากผู้เข้ าร่ วมประชุมท่านใดมีอาการเป็ นไข้ ไอ น ้ามูกไหล เจ็บคอ หรื อหายใจเหนื่อยหอบ สุ่มเสี่ยงที่จะติดไวรัส
COVID-19 บริ ษัทฯ ขอความร่ วมมือท่าน โปรดออกจากการประชุม เพื่อป้องกันการแพร่ ระบาดของ COVID-19
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