
 

 

 
 

 

 

 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 

บริษัท พลังงานบริสุทธิ ์จ ากัด (มหาชน) 

วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563 

เวลา 14.00 น. 
 

 

ณ โครงการพเีพิล ปาร์ค อ่อนนุช 

เลขที่ 486 ถนนออ่นนชุ แขวงอ่อนนชุ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 

  



 

แนวปฏิบตัิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2563 กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 

 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 
มีความห่วงใยต่อสุขภาพของผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม จึงขอแจ้งแนวทางปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ โครงการพีเพิล ปาร์ค อ่อนนุช เลขที่ 486 ถนนอ่อนนุช 
แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 ดังนี้ 
1. ผู้ถือหุ้นท่ีอยู่ในกลุ่มเส่ียง เช่น ผู้ที่เดินทางไปหรือกลับจากประเทศกลุ่มเส่ียงที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศเป็นเขตโรคติดต่อ

อันตราย หรือติดต่อใกล้ชิดกับบุคคลที่มีประวัติเดินทางไปหรือกลับจากประเทศกลุ่มเส่ียง เป็นระยะเวลาน้อยกว่า 14 วันก่อน
ประชุม หรือผู้ที่มีไข้ หรืออาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ หรือมีอาการที่อาจสงสัยว่าจะติดไวรัส COVID-19 บริษัทฯ ขอความ
ร่วมมือในการปฏิบัติตามค าแนะน าของกรมควบคุมโรค โดยงดการเข้าร่วมประชุม และควรมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของ
บริษัทฯ หรือผู้อื่น เข้าร่วมประชุมแทนได้ (ตามส่ิงที่แนบมาด้วยล าดับที่ 10.1, 10.2 และ 10.3 ของหนังสือเชิญประชุมที่ไ ด้
จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น)  

2. ในวันประชุม บริษัทฯ จะจัดจุดคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิ โดยเจ้าหน้าที่พยาบาลวิชาชีพ บริเวณจุดคัดกรองก่อนเข้า
ลงทะเบียนร่วมงานประชุมในกรณีท่ีพบผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะที่มีไข้ (มีอุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป) บริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิปฏิบัติตามค าแนะน าของกรมควบคุมโรค และไม่อนุญาตเข้าไปในพื้นท่ีจัดประชุม ในการน้ีท่านยังคงสามารถใช้
สิทธิลงคะแนนเสียงได้โดยมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ หรือผู้อื่น เข้าร่วมประชุมแทนได้ และในกรณีท่ีมีผู้เข้าร่วม
ประชุมจ านวนมาก อาจท าให้เกิดความล่าช้าในการตรวจคัดกรองผู้เข้าประชุม บริษัทฯ จึงขออภัยในความไม่สะดวก และ 
ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติตามค าแนะน าของเจ้าหน้าที่พยาบาลวิชาชีพที่จุดคัดกรองอย่างเคร่งครัด 

3. ในวันประชุม บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ผู้เข้าร่วมประชุมสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม และในระหว่างการ
ประชุม หากผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีอาการเป็นไข้ ไอ น้ ามูกไหล เจ็บคอ หรือหายใจเหนื่อยหอบ สุ่มเส่ียงที่จะติดไวรัส 
COVID-19 บริษัทฯ ขอความร่วมมือโปรดออกจากการประชุม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 

 
บริษัทฯ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นอย่างสูง และขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติดังกล่าวอย่างเคร่งครัด 
เพื่อสุขอนามัยที่ดีของผู้ถือหุ้นทุกท่าน 
 



 

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ ากัด (มหาชน) 
Energy Absolute Public Company Limited 
89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท์ 02-248-2488-92, 02-002-3667-9   แฟกซ ์02-248-2493   ทะเบียนเลขที่ 0107551000061 

 

หน้า 1 

ที่ EA : CS-AGM/2563 

วันท่ี 20 มีนาคม 2563 

 

เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ ากัด (มหาชน) 

 

ส่ิงที่แนบมาดว้ย 

1. ส าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562, รายงานประจ าปีของคณะกรรมการบรษิทั 2562 

พร้อมงบการเงินแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจ าปี 2562 ในรูปแบบของรหสัคิวอาร์ 

(QR Code) พร้อมกับหนังสือเชญิประชุม (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 1, 2 และ 3) 

2. รายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นกู้ (ใหม่) ในวงเงินไมเ่กิน 15,000 ล้านบาท 

(ประกอบการพิจารณาระเบยีบวาระท่ี 5) 

3. รายละเอียดสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายงาน

ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าท ารายการท่ีเกี่ยวโยง

กัน ในรูปแบบของรหัสคิวอาร์ (QR Code) พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม 

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 6) 

4. ประวัติกรรมการท่ีออกตามวาระและถูกเสนอเพื่อให้กลับเขา้ด ารงต าแหน่ง และนิยามกรรมการอิสระ  

(ประกอบการพิจารณาระเบยีบวาระท่ี 9) 

5. ประวัติกรรมการเข้าใหม่ (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 10) 

6. รายละเอียดของผู้สอบบัญชีที่ไดร้ับการเสนอชื่อแต่งตัง้ส าหรับปี 2563 

(ประกอบการพิจารณาระเบยีบวาระท่ี 11) 

7. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนท่ีเกีย่วข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

8. ข้อปฏิบัติและขั้นตอนการเข้ารว่มประชุมสามัญผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2563 

9. ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทฯ ส าหรับเป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 

10. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค. (สิ่งที่แนบมาด้วย 10.1, 10.2, 10.3 ตามล าดับ) 

11. แผนท่ีสถานท่ีจัดประชมุ 

12. แบบฟอร์มใบลงทะเบียนท่ีต้องน ามาในวันประชุม 

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งพิเศษที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563  

ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ People Park  

อ่อนนุช เลขที่ 486 ถนนอ่อนนุช แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ

การประชุมดังต่อไปนี้ 



 

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ ากัด (มหาชน) 
Energy Absolute Public Company Limited 
89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท์ 02-248-2488-92, 02-002-3667-9   แฟกซ ์02-248-2493   ทะเบียนเลขที่ 0107551000061 

 

หน้า 2 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : 

 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ของบริษัทฯ ได้ถูกจัดขึ้นในวันที่ 25 เมษายน 2562 และบริษัทฯ ได้บันทึกจัดท า 

รายงานการประชุมส่งให้กระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายก าหนด และส าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 

2562 ได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.energyabsolute.co.th.) แล้ว และในรูปแบบของรหัสคิวอาร์ (QR Code) พร้อม

กับหนังสือเชิญประชุมเป็น เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 1 

ความเห็นคณะกรรมการบริษทั : 

 เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562  

การลงมต ิ: 

 วาระน้ีจะต้องผ่านมติอนมุัติดว้ยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทส าหรับปี 2562 และรายงานประจ าปี 2562 ของบริษัทฯ 
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : 

 สรุปผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย  ในรอบปีบัญชี  ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา รายละเอียด 

ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ปรากฏในรายงานประจ าปี ซึ่งมาในรูปแบบของรหัสคิวอาร์ (QR Code) พร้อมกับ

หนังสือเชิญประชุมเป็น เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 2 

ความเห็นคณะกรรมการบริษทั : 

 เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทส าหรับปี 2562 และรายงานประจ าปี 2562  

ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบระเบียบวาระท่ี 2 

การลงมต ิ: 

 วาระน้ีเป็นวาระเพื่อทราบ ดังนั้น  จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 
 

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบ

บัญชีรับอนุญาตแล้ว 
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : 

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

คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดให้มีการท างบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน ณ วันส้ินสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุม 

ผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจ าปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

 คณะกรรมการบริษัท (โดยการเสนอและสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ) ได้พิจารณางบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) 

และบัญชีก าไรขาดทุน ที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบแล้ว ส าหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และผู้สอบบัญชีรับ

อนุญาตได้แสดงความเห็นไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไข รายละเอียดของงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และ

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


 

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ ากัด (มหาชน) 
Energy Absolute Public Company Limited 
89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท์ 02-248-2488-92, 02-002-3667-9   แฟกซ ์02-248-2493   ทะเบียนเลขที่ 0107551000061 

 

หน้า 3 

บัญชีก าไรขาดทุน ที่ตรวจสอบแล้ว ส าหรับปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ปรากฏในรายงานประจ าปี 2562 ซึ่งส่งมาในรูปแบบ

ของรหัสคิวอาร์ (QR Code) ได้แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเป็น  เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 3 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : 

 เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ส าหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่าน 

การตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี 2562 ซึ่งส่งมาในรูปแบบของรหัส 

คิวอาร์ (QR Code)  ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระท่ี 3  

การลงมต:ิ 

 วาระน้ีจะต้องผ่านมติอนมุัติดว้ยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมารว่มประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที่ 4 พิจารณายกเลิกวงเงินหุ้นกู้ที่เหลือและยังไม่ได้ออกเสนอขาย จ านวน 5,000 ล้านบาท ซึ่งได้รับการ

อนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : 

 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 เมื่อวันท่ี 25 เมษายน 2562 ได้มีมติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 15,000 

ล้านบาท เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นเงินลงทุนของโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการ New Biodiesel, การเข้าซื้อหุ้นเพิ่มในบริษัท 

Amita Technologies Inc., โครงการ Charging Station, การพัฒนาโครงการ EV รวมไปถึง Projects อื่น ๆ ที่อยู่ระหว่าง

การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ โดยที่โครงการเหล่านี้ บริษัทฯ จ าเป็นจะต้องลงเงินในส่วนของทุน (Equity) ซึ่ง Internal 

Cash Flow ของบริษัทฯ เองนั้น อาจจะไม่เพียงพอ และส าหรับการ Refinance หุ้นกู้ชุดเดิมที่ออกในปี 2559 จ านวน 8,000 ล้านบาท 

 บริษัทฯ ได้มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่อนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 แล้ว จ านวน 10,000 ล้านบาท 

เหลือวงเงินหุ้นกู้ที่เหลือและยังไม่ได้ออกเสนอขาย จ านวน 5,000 ล้านบาท  

 คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ในการยื่นค าขอออก 

หุ้นกู้ โดยก าหนดต้องยื่นค าขอภายใน 1 ปี นับจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : 

 เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัตยิกเลิกวงเงินหุ้นกู้ทีเ่หลือและยังไม่ได้ออกเสนอขาย จ านวน 5,000 ล้านบาท 

ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 

การลงมติ :  

 วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน 
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หน้า 4 

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมตัิการออกและเสนอขายหุน้กู้ (ใหม)่ วงเงนิไม่เกนิ 15,000 ล้านบาท  
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : 

 เนื่องจากในปี 2563 นี้ ทางบริษัท ได้มีแผนงานในการลงทุน Projects ต่างๆ อาทิเช่น โครงการพัฒนา Battery Factory, 

ลงทุนในโรงหีบน้ ามันปาล์ม, โรงไฟฟ้า Biomass & Biogas,  ขยาย Charging Station, การพัฒนาโครงการ EV, E-Ferry,  

E-Bus, E-Truck และ Projects อื่นๆ ที่อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ  รวมถึงโอกาสการลงทุนในต่างประเทศ 

อาทิเช่น ประเทศพม่า และประเทศลาว เป็นต้น 

 เพื่อท่ีจะ Refinance หุ้นกู้ชุดเดิมที่ออกในปี 2559 จ านวน 3,000 ล้านบาท 

 เนื่องจาก บริษัทฯ ได้รับการปรับ Company Rating ในปี 2019 จาก “A-” เป็น “A” และรวมถึง Government Bond Yield 

Curve ที่ลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา ท าให้บริษัทฯ สามารถลดต้นทุนทางการเงินของการออกหุ้นกู้ได้อย่างมีนัย  

รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 5 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : 

 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาการออกหุ้นกู้แล้วเห็นว่า  เป็นแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อการสนับสนุน 

การด าเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ และเพื่อเตรียมความพร้อมเป็นเงินลงทุนของโครงการต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยสร้างผลตอบแทนให้กับ 

บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นต่อไป ดังนั้น จึงเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ตาม

รายละเอียดที่ได้แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเป็นเอกสารประกอบระเบียบวาระท่ี 5 

การลงมติ :  

 วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการเข้าลงทุนของบริษัทฯ ที่ถือเป็นการเข้าท ารายการระหว่างกันและการได้มา 

ซึ่งทรัพย์สิน 
 

การเข้าลงทุนของบริษัทฯ ที่ถือเป็นการเข้าท ารายการระหว่างกันและการได้มาซึ่งทรัพย์สินจะรวมถึง (1) การเข้าลงทุนของ 

บริษัทฯ ในบริษัท แลนด์ พรอสเพอริตี้ โฮลดิง จ ากัด ("บริษัทเป้าหมาย") โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญจ านวนไม่เกินร้อยละ 19 ของ

หุ้นทั้งหมดในบริษัทเป้าหมาย จาก Prosperity Gain Holdings Ltd. ("ผู้ขาย" หรือ "Prosperity Gain") ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยง

กันของบริษัทฯ ("ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเป้าหมาย") และ (2) การได้มาซึ่งสิทธิในการเช่าที่ดินบริเวณจังหวัด

ฉะเชิงเทราแบบมีเงื่อนไขบังคับก่อน ของบริษัท อมิตา เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด ("ผู้เช่า" หรือ "Amita Thailand") ซึ่งเป็น

บริษัทย่อยของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ในการสร้างโรงงานผลิต Battery Lithium Ion และโรงงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง จากบริษัท ดับเบิ้ลพี 

แลนด์ จ ากัด ("ผู้ให้เช่า" หรือ "Double P Land") ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าว และเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของ

บริษัทฯ ("ธุรกรรมการได้มาซึ่งสิทธิการเช่า") 
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หน้า 5 

วาระที่ 6.1  พิจารณาและอนุมัติการเข้าลงทุนของบริษัทฯ ในบริษัท แลนด์ พรอสเพอริตี้ โฮลดิง จ ากัด โดยการ 

เข้าซื้อหุ้นสามัญจ านวนไม่เกินร้อยละ 19 ของหุ้นทั้งหมดในบริษัทเป้าหมาย จาก Prosperity Gain  

Holdings Ltd. ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ 
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : 

 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งพิเศษที่ 2 /2563  เมื่อวันที่ 26  กุมภาพันธ์ 2563  ได้มีมติเห็นชอบ และให้ด าเนินการตาม

หลักเกณฑ์ที่ ก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์ฯ ก าหนด รวมถึงให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 เพื่อพิจารณาและ

อนุมัติธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเป้าหมาย จาก Prosperity Gain Holdings Ltd. ("ผู้ขาย") ซึ่งถือเป็นรายการได้มา

ซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการท ารายการท่ีมีนัยส าคัญที่เข้าข่าย

เป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.  2547 ลงวันที่  

29 ตุลาคม 2547 (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไป”) ซึ่งมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 7.31 ตาม

เกณฑ์มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน โดยค านวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ส าหรับปี  ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ

รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อื่นในช่วงระหว่าง 6 เดือนที่ผ่านมาก่อนวันที่มีการตกลงเข้าท าธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท

เป้าหมาย (6 ก.ย. 62 - 26 ก.พ.63) ซึ่งมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 0.46 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน ผลรวมขนาด

รายการจะเท่ากับร้อยละ 7.77 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน ซึ่งไม่ถึงร้อยละ 15 ตามประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่าย

ไป ดังนั้น ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเป้าหมาย จึงไม่เข้าข่ายต้ องเปิดเผยสารสนเทศการท ารายการต่อ 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") ตามประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไป อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้

จัดท าและเปิดเผยสารสนเทศการท ารายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และได้จัดท าสารสนเทศการท ารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ให้แก่

ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวมทั้งจะน าเสนอเรื่องดังกล่าวเพื่อขออนุมัติการเข้าท ารายการ

ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกันในคราวเดียวกัน  และเมื่อ

ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว จะถือว่ารายการดังกล่าวไม่ต้องน ามานับรวมขนาดรายการอีก 

 นอกจากนี้ ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเป้าหมายถือเป็นการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน เนื่องจาก Prosperity Gain 

เป็นนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นญาติสนิทกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ จึงถือเป็นรายการท่ีเกี่ยว

โยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกันลงวันที่  

31 สิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของ

บริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเกีย่วโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมเรียกว่า "ประกาศรายการที่เกี่ยวโยง

กัน") ซึ่งมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 26.17 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของงบการเงินรวมของบริษัทฯ  

โดยค านวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ส าหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ทั้งนี้ ไม่มีรายการอื่นซึ่งเกิดกับบุคคลที่ 

เกี่ยวโยงรายเดียวกันหรือผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าวในช่วงระหว่าง 6 เดือนที่ผ่านมาก่อนวันที่มีการตกลง 

ท ารายการน้ี รายการนี้จึงเป็นรายการที่มีขนาดเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ บริษัทฯ 

จึงมีหน้าที่ เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์  แต่งตั้ งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับ
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การเข้าท ารายการ และจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเข้าท ารายการ ทั้งนี้ รายละเอียดของการเข้าท ารายการ

ดังกล่าวปรากฏตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 6 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : 

 คณะกรรมการบริษัทฯ (โดยผ่านการพิจารณาและเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ) ได้พิจารณาข้อเสนอแล้ว มีความเห็น

ว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล โดยมีการคิดราคาในการเข้าซื้อหุ้นในบริษัทเป้าหมายในราคาที่เป็นธรรม พร้อมทั้งการ

เข้าท ารายการดังกล่าวยังสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า  

ผลประกอบการท่ีคาดว่าจะได้รับจากการประมาณการน้ัน จะสามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่กลุ่มบริษัทฯ ในอัตราที่น่าพอใจได้ 

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่า การจะเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเป้าหมายจะเป็นการช่วยขยายฐานธุรกิจของบริษัท  

ให้มีความหลากหลายมากขึ้น จึงเห็นควรให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ก าหนด และ 

 คณะกรรมการบริษัทฯ ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอ านาจให้ คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  มอบหมายเป็น 

ผู้มีอ านาจด าเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเป้าหมาย โดยค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของ

บริษัทฯ เป็นหลัก โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

(1) ก าหนดรายละเอียด แก้ไขเพิ่มเติม เปล่ียนแปลงเงื่อนไขและข้อตกลง ลงนามในเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ที่จ าเป็นและ

เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเป้าหมาย รวมถึงการเจรจาต่อรองสัญญาที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม 

การเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเป้าหมาย 

(2) เจรจาและเข้าท าสัญญาใด ๆ รวมถึงการลงนามในเอกสารและการแก้ไขเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพิจารณาแต่งตั้ง  

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษา หรือ ผู้ให้บริการอื่นใด เพื่อให้ความช่วยเหลือ

เกี่ยวกับธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเป้าหมาย 

(3) ติดต่อกับหน่วยงานรัฐบาล หรือองค์กรก ากับดูแลที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ  

ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ สถาบันการเงิน กรมที่ดิน และบุคคลหรือองค์กรใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการ

เข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเป้าหมาย ซึ่งรวมถึงติดต่อประสานงาน เข้าหารือและชี้แจง ตลอดจนจัดส่งข้อมูลสารสนเทศ 

(4) ด าเนินการอื่นใดที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการเข้าท าธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเป้าหมาย และ 

(5) มอบอ านาจช่วงให้บุคคลอื่นมีอ านาจด าเนินการตามที่ระบุข้างต้น 
 

โดยมี บริษัท ฟินเน็กซ์ แอ๊ดไวเซอรี่ จ ากัด  เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับการเข้าท ารายการ 

สรุปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ : 

จากการพิจารณาข้อดีและข้อเสียของการเข้าท ารายการ ข้อดีและข้อเสียของการไม่เข้าท ารายการ ข้อดีและข้อเสียของการเข้าท า

รายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน และความเส่ียงจากการเข้าท ารายการ ที่ปรึกษาฯ มีความเห็นว่า การเข้าท าธุรกรรมการเข้าซื้อ 

หุน้สามัญของบริษัทเป้าหมาย มีความสมเหตุสมผล 
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การลงมติ : 

 วาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสีย 
 

วาระที่ 6.2 พิจารณาและอนุมัติการได้มาซึ่งสิทธิในการเช่าที่ดินบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราแบบมีเงื่อนไขบังคับก่อน 

ของบริษัท อมิตา เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ในการ

สร้างโรงงานผลิต Battery Lithium Ion และโรงงานอื่นที่เกี่ยวข้อง จากบริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จ ากัด  

ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าว และเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ 
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : 

 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งพิเศษที่ 2 /2563  เมื่อวันที่ 26  กุมภาพันธ์ 2563  ได้มีมติเห็นชอบ และให้ด าเนินการตาม

หลักเกณฑ์ที่ ก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์ฯ ก าหนด รวมถึงให้เสนอ ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 เพื่อพิจารณาและ

อนุมัติธุรกรรมการได้มาซึ่งสิทธิการเช่าโดย Amita Thailand ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ และ Double P Land ซึ่งเป็นบุคคลที่

เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในการเข้าท าธุรกรรมการได้มาซึ่งสิทธิการเช่า ค่าตอบแทนในการได้มาซึ่งสิทธิในการเช่าที่ดิ น

ภายใต้สัญญาเช่าที่ดิน จะมีมูลค่ารวมไม่เกิน 1,248.32 ล้านบาท เมื่อค านวณขนาดของรายการตามประกาศรายการได้มาหรือ

จ าหน่ายไปโดยอ้างอิงข้อมลูจากจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ส าหรับปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 จะมีขนาดรายการสูงสุด

เท่ากับร้อยละ 1.77 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน เมื่อนับรวมรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินตามที่ระบุในวาระที่ 6.1 และ

วาระท่ี 6.2 จะมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 9.08 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน และรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อื่นในช่วง

ระหว่าง 6 เดือนที่ผ่านมาก่อนวันที่มีการตกลงท ารายการตามวาระท่ี 6.1 และวาระที่ 6.2 นี้ (6 ก.ย. 62 - 26 ก.พ.63) ซึ่งมีขนาด

รายการเท่ากับร้อยละ 0.46 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน ผลรวมขนาดรายการจะเท่ากับร้อยละ 9.54 ตามเกณฑ์มูลค่ารวม

ของส่ิงตอบแทน ซึ่งไม่ถึงร้อยละ 15 ตามประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไป ดังนั้น ธุรกรรมการได้มาซึ่ งสิทธิการเช่า จึงไม่ 

เข้าข่ายต้องเปิดเผยสารสนเทศการท ารายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไป อย่างไรก็ตาม  

บริษัทฯ ได้จัดท าและเปิดเผยสารสนเทศการท ารายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และจัดท าสารสนเทศการท ารายการได้มา  

ซึ่งสินทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวมทั้งน าเสนอเรื่องดังกล่าวเพื่อขออนุมัติการ

เข้าท ารายการต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวมทั้งจะน าเสนอเรื่องดังกล่าวเพื่อขออนุมัติการเข้าท ารายการต่อที่ประชุมสามัญ  

ผู้ถือหุ้นซึ่งจะจัดให้มีขึ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติการเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกันในคราวเดียวกัน  และเมื่อได้รับอนุมัติจากที่

ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว จะถือว่ารายการดังกล่าวไม่ต้องน ามานับรวมขนาดรายการอีก 

 เนื่องจาก Double P Land เป็นนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และมี

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่อีกรายหนึ่งเป็นญาติสนิทกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ จึงถือเป็นรายการที่เกี่ยวโยง

กันตามประกาศรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน ซึ่งมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 6.37 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของ

งบการเงินรวมของบริษัทฯ โดยค านวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ส าหรับปีส้ินสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เมื่อนับรวมกับ

รายการท่ีเกี่ยวโยงกันตามที่ระบุในวาระที่ 6.1 และวาระที่ 6.2 มูลค่ารายการเกี่ยวโยงกันเท่ากับ 6,378.32 ล้านบาท ซึ่งมีขนาด
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รายการเท่ากับร้อยละ 32.54 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของงบการเงินรวมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ไม่มีรายการอื่น 

ซึ่งเกิดกับบุคคลที่เกี่ยวโยงรายเดียวกันหรือผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าวในช่วงระหว่าง 6 เดือนที่ผ่านมาก่อน

วันท่ีมีการตกลงท ารายการนี้ รายการนี้จึงเป็นรายการที่มีขนาดเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของ

บริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็น

เกี่ยวกับการเข้าท ารายการ และจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเข้าท ารายการ ทั้งนี้ รายละเอียดของการเข้าท า

รายการดังกล่าวปรากฏตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 6 

ความเห็นคณะกรรมการบริษทั : 

 คณะกรรมการบริษัทฯ (โดยผ่านการพิจารณาและเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ) ได้พิจารณาข้อเสนอแล้ว มีความเห็น

ว่ารายการดังกล่าวมคีวามสมเหตุสมผล มีการคิดอัตราค่าเช่าที่ดินในอัตราส่วนท่ีเหมาะสมเมื่อเทียบกับราคาตลาด พร้อมทั้งการ

เข้าท ารายการดังกล่าวยังสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า  

ผลประกอบการท่ีคาดว่าจะได้รับจากการประมาณการน้ัน จะสามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่กลุ่มบริษัทฯ ในอัตราที่น่าพอใจได้ 

นอกจากนี้การจะเข้าท าสัญญาเช่าที่ดินเพื่อสร้างโรงงานนั้น จะช่วยส่งเสริมศักยภาพของบริษัทเกี่ยวกับการพัฒนาและด าเนิน

กิจการ ซึ่งเกี่ยวข้องกับธุรกิจไฟฟ้า โดยจะเป็นจุดเริ่มต้นของการลงทุนสร้างฐานการผลิตแบตเตอรี่และระบบกักเก็บพลังงานตาม

แผนงานระยะยาวของบริษัทฯ ซึ่งจะเป็นก้าวย่างที่ส าคัญของกลุ่มบริษัทฯ ในการขยายธุรกิจเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการเป็น

ผู้ผลิตพลังงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการด้านพลังงานในอนาคตต่อไป จึงเห็นควรให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ล.ต.

และตลาดหลักทรัพย์ฯ ก าหนด 

 คณะกรรมการบริษัทฯ ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอ านาจให้ คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็น  

ผู้มีอ านาจด าเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการได้มาซึ่งสิทธิการเช่า เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความสะดวกและมี

ความคล่องตัว โดยค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นหลัก โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

(1) ก าหนดรายละเอียด แก้ไขเพิ่มเติม เปล่ียนแปลงเงื่อนไขและข้อตกลง ลงนามในเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ที่จ าเป็นและ
เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการได้มาซึ่งสิทธิการเช่า รวมถึงการเจรจาต่อรองสัญญาที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการได้มาซึ่งสิทธิการเช่า 

(2) เจรจาและเข้าท าสัญญาใด ๆ รวมถึงการลงนามในเอกสารและการแก้ไขเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพิจารณาแต่งตั้งที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระ ที่ปรึกษาทางการเงิน ท่ีปรึกษากฎหมาย ท่ีปรึกษา หรือ ผู้ให้บริการอื่นใดเพื่อให้ความช่วยเหลือ
เกี่ยวกับธุรกรรมการได้มาซึ่งสิทธิการเช่า 

(3) ติดต่อกับหน่วยงานรัฐบาล หรือองค์กรก ากับดูแลที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ สถาบันการเงิน กรมที่ดิน และบุคคลหรือองค์กรใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการได้มา
ซึ่งสิทธิการเช่า ซึ่งรวมถึงติดต่อประสานงาน เข้าหารือและชี้แจง ตลอดจนจัดส่งข้อมูลสารสนเทศ 

(4) ด าเนินการอื่นใดที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการเข้าท าธุรกรรมการได้มาซึ่งสิทธิการเช่า และ 
(5) มอบอ านาจช่วงให้บุคคลอื่นมีอ านาจด าเนินการตามที่ระบุข้างต้น 

 

โดยมี บริษัท ฟินเน็กซ์ แอ๊ดไวเซอรี่ จ ากัด  เป็นที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระ เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับการเข้าท ารายการ 
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สรุปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ:  

จากการพิจารณาข้อดีและข้อเสียของการเข้าท ารายการ ข้อดีและข้อเสียของการไม่เข้าท ารายการ ข้อดีและข้อเสียของการเข้าท า

รายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน และความเส่ียงจากการเข้าท ารายการ ที่ปรึกษาฯ มีความเห็นว่า การเข้าท าธุรกรรมการได้มา 

ซึ่งสิทธิการเช่ามีความสมเหตุสมผล 

การลงมติ : 

 วาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสีย 
 

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 และการจ่ายเงินปันผล

ประจ าปี 2562 
                                                                                                           

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล : 

 บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ ากว่าร้อยละ 30 ของก าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหักเงินส ารองต่าง ๆ ทุกประเภท 

ที่ได้ก าหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามที่กฎหมายก าหนด ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว อาจมีการเปล่ียนแปลง  

โดยขึ้นอยู่กับงบกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไข และข้อก าหนดในสัญญาต่าง  ๆ ที่บริษัทฯ ผูกพันอยู่ รวมทั้งข้อจ ากัด 

ทางกฎหมาย ความจ าเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต  

 ตารางดงัต่อไปนี้แสดงข้อมูลเปรยีบเทียบก าไรสุทธิและอัตราการจ่ายเงินปันผลของปีที่ผ่านมา 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล 
จากงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ปี 2562 
(ปีทีเ่สนอ) 

ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 
 

1. ก าไรสุทธิ (ล้านบาท) 3,908.38 3,486.30 4,015.35 2,103.37 
2. ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาท : หุ้น) 1.05 0.93 1.08 0.56 
3. สัดส่วนการจา่ยเงินปันผลที่จ่ายต่อก าไรสุทธิ (ร้อยละ) 28.63 26.75 18.58 26.60 
4. เงินปันผลจ่ายประจ าปตี่อหุ้น (บาท : หุ้นสามัญ) 0.30 0.25 0.20 0.15 
5. จ านวนเงินปันผลที่จา่ยเป็นเงิน (ล้านบาท) 1,119.00 932.50 746.00 559.50 

ความเห็นคณะกรรมการบริษทั : 

 เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนมุัติการจดัสรรก าไรสุทธิ ดังนี ้

(1) บริษัทฯ มีทุนส ารองตามกฎหมาย เป็นจ านวนไม่น้อยกว่าที่กฎหมายก าหนดแล้ว จึงไม่ต้องส ารองตามกฎหมาย

ดังกล่าวเพิ่มอีก 

(2) บริษัทฯ อยู่ในช่วงการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ คณะกรรมการบริษัท จึงเสนอจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 

โดยจัดสรรเป็นเงินปันผลในอัตรา 0.30 บาท (สามสิบสตางค์) ต่อหุ้นสามัญ รวมเป็นเงิน 1,119.- ล้านบาท (หนึ่งพัน

หน่ึงร้อยสิบเก้าล้านบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 28.63 ของก าไรสุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ) โดยจ่ายจากก าไรสะสม

ของกิจการท่ีไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
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หมายเหตุ :  อัตราจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 ไม่เป็นไปตามนโยบายการจา่ยเงินผล ด้วยเหตุผลตามที่อธิบายในความเห็น

ของคณะกรรมการบรษิัท ข้อ (2) ข้างต้น 

(3) คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติก าหนดให้วันที่ 20 มีนาคม 2563 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อเข้าร่วม

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 รวมทั้งมีสิทธิรับเงินปันผลประจ าปี 2562 และก าหนดจ่ายเงินปันผลประจ า 

ปี 2562 ดังกล่าวจะด าเนินการในวันท่ี 22 พฤษภาคม 2563 

หมายเหตุ : สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว ยังไม่มีความแน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ า  

ปี 2563 

การลงมติ : 

 วาระน้ีจะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2563 
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :  

 มาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) และข้อ 23 ของข้อบังคับบริษัทฯ 

การจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามมตขิองที่ประชมุผู้ถือหุ้น โดยอาจก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็น

หลักเกณฑ์เฉพาะ และจะก าหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปล่ียนแปลงเป็นอย่างอื่น  

ก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเล้ียงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบบริษัทฯ 

หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการพิจารณาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนเพื่อท าหน้าที่ก าหนดนโยบาย รูปแบบ และหลักเกณฑ์  

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งบุคคลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เพื่อเสนอ  

ต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งก าหนดค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน พิจารณาผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ พิจารณา

ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และแนวปฏิบัติของบริษัทอื่ นที่มีขนาดและอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ทั้งนี้

หลักเกณฑ์ กรอบการก าหนดค่าตอบแทน แนวทางพิจารณาและด าเนินการมีดังนี้ 

(1) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท  ก าหนดเป็นค่าตอบแทนรายเดือน เนื่ องจากคณะกรรมการมีภาระหน้าที่และ 

ความรับผิดชอบต่อบริษัทตลอดระยะเวลาของการด ารงต าแหน่ง 

(2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย ก าหนดเป็นเบี้ยประชุม โดยจ่ายเฉพาะกรรมการชุดย่อยที่เข้าร่วมประชุม 

(3) วงเงินรางวัล (โบนัส) ประจ าปีส าหรับกรรมการบริษัท จะอ้างอิงผลประกอบการของบริษัท โดยคณะกรรมการจะท าการ

ประเมินตนเองทั้งรายบุคคล และรายคณะ เพื่อวัดผลการปฏิบัติงานในแต่ละปี 

 ความเห็นคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน เห็นควรให้อัตราค่าตอบแทนส าหรับปี 2563 ต่อคณะกรรมการบริษัท โดยมี

รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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ค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2563 (ปีท่ีเสนอ) เปรยีบเทียบกับป ี2562 (ปีทีผ่านมา) มีดังนี ้

รายการ เสนอส าหรับปี 2563 ปี 2562 
 ค่าตอบแทนรายเดือน   

- ประธานคณะกรรมการบรษิัท จ่าย 50,000.- บาท/เดือน จ่าย 50,000.- บาท/เดือน 
- รองประธานคณะกรรมการบริษัท* จ่าย 45,000.- บาท/เดือน - 
- กรรมการบรษิัท จ่าย 40,000.- บาท/เดือน/คน จ่าย 40,000.- บาท/เดือน/คน 

 โบนัส   
- ประธานคณะกรรมการบรษิัท ไม่เกิน 2,000,000.- บาท/ปี ไม่เกิน 2,000,000.- บาท/ปี 
- รองประธานคณะกรรมการบริษัท* ไม่เกิน 1,750,000.- บาท/ปี - 
- กรรมการบรษิัท ไม่เกิน 1,500,000.- บาท/คน/ปี ไม่เกิน 1,500,000.- บาท/คน/ป ี

 ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการชุดย่อย   
- คณะกรรมการบริหาร จ่าย 20,000.- บาท/คน/ครั้งการ

ประชุม (จา่ยเฉพาะทีเ่ข้ารว่มประชุม
และเป็นผู้ที่ไม่ได้รับเงินเดือนประจ า
ในฐานะผู้บริหารหรือที่ปรึกษา) 

จ่าย 20,000.- บาท/คน/ครั้งการ
ประชุม (จา่ยเฉพาะทีเ่ข้ารว่มประชุม
และเป็นผู้ที่ไม่ได้รับเงินเดือนประจ า
ในฐานะผู้บริหารหรือที่ปรึกษา) 

- คณะกรรมการตรวจสอบ จ่ายเฉพาะทีเ่ข้ารว่มประชมุ รวมทั้ง
คณะแล้วไม่เกิน 680,000.- บาท/ปี 

จ่ายเฉพาะทีเ่ข้ารว่มประชมุ รวมทั้ง
คณะแล้วไม่เกิน 680,000.- บาท/ปี 

- คณะกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน จ่ายเฉพาะทีเ่ข้ารว่มประชมุ รวมทั้ง
คณะแล้วไม่เกิน 170,000.- บาท/ปี 

จ่ายเฉพาะทีเ่ข้ารว่มประชมุ รวมทั้ง
คณะแล้วไม่เกิน 170,000.- บาท/ปี 

- คณะกรรมการสรรหา จ่ายเฉพาะทีเ่ข้ารว่มประชมุ รวมทั้ง
คณะแล้วไม่เกิน 170,000.- บาท/ปี 

จ่ายเฉพาะทีเ่ข้ารว่มประชมุ รวมทั้ง
คณะแล้วไม่เกิน 170,000.- บาท/ปี 

- คณะกรรมการบริหารความเส่ียง จ่ายเฉพาะทีเ่ข้ารว่มประชมุ รวมทั้ง
คณะแล้วไม่เกิน 750,000.- บาท/ปี 

จ่ายเฉพาะทีเ่ข้ารว่มประชมุ รวมทั้ง
คณะแล้วไม่เกิน 750,000.- บาท/ปี 

- คณะกรรมการบรรษัทภิบาล จ่ายเฉพาะทีเ่ข้ารว่มประชมุ รวมทั้ง
คณะแล้วไม่เกิน 420,000.- บาท/ปี 

จ่ายเฉพาะทีเ่ข้ารว่มประชมุ รวมทั้ง
คณะแล้วไม่เกิน 420,000.- บาท/ปี 

- คณะกรรมการกลยุทธ์องค์กร * จ่ายเฉพาะทีเ่ข้ารว่มประชมุ รวมทั้ง
คณะแล้วไม่เกิน 210,000.- บาท/ปี 

- 

 สิทธิประโยชน์ / ผลประโยชน์อ่ืน ๆ 
(ไม่รวมสิทธิประโยชน์ / ผลประโยชน์ทีไ่ด้รับ
ตามข้อบังคับบรษิัทฯ) 

ไม่มี ไม่มี 

หมายเหตุ : * มีการแต่งตั้งรองประธานกรรมการบริษัทและคณะกรรมการกลยุทธ์องค์กรในปี 2563  

ความเห็นคณะกรรมการบริษทั : 

 คณะกรรมการบริษัท (โดยผ่านการพิจารณาและเสนอจากคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน) พิจารณาแล้ว เห็นควรให้

เสนอค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2563 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น 
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การลงมติ : 

 วาระน้ีต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
 

วาระที่ 9 พิจารณาและเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระ 
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :  

 มาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) และข้อบังคับบริษัท ข้อ 17 และ 18 

ก าหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวน 1 ใน 3 ของกรรมการในขณะนั้น  

ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้เคียงที่สุดกับสัดส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการ 

ซึ่งพ้นจากต าแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ารับต าแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลัง  

จดทะเบียนบริษัทน้ัน ให้จับฉลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการท่ีอยู่ในต าแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง 

 ในปีนี้ กรรมการท่ีต้องออกตามวาระมีจ านวน 4 ท่าน ดังต่อไปน้ี 

1. นายสมใจนึก เองตระกูล ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ 

2. นายอมรศกัดิ์ นพรัมภา กรรมการอิสระ 

3. พลต ารวจเอกพชัรวาท วงษ์สุวรรณ กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเส่ียง 

4. นายชยัวัฒน์ พงศ์พิศษิฎ์สกุล * กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ (เป็นกรรมการท่ีมีความรู้ด้านบัญชี) /  

กรรมการสรรหา / กรรมการบรรษัทภิบาล / กรรมการก าหนดคา่ตอบแทน 
 

หมายเหต ุ: * นายชัยวัฒน์ พงศพ์ิศิษฎ์สกุล ซึ่งเป็น กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ (เป็นกรรมการท่ีมคีวามรู้ดา้นบัญช)ี /  

กรรมการสรรหา / กรรมการบรรษัทภิบาล / กรรมการก าหนดคา่ตอบแทน ซึ่งจะครบวาระในปีนี้ และไม่ประสงค์จะกลับเข้าด ารง

ต าแหน่งกรรมการเนื่องจากอายมุากขึ้น ส่งผลใหก้รรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบวา่งลง 

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะมาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ 

 คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา เพื่อท าหน้าที่ก าหนดนโยบายการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

รวมทั้งสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่ทรงคุณวุฒิที่มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณสมบัติเหมาะสมที่ควรได้รับการแต่งตั้ง 

เป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร แล้วแต่กรณี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 

 ในช่วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 15 มกราคม 2563 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ

เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด เพื่อรับการคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการบริษัท โดยประกาศผ่านระบบส่ือสารของตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้ เมื่อส้ินสุดระยะเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับ 

การคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท 

 ความเห็นกรรมการสรรหา : คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณากรรมการที่จะต้องออกตามวาระ 3 ท่าน โดยพิจารณาจาก

คุณสมบัติ ประสบการณ์ และความรู้ความสามารถ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทแล้ว เห็นควรเสนอ

แต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระ 3 ท่าน ได้แก่ นายสมใจนึก เองตระกูล, นายอมรศักดิ์ นพรัมภา, และพลต ารวจเอกพัชรวาท  

วงษ์สุวรรณ กลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง รายละเอียดประวัติของกรรมการบริษัททั้ง 3 ท่าน และคุณสมบัติ ค านิยาม
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กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุนก าหนด มีรายละเอียดปรากฏตาม เอกสาร

ประกอบระเบียบวาระที่ 9 
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : 

 คณะกรรมการบริษัท (โดยการเสนอจากคณะกรรมการสรรหา) และไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณา

คุณสมบัติและประวัติกรรมการตามที่เสนอข้างต้น 3 ท่าน เห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติ

เหมาะสม และมีประสบการณ์อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอชื่อ

กรรมการรายเดิมดังต่อไปนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระ 

1. นายสมใจนึก เองตระกูล ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ 

2. นายอมรศกัดิ์ นพรัมภา กรรมการอิสระ 

3. พลต ารวจเอกพชัรวาท วงษ์สุวรรณ กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเส่ียง 
 

ทั้งนี้ นายชยัวฒัน์ พงศ์พิศษิฎ์สกลุ ซึ่งเป็น กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ (เป็นกรรมการท่ีมคีวามรู้ด้านบัญชี) /  กรรมการ

สรรหา / กรรมการบรรษัทภิบาล / กรรมการก าหนดคา่ตอบแทน ซึง่จะครบวาระในปีนี้ และไม่ประสงค์จะกลับเขา้ด ารงต าแหน่ง

กรรมการเนื่องจากอายมุากขึ้น ส่งผลให้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบว่างลง 

การลงมติ : 

 วาระน้ีจะต้องผ่านมติอนมุัติดว้ยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมตัิแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่ครบวาระและไม่ประสงค์กลับเขา้ด ารงต าแหน่ง 
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :  

 เพื่อให้เป็นไปตามองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนดให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบต้องมีสมาชิก อย่างน้อย 3 คน (ซึ่งต้องเป็นกรรมการอิสระ) และเนื่องจากนายชัยวัฒน์ พงศ์พิศิษฎ์สกุล ซึ่งเป็น 

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ (เป็นกรรมการท่ีมีความรู้ด้านบัญชี)  ซึ่งจะครบวาระในปีนี้ และไม่ประสงค์จะกลับเข้าด ารง

ต าแหน่งกรรมการเนื่องจากอายุมากขึ้น ส่งผลให้กรรมการตรวจสอบของบริษัทว่างลง 1 ต าแหน่ง 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : 

 คณะกรรมการบริษัทฯ ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ 

คือ นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ (เป็นกรรมการที่มีความรู้ด้านบัญชี) / 

กรรมการสรรหา / กรรมการบรรษัทภิบาล / กรรมการก าหนดค่าตอบแทน  แทนต าแหน่งที่ว่างลง โดยผ่านกระบวนการกล่ันกรองของ

คณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ และเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์

อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทและผู้ถือหุ้น มีความรู้ด้านบัญชี และมีความเป็นอิสระในการให้ความเห็น

และมีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระท่ีบริษัทก าหนดไว้เท่ากับท่ีคณะกรรมการก ากับตลาดทุนก าหนดในเรื่องของการถือหุ้น 

ประวัติของกรรมการเข้าใหม่มีรายละเอียดปรากฏตาม เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 10 
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การลงมติ : 

 วาระน้ีจะต้องผ่านมติอนมุัติดว้ยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที่ 11 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญช ีและก าหนดค่าสอบบัญชีส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปี 2563 
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :  

 มาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) และข้อบังคับบริษัท 37 ก าหนดให้ 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปพิีจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท 

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทน 

 คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากความโปร่งใส ความมีอิสระ และหลักการก ากับดูแล

กิจการท่ีดี รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีปีที่ผ่านมา ชื่อเสียง ความน่าเชื่อถือ ความสามารถในการให้บริการตรวจสอบ

และการให้ค ารับรองงบการเงินได้ทันเวลาสม่ าเสมอแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าในปีที่ผ่านมา ผู้สอบบัญชีจาก

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีความเป็นอิสระ และมีประสบการณ์ 

ในงานตรวจสอบบัญชีของธุรกิจ สามารถให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ มีผลงานตรวจสอบที่มีคุณภาพ และส่งมอบงบการเงินได้

รวดเร็ว มีมาตรฐานสากล และมีเครือข่ายการตรวจสอบบัญชีในต่างประเทศ เห็นควรให้เสนอคณะกรรรมการบริษัท 

เพื่อพิจารณาและเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563  

ความเห็นคณะกรรมการบริษทั : 

 คณะกรรมการบริษัท (โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ) เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาดังนี้ 

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 

โดยก าหนดให้คนใดคนหน่ึงเป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ส าหรับปี 2563 ดังต่อไปนี ้

1. นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ทะเบียนเลขที่ 4599 (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 4 ปี ได้แก่ ปี 2559 - 2562) และ/หรือ  

2. นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ทะเบียนเลขท่ี 6552  และ/หรือ  

3. นางพงทวี รัตนะโกเศศ ทะเบียนเลขที่ 7795 

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทุกท่านดังกล่าวข้างต้น มีคุณสมบัติที่จะท าหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อยของบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ 
ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารประกอบ

ระเบียบวาระที่ 11 

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด จัดหา 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด ท าหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็น

ต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ 
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2. โดยก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2563 และค่าใชจ้่ายอื่นตามที่เกิดขึ้นจรงิของบรษิัทฯ ดังนี ้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี ปี 2563 (ปีที่เสนอ) ปี 2562 เพิ่มขึน้ (ลดลง)  

ค่าสอบบัญชี (Audit fee) : บริษทัฯ 

(งบการเงินระหวา่งกาลและส าหรับปี) 

2,427,600 บาท 2,327,600 บาท 100,000 บาท 

ค่าบริการอื่น (Non – audit fee) 

- ค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของ 

บัตรส่งเสริมการลงทุน 

50,000 บาท/ฉบับ 50,000 บาท/ฉบับ - 

 

ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าเอกสาร/ส่ิงพิมพ์ ค่าติดต่อสื่อสาร ค่าเดินทาง เป็นต้น ซึ่งเรียกเก็บตามจริงไม่เกินร้อยละ 2 

ของค่าธรรมเนียมบริการงานสอบบัญชีทั้งกลุ่ม  

นอกจากนี้ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยภายในประเทศ 

ส าหรับปี 2563 จ านวน 34 บริษัท โดยมีค่าสอบบัญชีจ านวน 8,368,585.- บาท ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าเอกสาร/

ส่ิงพิมพ์ ค่าติดต่อสื่อสาร ค่าเดินทาง เป็นต้น ซึ่งเรียกเก็บตามจริงไม่เกินร้อยละ 2 ของค่าธรรมเนียมบริการงานสอบบัญชีทั้งกลุ่ม 

และค่าบริการอื่น ๆ (Non - audit fee) ได้แก่ การตรวจรับรอง BOI ฉบับละ 50,000.- บาท โดยไม่รวมของบริษัทย่อยและ 

บริษัทร่วมในต่างประเทศ 10 บริษัท เนื่องจากผู้สอบบัญชีของบริษทัย่อยที่จัดตั้งและจดทะเบียนในต่างประเทศมีผู้สอบบัญชีจาก

บริษัทสอบบัญชีอื่น คณะกรรมการบริษัท จะดูแลและติดตามให้สามารถจัดท างบการเงินได้ทันตามระยะเวลาที่กฎหมายและ

กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องก าหนด  

3. มอบอ านาจให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีส าหรับการสอบทานงบการเงินและตรวจสอบ 

งบการเงินของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า ที่เกิดขึ้นระหว่างปี 

การลงมติ : 

 วาระน้ีจะต้องผ่านมติอนมุัติดว้ยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 
จึงเรียนมาเพื่อเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกล่าว 

ผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดมอบฉันทะตาม

แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง และยื่นต่อบริษัทฯ ก่อนเข้าร่วมประชุม ส าหรับผู้ถือหุ้ นต่างชาติ 

ซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของ 

บริษัทฯ เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้ (ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะมี

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย 9) 

 อนึ่ง บริษัทฯ ก าหนดให้วันที่ 20 มีนาคม 2563 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจ าปี 2563 และมีสิทธิรับเงินปันผลประจ าปี 2562 ทั้งนี ้การจ่ายเงินปันผลจะด าเนินการในวันท่ี 22 พฤษภาคม 2563 
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 สืบเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019  (COVID-19) บริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้น

พิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทได้มีมติอนุมัติ

การมอบหมายอ านาจให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

มอบหมายมีอ านาจในการด าเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ซึ่งรวมถึงการแก้ไข

เปล่ียนแปลงวัน เวลา สถานท่ีประชุมและรายละเอียดอื่นๆ ตามที่เห็นว่าจ าเป็น หรือสมควร โดยหากมีการเปล่ียนแปลง บริษัทฯ 

จะแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบต่อไป 

 

 

                  ขอแสดงความนับถือ 

           บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ ากัด (มหาชน) 

                                                                                                      
             (นายสมใจนึก เองตระกูล) 

                              ประธานคณะกรรมการบรษิัท 
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เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 1, 2, 3 

 
 

รายงานการประชุมสามัญถือหุ้น ประจ าปี 2562 
รายงานประจ าปี 2562 (รวมงบการเงินประจ าปี 2562) 

 
(เอกสารประกอบอยูใ่นรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)) 
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เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 5 

รายละเอียดการออกและเสนอขายหุน้กู้ (ใหม่) ในวงเงนิไม่เกิน 15,000 ล้านบาท 

 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งพิเศษที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ได้พิจารณาการออกหุ้นกู้แล้วเห็นว่า เป็น

แนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อการสนับสนุนการด าเนินงานของกลุ่มบริษัท ซึ่งจะช่วยสร้างผลตอบแทนให้กับบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

ต่อไป 

ดังนั้น จึงให้เสนอต่อผู้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยมีรายละเอียดเบื้องต้น ดังนี้ 

วัตถุประสงค์ : ช าระคืนเงินกู้เดิมของบริษทัฯ และใช้ในการด าเนินงานหรือเป็นเงินทุนและสนับสนุนการด าเนินงาน

ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ 

ชนิด : หุ้นกู้ทุกประเภทและทุกรูปแบบ (มีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกัน) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

ของสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว 

สกุลเงิน : เงินบาทและ/หรือเงินสกุลต่างประเทศ โดยใช้อัตราแลกเปล่ียนในขณะที่มีการออกและเสนอขาย

หุ้นกู้ในแต่ละคราว 

มูลค่ารวมของหุ้นกู้ : ไม่เกิน 15,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในจ านวนที่เทียบเท่า 

ทั้งนี้ บริษัทฯ สามารถออกและเสนอขายขายหุ้นกู้เพิ่มเติม และ/หรือ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ 

เพื่อทดแทนหุ้นกู้ เดิมที่มีการไถ่ถอนไปแล้วได้ ภายในวงเงินดังกล่าว โดยหุ้นกู้ที่บริษัทฯ 

ออกจ าหน่ายแล้วในขณะใดขณะหน่ึงจะต้องมีจ านวนเงินไม่เกินวงเงินดังกล่าว 

อายุ : ไม่เกิน 10 ปีนับตั้งแต่ออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว 

การเสนอขาย : เสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียวหรือหลายคราว และ/หรือเป็นโครงการ และ/หรือในลักษณะหมุนเวียน 

(revolving) ให้แก่ประชาชนทั่วไปและ/หรือให้แก่นักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงและหรือ/ผู้ลงทุน

สถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกัน ตามประกาศคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. และ/หรือส านักงาน ก.ล.ต. และ/หรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่

ออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้น 

อัตราดอกเบี้ย : ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุ้นกู้หรือตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ได้

ออกในคราวนั้น ท้ังนี้ให้อยู่ภายใต้ข้อบังคับของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือส านักงาน 

ก.ล.ต. และ/หรือประกาศหรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ออกและเสนอ

ขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว 

การไถ่ถอนก่อนก าหนด : ผู้ถือหุ้นอาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนก าหนด บริษัทฯ มีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอน  

ทั้งนี้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว 
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ตลาดรอง : บริษัทฯ อาจจดทะเบียนหุ้นกู้กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือตลาดรองอื่นใดตามความ

เหมาะสม 

อ านาจก าหนด

รายละเอียดอื่น ๆ 

: ให้คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบอ านาจให้ลงนาม มีอ านาจ ดังนี ้

1) ก าหนดรายละเอียดต่าง  ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้  รวมถึงประเภท ชื่อ อัตราดอกเบี้ย  

อายุการไถ่ถอน การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตลอดจนก าหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับ  

การเสนอขาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดราคา วิธีการ และระยะเวลาเสนอขายและจัดสรร 

2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือสถาบันการจัดอันดับ

ความน่าเชื่อของผู้ออกหลักทรัพย์และ/หรือหลักทรัพย์ และ/หรือบุคคลอื่นใด ในกรณีที่จะต้อง

มีการแต่งตั้งตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือในกรณีอ่ืนใดตามที่เห็นควร 

3) น าหุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (The Thai Bond Market 

Association) หรือตลาดรองอื่นได้ตามความเหมาะสม ตลอดจนให้มีอ านาจด าเนินการ 

ขออนุญาตเปิดเผยข้อมูลและด าเนินการอื่นใดกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

4) ติดต่อ เจรจา เข้าท า ลงนาม แก้ไข สัญญา และ/หรือเอกสารต่าง  ๆ รวมถึงติดต่อ ให้ข้อมูล  

ยื่นเอกสาร หลักฐาน กับส านักงาน ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออก

และเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว ตลอดจนด าเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือจ าเป็นได้ทุกประการ

ตามที่เห็นควร 
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เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 6 

รายละเอยีดสารสนเทศเกี่ยวกบัการได้มาซึง่สนิทรพัย์และการเข้าท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั และ 

รายงานความเห็นของที่ปรกึษาทางการเงนิอิสระเกีย่วกับรายการได้มาซึ่งสนิทรัพยแ์ละการเขา้ท ารายการที่เกีย่วโยงกัน 

 
สารสนเทศเกีย่วกับการได้มาซึง่สินทรพัยแ์ละการเข้าท ารายการเกีย่วโยงกัน และ 

รายงานความเห็นของที่ปรกึษาทางการเงนิอิสระเกีย่วกับรายการได้มาซึ่งสนิทรัพยแ์ละการเขา้ท ารายการที่เกีย่วโยงกัน 

6.1 การเข้าลงทุนของบริษัทฯ ในบริษัท แลนด์ พรอสเพอริตี้ โฮลดิง จ ากัด โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญจ านวนไม่เกินร้อยละ 19 

ของหุ้นทั้งหมดในบริษัทเป้าหมาย จาก Prosperity Gain Holdings Ltd. ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ 

6.2 การเช่าที่ดินบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราแบบมีเงื่อนไขบังคับก่อน ของบริษัท อมิตา เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด  

ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ในการสร้างโรงงานผลิต Battery Lithium Ion และโรงงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

จากบริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จ ากัด ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในท่ีดินดังกล่าว และเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ 

 

(เอกสารประกอบอยูใ่นรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)) 
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เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 8 

ประวัติกรรมการทีอ่อกตามวาระและถูกเสนอใหก้ลับเข้าด ารงต าแหนง่อกีวาระ 

 

นายสมใจนึก เองตระกูล 
เสนอเลือกต้ังเป็น : 
ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ 
นายสมใจนึก เองตระกูล / สัญชาติไทย / อายุ 75 ปี  

 
 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 12  มีนาคม 2551 
 จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ : 13 ปี ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2563 
กรณีท่ีได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระ จ านวนปีของการด ารงต าแหน่ง
กรรมการอิสระจะเป็น 6 ปี ในการประชุมสามัญถือหุ้น อีก 3 ปี ข้างหน้า  
ต าแหน่งปัจจุบัน 
 ประธานกรรมการบริษัท 
 กรรมการอิสระ 

 
 

การถือหุ้นบริษัท (นับรวมหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) 
 จ านวนหุ้น ณ สิ้นปี 2561  
 จ านวนหุ้น ณ วันท่ี 6 มกราคม 2563   
 จ านวนหุ้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)  

: - ไม่มี - 
: - ไม่มี - 
: - ไม่มี - 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไมม่ี - 
คุณวุฒิการศึกษา 
 รัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์, มหาวิทยาลัยศรีประทุม 
 นิติศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศรีประทุม 
 เศรษฐศาสตรบัณฑิต UPSALA College New Jersey, U.S.A. 
 ปริญญาบัตร หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร รุ่นท่ี 35, วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) 
ประวัติการอบรม 
หลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นท่ี 9/2549 
 หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นท่ี 98/2555  
ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 
ต าแหน่งในบริษัทฯ 
 2551 – ปัจจุบัน 
 2560 – ปัจจุบัน 

ประธานกรรมการบริษัท 
กรรมการอิสระ 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
 2547 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป 
 2538 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บมจ. ทิพยประกันภัย 
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นายสมใจนึก เองตระกูล (ต่อ) 

จ านวนคร้ังท่ีเข้าประชุมในปี 2562 

 คณะกรรมการบริษัท  : 6/6 ครั้ง 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ในธุรกิจอื่นท่ีอาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ในบริษัทอื่น / องค์กรอื่น : ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ในบริษัทย่อยของบริษัทฯ : ไม่มี 

การมี / ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

 การด ารงต าแหน่งกรรมการที่มีส่วนร่วมการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษา ที่ได้รับเงินเดือนประจ า 

 การเป็นผู้ใหบ้ริการวิชาชีพ 

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ / ผู้บริหาร 

 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส าคัญอนัอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าที่ได้อย่างอิสระ 

: ไม่มี 

: ไม่มี 

: ไม่มี 

: ไม่มี 

หลักเกณฑ์การสรรหา 

 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 

 15 มกราคม 2563 และเม่ือพ้นก าหนดระยะเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพ่ือคัดเลือกและเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในที่ประชุม

ผู้ถือหุ้น 

 คณะกรรมการบริษัท (โดยการเสนอจากคณะกรรมการสรรหา) พิจารณาแล้ว เห็นชอบให้เสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้า

ด ารงต าแหน่งตามที่เสนอข้างต้นอีกวาระ 

 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะกับการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
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นายอมรศักด์ิ นพรัมภา 
เสนอเลือกต้ังเป็น : 
กรรมการอิสระ 

นายอมรศักดิ์ นพรัมภา / สัญชาติไทย / อายุ 73 ปี  

 
 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 27  เมษายน 2560 
 จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ : 3 ปี ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2563 
กรณีท่ีได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระ จ านวนปีของการด ารงต าแหน่ง
กรรมการอิสระจะเป็น 6 ปี ในการประชุมสามัญถือหุ้น อีก 3 ปี ข้างหน้า  
ต าแหน่งปัจจุบัน 
 กรรมการอิสระ 

 
 

การถือหุ้นบริษัท (นับรวมหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) 
 จ านวนหุ้น ณ สิ้นปี 2561  
 จ านวนหุ้น ณ วันท่ี 6 มกราคม 2563   
 จ านวนหุ้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)  

: - ไม่มี - 
: - ไม่มี - 
: - ไม่มี - 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไมม่ี - 
คุณวุฒิการศึกษา 
 นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดีเด่น), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 เนติบัณฑิตไทย ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 
 ได้รับพระราชทุนอนันทมหิดลไปศึกษาที่ประเทศอังกฤษ จบชั้นเนติบัณฑิตอังกฤษ ส านักกฎหมาย Lincoln’s Inn, London 
 ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นท่ี 399 
ประวัติการอบรม 
การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 30/2546 
 หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นท่ี 23/2551  
 หลักสูตร Role of the Compensation Committee Program(RCC) รุน่ท่ี 9/2552 
 หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นท่ี 36/2558 
หลักสูตรอื่นๆ 
 หลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นท่ี 31 
 หลักสูตรนักบริหารชั้นสูง รุ่นท่ี 7 
ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 
ต าแหน่งในบริษัทฯ 
 2560 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
 2548 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท บมจ. แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ 
 2541 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. อาร์ ซี แอล 
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นายอมรศักด์ิ นพรัมภา (ต่อ) 
จ านวนคร้ังท่ีเข้าประชุมในปี 2562 

 คณะกรรมการบริษัท  : 6/6 ครั้ง 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ในธุรกิจอื่นที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ
บริษัทฯ 

: ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ในบริษัทอื่น / องค์กรอื่น : ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ในบริษัทย่อยของบริษัทฯ : ไม่มี 
การมี / ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่มีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 
ปีที่ผ่านมา 
 การด ารงต าแหน่งกรรมการท่ีมีส่วนร่วมการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือท่ีปรึกษา ท่ีได้รับเงินเดือนประจ า 
 การเป็นผู้ให้บริการวิชาชีพ 
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ / ผู้บริหาร 
 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจท่ีมีนัยส าคัญอันอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าท่ีได้อย่างอิสระ 

: ไม่มี 
: ไม่มี 
: ไม่มี 
: ไม่มี 

หลักเกณฑ์การสรรหา 
 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2562 

– 15 มกราคม 2563 และเมื่อพ้นก าหนดระยะเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกและเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
บริษัทในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

 คณะกรรมการบริษัท (โดยการเสนอจากคณะกรรมการสรรหา) พิจารณาแล้ว เห็นชอบให้เสนอชื่อต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้ง
กลับเข้าด ารงต าแหน่งตามท่ีเสนอข้างต้นอีกวาระ 

 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะกับการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
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พลต ารวจเอกพัชรวาท วงษ์สุวรรณ 
เสนอเลือกต้ังเป็น : 
กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยง

พลต ารวจเอกพัชรวาท วงษ์สุวรรณ / สัญชาติไทย / อายุ 70 ปี 
 

 
 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 18  เมษายน 2557 
 จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ : 6 ปี ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2563 
กรณีท่ีได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระ จ านวนปีของการด ารงต าแหน่ง
กรรมการอิสระจะเป็น 9 ปี ในการประชุมสามัญถือหุ้น อีก 3 ปี ข้างหน้า  
ต าแหน่งปัจจุบัน 
 กรรมการอิสระ 
 กรรมการบริหารความเสี่ยง 

 
 

การถือหุ้นบริษัท (นับรวมหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) 
 จ านวนหุ้น ณ สิ้นปี 2561  
ถือโดยตนเอง 
ถือโดยคู่สมรส 

 จ านวนหุ้น ณ วันท่ี 6 มกราคม 2563 
ถือโดยตนเอง 
ถือโดยคู่สมรส   

 จ านวนหุ้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)  

: 1,140,000 หุ้น (0.031 %) 
: 1,140,000 หุ้น (0.031 %) 
: - ไม่มี - 
: 1,140,000 หุ้น (0.031 %) 
: 1,140,000 หุ้น (0.031 %) 
: - ไม่มี - 
: - ไม่มี - 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไมม่ี - 
คุณวุฒิการศึกษา 
 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(พัฒนาสังคม), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 นักเรียนนายร้อยต ารวจ รุ่นท่ี 25 โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 
 นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นท่ี 9 โรงเรียนเตรียมทหาร 
 ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ เอกชน และการเมือง รุ่นท่ี 2 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปม.) 
ประวัติการอบรม 
หลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 
ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 
ต าแหน่งในบริษัทฯ 
 2557 – ปัจจุบัน 

 2557 – ปัจจุบัน 

กรรมการอิสระ 
กรรมการบริหารความเสี่ยง 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
 2560 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บมจ. คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ 
 2559 – ปัจจุบัน 
 2556 - ปัจจุบัน 

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร 
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการก าหนดค่าตอบแทน และสรรหากรรมการ / กรรมการก ากับดูแลความยั่งยืนและ
บรรษัทภิบาล บมจ. ซีพี ออลล์ 
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พลต ารวจเอกพัชรวาท วงษ์สุวรรณ (ต่อ) 

จ านวนคร้ังท่ีเข้าประชุมในปี 2562 

 คณะกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  

: -/6 ครั้ง 
: -/5 ครั้ง 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ในธุรกิจอื่นที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ
บริษัทฯ 

: ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ในบริษัทอื่น / หน่วยงานอื่น : ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ในบริษัทย่อยของบริษัทฯ : ไม่มี 
การมี / ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่มีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 
ปีที่ผ่านมา 
 การด ารงต าแหน่งกรรมการท่ีมีส่วนร่วมการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือท่ีปรึกษา ท่ีได้รับเงินเดือนประจ า 
 การเป็นผู้ให้บริการวิชาชีพ 
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ / ผู้บริหาร 
 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจท่ีมีนัยส าคัญอันอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าท่ีได้อย่างอิสระ 

: ไม่มี 
: ไม่มี 
: ไม่มี 
: ไม่มี 

หลักเกณฑ์การสรรหา 
 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2562 

– 15 มกราคม 2563 และเมื่อพ้นก าหนดระยะเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกและเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
บริษัทในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

 คณะกรรมการบริษัท (โดยการเสนอจากคณะกรรมการสรรหา) พิจารณาแล้ว เห็นชอบให้เสนอชื่อต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้ง
กลับเข้าด ารงต าแหน่งตามท่ีเสนอข้างต้นอีกวาระ 

 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะกับการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
 

 

  



 

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ ากัด (มหาชน) 
Energy Absolute Public Company Limited 
89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท์ 02-248-2488-92, 02-002-3667-9   แฟกซ ์02-248-2493   ทะเบียนเลขที่ 0107551000061 

 

หน้า 27 

นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ 
กรรมการอิสระของบริษัทฯ จะต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระ ดังนี้ 
(1) ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ  

ผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ ท้ังนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ท่ีเกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายน้ัน ๆ ด้วย 
(2) ไม่มีหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ า หรือผู้ท่ีมีอ านาจควบคุม

ของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ เว้น
แต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ท้ังน้ี ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ี
กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือท่ีปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ หรือ 
บริษัทย่อย 

(3) ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะท่ีเป็นบิดามารดา คู่สมรส  
พี่น้อง และบุตร รวมท้ังคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะได้รับ การเสนอให้เป็น
ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุม  
ของบริษัทฯ ในลักษณะท่ีอาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมท้ังไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือ หุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง 

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ และ
ไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของส านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของ
บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะพ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง         

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมาย หรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับ
ค่าบริการเกินกว่า  2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของ  
บริษัทฯ ท้ังน้ี ในกรณีท่ีผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ 
ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพน้ันด้วย เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อน
ได้รับการแต่งตั้ง 

(7) ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ของบริษัทฯ 

(8) ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยใน  
ห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า หรือท่ีถือหุ้นเกิน 1% ของจ านวน
หุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทฯ  
หรือบริษัทย่อย 

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดท่ีท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด าเนินงานของบริษัทฯ 
 

นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ข้อ 16 (2) ของประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี ทจ.28/2551 เรื่อง การ

ขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ กล่าวคือนิยามของกรรมการอิสระของบริษัทฯ เทียบเท่ากับข้อก าหนดของ ก.ล.ต. 

และตลาดหลักทรัพย์ฯ   
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เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 10 

ประวัติกรรมการเข้าใหม่ และนิยามกรรมการอิสระ 
 

นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ 
เสนอแต่งต้ังเป็น : 
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ (เป็นกรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู้ทางบัญชีและประสบการณ์การสอบทานงบการเงิน) / กรรมการ
บรรษัทภิบาล / กรรมการก าหนดค่าตอบแทน / กรรมการสรรหา 
นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ / สัญชาติไทย / อายุ 53 ปี  

การถือหุ้นบริษัท (นับรวมหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) 

 จ านวนหุ้น ณ สิ้นปี 2561  
 จ านวนหุ้น ณ วันท่ี 6 มกราคม 2563   
 จ านวนหุ้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)  

: - ไม่มี - 
: - ไม่มี - 
: - ไม่มี – 
 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไมม่ี - 
คุณวุฒิการศึกษา 
 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
 MBA, General Administration, Pittsburg State University, U.S.A. 
 FA License 
ประวัติการอบรม 
หลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2547  
 หลักสูตรการก ากับดูแลกิจการท่ีดี (CGI)  รุ่นท่ี 3 ปี 2558   
ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
 2 กรกฎาคม 2552 - ปัจจุบัน กรรมการผู้อ านวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ในธุรกิจอื่นที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ
บริษัทฯ 

: ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ในบริษัทอื่น / องค์กรอื่น : ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ในบริษัทย่อยของบริษัทฯ : ไม่มี 
การมี / ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่มีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 
2 ปีที่ผ่านมา 
 การด ารงต าแหน่งกรรมการท่ีมีส่วนร่วมการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือท่ีปรึกษา ท่ีได้รับเงินเดือนประจ า 
 การเป็นผู้ให้บริการวิชาชีพ 
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ / ผู้บริหาร 
 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจท่ีมีนัยส าคัญอันอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าท่ีได้อย่างอิสระ 

: ไม่มี 
: ไม่มี 
: ไม่มี 
: ไม่มี 

คุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัท 
 คุณสมบัติตามค านิยามกรรมการอิสระ 
 ไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม มาตรา 68 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชน 
 ไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม มาตรา 89/6 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ และประกาศท่ีเกี่ยวข้อง 

: ครบถ้วน 
: ไม่มี 
: ไม่มี 
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นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ (ต่อ) 
หลักเกณฑ์การสรรหา 
 คณะกรรมการบริษัท (โดยการเสนอจากคณะกรรมการสรรหา) พิจารณาแล้ว เห็นชอบมีมติให้เสนอชื่อต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณา
แต่งตั้งเป็นกรรมการตามที่เสนอข้างต้น 

 ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยไม่มีผู้ถือหุ้น
เสนอรายช่ือบุคคลอื่นเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลท่ีเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง 
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เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 11 

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี ส าหรับปี 2563 
 

รายช่ือและประวัติของผู้สอบบัญชีท่ีได้รับการเสนอช่ือแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี 

 นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข 

ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 4599 

ปีการด ารงต าแหน่งผูส้อบบัญชีของบรษิัท ตั้งแต่ปี 2559 – 2562 ระยะเวลา 4 ปี 

ประวัติการศึกษา  ปริญญาตรี สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 บัญชีมหาบัณฑิต สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

การถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี- (ณ วันที่ 6 มกราคม 2563) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบรษิัทย่อย -ไม่มี- 

ความสัมพันธ์กับบรษิัท/บริษัทย่อย/บรษิัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน -ไม่มี- 

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส าคัญ อันอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ -ไม่มี- 

ความสัมพันธ์ในฐานะกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือด ารงต าแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท หรือบริษัทย่อย -ไม่มี- 

 

 นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ 

ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 6552 

ปีการด ารงต าแหน่งผูส้อบบัญชีของบรษิัท - ไม่มี - 

ประวัติการศึกษา  บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

การถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี- (ณ วันที่ 6 มกราคม 2563) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบรษิัทย่อย -ไม่มี- 

ความสัมพันธ์กับบรษิัท/บริษัทย่อย/บรษิัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน -ไม่มี- 

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส าคัญ อันอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ -ไม่มี- 

ความสัมพันธ์ในฐานะกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือด ารงต าแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท หรือบริษัทย่อย -ไม่มี- 

 

 นายพงทวี รัตนะโกเศศ 

ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 7795 

ปีการด ารงต าแหน่งผูส้อบบัญชีของบรษิัท - ไม่มี - 

ประวัติการศึกษา  บัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 Master of Accountancy – University of Illinois at Urbana-Champaign, US CPA 

การถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี- (ณ วันที่ 6 มกราคม 2563) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบรษิัทย่อย -ไม่มี- 

ความสัมพันธ์กับบรษิัท/บริษัทย่อย/บรษิัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน -ไม่มี- 

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส าคัญ อันอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ -ไม่มี- 

ความสัมพันธ์ในฐานะกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือด ารงต าแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท หรือบริษัทย่อย -ไม่มี- 
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 หน้า 31      

ข้อบังคับบริษทัฯ ในส่วนที่เกีย่วข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

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

(15) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนกรรมการท้ังหมดจะต้องมีถิ่นท่ีอยู่ในประเทศไทย 
กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้ 

ข้อ 17. ให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปน้ี 
(1) ผู้ถือหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากับหน่ึง (1) หุ้นต่อหน่ึง (1) เสียง 
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ท้ังหมดตาม (1) เลือกต้ังบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ กรณี

เลือกบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
(3) บุคคลท่ีได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมี

หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งน้ัน ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวน
กรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งน้ัน ให้ประธานในท่ีประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด 

ข้อ 18. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนกรรมการใน
ขณะนั้น ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับสัดส่วนหน่ึงในสาม (1/3)  

 กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาด ารงต าแหน่งอีกได้ 
 กรรมการท่ีจะออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ัน ให้จับฉลากกัน ส่วนปีหลัง  ๆ ต่อไปให้

กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดน้ันเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง 
ข้อ 19. นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ 
(4) ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 21  
(5) ศาลมีค าสั่งให้ออก 

ข้อ 21. ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในสี่ (3/4) ของจ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวน
หุ้นท่ีถือโดยผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

ข้อ 23. กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามท่ีท่ีประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียง 
ไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนคะแนนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุม โดยอาจก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
เป็นจ านวนท่ีแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะและจะก าหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าท่ีประชุม 

ผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากน้ี กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของ
บริษัท 

 ข้อความในวรรคหน่ึงจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้งจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ในอันท่ี
จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท 
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หมวดที่ 6 
การประชุมผู้ถือหุ้น 
ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของ 

รอบปีบัญชีของบริษัท  

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหน่ึง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็น
การประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร 

 ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในห้า (1/5) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ท้ังหมดหรือผู้ถือหุ้นจ านวนไม่น้อยกว่า
ยี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสิบ (1/10) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ท้ังหมดจะเข้าชื่อกันท า
หนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการขอให้เรียก
ประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นน้ี คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหน่ึง (1) เดือน 
นับแต่วันท่ีได้รับหนังสือน้ันจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว 

ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดท าหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานท่ี วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่อง
ท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องท่ีจะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือ
เพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบ
ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ท้ังน้ี ให้ลงโฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า
สาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน 

 ท้ังนี้ สถานท่ีท่ีจะใช้เป็นท่ีประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นท่ีตั้งส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือท่ีอื่นใด ตามท่ีคณะกรรมการจะ
ก าหนดก็ได้ 

ข้อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่
น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนผู้ถือหุ้นท้ังหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นท่ี
จ าหน่ายได้แล้วท้ังหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม  
ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วหน่ึง (1) ชั่วโมง จ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่
ครบองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในวรรคหน่ึง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้มีการประชุมเป็น
อันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นน้ันมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีน้ีให้ส่ง
หนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังน้ีไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์
ประชุม 

ข้อ 35. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ี
ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้ท่ีประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหน่ึงมาเป็นประธานในท่ีประชุมดังกล่าว 

ข้อ 36. ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหน่ึงมีเสียงหน่ึง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่ วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่อง
ใด ผู้ถือหุ้นคนน้ันไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องน้ัน นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของท่ีประชุม  
ผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปน้ี 
(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน  

ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชี้ขาด 
(2) ในกรณีดังต่อไปน้ี ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ 

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางส่วนท่ีส าคัญให้แก่บุคคลอื่น 
(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท 
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(ค) การท า แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางส่วนท่ีส าคัญ การมอบหมาย
ให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผล
ก าไรขาดทุนกัน 

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท 
(จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 
(ฉ) การเลิกบริษัท 
(ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท 
(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น 

ข้อ 37. กิจการท่ีประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้ 
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา 
(2) พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน 
(3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไร และการจ่ายเงินปันผล 
(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระ และก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
(5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดจ านวนค่าสอบบัญชี และ 
(6) กิจการอื่น ๆ 

ข้อ 41. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปน้ีให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี 
(1) ส าเนางบดุลและบัญชีก าไรขาดทุนท่ีผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมท้ังรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี 

และ 
(2) รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ เพื่อประกอบรายงาน 

ข้อ 42. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร ในกรณีท่ีบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล 
เงินปันผลน้ันให้แบ่งตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลก าไรสมควรพอท่ีจะท า
เช่นน้ัน และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการ
ประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป 
การจ่ายเงินปันผลให้กระท าภายในหน่ึง (1) เดือน นับแต่วันท่ีท่ีประชุมผู้ถือหุ้น หรือท่ีประชุมคณะกรรมการลงมติแล้วแต่
กรณี ท้ังน้ี ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายปันผลน้ันในหนังสือพิมพ์เป็นเวลา
ติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย 

ข้อ 43. บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของก าไรสุทธิประจ าปีหักด้วย
ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน 

ข้อ 44. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ด ารงต าแหน่งหน้าท่ีใด ๆ ของบริษัท 
ข้อ 46. ผู้สอบบัญชีมีหน้าท่ีเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งท่ีมีการพิจารณางบดุล บัญชีก าไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับ

บัญชีของบริษัทเพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้นและให้บริษัทจัดส่งรายงาน และเอกสารท้ังหมดของบริษัทท่ีผู้ถือหุ้น
จะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย 
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ข้อปฏิบัติส าหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 

 

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติส าหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน  
ลงวันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวปฏิบัติ ท่ีดี ซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้น 
แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม 
และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเห็นควรก าหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของ  
ผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป ทั้งน้ี เนื่องจากผู้ถือหุ้นบางรายอาจยังไม่คุ้นเคยกับข้อพึงปฏิบัติท่ีน ามาใช้
ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิท่ีจะผ่อนผันการยื่นเอกสาร หรือ หลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้ น 
ท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามที่บริษัทฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม 
 เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม 

บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นแสดงหลักฐานและปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นดังต่อไปน้ี 
ผู้เข้าร่วมประชุม เอกสารหรือหลักฐาน 

1. บุคคลธรรมดา  ใบลงทะเบียน (ซึง่มีแถบ Barcode ปรากฏ) 
1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย  บัตรประจ าตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือ

บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ) 
 หากมีการเปลี่ยนช่ือหรือนามสกุล ให้แสดงหลักฐานการเปลี่ยนแปลงน้ันด้วย 

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ  ใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารใช้แทน 
หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ 

กรณีมอบฉันทะ (ในกรณีของส าเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองส าเนาถูกต้อง) 
 หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงรายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ 
 ส าเนาบัตรประจ าตัวของผู้ถือหุ้นหรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้มอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ 
 บัตรประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ 
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2. นิติบุคคล  ใบลงทะเบียน (ซึ่งมีแถบ Barcode ปรากฏ) 
2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

หมายเหตุ ในกรณีของส าเนาเอกสารจะต้องมีการ
รับรองส าเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
พร้อมตราประทับบริษัท 

 หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ 

 บัตรประจ าตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการ 
ผู้มีอ านาจลงนามในหนังสือรับรองนิติบุคคล 

 หนังสือมอบฉันทะ ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบ
ฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ 

 หากมีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล ให้แสดงหลักฐานการเปลี่ยนแปลงนั้นด้วย 
 บัตรประจ าตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบ

ฉันทะ 
2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ 

หมายเหตุ ในกรณีของส าเนาเอกสารจะต้องมีการ
รับรองส าเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
พร้อมตราประทับบริษัท และหากเป็นเอกสารท่ี
จัดท าขึ้นในต่างประเทศ ควรมีการรับรองลายมือชื่อ
โดยโนตาร ีพับลิค 

 หนังสือรับรองนิติบุคคล 
 บัตรประจ าตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการ  

ผู้มีอ านาจในหนังสือรับรองนิติบุคคล 
 หนังสือมอบฉันทะ ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อ  

ผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ 
 หากมีการเปลี่ยนช่ือหรือนามสกุล ให้แสดงหลักฐานการเปลี่ยนแปลงน้ันด้วย 
 บัตรประจ าตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบ

ฉันทะ 
กรณีมอบฉันทะ (ในกรณีของส าเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองส าเนาถูกต้อง) 
 หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ 
 ส าเนาหนังสือรับรองและลงลายมือชื่อรับรองโดยผู้มีอ านาจของนิติบุคลของผู้มอบฉันทะ 
 บัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ของผู้รับมอบฉันทะ 
 

 การมอบฉันทะและวิธีการมอบฉันทะ 
การมอบฉันทะและหนังสือมอบฉันทะ 
ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2550 ลงวันท่ี 2 กุมภาพันธ์ 2550 ได้ก าหนด
แบบของหนังสือมอบฉันทะในการประชุมผู้จองหุ้น และการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมหาชนจ ากัดไว้ 3 แบบ โดยให้ใช้แบบหน่ึงแบบใดท่ี
ได้แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งน้ีแล้ว คือ 

แบบ รายละเอียด ส าหรับใช้ในกรณี 
แบบ ก. หนังสือมอบฉันทะแบบท่ัวไป ซึ่งเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซับซ้อน กรณีผู้ถือหุ้นต้องการมอบฉันทะแบบท่ัวไป 
แบบ ข. หนังสือมอบฉันทะท่ีก าหนดรายการต่าง ๆ ท่ีจะมอบฉันทะท่ี

ละเอียดชัดเจนตายตัว 
กรณีผู้ถือหุ้นต้องการมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการ
อิสระ ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 

แบบ ค. เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัส
โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแล
หุ้น  

กรณีท่ีผู้ถือหุ้นเป็นนักลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัส
โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแล
หุ้น 
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วิธีการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะ 
 ผู้มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก

จ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
 ผู้มอบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะให้ถูกต้องครบถ้วน 
 ปิดอากรแสตมป์ 20 บาทลงในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมท้ังขีดฆ่าลงวันท่ีท่ีท าหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผล

ผูกพันทางกฎหมาย 
 ส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริงพร้อมปิดอากรแสตมป์และเอกสารประกอบมาทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามชื่อ – ท่ีอยู่ ของบริษัทฯ 

โดยจ่าหน้าซองถึง 
เลขานุการบริษัท : บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ ากัด (มหาชน) 
เลขท่ี 89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

 หากผู้รับมอบฉันทะมาด้วยตนเอง ต้องน าหนังสือมอบฉันทะไปยื่นต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ณ สถานท่ีประชุมเพื่อลงทะเบียนอย่าง
น้อยล่วงหน้า 1 ชั่วโมงก่อนการเริ่มประชุม เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม 

หมายเหตุ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ ากัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการอนุญาตให้เฉพาะผู้มีเอกสารถูกต้องและครบถ้วนเข้าร่วมประชุมเท่าน้ัน 
 
การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 
เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ จะเริ่มรับลงทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ สถานท่ีประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่าหน่ึงชั่วโมง หรือตั้งแต่เว ลา 
13.00 นาฬิกา จนถึงก าหนดเวลาเริ่มประชุม 
สถานที่ประชุม : ณ โครงการพีเพิล ปาร์ค อ่อนนุช 

เลขท่ี 486 ถนนอ่อนนุช แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 
 
การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง 
บริษัทฯ จะจัดเตรียม “บัตรลงคะแนนเสียง” ไว้ให้ผู้ถือหุ้น ณ จุดลงทะเบียนบริเวณทางเข้าห้องประชุมเพื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้
ระบุลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงตามวาระการประชุม 
 
หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง 
การออกเสียงลงคะแนน จะกระท าโดยเปิดเผย โดยประธานท่ีประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะ
สอบถามทีละวาระในท่ีประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นระบุในบัตรลงคะแนนท่ีแจก และชูมือ
ขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ เก็บและรวบรวมบัตรท้ังหมดเพื่อท าการตรวจนับ ท้ังน้ี บริษัทฯ ได้จัดให้มีคนกลางร่วมท าหน้าท่ีตรว จรับ
บัตรและนับคะแนนเสียงในทุกวาระการประชุม 
1. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปน้ี 

 กรณีปกติ  ใ ห้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือ หุ้นซึ่ งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง เ ท่ากัน  
ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหน่ึงเสียง เป็นเสียงชี้ขาด 

 ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมาย และ/หรือข้อบังคับของบริษัทก าหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ให้ด าเนินการให้เป็นไปตามท่ีก าหนดน้ัน 
โดยประธานท่ีประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในท่ีประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 
 

2. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงตามท่ีผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่าน้ัน 
3. ผู้ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องน้ัน และประธานท่ีประชุมอาจเชิญผู้น้ันออกนอก

ห้องประชุมชั่วคราวได้ 
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หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง 
ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 ก าหนดว่า ผู้ถือหุ้นทุกคนมีเสียงเท่ากับหน่ึงหุ้นต่อหน่ึงเสียง บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงท่ีเห็นด้วย ไม่เห็น
ด้วย และงดออกเสียง ท่ีตรวจนับจากบัตรลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระจากคะแนนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่ีเข้าร่วม
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 
ก่อนเริ่มประชุม ประธานฯ จะแจ้งให้ทราบว่า บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ โดยวิธีการหักคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นด้วย และงดออก
เสียง ของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ออกจากหุ้นท้ังหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง จากน้ัน 
ประธานฯ จะแจ้งผลการนับคะแนนเสียงให้ท่ีประชุมทราบ 
 
หมายเหตุ บริษัทฯ ลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงการประชุมผู้ถือหุ้นด้วยระบบ Barcode 
 
การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง 
1. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนแล้ว จะได้รับบัตรลงคะแนนเสียงเป็นแผ่นพิมพ์ส าหรับแต่ละวาระการประชุม โดยแต่ละแผ่น

น้ันจะระบุชื่อผู้ถือหุ้นและสิทธิออกเสียง โดยถือว่าหน่ึงหุ้นมีหน่ึงเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจะต้องใช้บัตรหลักฐานการออก
เสียงลงคะแนนน้ีให้ถูกต้องตรงกับวาระ 

2. ส าหรับวาระที่ 9 พิจารณาและเลือกตั้งกรรมการท่ีต้องออกตามวาระกลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระ จะใช้บัตรลงคะแนนเสียงซึ่งระบุ
ชื่อกรรมการ / บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ แยกต่างหากจากกัน เพื่อให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

3. ส าหรับการท าเครื่องหมายลงบนบัตรลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่
ละวาระ โดยให้ผู้ถือหุ้นท าเครื่องหมายถูก () หรือ กากบาท () อย่างใดอย่างหน่ึงลงในช่องท่ีเป็นความประสงค์ของท่านเพียงช่อง
เดียวเท่าน้ัน 
บัตรเสีย 
บัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนนท่ีมีการกาเครื่องหมายอื่นนอกจากเครื่องหมายถูก () หรือ กากบาท () เพียงหน่ึง
เครื่องหมาย หรือมากกว่าหน่ึงช่อง หรือ เป็นการออกเสียงลงคะแนนไม่ตรงกับวาระที่ก าลังพิจารณา จะถือเป็นบัตรเสีย 

4. การออกเสียงลงคะแนนจะกระท าโดยเปิดเผย โดยประธานในท่ีประชุม หรือผู้ ท่ีด าเนินการประชุมแทนอยู่ในระหว่างน้ัน  
จะขอให้ผู้ถือหุ้นท่ีงดออกเสียง หรือไม่เห็นด้วย ชูมือขึ้น และส่งบัตรลงคะแนนเสียงท่ีท าเครื่องหมายแล้ว และถูกต้องตรงกับวาระ ท่ี
ก าลังพิจารณาให้แก่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ 

5. เมื่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ท าการรวบรวมบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นท่ีงดออกเสียง หรือไม่เห็นด้วย เสร็จแล้ว จะท าการนับ
คะแนนและแสดงผลสรุปคะแนนเสียงในท่ีประชุม โดยประธานท่ีประชุมหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายจะเป็นผู้สรุปผลการลงคะแนนต่อท่ี
ประชุมของแต่ละวาระ 

6. ผู้ถือหุ้นท่ีมาเข้าประชุมจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเฉพาะวาระท่ีเข้าประชุมเท่าน้ัน ส าหรับท่านผู้ถือหุ้นท่ีกลับไปก่อน 
การประชุมสิ้นสุดนั้น จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเฉพาะวาระที่ยังมิได้พิจารณา 
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หน้า 38 

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 

  
ผู้ถือหุ้น 

บริษัท พลังงานบริสทุธิ์ จ ากัด (มหาชน) 

มาดว้ยตนเอง บริษัทลงทะเบียน 

การประชุมผูถ้ือหุ้น 

ด้วยระบบ Barcode 

ผู้รับมอบฉันทะ 

โต๊ะลงทะเบียน 

มาดว้ยตนเอง 
(เริ่ม 13.00 น.) 

โต๊ะลงทะเบียน 

ผู้รับมอบฉันทะ 
 (เริ่ม 13.00 น.) 

ตรวจหนงัสือมอบฉันทะ 

แสดงหนังสือมอบฉันทะ 

พร้อมบัตรประจ าตัวผู้มอบ 
 และผู้รับมอบฉันทะ 

แสดงบัตรประจ าตวัและ 

ใบลงทะเบยีน 

ลงทะเบียน 

ประธานเปิดประชุม (เวลา 14.00 น.) 

ประธานเสนอวาระการประชุมตามล าดับ 

นับคะแนนเสียง 

ลงคะแนนเสียง 

ประธานกล่าวสรุปผลลงคะแนนต่อที่ประชุม 

ผู้ทีต่้องการออกเสียง        
“ไม่เห็นด้วย” หรือ “งด
ออกเสียง” ในวาระ 
นั้น ๆ ให้กรอกบัตร
ลงคะแนนและ 

ชูมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่
เก็บบัตรลงคะแนน 

หมายเหตุ : การนับคะแนนเสียง 

 นับคะแนนเสียงโดยวิธีการหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงของผู้ถือหุ้นออกจากจ านวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง 
 กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนต่อเจ้าหน้าที่บริษัทเม่ือเสร็จสิ้นการประชุม 
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หน้า 39 

ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถแต่งต้ังให้รับมอบฉันทะ 

 

ชื่อ – สกุล อายุ ต าแหน่ง ที่อยู่ การมีส่วนได้เสียในวาระที่
เสนอในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 

1. พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต  69 กรรมการอิสระ /  
ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ / 
ประธานคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง / 
กรรมการก าหนด
ค่าตอบแทน / 
กรรมการสรรหา / 
กรรมการบรรษัทภิบาล 

บมจ. พลังงานบริสุทธิ์  
89 อาคารเอไอเอ 
แคปปิตอล เซ็นเตอร์  
ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก 
แขวงดินแดง เขตดินแดง 
กรุงเทพฯ 10400 

การมีส่วนได้เสีย  :  ไม่มีส่วน
ได้เสียในวาระที่ 1 – 9 

 

2.  หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชัย 59 กรรมการอิสระ/ 
กรรมการตรวจสอบ/ 
ประธานคณะกรรมการ
สรรหา/ กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง/ กรรมการ
บรรษัทภิบาล/ กรรมการ
ก าหนดค่าตอบแทน 

บมจ. พลังงานบริสุทธิ์  
89 อาคารเอไอเอ 
แคปปิตอล เซ็นเตอร์  
ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก 
แขวงดินแดง เขตดินแดง 
กรุงเทพฯ 10400 

การมีส่วนได้เสีย  :  ไม่มีส่วน
ได้เสียในวาระที่ 1 – 9 
 

 

หมายเหต:ุ รายละเอียดประวตัิกรรมการอิสระ ทั้ง 2 ท่าน ปรากฏในรายงานประจ าปี 2562  
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หน้า 40 

สิ่งที่แนบมาดว้ยล าดับที ่10 

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค.  

 

 ส่ิงที่แนบมาดว้ยล าดับที่ 10.1 หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. เป็นหนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไมซ่ับซ้อน 

 ส่ิงที่แนบมาดว้ยล าดับที่ 10.2 หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. เป็นหนังสือมอบฉันทะที่ก าหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที ่

  ละเอียด ชัดเจน 

 ส่ิงที่แนบมาด้วยล าดับท่ี 10.3 หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. เป็นแบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและ 

แต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและ

ดูแลหุ้น 
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 หน้า 1/1     

                                                                                                                                       
 

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. 
 

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

(1) ข้าพเจ้า                                                                                                          สัญชาติ                                                 .
อยู่บ้านเลขท่ี                                                     ถนน                                                            ต าบล/แขวง                                           .
อ าเภอ/เขต                                                       จังหวัด                                                  รหัสไปรษณีย ์                                               .

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท                                พลังงานบริสุทธิ์  จ ากัด (มหาชน)                                                 .                                          
โดยถือหุ้นจ านวนท้ังสิ้นรวม                                        หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนได้เท่ากับ                                    เสียง ดังนี้ 

หุ้นสามัญ                                       หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ                                    เสียง 
หุ้นบุริมสิทธิ                                    หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ                                    เสียง 

(3) ขอมอบฉันทะให้ 
(1)                                                                                                                  อาย ุ                                                  ปี  

อยู่บ้านเลขท่ี                                                       ถนน                                               ต าบล/แขวง                                                      . 
อ าเภอ/เขต                                                         จังหวัด                                                        รหัสไปรษณีย์..................................หรือ 

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

(3)                                                                                                                  อาย ุ                                                  ปี  
อยู่บ้านเลขท่ี                                                       ถนน                                               ต าบล/แขวง                                                      . 
อ าเภอ/เขต                                                         จังหวัด                                                        รหัสไปรษณีย ์                                       . 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2563 ในวันท่ี 23 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ โครงการพีเพิล ปาร์ค อ่อนนุชเลขท่ี 486 ถนนอ่อนนุช แขวงอ่อนนุช เขตสวน
หลวง  กรุงเทพมหานคร 10250 หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 

กิจการใดท่ีผู้รับมอบฉันทะกระท าไปในการประชุมน้ัน ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 
 

ลงชื่อ                                                            ผู้มอบฉันทะ 
                 (                                                              ) 

ลงชื่อ                                                            ผู้รับมอบฉันทะ 
               (                                                              ) 

ลงชื่อ.............................................................ผู้รับมอบฉันทะ 
                         (                                                              ) 

ลงชื่อ.............................................................ผู้รับมอบฉันทะ  
                         (                                                              ) 

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับ
มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

  

อากรแสตมป ์

20 บาท 

ส่ิงที่แนบมาดว้ยล าดับที่ 10.1 
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 หน้า 1/5     

                                                                          

                                                             

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

 

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

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

(1) ข้าพเจ้า                                                                                                          สัญชาติ                                                 .

อยู่บ้านเลขท่ี                                                     ถนน                                                            ต าบล/แขวง                                           .

อ าเภอ/เขต                                                       จังหวัด                                                  รหัสไปรษณีย ์                                               .

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท                         พลังงานบริสุทธิ์  จ ากัด (มหาชน)                                                                   .

โดยถือหุ้นจ านวนท้ังสิ้นรวม                                        หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนได้เท่ากับ                                    เสียง ดังนี้ 

หุ้นสามัญ                                       หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ                                    เสียง 

หุ้นบุริมสิทธิ                                    หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ                                    เสียง 

(3) ขอมอบฉันทะให้ 

  (1)                                                                                                                             อาย ุ                                    ปี  

อยู่บ้านเลขท่ี                                                       ถนน                                               ต าบล/แขวง                                                      . 

อ าเภอ/เขต                                                         จังหวัด                                                        รหัสไปรษณีย์..................................หรือ 

  (2)            พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต                                                               อาย ุ       69                        ปี  

อยู่บ้านเลขท่ี      บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ ากัด (มหาชน) เลขท่ี 89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 16                                         . 

ถนน   รัชดาภิเษก          ต าบล/แขวง     ดินแดง    อ าเภอ/เขต        ดินแดง    จังหวัด     กรุงเทพมหานคร       รหัสไปรษณีย์ 10400    หรือ 

  (3)            หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชัย                                                                  อาย ุ       59                        ปี  

อยู่บ้านเลขท่ี      บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ ากัด (มหาชน) เลขท่ี 89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 16                                         . 

ถนน   รัชดาภิเษก         ต าบล/แขวง     ดินแดง    อ าเภอ/เขต        ดินแดง    จังหวัด     กรุงเทพมหานคร       รหัสไปรษณีย์  10400         . 

  

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจ าปี 2563 ในวันท่ี 23 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ โครงการพีเพิล ปาร์ค อ่อนนุช เลขท่ี 486 ถนนอ่อนนุช แขวงอ่อนนุช เขตสวน

หลวง กรุงเทพมหานคร 10250 หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 

  

อากรแสตมป ์

20 บาท 

ส่ิงที่แนบมาดว้ยล าดับที่ 10.2 
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(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้ 

 วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562  

ซึง่ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี ้

   เห็นด้วย            ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง 

 วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทส าหรับปี 2562 และ 

รายงานประจ าปี 2562 ของบริษัทฯ 

 เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ - 

 วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562  

 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี ้

   เห็นด้วย            ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง 

 วาระที่ 4 พิจารณายกเลิกวงเงินหุ้นกู้ที่เหลือและยังไม่ได้ออกเสนอขาย จ านวน 5,000 ล้านบาท  

 ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2562 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี ้

   เห็นด้วย            ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง 

 วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ (ใหม่) ในวงเงินไม่เกิน 15,000 ล้านบาท 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี ้

   เห็นด้วย            ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง 

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการเข้าลงทุนของบริษัทฯ ที่ถือเป็นการเข้าท ารายการระหว่างกันและ

การได้มาซึ่งทรัพย์สิน 
 วาระที่ 6.1 พิจารณาและอนุมัติการเข้าลงทุนของบริษัทฯ ในบริษัท แลนด์ พรอสเพอริต้ี โฮลดิง จ ากัด 

โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญจ านวนไม่เกินร้อยละ 19 ของหุ้นทั้งหมดในบริษัทเป้าหมายจาก 

Prosperity Gain Holdings Ltd. ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ 

           (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี ้

   เห็นด้วย            ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง 
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 วาระที่ 6.2 พิจารณาและอนุมัติการได้มาซึ่งสิทธิในการเช่าที่ดินบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทรา แบบมี

เงื่อนไขบังคับก่อน ของบริษัท อมิตา เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ

บริษัทฯ เพื่อประโยชน์ในการสร้างโรงงานผลิต Battery Lithium Ion และโรงงานอื่น 

ที่เกี่ยวข้อง จากบริษัท  ดับเบิ้ลพี แลนด์ จ ากัด ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าว 

และเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี ้

   เห็นด้วย            ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง 

 วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการจดัสรรก าไรสุทธิส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2562  

 และการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี ้

   เห็นด้วย            ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง 

 วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ส าหรับปี 2563 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี ้

   เห็นด้วย            ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง 

 วาระที่ 9 พิจารณาและเลือกต้ังกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระ 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี ้

  การเลือกตั้งกรรมการท้ังชุด 

   เห็นด้วย            ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง 

 การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

 ชื่อกรรมการ          นายสมใจนึก เองตระกูล                                              . 

         เห็นด้วย            ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง 

 ชื่อกรรมการ          นายอมรศักดิ์ นพรัมภา                                                       . 

          เห็นด้วย            ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง 

 ชื่อกรรมการ          พลต ารวจเอกพัชรวาท วงษ์สุวรรณ                                                 . 

          เห็นด้วย            ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง 

 วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่ครบวาระและไม่ประสงค์กลับเข้า

ด ารงต าแหน่ง 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี ้

   เห็นด้วย            ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง 
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 วาระที่ 11 พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีส าหรับระยะเวลาบัญชีประจ าปี 2563 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี ้

   เห็นด้วย            ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง 

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะน้ี ให้ถือว่าการลงคะแนน

เสียงน้ันไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 

(6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไม่ชัดเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมี

การพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด 

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

กิจการใดท่ีผู้รับมอบฉันทะได้กระท าในการประชุม เว้นแต่กรณีท่ีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบุในหนังสือ  

มอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 

 

ลงชื่อ                                                            ผู้มอบฉันทะ 

                 (                                                              ) 

ลงชื่อ                                                            ผู้รับมอบฉันทะ 

               (                                                              ) 

ลงชื่อ.............................................................ผู้รับมอบฉันทะ 

                         (                                                              ) 

ลงชื่อ.............................................................ผู้รับมอบฉันทะ  

                         (                                                              ) 

หมายเหตุ 

1. ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก

จ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการท้ังชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อแบบ  

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ ากัด (มหาชน) 

   

 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ในวันท่ี 23 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ โครงการพีเพิล ปาร์ค อ่อนนุช เลขท่ี 486  

ถนนอ่อนนุช แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 

 

   วาระท่ี                 เรื่อง                                                                                                                               . 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี ้

  เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง 

   วาระท่ี                 เรื่อง                                                                                                                               . 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี ้

  เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง 

   วาระท่ี                 เรื่อง                                                                                                                               . 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี ้

  เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง 

   วาระท่ี                 เรื่อง                                                                                                                               . 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี ้

  เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง 

   วาระท่ี                 เรื่อง พิจารณาและเลือกตั้งกรรมการท่ีต้องออกตามวาระกลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระ (ต่อ)      

ชื่อกรรมการ                                                                                                                                           . 

  เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง 

ชื่อกรรมการ                                                                                                                                           . 

  เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง 

ชื่อกรรมการ                                                                                                                                           . 

      เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง 

ชื่อกรรมการ                                                                                                                                           . 

      เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง 
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หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

(แบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian)  

ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 
 

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

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

(1) ข้าพเจ้า                                                                                                          สัญชาติ                                                 .

อยู่บ้านเลขท่ี                                                     ถนน                                                            ต าบล/แขวง                                           .

อ าเภอ/เขต                                                       จังหวัด                                                  รหัสไปรษณีย ์                                               .

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ                                                                                                  . 

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท                             พลังงานบริสุทธิ์  จ ากัด (มหาชน)                                                                              .

โดยถือหุ้นจ านวนท้ังสิ้นรวม                                        หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนได้เท่ากับ                                    เสียง ดังนี้ 

หุ้นสามัญ                                       หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ                                    เสียง 

หุ้นบรุิมสิทธิ                                    หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ                                    เสียง 

(2) ขอมอบฉันทะให้ 

  (1)                                                                                                                            อาย ุ                                    ปี  

อยู่บ้านเลขท่ี                                                       ถนน                                               ต าบล/แขวง                                                      . 

อ าเภอ/เขต                                                         จังหวัด                                                        รหัสไปรษณีย์..................................หรือ 

  (2)            พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต                                                               อาย ุ       69                        ปี  

อยู่บ้านเลขท่ี      บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ ากัด (มหาชน) เลขท่ี 89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 16                                         . 

ถนน   รัชดาภิเษก     ต าบล/แขวง     ดินแดง    อ าเภอ/เขต        ดินแดง    จังหวัด     กรุงเทพมหานคร     รหัสไปรษณีย์  10400         หรือ.     

  (3)            หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชัย                                                                  อาย ุ       59                        ปี  

อยู่บ้านเลขท่ี      บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ ากัด (มหาชน) เลขท่ี 89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 16                                         . 

ถนน   รัชดาภิเษก         ต าบล/แขวง     ดินแดง    อ าเภอ/เขต        ดินแดง    จังหวัด     กรุงเทพมหานคร       รหัสไปรษณีย์  10400         . 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจ าปี 2563 ในวันท่ี 23 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ โครงการพีเพิล ปาร์ค อ่อนนุช เลขท่ี 486 ถนนอ่อนนุช แขวงอ่อนนุช เขตสวน

หลวง กรุงเทพมหานคร 10250 หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่น 

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้ 

 มอบฉันทะตามจ านวนหุ้นท้ังหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 

 มอบฉันทะบางส่วน คือ 

 หุ้นสามัญ                                             หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้                                 เสียง 

 หุ้นบุริมสิทธิ                                          หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้                                 เสียง 

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ท้ังหมด                                                                                                  เสียง 

อากรแสตมป ์

20 บาท 

ส่ิงที่แนบมาดว้ยล าดับที่  10.3 
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(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้ 

 วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562  

ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี ้

       เห็นดว้ย                เสียง     ไม่เห็นดว้ย                เสียง      งดออกเสียง                เสียง 

- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทส าหรับปี 2562 และ 

รายงานประจ าปี 2562 ของบริษัทฯ 

- เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ - 
 วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562  

 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี ้

       เหน็ดว้ย                เสียง     ไม่เห็นดว้ย                เสียง      งดออกเสียง                เสียง 

 วาระที่ 4 พิจารณายกเลิกวงเงินหุ้นกู้ที่เหลือและยังไม่ได้ออกเสนอขาย จ านวน 5,000 ล้านบาท  

 ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2562 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี ้

       เห็นดว้ย                เสียง     ไม่เห็นดว้ย                เสียง      งดออกเสียง                เสียง 

 วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ (ใหม่) ในวงเงินไม่เกิน 15,000 ล้านบาท 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี ้

       เห็นดว้ย                เสียง     ไม่เห็นดว้ย                เสียง      งดออกเสียง                เสียง 

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการเข้าลงทุนของบริษัทฯ ที่ถือเป็นการเข้าท ารายการระหว่างกันและ

การได้มาซึ่งทรัพย์สิน 

 วาระที่ 6.1 พิจารณาและอนุมัติการเข้าลงทุนของบริษัทฯ ในบริษัท แลนด์ พรอสเพอริต้ี โฮลดิง จ ากัด 

โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญจ านวนไม่เกินร้อยละ 19 ของหุ้นทั้งหมดในบริษัทเป้าหมายจาก 

Prosperity Gain Holdings Ltd. ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ 

           (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี ้

       เห็นดว้ย                เสียง     ไม่เห็นดว้ย                เสียง      งดออกเสียง                เสียง 
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 วาระที่ 6.2 พิจารณาและอนุมัติการได้มาซึ่งสิทธิในการเช่าที่ดินบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทรา แบบมี

เงื่อนไขบังคับก่อน ของบริษัท อมิตา เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ

บริษัทฯ เพื่อประโยชน์ในการสร้างโรงงานผลิต Battery Lithium Ion และโรงงานอื่น 

ที่เกี่ยวข้อง จากบริษัท  ดับเบิ้ลพี แลนด์ จ ากัด ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าว 

และเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี ้

       เห็นดว้ย                เสียง     ไม่เห็นดว้ย                เสียง      งดออกเสียง                เสียง 

 วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2562  

 และการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี ้

       เห็นดว้ย                เสียง     ไม่เห็นดว้ย                เสียง      งดออกเสียง                เสียง 

 วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ส าหรับปี 2563 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี ้

      เห็นดว้ย                เสียง     ไม่เห็นดว้ย                เสียง      งดออกเสียง                เสียง 

 วาระที่ 9 พิจารณาและเลือกต้ังกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระ 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี ้

 การเลือกตั้งกรรมการท้ังชุด 

      เห็นดว้ย                เสียง     ไม่เห็นดว้ย                เสียง      งดออกเสียง                เสียง 

 การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

 ชื่อกรรมการ          นายสมใจนึก เองตระกูล                                                    . 

       เห็นดว้ย                เสียง     ไม่เห็นดว้ย                เสียง      งดออกเสียง                เสียง 

 ชื่อกรรมการ          นายอมรศักดิ์ นพรัมภา                                                       . 

       เห็นดว้ย                เสียง     ไม่เห็นดว้ย                เสียง      งดออกเสียง                เสียง 

ชื่อกรรมการ     พลต ารวจเอกพัชรวาท วงษ์สุวรรณ                                           . 

       เห็นดว้ย                เสียง     ไม่เห็นดว้ย                เสียง      งดออกเสียง                เสียง 

 วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่ครบวาระและไม่ประสงค์กลับเข้า

ด ารงต าแหน่ง 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี ้

       เห็นดว้ย                เสียง     ไม่เห็นดว้ย                เสียง      งดออกเสียง                เสียง 
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 หน้า 4/5     

 วาระที่ 11 พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีส าหรับระยะเวลาบัญชีประจ าปี 2563 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี ้

       เห็นดว้ย                เสียง     ไม่เห็นดว้ย                เสียง      งดออกเสียง                เสียง 

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะน้ี ให้ถือว่าการลงคะแนน

เสียงน้ันไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น 

(6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไม่ชัดเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมี

การพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด 

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

กิจการใดท่ีผู้รับมอบฉันทะได้กระท าในการประชุม เว้นแต่กรณีท่ีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบ

ฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 

 

ลงชื่อ                                                            ผู้มอบฉันทะ 

                 (                                                              ) 

ลงชื่อ                                                            ผู้รับมอบฉันทะ 

               (                                                              ) 

ลงชื่อ.............................................................ผู้รับมอบฉันทะ 

                         (                                                              ) 

ลงชื่อ.............................................................ผู้รับมอบฉันทะ  

                         (                                                              ) 
 

 

หมายเหตุ 

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. น้ีใช้เฉพาะกรณีท่ีผู้ถือหุ้นท่ีปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้ง ให้คัสโตเดียน (Cus-

todian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่าน้ัน 

2. หลักฐานท่ีต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ 

(1) หนังสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 

(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) 

3. ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ

แบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการท้ังชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

5. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อแบบ

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ 
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 หน้า 5/5     

ใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ค. 

 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ ากัด (มหาชน) 

   

  ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ในวันท่ี 23 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ โครงการพีเพิล ปาร์ค อ่อนนุช 

เลขท่ี 486 ถนนอ่อนนุช แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 

 

   วาระท่ี                 เรื่อง                                                                                                                               . 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี ้

  เห็นดว้ย                เสียง     ไม่เห็นดว้ย                เสียง      งดออกเสียง                เสียง 

   วาระท่ี                 เรื่อง                                                                                                                               . 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี ้

  เห็นดว้ย                เสียง     ไม่เห็นดว้ย                เสียง      งดออกเสียง                เสียง 

   วาระท่ี                 เรื่อง                                                                                                                               . 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี ้

  เห็นดว้ย                เสียง     ไม่เห็นดว้ย                เสียง      งดออกเสียง                เสียง 

   วาระท่ี                 เรื่อง                                                                                                                               . 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี ้

  เห็นดว้ย                เสียง     ไม่เห็นดว้ย                เสียง      งดออกเสียง                เสียง 

   วาระท่ี                 เรื่อง พิจารณาและเลือกตั้งกรรมการท่ีต้องออกตามวาระกลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระ (ต่อ)      

ชื่อกรรมการ                                                                                                                                           . 

  เห็นดว้ย                เสียง     ไม่เห็นดว้ย                เสียง      งดออกเสียง                เสียง 

ชื่อกรรมการ                                                                                                                                           . 

  เห็นดว้ย                เสียง     ไม่เห็นดว้ย                เสียง      งดออกเสียง                เสียง 

ชือ่กรรมการ                                                                                                                                           . 

      เห็นดว้ย                เสียง     ไม่เห็นดว้ย                เสียง      งดออกเสียง                เสียง 

ชื่อกรรมการ                                                                                                                                           . 

      เห็นดว้ย                เสียง     ไม่เห็นดว้ย                เสียง      งดออกเสียง                เสียง 
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แผนที่สถานที่จดัประชุม 

 

ณ โครงการพีเพิล ปารค์ อ่อนนุช 

เลขที่ 486 ถนนอ่อนนุช แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 

 
 

การเดนิทาง 

รถไฟฟ้า BTS ณ สถานอี่อนนุช ทางออกที่ 1, 3  
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ขั้นตอนการใช้รหัส QR Code ส าหรับการดาวน์โหลด 

เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563  

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด  ในฐานะนายทะเบียน

หลักทรัพย์ ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ สามารถส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงาน

ประจ าปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ในรูปแบบ QR Code เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ อ านวยความสะดวกต่อผู้ลงทุน และผู้ลงทุน

สามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทจดทะเบียน ได้สะดวกรวดเร็ว 

ท่านผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code ตามขั้นตอนต่อไปนี้ 

 

ขั้นตอนการใช้งาน QR Code 

 

 

 เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือของท่าน  

 

 สแกน QR Code     

      

 หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบนหน้าจอมือถือ ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อเรียกดูเอกสารการประชุม 

ผู้ถือหุ้น 

หมายเหตุ: กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) แสดงขึ้นบนหน้าจอมือ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถสแกน  QR Code จาก Application 

อื่นๆ อาทิเช่น QR Code Reader application, Facebook application, Line application เป็นต้น 

 

 

 

 เปิดแอปพลิเคชั่น QR Code Reader, Facebook, หรือ Line บนมือถือของทา่น ในกรณีสแกน QR Code ผ่าน Line 

application ขั้นตอนดังนี ้   

 

 

 
 

 

  

ส าหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึ้นไป) 

ส าหรับระบบ Android 

เอกสารประกอบวาระในรูปแบบของ 

รหัสคิวอาร์ 
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E-Voting 

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)  ขอน าเสนอระบบ IR PLUS AGM ซึ่งเป็น Application 

ที่จะช่วยอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น ดังนี ้

 สามารถรับชมการถ่ายทอดสดของการประชุมผู้ถือหุ้น, การเข้าถึงเอกสารและข้อมูลน าเสนอในรูปแบบมัลติมีเดีย 

ต่าง ๆ ของบริษัทฯ  

 การดูคะแนนโหวตของแต่ละวาระ 

- ของผู้ถือหุ้นที่ได้ลงคะแนนในบตัรโหวตและระบบ Barcode ได้บันทึกแล้ว หรือ 

- การลงคะแนนของผู้รับมอบฉันทะที่ได้ลงคะแนนในบัตรโหวต และระบบ Barcode ได้บนัทกึแล้ว 

 อ านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการติดต่อสื่อสารกับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นส่งเข้ารว่มประชมุ เพื่อให้ผู้รับมอบ

ฉันทะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น 

 

              ขัน้ตอนการตดิตัง้ Application 

ระบบ iOS  

สามารถติดตัง้ได้ตัง้แต่ iOS 8.0 ขึ้นไป สามารถตดิตั้ง

ได้ผ่านทาง App Store 

 

ขัน้ตอนการติดตัง้ 

(1) เข้าไปท่ี App Store  

(2) กดแท็บ ‘ค้นหา’ เพื่อค้นหา App 

(3) พิมพ์ชื่อ App ในช่องค้นหา จากภาพ พิมพ์ 

IR PLUS AGM 

(4) กดปุ่ม GET และจากนั้นให้กดปุม่ INSTALL 

เพื่อติดตั้ง App 

ระบบ Android  

สามารถติดตัง้ได้ตัง้แต่ 4.1 Jelly Bean (แนะน า 4.4 

ขึ้นไป) 

 

ขัน้ตอนการติดตัง้ 

(1) เข้าไปท่ี Play Store  

(2) กดแท็บดา้นบน เพื่อค้นหา App 

(3) พิมพ ์IR PLUS AGM  

(4) เลือกที่ชื่อ App แล้วกดปุ่ม ติดตัง้ เพื่อติดตั้ง 

App 

   

คู่มือการใช้งาน Application 

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

พบปัญหาในการใช้งาน 

โทร. 02-2482488 ต่อ 19356, 19357  

E-mail : ea.it@energyabsolute.co.th 

 

mailto:ea.it@energyabsolute.co.th

