หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563
เวลา 14.00 น.
ณ โครงการพีเพิล ปาร์ค อ่อนนุช
เลขที่ 486 ถนนอ่อนนุช แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

แนวปฏิบตั ิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจาปี 2563 กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
มีความห่วงใยต่อสุขภาพของผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม จึงขอแจ้งแนวทางปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ โครงการพีเพิล ปาร์ค อ่อนนุช เลขที่ 486 ถนนอ่อนนุช
แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 ดังนี้
1. ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้ที่เดินทางไปหรือกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยงที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศเป็นเขตโรคติดต่อ
อันตราย หรือติดต่อใกล้ชิดกับบุคคลที่มีประวัติเดินทางไปหรือกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง เป็นระยะเวลาน้อยกว่า 14 วันก่อน
ประชุม หรือผู้ที่มีไข้ หรืออาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ หรือมีอาการที่อาจสงสัยว่าจะติดไวรัส COVID-19 บริษัทฯ ขอความ
ร่วมมือในการปฏิบัติตามคาแนะนาของกรมควบคุมโรค โดยงดการเข้าร่วมประชุม และควรมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของ
บริษัทฯ หรือผู้อื่น เข้าร่วมประชุมแทนได้ (ตามสิ่งที่แนบมาด้วยลาดับที่ 10.1, 10.2 และ 10.3 ของหนังสือเชิญประชุมที่ไ ด้
จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น)
2. ในวันประชุม บริษัทฯ จะจัดจุดคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิ โดยเจ้าหน้าที่พยาบาลวิชาชีพ บริเวณจุดคัดกรองก่อนเข้า
ลงทะเบียนร่วมงานประชุมในกรณีที่พบผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะที่มีไข้ (มีอุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป) บริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิปฏิบัติตามคาแนะนาของกรมควบคุมโรค และไม่อนุญาตเข้าไปในพื้นที่จัดประชุม ในการนี้ท่านยังคงสามารถใช้
สิทธิลงคะแนนเสียงได้โดยมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ หรือผู้อื่น เข้าร่วมประชุมแทนได้ และในกรณีที่มีผู้เข้าร่วม
ประชุมจานวนมาก อาจทาให้เกิดความล่าช้าในการตรวจคัดกรองผู้เข้าประชุม บริษัทฯ จึงขออภัยในความไม่สะดวก และ
ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติตามคาแนะนาของเจ้าหน้าที่พยาบาลวิชาชีพที่จุดคัดกรองอย่างเคร่งครัด
3. ในวันประชุม บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ผู้เข้าร่วมประชุมสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม และในระหว่างการ
ประชุม หากผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีอาการเป็นไข้ ไอ น้ามูกไหล เจ็บคอ หรือหายใจเหนื่อยหอบ สุ่มเสี่ยงที่จะติดไวรัส
COVID-19 บริษัทฯ ขอความร่วมมือโปรดออกจากการประชุม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19
บริษัทฯ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็ นอย่างสูง และขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติดังกล่าวอย่างเคร่งครัด
เพื่อสุขอนามัยที่ดีของผู้ถือหุ้นทุกท่าน

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (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 แฟกซ์ 02-248-2493 ทะเบียนเลขที่ 0107551000061

ที่ EA : CS-AGM/2563
วันที่ 20 มีนาคม 2563
เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจาปี 2563
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)
สิ่งที่แนบมาด้วย
1. สาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562, รายงานประจาปีของคณะกรรมการบริษทั 2562
พร้อมงบการเงินแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจาปี 2562 ในรูปแบบของรหัสคิวอาร์
(QR Code) พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 1, 2 และ 3)
2. รายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นกู้ (ใหม่) ในวงเงินไม่เกิน 15,000 ล้านบาท
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5)
3. รายละเอียดสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายงาน
ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทารายการที่เกี่ยวโยง
กัน ในรูปแบบของรหัสคิวอาร์ (QR Code) พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 6)
4. ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระและถูกเสนอเพื่อให้กลับเข้าดารงตาแหน่ง และนิยามกรรมการอิสระ
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 9)
5. ประวัติกรรมการเข้าใหม่ (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 10)
6. รายละเอียดของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตัง้ สาหรับปี 2563
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 11)
7. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกีย่ วข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
8. ข้อปฏิบัติและขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2563
9. ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทฯ สาหรับเป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
10. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค. (สิ่งที่แนบมาด้วย 10.1, 10.2, 10.3 ตามลาดับ)
11. แผนที่สถานที่จัดประชุม
12. แบบฟอร์มใบลงทะเบียนที่ต้องนามาในวันประชุม
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งพิเศษที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ People Park
อ่อนนุช เลขที่ 486 ถนนอ่อนนุช แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ
การประชุมดังต่อไปนี้
หน้า 1

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (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 แฟกซ์ 02-248-2493 ทะเบียนเลขที่ 0107551000061

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :
 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 ของบริษัทฯ ได้ถูกจัดขึ้นในวันที่ 25 เมษายน 2562 และบริษัทฯ ได้บันทึกจัดทา
รายงานการประชุมส่งให้กระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกาหนด และสาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
2562 ได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.energyabsolute.co.th.) แล้ว และในรูปแบบของรหัสคิวอาร์ (QR Code) พร้อม
กับหนังสือเชิญประชุมเป็น เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 1
ความเห็นคณะกรรมการบริษทั :


เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562

การลงมติ :


วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติดว้ ยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทสาหรับปี 2562 และรายงานประจาปี 2562 ของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :


สรุปผลการดาเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา รายละเอียด

ผลการดาเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ปรากฏในรายงานประจาปี ซึ่งมาในรูปแบบของรหัสคิวอาร์ (QR Code) พร้อมกับ
หนังสือเชิญประชุมเป็น เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 2
ความเห็นคณะกรรมการบริษทั :


เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทสาหรับปี 2562 และรายงานประจาปี 2562

ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 2
การลงมติ :
 วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ดังนั้น จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง
วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตแล้ว
ข้อเท็จจริงและเหตุผล :
 มาตรา 112 และ 113 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535
(แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม พ.ศ. 2551) ก าหนดให้
คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดให้มีการทางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจาปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ


คณะกรรมการบริษัท (โดยการเสนอและสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ) ได้พิจารณางบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน)

และบัญชีกาไรขาดทุน ที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบแล้ว สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตได้แสดงความเห็นไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไข รายละเอียดของงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และ
หน้า 2

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (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 แฟกซ์ 02-248-2493 ทะเบียนเลขที่ 0107551000061

บัญชีกาไรขาดทุน ที่ตรวจสอบแล้ว สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ปรากฏในรายงานประจาปี 2562 ซึ่งส่งมาในรูปแบบ
ของรหัสคิวอาร์ (QR Code) ได้แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเป็น เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 3
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :
 เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่า น
การตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจาปี 2562 ซึ่งส่งมาในรูปแบบของรหัส
คิวอาร์ (QR Code) ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 3
การลงมติ:


วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติดว้ ยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณายกเลิกวงเงินหุ้นกู้ที่เหลือและยังไม่ได้ออกเสนอขาย จานวน 5,000 ล้านบาท ซึ่งได้รับการ
อนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :


ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 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 จาเป็นจะต้องลงเงินในส่วนของทุน (Equity) ซึ่ง Internal
Cash Flow ของบริษัทฯ เองนั้น อาจจะไม่เพียงพอ และสาหรับการ Refinance หุ้นกู้ชุดเดิมที่ออกในปี 2559 จานวน 8,000 ล้านบาท


บริษัทฯ ได้มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่อนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 แล้ว จานวน 10,000 ล้านบาท

เหลือวงเงินหุ้นกู้ที่เหลือและยังไม่ได้ออกเสนอขาย จานวน 5,000 ล้านบาท


คณะกรรมการกากับหลั กทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ในการยื่นคาขอออก

หุ้นกู้ โดยกาหนดต้องยื่นคาขอภายใน 1 ปี นับจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :


เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัตยิ กเลิกวงเงินหุ้นกู้ทเี่ หลือและยังไม่ได้ออกเสนอขาย จานวน 5,000 ล้านบาท

ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562
การลงมติ :
 วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ งมาประชุ มและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน

หน้า 3

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (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 แฟกซ์ 02-248-2493 ทะเบียนเลขที่ 0107551000061

วาระที่ 5

พิจารณาและอนุมตั ิการออกและเสนอขายหุน้ กู้ (ใหม่) วงเงินไม่เกิน 15,000 ล้านบาท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :


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

ลงทุนในโรงหีบน้ามันปาล์ม, โรงไฟฟ้า Biomass & Biogas, ขยาย Charging Station, การพัฒนาโครงการ EV, E-Ferry,
E-Bus, E-Truck และ Projects อื่นๆ ที่อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ รวมถึงโอกาสการลงทุนในต่างประเทศ
อาทิเช่น ประเทศพม่า และประเทศลาว เป็นต้น


เพื่อที่จะ Refinance หุ้นกู้ชุดเดิมที่ออกในปี 2559 จานวน 3,000 ล้านบาท



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

Curve ที่ลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา ทาให้บริษัทฯ สามารถลดต้นทุนทางการเงินของการออกหุ้นกู้ได้อย่างมีนั ย
รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 5
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :


ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ พิ จ ารณาการออกหุ้ น กู้ แ ล้ ว เห็ น ว่ า เป็ น แนวทางที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ การสนั บ สนุ น

การดาเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ และเพื่อเตรียมความพร้อมเป็นเงินลงทุนของโครงการต่า ง ๆ ซึ่งจะช่วยสร้างผลตอบแทนให้กับ
บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นต่อไป ดังนั้น จึงเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ตาม
รายละเอียดที่ได้แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเป็นเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 5
การลงมติ :


วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 6

พิจารณาและอนุมัติ การเข้าลงทุนของบริษัทฯ ที่ถือเป็นการเข้าทารายการระหว่างกันและการได้มา
ซึ่งทรัพย์สิน

การเข้าลงทุนของบริษั ทฯ ที่ถือเป็นการเข้าทารายการระหว่างกันและการได้มาซึ่งทรัพย์สินจะรวมถึง (1) การเข้าลงทุนของ
บริษัทฯ ในบริษัท แลนด์ พรอสเพอริตี้ โฮลดิง จากัด ("บริษัทเป้าหมาย") โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญจานวนไม่เกินร้อยละ 19 ของ
หุ้นทั้งหมดในบริษัทเป้าหมาย จาก Prosperity Gain Holdings Ltd. ("ผู้ขาย" หรือ "Prosperity Gain") ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยง
กันของบริษัทฯ ("ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเป้าหมาย") และ (2) การได้มาซึ่งสิทธิในการเช่าที่ดินบริเวณจังหวัด
ฉะเชิงเทราแบบมีเงื่อนไขบังคับก่อน ของบริษัท อมิตา เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จากัด ("ผู้เช่า" หรือ "Amita Thailand") ซึ่งเป็น
บริษัทย่อยของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ในการสร้างโรงงานผลิต Battery Lithium Ion และโรงงานอื่นที่เกี่ยวข้อง จากบริษัท ดับเบิ้ลพี
แลนด์ จากัด ("ผู้ให้เช่า" หรือ "Double P Land") ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าว และเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของ
บริษัทฯ ("ธุรกรรมการได้มาซึ่งสิทธิการเช่า")

หน้า 4

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (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 แฟกซ์ 02-248-2493 ทะเบียนเลขที่ 0107551000061

วาระที่ 6.1

พิจารณาและอนุมัติการเข้าลงทุนของบริษัทฯ ในบริษัท แลนด์ พรอสเพอริตี้ โฮลดิ ง จากัด โดยการ
เข้าซื้อหุ้นสามัญจานวนไม่เกินร้อยละ 19 ของหุ้นทั้งหมดในบริษัทเป้าหมาย จาก Prosperity Gain
Holdings Ltd. ซึ่งเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :


ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้ง พิเศษที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติเห็นชอบ และให้ดาเนินการตาม

หลักเกณฑ์ที่ ก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนด รวมถึงให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563 เพื่อพิจารณาและ
อนุมัติธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเป้าหมาย จาก Prosperity Gain Holdings Ltd. ("ผู้ขาย") ซึ่งถือเป็นรายการได้มา
ซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทารายการที่มีนัยสาคัญที่เข้าข่าย
เป็นการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่
29 ตุลาคม 2547 (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการได้มาหรือจาหน่ายไป”) ซึ่งมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 7.31 ตาม
เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดยคานวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ
รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อื่นในช่วงระหว่าง 6 เดือนที่ผ่านมาก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทาธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท
เป้าหมาย (6 ก.ย. 62 - 26 ก.พ.63) ซึ่งมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 0.46 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ผลรวมขนาด
รายการจะเท่ากับร้อยละ 7.77 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งไม่ถึงร้อยละ 15 ตามประกาศรายการได้มาหรือจาหน่าย
ไป ดั ง นั้ น ธุ ร กรรมการเข้ า ซื้ อ หุ้ น สามั ญ ของบริ ษั ท เป้ า หมาย จึ ง ไม่ เ ข้ า ข่ า ยต้ องเปิ ด เผยสารสนเทศการท ารายการต่ อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") ตามประกาศรายการได้มาหรือจาหน่ายไป อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้
จัดทาและเปิดเผยสารสนเทศการทารายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และได้จัดทาสารสนเทศการทารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ให้แก่
ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวมทั้งจะนาเสนอเรื่องดังกล่าวเพื่อขออนุมัติการเข้าทารายการ
ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการเข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกันในคราวเดียวกัน และเมื่อ
ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว จะถือว่ารายการดังกล่าวไม่ต้องนามานับรวมขนาดรายการอีก


นอกจากนี้ ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเป้าหมายถือเป็นการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน เนื่องจาก Prosperity Gain

เป็นนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นญาติสนิทกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ จึงถือเป็นรายการที่เกี่ยว
โยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกันลงวันที่
31 สิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของ
บริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกีย่ วโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมเรียกว่า "ประกาศรายการที่เกี่ยวโยง
กัน ") ซึ่งมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 26.17 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของงบการเงินรวมของบริษัทฯ
โดยคานวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ทั้งนี้ ไม่มีรายการอื่นซึ่งเกิดกับบุคคลที่
เกี่ยวโยงรายเดียวกันหรือผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าวในช่วงระหว่าง 6 เดือนที่ผ่านมาก่อนวันที่มีการตกลง
ทารายการนี้ รายการนี้จึงเป็นรายการที่มีขนาดเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ บริษัทฯ
จึ ง มี ห น้ า ที่ เ ปิ ด เผยสารสนเทศต่ อ ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แต่ ง ตั้ ง ที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น อิ ส ระเพื่ อ แสดงความเห็ น เกี่ ย วกั บ
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การเข้าทารายการ และจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเข้าทารายการ ทั้งนี้ รายละเอียดของการเข้าทารายการ
ดังกล่าวปรากฏตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 6
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :


คณะกรรมการบริษัทฯ (โดยผ่านการพิจารณาและเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ) ได้พิจารณาข้อเสนอแล้ว มีความเห็น

ว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล โดยมีการคิดราคาในการเข้าซื้อหุ้นในบริษัทเป้าหมายในราคาที่เป็นธรรม พร้อมทั้งการ
เข้าทารายการดังกล่าวยังสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า
ผลประกอบการที่คาดว่าจะได้รับจากการประมาณการนั้น จะสามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่กลุ่มบริษัทฯ ในอัตราที่น่าพอใจได้
นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่า การจะเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเป้าหมายจะเป็นการช่วยขยายฐานธุรกิจของบริษัท
ให้มีความหลากหลายมากขึ้น จึงเห็นควรให้ดาเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนด และ


คณะกรรมการบริษัทฯ ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอานาจให้ คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ

ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห าร และ/หรื อ บุ ค คลที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท ฯ และ/หรื อ ประธานเจ้ า หน้ าที่ บ ริ ห าร มอบหมายเป็ น
ผู้มีอานาจดาเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการเข้ าซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเป้าหมาย โดยคานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของ
บริษัทฯ เป็นหลัก โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(1) กาหนดรายละเอียด แก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อตกลง ลงนามในเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ที่จาเป็นและ
เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริ ษัทเป้าหมาย รวมถึงการเจรจาต่อรองสัญญาที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม
การเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเป้าหมาย
(2) เจรจาและเข้าทาสั ญญาใด ๆ รวมถึงการลงนามในเอกสารและการแก้ไขเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพิจารณาแต่งตั้ ง
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษา หรือ ผู้ให้บริการอื่นใด เพื่อให้ความช่วยเหลือ
เกี่ยวกับธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเป้าหมาย
(3) ติด ต่ อกั บ หน่ว ยงานรั ฐบาล หรื อ องค์ กรก ากับ ดู แ ลที่ เ กี่ย วข้ อง เช่น สานั ก งานคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรั พย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ สถาบันการเงิน กรมที่ดิน และบุคคลหรือองค์กรใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการ
เข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเป้าหมาย ซึ่งรวมถึงติดต่อประสานงาน เข้าหารือและชี้แจง ตลอดจนจัดส่งข้อมูลสารสนเทศ
(4) ดาเนินการอื่นใดที่จาเป็นและเกี่ยวข้องกับการเข้าทาธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเป้าหมาย และ
(5) มอบอานาจช่วงให้บุคคลอื่นมีอานาจดาเนินการตามที่ระบุข้างต้น
โดยมี บริษัท ฟินเน็กซ์ แอ๊ดไวเซอรี่ จากัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทารายการ
สรุปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ :
จากการพิจารณาข้อดีและข้อเสียของการเข้าทารายการ ข้อดีและข้อเสียของการไม่เข้าทารายการ ข้อดีและข้อเสียของการเข้าทา
รายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน และความเสี่ยงจากการเข้าทารายการ ที่ปรึกษาฯ มีความเห็นว่า การเข้าทาธุรกรรมการเข้าซื้อ
หุน้ สามัญของบริษัทเป้าหมาย มีความสมเหตุสมผล
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การลงมติ :
 วาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย
วาระที่ 6.2 พิจารณาและอนุมัติการได้มาซึ่งสิทธิในการเช่าที่ดินบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราแบบมีเงื่อนไขบังคับก่อน
ของบริษัท อมิตา เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ในการ
สร้างโรงงานผลิต Battery Lithium Ion และโรงงานอื่นที่เกี่ยวข้อง จากบริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จากัด
ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าว และเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ
ข้อเท็จจริงและเหตุผล :


ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้ง พิเศษที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติเห็นชอบ และให้ดาเนินการตาม

หลักเกณฑ์ที่ ก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนด รวมถึงให้เสนอ ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563 เพื่อพิจารณาและ
อนุมัติธุรกรรมการได้มาซึ่งสิทธิการเช่าโดย Amita Thailand ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ และ Double P Land ซึ่งเป็นบุคคลที่
เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในการเข้าทาธุรกรรมการได้มาซึ่งสิทธิการเช่า ค่าตอบแทนในการได้มาซึ่งสิทธิในการเช่าที่ดิ น
ภายใต้สัญญาเช่าที่ดิน จะมีมูลค่ารวมไม่เกิน 1,248.32 ล้านบาท เมื่อคานวณขนาดของรายการตามประกาศรายการได้มาหรือ
จาหน่ายไปโดยอ้างอิงข้อมูลจากจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จะมีขนาดรายการสูงสุด
เท่ากับร้อยละ 1.77 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน เมื่อนับรวมรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินตามที่ระบุในวาระที่ 6.1 และ
วาระที่ 6.2 จะมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 9.08 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อื่นในช่วง
ระหว่าง 6 เดือนที่ผ่านมาก่อนวันที่มีการตกลงทารายการตามวาระที่ 6.1 และวาระที่ 6.2 นี้ (6 ก.ย. 62 - 26 ก.พ.63) ซึ่งมีขนาด
รายการเท่ากับร้อยละ 0.46 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ผลรวมขนาดรายการจะเท่ากับร้อยละ 9.54 ตามเกณฑ์มูลค่ารวม
ของสิ่งตอบแทน ซึ่งไม่ถึงร้อยละ 15 ตามประกาศรายการได้มาหรือจาหน่ายไป ดังนั้น ธุรกรรมการได้มาซึ่ งสิทธิการเช่า จึงไม่
เข้าข่ายต้องเปิดเผยสารสนเทศการทารายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศรายการได้มาหรือจาหน่ายไป อย่างไรก็ตาม
บริษั ทฯ ได้จั ดท าและเปิ ดเผยสารสนเทศการทารายการต่อ ตลาดหลัก ทรั พย์ ฯ และจั ดท าสารสนเทศการท ารายการได้ม า
ซึ่งสินทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวมทั้งนาเสนอเรื่องดังกล่าวเพื่อขออนุมัติการ
เข้าทารายการต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวมทั้งจะนาเสนอเรื่องดังกล่าวเพื่อขออนุมัติการเข้าทารายการต่อที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นซึ่งจะจัดให้มีขึ้น เพื่อพิจารณาและอนุมั ติการเข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกันในคราวเดียวกัน และเมื่อได้รับอนุมัติจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว จะถือว่ารายการดังกล่าวไม่ต้องนามานับรวมขนาดรายการอีก


เนื่องจาก Double P Land เป็นนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และมี

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่อีกรายหนึ่งเป็นญาติสนิทกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ จึงถือเป็นรายการที่เกี่ยวโยง
กันตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 6.37 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของ
งบการเงินรวมของบริษัทฯ โดยคานวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เมื่อนับรวมกับ
รายการที่เกี่ยวโยงกันตามที่ระบุในวาระที่ 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
วันที่มีการตกลงทารายการนี้ รายการนี้จึงเป็นรายการที่มีขนาดเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของ
บริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็น
เกี่ยวกับการเข้าทารายการ และจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเข้าทารายการ ทั้งนี้ รายละเอียดของการเข้าทา
รายการดังกล่าวปรากฏตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 6
ความเห็นคณะกรรมการบริษทั :


คณะกรรมการบริษัทฯ (โดยผ่านการพิจารณาและเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ) ได้พิจารณาข้อเสนอแล้ว มีความเห็น

ว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล มีการคิดอัตราค่าเช่าที่ดินในอัตราส่วนที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับราคาตลาด พร้อมทั้งการ
เข้าทารายการดังกล่าวยังสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า
ผลประกอบการที่คาดว่าจะได้รับจากการประมาณการนั้น จะสามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่กลุ่มบริษัทฯ ในอัตราที่น่าพอใจได้
นอกจากนี้การจะเข้าทาสัญญาเช่าที่ดินเพื่อสร้างโรงงานนั้น จะช่วยส่งเสริมศักยภาพของบริษัทเกี่ยวกับการพัฒนาและดาเนิน
กิจการ ซึ่งเกี่ยวข้องกับธุรกิจไฟฟ้า โดยจะเป็นจุดเริ่มต้นของการลงทุนสร้างฐานการผลิตแบตเตอรี่และระบบกักเก็บพลังงานตาม
แผนงานระยะยาวของบริษัทฯ ซึ่งจะเป็นก้าวย่างที่สาคัญของกลุ่มบริษัทฯ ในการขยายธุรกิจเพื่อเสริม สร้างศักยภาพในการเป็น
ผู้ผลิตพลังงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการด้านพลังงานในอนาคตต่อไป จึงเห็นควรให้ดาเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ล.ต.
และตลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนด


คณะกรรมการบริษัทฯ ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอานาจให้ คณะกรรมการบริษัท ฯ และ/หรือ

ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห าร และ/หรื อ บุ ค คลที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท ฯ และ/หรื อ ประธานเจ้ า หน้ าที่ บ ริ ห ารมอบหมาย เป็ น
ผู้มีอานาจดาเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการได้มาซึ่งสิทธิการเช่า เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปด้วยความสะดวกและมี
ความคล่องตัว โดยคานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นหลัก โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(1) กาหนดรายละเอียด แก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อตกลง ลงนามในเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ที่จาเป็นและ
เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการได้มาซึ่งสิทธิการเช่า รวมถึงการเจรจาต่อรองสัญญาที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการได้มาซึ่งสิทธิการเช่า
(2) เจรจาและเข้าทาสัญญาใด ๆ รวมถึงการลงนามในเอกสารและการแก้ไขเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพิจารณาแต่งตั้งที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระ ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษา หรือ ผู้ให้บริการอื่นใดเพื่อให้ความช่วยเหลือ
เกี่ยวกับธุรกรรมการได้มาซึ่งสิทธิการเช่า
(3) ติดต่อกับหน่วยงานรัฐบาล หรือองค์กรกากับดูแลที่เกี่ยวข้อง เช่น สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ สถาบันการเงิน กรมที่ดิน และบุคคลหรือองค์กรใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการได้มา
ซึ่งสิทธิการเช่า ซึ่งรวมถึงติดต่อประสานงาน เข้าหารือและชี้แจง ตลอดจนจัดส่งข้อมูลสารสนเทศ
(4) ดาเนินการอื่นใดที่จาเป็นและเกี่ยวข้องกับการเข้าทาธุรกรรมการได้มาซึ่งสิทธิการเช่า และ
(5) มอบอานาจช่วงให้บุคคลอื่นมีอานาจดาเนินการตามที่ระบุข้างต้น
โดยมี บริษัท ฟินเน็กซ์ แอ๊ดไวเซอรี่ จากัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทารายการ
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สรุปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ:
จากการพิจารณาข้อดีและข้อเสียของการเข้าทารายการ ข้อดีและข้อเสียของการไม่เข้าทารายการ ข้อดีและข้อเสียของการเข้าทา
รายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน และความเสี่ยงจากการเข้าทารายการ ที่ปรึกษาฯ มีความเห็นว่า การเข้าทาธุรกรรมการได้มา
ซึ่งสิทธิการเช่ามีความสมเหตุสมผล
การลงมติ :


วาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย
วาระที่ 7

พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกาไรสุทธิสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2562 และการจ่ายเงินปันผล
ประจาปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :


บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ากว่าร้อยละ 30 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหักเงิน สารองต่าง ๆ ทุกประเภท

ที่ได้กาหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามที่กฎหมายกาหนด ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลง
โดยขึ้นอยู่กับงบกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไข และข้อกาหนดในสัญญาต่าง ๆ ที่บริษัทฯ ผูกพันอยู่ รวมทั้งข้อจากัด
ทางกฎหมาย ความจาเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต


ตารางดังต่อไปนี้แสดงข้อมูลเปรียบเทียบกาไรสุทธิและอัตราการจ่ายเงินปันผลของปีที่ผ่านมา
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล
จากงบการเงินเฉพาะกิจการ
1. กาไรสุทธิ (ล้านบาท)
2. กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท : หุ้น)
3. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลที่จ่ายต่อกาไรสุทธิ (ร้อยละ)
4. เงินปันผลจ่ายประจาปีต่อหุ้น (บาท : หุ้นสามัญ)
5. จานวนเงินปันผลที่จา่ ยเป็นเงิน (ล้านบาท)

ปี 2562
(ปีทเี่ สนอ)
3,908.38
1.05
28.63
0.30
1,119.00

ปี 2561

ปี 2560

ปี 2559

3,486.30 4,015.35 2,103.37
0.93
1.08
0.56
26.75
18.58
26.60
0.25
0.20
0.15
932.50
746.00 559.50

ความเห็นคณะกรรมการบริษทั :


เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไรสุทธิ ดังนี้
(1) บริษัทฯ มีทุนสารองตามกฎหมาย เป็นจานวนไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกาหนดแล้ว จึงไม่ต้ องสารองตามกฎหมาย
ดังกล่าวเพิ่มอีก
(2) บริษัทฯ อยู่ในช่วงการดาเนินงานให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ คณะกรรมการบริษัท จึงเสนอจ่ายเงินปันผลประจาปี 2562
โดยจัดสรรเป็นเงินปันผลในอัตรา 0.30 บาท (สามสิบสตางค์) ต่อหุ้นสามัญ รวมเป็นเงิน 1,119.- ล้านบาท (หนึ่งพัน
หนึ่งร้อยสิบเก้าล้านบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 28.63 ของกาไรสุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ) โดยจ่ายจากกาไรสะสม
ของกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
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หมายเหตุ : อัตราจ่ายเงินปันผลประจาปี 2562 ไม่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินผล ด้วยเหตุผลตามที่อธิบายในความเห็น
ของคณะกรรมการบริษัท ข้อ (2) ข้างต้น
(3) คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติกาหนดให้วันที่ 20 มีนาคม 2563 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อเข้าร่วม
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 รวมทั้งมีสิทธิรับเงินปันผลประจาปี 2562 และกาหนดจ่ายเงินปันผลประจา
ปี 2562 ดังกล่าวจะดาเนินการในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563
หมายเหตุ : สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว ยังไม่มีความแน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจา
ปี 2563
การลงมติ :


วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8

พิจารณาและอนุมัติกาหนดค่าตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :


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

การจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยอาจกาหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจานวนแน่นอนหรือวางเป็น
หลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกาหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น
ก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบบริษัทฯ
หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการพิจารณาและกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ


คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนเพื่อทาหน้าที่กาหนดนโยบาย รูปแบบ และหลักเกณฑ์

การจ่ า ยค่ า ตอบแทนกรรมการบริ ษั ท คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย รวมทั้ ง บุ ค คลซึ่ ง คณะกรรมการบริ ษั ท มอบหมาย เพื่ อ เสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งกาหนดค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท


คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน พิจารณาผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ พิจารณา

ผลการดาเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และแนวปฏิบัติของบริษัทอื่ นที่มีขนาดและอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ทั้งนี้
หลักเกณฑ์ กรอบการกาหนดค่าตอบแทน แนวทางพิจารณาและดาเนินการมีดังนี้
(1) ค่ า ตอบแทนกรรมการบริ ษั ท ก าหนดเป็ น ค่ า ตอบแทนรายเดื อ น เนื่ อ งจากคณะกรรมการมี ภ าระหน้ า ที่ แ ละ
ความรับผิดชอบต่อบริษัทตลอดระยะเวลาของการดารงตาแหน่ง
(2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย กาหนดเป็นเบี้ยประชุม โดยจ่ายเฉพาะกรรมการชุดย่อยที่เข้าร่วมประชุม
(3) วงเงินรางวัล (โบนัส) ประจาปีสาหรับกรรมการบริษัท จะอ้างอิงผลประกอบการของบริษัท โดยคณะกรรมการจะทาการ
ประเมินตนเองทั้งรายบุคคล และรายคณะ เพื่อวัดผลการปฏิบัติงานในแต่ละปี


ความเห็นคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน เห็ นควรให้อัตราค่าตอบแทนสาหรับปี 2563 ต่อคณะกรรมการบริษัท โดยมี

รายละเอียดดังต่อไปนี้
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ค่าตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2563 (ปีที่เสนอ) เปรียบเทียบกับปี 2562 (ปีทีผ่านมา) มีดังนี้






รายการ
ค่าตอบแทนรายเดือน
- ประธานคณะกรรมการบริษัท
- รองประธานคณะกรรมการบริษัท*
- กรรมการบริษัท
โบนัส
- ประธานคณะกรรมการบริษัท
- รองประธานคณะกรรมการบริษัท*
- กรรมการบริษัท
ค่าเบีย้ ประชุมคณะกรรมการชุดย่อย
- คณะกรรมการบริหาร

- คณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน
- คณะกรรมการสรรหา
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
- คณะกรรมการกลยุทธ์องค์กร *


สิทธิประโยชน์ / ผลประโยชน์อื่น ๆ
(ไม่รวมสิทธิประโยชน์ / ผลประโยชน์ทไี่ ด้รับ
ตามข้อบังคับบริษัทฯ)

เสนอสาหรับปี 2563

ปี 2562

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

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

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

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

จ่าย 20,000.- บาท/คน/ครั้งการ
ประชุม (จ่ายเฉพาะทีเ่ ข้าร่วมประชุม
และเป็นผู้ที่ไม่ได้รับเงินเดือนประจา
ในฐานะผู้บริหารหรือที่ปรึกษา)
จ่ายเฉพาะทีเ่ ข้าร่วมประชุม รวมทั้ง
คณะแล้วไม่เกิน 680,000.- บาท/ปี
จ่ายเฉพาะทีเ่ ข้าร่วมประชุม รวมทั้ง
คณะแล้วไม่เกิน 170,000.- บาท/ปี
จ่ายเฉพาะทีเ่ ข้าร่วมประชุม รวมทั้ง
คณะแล้วไม่เกิน 170,000.- บาท/ปี
จ่ายเฉพาะทีเ่ ข้าร่วมประชุม รวมทั้ง
คณะแล้วไม่เกิน 750,000.- บาท/ปี
จ่ายเฉพาะทีเ่ ข้าร่วมประชุม รวมทั้ง
คณะแล้วไม่เกิน 420,000.- บาท/ปี
จ่ายเฉพาะทีเ่ ข้าร่วมประชุม รวมทั้ง
คณะแล้วไม่เกิน 210,000.- บาท/ปี

จ่าย 20,000.- บาท/คน/ครั้งการ
ประชุม (จ่ายเฉพาะทีเ่ ข้าร่วมประชุม
และเป็นผู้ที่ไม่ได้รับเงินเดือนประจา
ในฐานะผู้บริหารหรือที่ปรึกษา)
จ่ายเฉพาะทีเ่ ข้าร่วมประชุม รวมทั้ง
คณะแล้วไม่เกิน 680,000.- บาท/ปี
จ่ายเฉพาะทีเ่ ข้าร่วมประชุม รวมทั้ง
คณะแล้วไม่เกิน 170,000.- บาท/ปี
จ่ายเฉพาะทีเ่ ข้าร่วมประชุม รวมทั้ง
คณะแล้วไม่เกิน 170,000.- บาท/ปี
จ่ายเฉพาะทีเ่ ข้าร่วมประชุม รวมทั้ง
คณะแล้วไม่เกิน 750,000.- บาท/ปี
จ่ายเฉพาะทีเ่ ข้าร่วมประชุม รวมทั้ง
คณะแล้วไม่เกิน 420,000.- บาท/ปี
-

ไม่มี

ไม่มี

หมายเหตุ : * มีการแต่งตั้งรองประธานกรรมการบริษัทและคณะกรรมการกลยุทธ์องค์กรในปี 2563
ความเห็นคณะกรรมการบริษทั :
 คณะกรรมการบริษัท (โดยผ่า นการพิจารณาและเสนอจากคณะกรรมการกาหนดค่า ตอบแทน) พิจารณาแล้ว เห็นควรให้
เสนอค่าตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2563 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น
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การลงมติ :


วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 9

พิจารณาและเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดารงตาแหน่งอีกวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :
 มาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติม หาชนจากัด พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) และข้อบังคับบริษัท ข้อ 17 และ 18
กาหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตาแหน่งจานวน 1 ใน 3 ของกรรมการในขณะนั้น
ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้เ คียงที่สุดกับสัดส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการ
ซึ่งพ้นจากตาแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ารับตาแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะออกจากตาแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลัง
จดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับฉลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตาแหน่ง


ในปีนี้ กรรมการที่ต้องออกตามวาระมีจานวน 4 ท่าน ดังต่อไปนี้
1. นายสมใจนึก เองตระกูล

ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ

2. นายอมรศักดิ์ นพรัมภา

กรรมการอิสระ

3. พลตารวจเอกพัชรวาท วงษ์สุวรรณ กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายชัยวัฒน์ พงศ์พิศษิ ฎ์สกุล *

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ (เป็นกรรมการที่มีความรู้ด้านบัญชี) /
กรรมการสรรหา / กรรมการบรรษัทภิบาล / กรรมการกาหนดค่าตอบแทน

หมายเหตุ : * นายชัยวัฒน์ พงศ์พิศิษฎ์สกุล ซึ่งเป็น กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ (เป็นกรรมการที่มคี วามรู้ดา้ นบัญชี) /
กรรมการสรรหา / กรรมการบรรษัทภิบาล / กรรมการกาหนดค่าตอบแทน ซึ่งจะครบวาระในปีนี้ และไม่ประสงค์จะกลับเข้าดารง
ตาแหน่งกรรมการเนื่องจากอายุมากขึ้น ส่งผลให้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบว่างลง
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะมาดารงตาแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ


คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา เพื่อทาหน้าที่กาหนดนโยบายการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

รวมทั้งสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่ทรงคุณวุฒิที่มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณสมบัติเหมาะสมที่ควรได้รับการแต่งตั้ง
เป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร แล้วแต่กรณี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท


ในช่วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 15 มกราคม 2563 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ

เหมาะสมตามหลัก เกณฑ์ที่ กาหนด เพื่อ รับการคัดเลือ กเข้ าเป็น กรรมการบริษั ท โดยประกาศผ่ านระบบสื่อ สารของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารั บ
การคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท


ความเห็นกรรมการสรรหา : คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณากรรมการที่จะต้องออกตามวาระ 3 ท่าน โดยพิจารณาจาก

คุณสมบัติ ประสบการณ์ และความรู้ความสามารถ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัทแล้ว เห็นควรเสนอ
แต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระ 3 ท่าน ได้แก่ นายสมใจนึก เองตระกูล, นายอมรศักดิ์ นพรัมภา, และพลตารวจเอกพัชรวาท
วงษ์สุวรรณ กลับเข้าดารงตาแหน่งอีกวาระหนึ่ง รายละเอียดประวัติของกรรมการบริษั ททั้ง 3 ท่าน และคุณสมบัติ คานิยาม
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กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกากั บตลาดทุนกาหนด มีรายละเอียดปรากฏตาม เอกสาร
ประกอบระเบียบวาระที่ 9
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :


คณะกรรมการบริษัท (โดยการเสนอจากคณะกรรมการสรรหา) และไม่รวมกรรมการที่มีส่ว นได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณา

คุณสมบัติและประวัติกรรมการตามที่เสนอข้างต้น 3 ท่าน เห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติ
เหมาะสม และมีประสบการณ์อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอชื่อ
กรรมการรายเดิมดังต่อไปนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเข้าดารงตาแหน่งอีกวาระ
1. นายสมใจนึก เองตระกูล

ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ

2. นายอมรศักดิ์ นพรัมภา

กรรมการอิสระ

3. พลตารวจเอกพัชรวาท วงษ์สุวรรณ

กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยง

ทั้งนี้ นายชัยวัฒน์ พงศ์พิศษิ ฎ์สกุล ซึ่งเป็น กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ (เป็นกรรมการที่มคี วามรู้ด้านบัญชี) / กรรมการ
สรรหา / กรรมการบรรษัทภิบาล / กรรมการกาหนดค่าตอบแทน ซึง่ จะครบวาระในปีนี้ และไม่ประสงค์จะกลับเข้าดารงตาแหน่ง
กรรมการเนื่องจากอายุมากขึ้น ส่งผลให้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบว่างลง
การลงมติ :


วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติดว้ ยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่ครบวาระและไม่ประสงค์กลับเข้าดารงตาแหน่ง
ข้อเท็จจริงและเหตุผล :


เพื่อให้เป็นไปตามองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสานักงาน ก.ล.ต. กาหนดให้ คณะกรรมการ

ตรวจสอบต้องมีสมาชิก อย่างน้อย 3 คน (ซึ่งต้องเป็นกรรมการอิสระ) และเนื่องจากนายชัยวัฒน์ พงศ์พิศิษฎ์สกุล ซึ่งเป็น
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ (เป็นกรรมการที่มีความรู้ด้านบัญชี) ซึ่งจะครบวาระในปีนี้ และไม่ประสงค์จะกลับเข้าดารง
ตาแหน่งกรรมการเนื่องจากอายุมากขึ้น ส่งผลให้กรรมการตรวจสอบของบริษัทว่างลง 1 ตาแหน่ง
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :
 คณะกรรมการบริษัทฯ ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่
คือ นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ เข้าดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ (เป็นกรรมการที่มีความรู้ด้านบัญชี) /
กรรมการสรรหา / กรรมการบรรษัทภิบาล / กรรมการกาหนดค่าตอบแทน แทนตาแหน่งที่ว่างลง โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองของ
คณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ และเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์
อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัทและผู้ถือหุ้น มีความรู้ด้านบัญชี และมีความเป็นอิสระในการให้ความเห็น
และมีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระที่บริษัทกาหนดไว้เท่ากับที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนกาหนดในเรื่องของการถือหุ้น
ประวัติของกรรมการเข้าใหม่มีรายละเอียดปรากฏตาม เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 10
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การลงมติ :
 วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติดว
้ ยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 11 พิจารณาแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชีสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจาปี 2563
ข้อเท็จจริงและเหตุผล :


มาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) และข้อบังคับบริษัท 37 กาหนดให้

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปีพจิ ารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทน


คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากความโปร่งใส ความมีอิสระ และหลักการกากับดูแล

กิจการที่ดี รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีปีที่ผ่านมา ชื่อเสียง ความน่าเชื่อถือ ความสามารถในการให้บริการตรวจสอบ
และการให้คารับรองงบการเงินได้ทันเวลาสม่าเสมอแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าในปีที่ผ่านมา ผู้สอบบัญชีจาก
บริ ษั ท ไพร้ ซ วอเตอร์ เ ฮาส์ คู เ ปอร์ ส เอบี เ อเอส จ ากั ด มี ค วามเชี่ ย วชาญในวิ ช าชี พ มี ค วามเป็ น อิ สระ และมี ป ระสบการณ์
ในงานตรวจสอบบัญชีของธุรกิจ สามารถให้คาแนะนาที่เป็นประโยชน์ มีผลงานตรวจสอบที่มีคุณภาพ และส่งมอบงบการเงินได้
รวดเร็ ว มี ม าตรฐานสากล และมี เ ครื อ ข่ า ยการตรวจสอบบั ญ ชี ใ นต่ า งประเทศ เห็ น ควรให้ เ สนอคณะกรรรมการบริ ษั ท
เพื่อพิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563
ความเห็นคณะกรรมการบริษทั :
 คณะกรรมการบริษัท (โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ) เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาดังนี้
1. แต่ ง ตั้ ง ผู้ ส อบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าตจาก บริ ษั ท ไพร้ ซ วอเตอร์ เ ฮาส์ คู เ ปอร์ ส เอบี เ อเอส จ ากั ด เป็ น ผู้ สอบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท ฯ
โดยกาหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทาการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ สาหรับปี 2563 ดังต่อไปนี้
1. นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ทะเบียนเลขที่ 4599 (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 4 ปี ได้แก่ ปี 2559 - 2562) และ/หรือ
2. นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์

ทะเบียนเลขที่ 6552 และ/หรือ

3. นางพงทวี รัตนะโกเศศ

ทะเบียนเลขที่ 7795

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทุกท่านดังกล่าวข้างต้น มีคุณสมบัติที่จะทาหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ฯ และ
บริษัทย่อยของบริษัท ฯ ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ
ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารประกอบ
ระเบียบวาระที่ 11
ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติห น้าที่ได้ให้ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด จัดหา
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด ทาหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็น
ต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้
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2. โดยกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2563 และค่าใช้จ่ายอื่นตามที่เกิดขึ้นจริงของบริษัทฯ ดังนี้
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ค่าสอบบัญชี (Audit fee) : บริษทั ฯ

ปี 2563 (ปีที่เสนอ)

ปี 2562

เพิ่มขึน้ (ลดลง)

2,427,600 บาท

2,327,600 บาท

100,000 บาท

50,000 บาท/ฉบับ

50,000 บาท/ฉบับ

-

(งบการเงินระหว่างกาลและสาหรับปี)
ค่าบริการอื่น (Non – audit fee)
- ค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของ
บัตรส่งเสริมการลงทุน
ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าเอกสาร/สิ่งพิมพ์ ค่าติดต่อสื่อสาร ค่าเดินทาง เป็นต้น ซึ่งเรียกเก็บตามจริงไม่เกินร้อยละ 2
ของค่าธรรมเนียมบริการงานสอบบัญชีทั้งกลุ่ม
นอกจากนี้ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยภายในประเทศ
สาหรับปี 2563 จานวน 34 บริษัท โดยมีค่าสอบบัญชีจานวน 8,368,585.- บาท ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าเอกสาร/
สิ่งพิมพ์ ค่าติดต่อสื่อสาร ค่าเดินทาง เป็นต้น ซึ่งเรียกเก็บตามจริงไม่เกินร้อยละ 2 ของค่าธรรมเนียมบริการงานสอบบัญชีทั้งกลุ่ม
และค่าบริการอื่น ๆ (Non - audit fee) ได้แก่ การตรวจรับรอง BOI ฉบับละ 50,000.- บาท โดยไม่รวมของบริษัทย่อยและ
บริษัทร่วมในต่างประเทศ 10 บริษัท เนื่องจากผู้สอบบัญชีของบริษทั ย่อยที่จัดตั้งและจดทะเบียนในต่างประเทศมีผู้สอบบัญชีจาก
บริษัทสอบบัญชีอื่น คณะกรรมการบริษัท จะดูแลและติดตามให้สามารถจัดทางบการเงินได้ทันตามระยะเวลาที่กฎหมายและ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกาหนด
3. มอบอานาจให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีสาหรับการสอบทานงบการเงินและตรวจสอบ
งบการเงินของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า ที่เกิดขึ้นระหว่างปี
การลงมติ :
 วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติดว
้ ยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
จึงเรียนมาเพื่อเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
ผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดมอบฉันทะตาม
แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง และยื่นต่อบริษัทฯ ก่อนเข้าร่วมประชุม สาหรับผู้ถือหุ้ นต่างชาติ
ซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของ
บริษัทฯ เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้ (ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะมี
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย 9)
อนึ่ง บริษัทฯ กาหนดให้วันที่ 20 มีนาคม 2563 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2563 และมีสิทธิรับเงินปันผลประจาปี 2562 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลจะดาเนินการในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563
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สืบเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) บริษัท ฯ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้น
พิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทได้มีมติอนุมัติ
การมอบหมายอานาจให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
มอบหมายมีอานาจในการดาเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 ซึ่งรวมถึงการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานที่ประชุมและรายละเอียดอื่นๆ ตามที่เห็นว่าจาเป็น หรือสมควร โดยหากมีการเปลี่ยนแปลง บริษัท ฯ
จะแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)

(นายสมใจนึก เองตระกูล)
ประธานคณะกรรมการบริษัท
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เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 1, 2, 3

รายงานการประชุมสามัญถือหุ้น ประจาปี 2562
รายงานประจาปี 2562 (รวมงบการเงินประจาปี 2562)
(เอกสารประกอบอยูใ่ นรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code))
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เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 5
รายละเอียดการออกและเสนอขายหุน้ กู้ (ใหม่) ในวงเงินไม่เกิน 15,000 ล้านบาท
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้ง พิเศษที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ได้พิจารณาการออกหุ้นกู้แล้วเห็นว่า เป็น
แนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อการสนับสนุนการดาเนินงานของกลุ่มบริษัท ซึ่งจะช่วยสร้างผลตอบแทนให้กับบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
ต่อไป
ดังนั้น จึงให้เสนอต่อผู้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยมีรายละเอียดเบื้องต้น ดังนี้
วัตถุประสงค์

: ชาระคืนเงินกู้เดิมของบริษทั ฯ และใช้ในการดาเนินงานหรือเป็นเงินทุนและสนับสนุนการดาเนินงาน
ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ

ชนิด

: หุ้นกู้ทุกประเภทและทุกรูปแบบ (มีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกัน) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม
ของสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว

สกุลเงิน

: เงินบาทและ/หรือเงินสกุลต่างประเทศ โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกและเสนอขาย
หุ้นกู้ในแต่ละคราว

มูลค่ารวมของหุ้นกู้

: ไม่เกิน 15,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในจานวนที่เทียบเท่า
ทั้งนี้ บริษั ทฯ สามารถออกและเสนอขายขายหุ้นกู้ เพิ่ม เติม และ/หรื อ ออกและเสนอขายหุ้น กู้
เพื่ อ ทดแทนหุ้ น กู้ เ ดิ ม ที่ มี ก ารไถ่ ถ อนไปแล้ ว ได้ ภายในวงเงิ น ดั ง กล่ า ว โดยหุ้ น กู้ ที่ บ ริ ษั ท ฯ
ออกจาหน่ายแล้วในขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจานวนเงินไม่เกินวงเงินดังกล่าว

อายุ

: ไม่เกิน 10 ปีนับตั้งแต่ออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว

การเสนอขาย

: เสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียวหรือหลายคราว และ/หรือเป็นโครงการ และ/หรือในลักษณะหมุนเวียน
(revolving) ให้แก่ประชาชนทั่ว ไปและ/หรือให้แก่นักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงและหรือ/ผู้ลงทุน
สถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกัน ตามประกาศคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และ/หรือสานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่
ออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้น

อัตราดอกเบี้ย

: ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้หรือตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ได้
ออกในคราวนั้น ทั้งนี้ให้อยู่ภายใต้ข้อบังคับของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสานักงาน
ก.ล.ต. และ/หรือประกาศหรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ออกและเสนอ
ขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว

การไถ่ถอนก่อนกาหนด

: ผู้ถื อ หุ้ น อาจมี ห รื อ ไม่ มี สิท ธิ ข อไถ่ ถ อนหุ้ น กู้ คื น ก่ อ นก าหนด บริ ษั ท ฯ มี ห รื อไม่ มี สิท ธิ ข อไถ่ ถ อน
ทั้งนี้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว
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ตลาดรอง

: บริษัทฯ อาจจดทะเบียนหุ้นกู้กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือตลาดรองอื่นใดตามความ
เหมาะสม

อานาจกาหนด
รายละเอียดอื่น ๆ

: ให้คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบอานาจให้ลงนาม มีอานาจ ดังนี้
1) ก าหนดรายละเอี ย ดต่ า ง

ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ หุ้ น กู้ รวมถึ ง ประเภท ชื่ อ อั ต ราดอกเบี้ ย

อายุก ารไถ่ถ อน การแต่ งตั้ ง ผู้แ ทนผู้ ถือ หุ้น กู้ ตลอดจนกาหนดรายละเอี ย ดที่ เกี่ ย วข้ องกั บ
การเสนอขาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดราคา วิธีการ และระยะเวลาเสนอขายและจัดสรร
2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือสถาบันการจัดอันดับ
ความน่าเชื่อของผู้ออกหลักทรัพย์และ/หรือหลักทรัพย์ และ/หรือบุคคลอื่นใด ในกรณีที่จะต้อง
มีการแต่งตั้งตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือในกรณีอื่นใดตามที่เห็นควร
3) นาหุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (The Thai Bond Market
Association) หรือตลาดรองอื่นได้ตามความเหมาะสม ตลอดจนให้มีอานาจดาเนินการ
ขออนุญาตเปิดเผยข้อมูลและดาเนินการอื่นใดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4) ติดต่อ เจรจา เข้าทา ลงนาม แก้ไข สัญญา และ/หรือเอกสารต่าง ๆ รวมถึงติดต่อ ให้ข้อมูล
ยื่นเอกสาร หลักฐาน กับสานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออก
และเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว ตลอดจนดาเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือจาเป็นได้ทุกประการ
ตามที่เห็นควร
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เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 6
รายละเอียดสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึง่ สินทรัพย์และการเข้าทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน และ
รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทารายการที่เกีย่ วโยงกัน
สารสนเทศเกีย่ วกับการได้มาซึง่ สินทรัพย์และการเข้าทารายการเกีย่ วโยงกัน และ
รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทารายการที่เกีย่ วโยงกัน

6.1 การเข้าลงทุนของบริษัทฯ ในบริษัท แลนด์ พรอสเพอริตี้ โฮลดิง จากัด โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญจานวนไม่เกินร้อยละ 19
ของหุ้นทั้งหมดในบริษัทเป้าหมาย จาก Prosperity Gain Holdings Ltd. ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ
6.2 การเช่าที่ดินบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราแบบมีเงื่อนไขบังคับก่อน ของบริษัท อมิตา เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จากัด
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ในการสร้างโรงงานผลิต Battery Lithium Ion และโรงงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
จากบริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จากัด ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าว และเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ
(เอกสารประกอบอยูใ่ นรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code))
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เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 8
ประวัติกรรมการทีอ่ อกตามวาระและถูกเสนอให้กลับเข้าดารงตาแหน่งอีกวาระ
นายสมใจนึก เองตระกูล
เสนอเลือกตั้งเป็น :
ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
นายสมใจนึก เองตระกูล / สัญชาติไทย / อายุ 75 ปี
 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 12 มีนาคม 2551
 จานวนปีที่ดารงตาแหน่งกรรมการ : 13 ปี ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2563
กรณีที่ได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระ จานวนปีของการดารงตาแหน่ง
กรรมการอิสระจะเป็น 6 ปี ในการประชุมสามัญถือหุ้น อีก 3 ปี ข้างหน้า
ตาแหน่งปัจจุบัน
 ประธานกรรมการบริษัท
 กรรมการอิสระ
การถือหุ้นบริษัท (นับรวมหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
 จานวนหุ้น ณ สิ้นปี 2561
: - ไม่มี  จานวนหุ้น ณ วันที่ 6 มกราคม 2563
: - ไม่มี  จานวนหุ้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
: - ไม่มี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา
 รัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์, มหาวิทยาลัยศรีประทุม
 นิติศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศรีประทุม
 เศรษฐศาสตรบัณฑิต UPSALA College New Jersey, U.S.A.
 ปริญญาบัตร หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 35, วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)
ประวัติการอบรม
หลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 9/2549
 หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 98/2555
ประสบการณ์ทางานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
ตาแหน่งในบริษัทฯ
 2551 – ปัจจุบัน
ประธานกรรมการบริษัท
 2560 – ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ
ตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 2547 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการบริษัท บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป
 2538 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการบริษัท บมจ. ทิพยประกันภัย
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นายสมใจนึก เองตระกูล (ต่อ)
จานวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2562
 คณะกรรมการบริษัท
: 6/6 ครั้ง
การดารงตาแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ในธุรกิจอื่นที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

: ไม่มี

การดารงตาแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ในบริษัทอื่น / องค์กรอื่น

: ไม่มี

การดารงตาแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ในบริษัทย่อยของบริษัทฯ

: ไม่มี
การมี / ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่มีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
 การดารงตาแหน่งกรรมการที่มีส่วนร่วมการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษา ที่ได้รับเงินเดือนประจา
: ไม่มี


การเป็นผู้ให้บริการวิชาชีพ

: ไม่มี



ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ / ผู้บริหาร

: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสาคัญอันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าที่ได้อย่างอิสระ
: ไม่มี
หลักเกณฑ์การสรรหา
 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุ ณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับ การเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุล าคม 2562 –


15 มกราคม 2563 และเมื่อพ้นกาหนดระยะเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกและเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น


คณะกรรมการบริษัท (โดยการเสนอจากคณะกรรมการสรรหา) พิจารณาแล้ว เห็นชอบให้เสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้า
ดารงตาแหน่งตามที่เสนอข้างต้นอีกวาระ



คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะกับการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ

หน้า 22

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (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 แฟกซ์ 02-248-2493 ทะเบียนเลขที่ 0107551000061

นายอมรศักดิ์ นพรัมภา
เสนอเลือกตั้งเป็น :
กรรมการอิสระ
นายอมรศักดิ์ นพรัมภา / สัญชาติไทย / อายุ 73 ปี
 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 27 เมษายน 2560
 จานวนปีที่ดารงตาแหน่งกรรมการ : 3 ปี ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2563
กรณีที่ได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระ จานวนปีของการดารงตาแหน่ง
กรรมการอิสระจะเป็น 6 ปี ในการประชุมสามัญถือหุ้น อีก 3 ปี ข้างหน้า
ตาแหน่งปัจจุบัน
 กรรมการอิสระ
การถือหุ้นบริษัท (นับรวมหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
 จานวนหุ้น ณ สิ้นปี 2561
: - ไม่มี  จานวนหุ้น ณ วันที่ 6 มกราคม 2563
: - ไม่มี  จานวนหุ้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
: - ไม่มี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา
 นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดีเด่น), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 เนติบัณฑิตไทย สานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 ได้รับพระราชทุนอนันทมหิดลไปศึกษาที่ประเทศอังกฤษ จบชั้นเนติบัณฑิตอังกฤษ สานักกฎหมาย Lincoln’s Inn, London
 ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 399
ประวัติการอบรม
การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 30/2546
 หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 23/2551
 หลักสูตร Role of the Compensation Committee Program(RCC) รุน
่ ที่ 9/2552
 หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 36/2558
หลักสูตรอื่นๆ
 หลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ 31
 หลักสูตรนักบริหารชั้นสูง รุ่นที่ 7
ประสบการณ์ทางานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
ตาแหน่งในบริษัทฯ
 2560 – ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ
ตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 2548 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท บมจ. แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์
 2541 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. อาร์ ซี แอล

หน้า 23

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (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 แฟกซ์ 02-248-2493 ทะเบียนเลขที่ 0107551000061

นายอมรศักดิ์ นพรัมภา (ต่อ)
จานวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2562

คณะกรรมการบริษัท : 6/6 ครั้ง
การดารงตาแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ในธุรกิจอื่นที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ
: ไม่มี
บริษัทฯ
การดารงตาแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ในบริษัทอื่น / องค์กรอื่น
: ไม่มี
การดารงตาแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ในบริษัทย่อยของบริษัทฯ
: ไม่มี
การมี / ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่มีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2
ปีที่ผ่านมา
 การดารงตาแหน่งกรรมการที่มีส่วนร่วมการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษา ที่ได้รับเงินเดือนประจา : ไม่มี
 การเป็นผู้ให้บริการวิชาชีพ
: ไม่มี
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ / ผู้บริหาร
: ไม่มี
 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสาคัญอันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าที่ได้อย่างอิสระ
: ไม่มี
หลักเกณฑ์การสรรหา
 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562
– 15 มกราคม 2563 และเมื่อพ้นกาหนดระยะเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกและเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
บริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 คณะกรรมการบริษัท (โดยการเสนอจากคณะกรรมการสรรหา) พิจารณาแล้ว เห็นชอบให้เสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้ง
กลับเข้าดารงตาแหน่งตามที่เสนอข้างต้นอีกวาระ
 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะกับการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ


หน้า 24

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)
Energy Absolute Public Company Limited
89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชัน้ 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-248-2488-92, 02-002-3667-9 แฟกซ์ 02-248-2493 ทะเบียนเลขที่ 0107551000061

พลตารวจเอกพัชรวาท วงษ์สุวรรณ
เสนอเลือกตั้งเป็น :
กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
พลตารวจเอกพัชรวาท วงษ์สุวรรณ / สัญชาติไทย / อายุ 70 ปี
 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 18 เมษายน 2557
 จานวนปีที่ดารงตาแหน่งกรรมการ : 6 ปี ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2563
กรณีที่ได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระ จานวนปีของการดารงตาแหน่ง
กรรมการอิสระจะเป็น 9 ปี ในการประชุมสามัญถือหุ้น อีก 3 ปี ข้างหน้า
ตาแหน่งปัจจุบัน
 กรรมการอิสระ
 กรรมการบริหารความเสี่ยง
การถือหุ้นบริษัท (นับรวมหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
 จานวนหุ้น ณ สิ้นปี 2561
: 1,140,000 หุ้น (0.031 %)
ถือโดยตนเอง
: 1,140,000 หุ้น (0.031 %)
ถือโดยคู่สมรส
: - ไม่มี  จานวนหุ้น ณ วันที่ 6 มกราคม 2563
: 1,140,000 หุ้น (0.031 %)
ถือโดยตนเอง
: 1,140,000 หุ้น (0.031 %)
ถือโดยคู่สมรส
: - ไม่มี  จานวนหุ้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
: - ไม่มี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา
 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(พัฒนาสังคม), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 นักเรียนนายร้อยตารวจ รุ่นที่ 25 โรงเรียนนายร้อยตารวจ
 นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 9 โรงเรียนเตรียมทหาร
 ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ เอกชน และการเมือง รุ่นที่ 2 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปม.)
ประวัติการอบรม
หลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
ประสบการณ์ทางานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
ตาแหน่งในบริษัทฯ
 2557 – ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ
 2557 – ปัจจุบัน
กรรมการบริหารความเสี่ยง
ตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 2560 - ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ บมจ. คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์
 2559 – ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร
 2556 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกาหนดค่าตอบแทน และสรรหากรรมการ / กรรมการกากับดูแลความยั่งยืนและ
บรรษัทภิบาล บมจ. ซีพี ออลล์
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บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (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 แฟกซ์ 02-248-2493 ทะเบียนเลขที่ 0107551000061

พลตารวจเอกพัชรวาท วงษ์สุวรรณ (ต่อ)
จานวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2562

คณะกรรมการบริษัท
: -/6 ครั้ง
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
: -/5 ครั้ง
การดารงตาแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ในธุรกิจอื่นที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ
: ไม่มี
บริษัทฯ
การดารงตาแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ในบริษัทอื่น / หน่วยงานอื่น
: ไม่มี
การดารงตาแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ในบริษัทย่อยของบริษัทฯ
: ไม่มี
การมี / ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่มีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2
ปีที่ผ่านมา
 การดารงตาแหน่งกรรมการที่มีส่วนร่วมการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษา ที่ได้รับเงินเดือนประจา
: ไม่มี
 การเป็นผู้ให้บริการวิชาชีพ
: ไม่มี
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ / ผู้บริหาร
: ไม่มี
 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสาคัญอันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าที่ได้อย่างอิสระ
: ไม่มี
หลักเกณฑ์การสรรหา
 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562
– 15 มกราคม 2563 และเมื่อพ้นกาหนดระยะเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกและเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
บริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 คณะกรรมการบริษัท (โดยการเสนอจากคณะกรรมการสรรหา) พิจารณาแล้ว เห็นชอบให้เสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้ง
กลับเข้าดารงตาแหน่งตามที่เสนอข้างต้นอีกวาระ
 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะกับการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ
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บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)
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89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
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นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ
กรรมการอิสระของบริษัทฯ จะต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระ ดังนี้
(1) ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
(2) ไม่มีหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจา หรือผู้ที่มีอานาจควบคุม
ของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือ หุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ เว้น
แต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่
กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือ
บริษัทย่อย
(3) ไม่ เ ป็ น บุ ค คลที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างสายโลหิ ต หรื อ โดยการจดทะเบี ย นตามกฎหมาย ในลั ก ษณะที่ เ ป็ น บิ ด ามารดา คู่ ส มรส
พี่น้อ ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือ หุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือ บุคคลที่จะได้รับ การเสนอให้เป็น
ผู้บริหารหรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
(4) ไม่ มี ห รื อ เคยมีค วามสั ม พั น ธ์ท างธุ ร กิ จ กั บ บริ ษั ท ฯ บริ ษั ทใหญ่ บริ ษั ท ย่อ ย บริ ษั ท ร่ ว ม ผู้ ถื อ หุ้ น รายใหญ่ หรื อ ผู้ มีอ านาจควบคุ ม
ของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือ เคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือ หุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ และ
ไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสานัก งานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของ
บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะพ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
(6) ไม่เป็นหรือ เคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือ ที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับ
ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของ
บริษัทฯ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้ร วมถึงการเป็นผู้ถือ หุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ
ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อน
ได้รับการแต่งตั้ง
(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ของบริษัทฯ
(8) ไม่ ป ระกอบกิ จ การที่ มี สภาพอย่า งเดี ยวกั น และเป็ นการแข่ง ขั น ที่ มีนั ย กั บ บริ ษั ท ฯ หรื อ บริษั ท ย่ อ ย หรื อ ไม่ เ ป็ น หุ้น ส่ ว นที่มี นั ย ใน
ห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจา หรือที่ถือหุ้นเกิน 1% ของจานวน
หุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ
หรือบริษัทย่อย
(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัทฯ
นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ข้อ 16 (2) ของประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ.28/2551 เรื่อง การ
ขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ กล่าวคือนิยามของกรรมการอิสระของบริษัทฯ เทียบเท่ากับข้อกาหนดของ ก.ล.ต.
และตลาดหลักทรัพย์ฯ
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บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)
Energy Absolute Public Company Limited
89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชัน้ 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-248-2488-92, 02-002-3667-9 แฟกซ์ 02-248-2493 ทะเบียนเลขที่ 0107551000061

เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 10
ประวัติกรรมการเข้าใหม่ และนิยามกรรมการอิสระ
นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์
เสนอแต่งตั้งเป็น :
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ (เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ทางบัญชีและประสบการณ์การสอบทานงบการเงิน) / กรรมการ
บรรษัทภิบาล / กรรมการกาหนดค่าตอบแทน / กรรมการสรรหา
นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ / สัญชาติไทย / อายุ 53 ปี
การถือหุ้นบริษัท (นับรวมหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
 จานวนหุ้น ณ สิ้นปี 2561
: - ไม่มี  จานวนหุ้น ณ วันที่ 6 มกราคม 2563
: - ไม่มี  จานวนหุ้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
: - ไม่มี –
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี คุณวุฒกิ ารศึกษา
 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 MBA, General Administration, Pittsburg State University, U.S.A.
 FA License
ประวัติการอบรม
หลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2547
 หลักสูตรการกากับดูแลกิจการที่ดี (CGI) รุ่นที่ 3 ปี 2558
ประสบการณ์ทางานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
ตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 2 กรกฎาคม 2552 - ปัจจุบัน กรรมการผู้อานวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
การดารงตาแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ในธุรกิจอื่นที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ
: ไม่มี
บริษัทฯ
การดารงตาแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ในบริษัทอื่น / องค์กรอื่น
: ไม่มี
การดารงตาแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ในบริษัทย่อยของบริษัทฯ
: ไม่มี
การมี / ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่มีความขัดแย้งในปัจจุบั นหรือในช่วง
2 ปีที่ผ่านมา
 การดารงตาแหน่งกรรมการที่มีส่วนร่วมการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษา ที่ได้รับเงินเดือนประจา : ไม่มี
 การเป็นผู้ให้บริการวิชาชีพ
: ไม่มี
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ / ผู้บริหาร
: ไม่มี
 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสาคัญอันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าที่ได้อย่างอิสระ
: ไม่มี
คุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัท
 คุณสมบัติตามคานิยามกรรมการอิสระ
: ครบถ้วน
 ไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม มาตรา 68 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชน
: ไม่มี
 ไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม มาตรา 89/6 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ และประกาศที่เกี่ยวข้อง
: ไม่มี
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บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (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 แฟกซ์ 02-248-2493 ทะเบียนเลขที่ 0107551000061

นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ (ต่อ)
หลักเกณฑ์การสรรหา
 คณะกรรมการบริษัท (โดยการเสนอจากคณะกรรมการสรรหา) พิจารณาแล้ว เห็นชอบมีมติให้เสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณา
แต่งตั้งเป็นกรรมการตามที่เสนอข้างต้น
 ได้ผ่านกระบวนการกลั่น กรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุร กิจของบริษัท โดยไม่มีผู้ถือ หุ้น
เสนอรายชื่อบุคคลอื่นเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ
 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่เสนอชื่อ ให้เป็นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อ ย่างอิสระและเป็นไปตา ม
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
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บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)
Energy Absolute Public Company Limited
89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชัน้ 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-248-2488-92, 02-002-3667-9 แฟกซ์ 02-248-2493 ทะเบียนเลขที่ 0107551000061

เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 11
การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชี สาหรับปี 2563


รายชื่อและประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี
นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
4599
ปีการดารงตาแหน่งผูส้ อบบัญชีของบริษัท

ตั้งแต่ปี 2559 – 2562 ระยะเวลา 4 ปี

ประวัติการศึกษา



ปริญญาตรี สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



บัญชีมหาบัณฑิต สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การถือหุ้นในบริษัท





-ไม่มี- (ณ วันที่ 6 มกราคม 2563)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสาคัญ อันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ในฐานะกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือดารงตาแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท หรือบริษัทย่อย

-ไม่มี-

นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่

6552

ปีการดารงตาแหน่งผูส้ อบบัญชีของบริษัท

- ไม่มี -

ประวัติการศึกษา



การถือหุ้นในบริษัท

-ไม่มี- (ณ วันที่ 6 มกราคม 2563)

บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสาคัญ อันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ในฐานะกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือดารงตาแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท หรือบริษัทย่อย

-ไม่มี-

นายพงทวี รัตนะโกเศศ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่

7795

ปีการดารงตาแหน่งผูส้ อบบัญชีของบริษัท

- 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 หรือบริษัทย่อย

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสาคัญ อันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ในฐานะกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือดารงตาแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท หรือบริษัทย่อย

-ไม่มี-

หน้า 30

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (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 แฟกซ์ 02-248-2493 ทะเบียนเลขที่ 0107551000061

ข้อบังคับบริษทั ฯ ในส่วนที่เกีย่ วข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
หมวดที่ 5
คณะกรรมการ
ข้อ 16. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดาเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน แต่ไม่เกินสิบห้า
(15) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้
ข้อ 17. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตัง้ บุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ กรณี
เลือกบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับ ลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่จะพึงมี
หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
ข้อ 18. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตาแหน่งจานวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจานวนกรรมการใน
ขณะนั้น ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับสัดส่วนหนึ่งในสาม (1/3)
กรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดารงตาแหน่งอีกได้
กรรมการที่จะออกจากตาแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับฉลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้
กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตาแหน่ง
ข้อ 19. นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจากัด หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
(4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 21
(5) ศาลมีคาสั่งให้ออก
ข้อ 21. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในสี่ (3/4) ของจานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่ น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
หุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ข้อ 23. กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจานวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยอาจกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
เป็นจานวนที่ แน่นอนหรือ วางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะและจะกาหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของ
บริษัท
ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ในอันที่
จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

หน้า 31

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)
Energy Absolute Public Company Limited
89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชัน้ 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-248-2488-92, 02-002-3667-9 แฟกซ์ 02-248-2493 ทะเบียนเลขที่ 0107551000061

หมวดที่ 6
การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อ 32. คณะกรรมการต้อ งจัดให้มีการประชุมผู้ถือ หุ้น เป็นการประชุมสามัญ ประจาปี ภ ายในสี่ (4) เดือ น นับ แต่วันสิ้นสุดของ
รอบปีบัญชีของบริษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะ เรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็น
การประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร
ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมดหรือผู้ถือหุ้นจานวนไม่น้อยกว่า
ยี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทา
หนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการขอให้เรียก
ประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว
ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทาหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่อง
ที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือ
เพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่อ งดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบ
ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า
สาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน
ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสานักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใด ตามที่คณะกรรมการจะ
กาหนดก็ได้
ข้อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่
น้อ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้ถือหุ้นทั้ง หมด และต้อ งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อ ยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจานวนหุ้นที่
จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วหนึ่ง (1) ชั่วโมง จานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่
ครบองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้มีการประชุมเป็น
อันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่ง
หนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์
ประชุม
ข้อ 35. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่
ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีร องประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว
ข้อ 36. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่ วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่อง
ใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน
ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สาคัญให้แก่บุคคลอื่น
(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
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(ค) การทา แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สาคัญ การมอบหมาย
ให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผล
กาไรขาดทุนกัน
(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
(จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
(ฉ) การเลิกบริษัท
(ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น
ข้อ 37. กิจการที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
(2) พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกาไรขาดทุน
(3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรกาไร และการจ่ายเงินปันผล
(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระ และกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
(5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดจานวนค่าสอบบัญชี และ
(6) กิจการอื่น ๆ
ข้อ 41. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี
(1) สาเนางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
และ
(2) รายงานประจาปีของคณะกรรมการ พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ เพื่อประกอบรายงาน
ข้อ 42. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกาไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล
เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจานวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกาไรสมควรพอที่จะทา
เช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้ร ายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการ
ประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
การจ่ายเงินปันผลให้กระทาภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติแล้วแต่
กรณี ทั้ง นี้ ให้แ จ้ งเป็นหนังสือ ไปยังผู้ถือ หุ้ นและให้ลงโฆษณาคาบอกกล่าวการจ่ายปันผลนั้น ในหนัง สือ พิมพ์เ ป็นเวลา
ติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย
ข้อ 43. บริษัทต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกาไรสุทธิประจาปีหักด้วย
ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน
ข้อ 44. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดารงตาแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท
ข้อ 46. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกาไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับ
บัญชีของบริษัทเพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้นและให้บริษัทจัดส่งรายงาน และเอกสารทั้งหมดของบริษัทที่ผู้ถือหุ้น
จะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย
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ข้อปฏิบัติสาหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563
ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แ ห่งประเทศไทย เรื่อ ง ข้อ พึงปฏิบัติสาหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน
ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวปฏิบัติ ที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้น
แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม
และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเห็นควรกาหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของ
ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ถือหุ้นบางรายอาจยังไม่คุ้นเคยกับข้อพึงปฏิบัติที่นามาใช้
ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นเอกสาร หรือ หลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้ น
ทีม่ ีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามที่บริษัทฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม
 เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นแสดงหลักฐานและปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้
ผู้เข้าร่วมประชุม
เอกสารหรือหลักฐาน
1. บุคคลธรรมดา
 ใบลงทะเบียน (ซึง่ มีแถบ Barcode ปรากฏ)
1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย
 บัตรประจาตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือ
บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ)
 หากมีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล ให้แสดงหลักฐานการเปลี่ยนแปลงนั้นด้วย
1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ
 ใบส าคั ญ ประจ าตั ว คนต่ า งด้ า ว หรื อ หนั ง สื อ เดิ น ทาง หรื อ เอกสารใช้ แ ทน
หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ
กรณีมอบฉันทะ (ในกรณีของสาเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสาเนาถูกต้อง)
 หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงรายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 สาเนาบัตรประจาตัวของผู้ถือหุ้นหรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้มอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ
 บัตรประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ
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2. นิติบุคคล
 ใบลงทะเบียน (ซึ่งมีแถบ Barcode ปรากฏ)
2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย  หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
หมายเหตุ ในกรณีของสาเนาเอกสารจะต้องมีการ
กระทรวงพาณิชย์
รับรองสาเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอานาจลงนาม  บัตรประจาตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการ
พร้อมตราประทับบริษัท
ผู้มีอานาจลงนามในหนังสือรับรองนิติบุคคล
 หนังสือมอบฉันทะ ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบ
ฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
 หากมีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล ให้แสดงหลักฐานการเปลี่ยนแปลงนั้นด้วย
 บัตรประจาตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบ
ฉันทะ
2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
 หนังสือรับรองนิติบุคคล
หมายเหตุ ในกรณีของสาเนาเอกสารจะต้องมีการ  บัตรประจาตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการ
รับรองสาเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอานาจลงนาม
ผู้มีอานาจในหนังสือรับรองนิติบุคคล
พร้ อ มตราประทั บ บริ ษั ท และหากเป็ น เอกสารที่  หนั ง สื อ มอบฉั น ทะ ซึ่ ง ได้ ก รอกข้ อ ความถู ก ต้ อ งครบถ้ ว นและลงลายมื อ ชื่ อ
จัดทาขึ้นในต่างประเทศ ควรมีการรับรองลายมือชื่อ
ผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
โดยโนตารี พับลิค
 หากมีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล ให้แสดงหลักฐานการเปลี่ยนแปลงนั้นด้วย
 บัตรประจาตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบ
ฉันทะ
กรณีมอบฉันทะ (ในกรณีของสาเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสาเนาถูกต้อง)
 หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 สาเนาหนังสือรับรองและลงลายมือชื่อรับรองโดยผู้มีอานาจของนิติบุคลของผู้มอบฉันทะ
 บัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ของผู้รับมอบฉันทะ
การมอบฉันทะและวิธีการมอบฉันทะ
การมอบฉันทะและหนังสือมอบฉันทะ
ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2550 ได้กาหนด
แบบของหนังสือมอบฉันทะในการประชุมผู้จองหุ้น และการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมหาชนจากัดไว้ 3 แบบ โดยให้ใช้แบบหนึ่งแบบใดที่
ได้แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว คือ
แบบ
รายละเอียด
สาหรับใช้ในกรณี
แบบ ก. หนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
กรณีผู้ถือหุ้นต้องการมอบฉันทะแบบทั่วไป
แบบ ข. หนังสือมอบฉันทะที่กาหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ กรณีผู้ถือหุ้นต้องการมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการ
ละเอียดชัดเจนตายตัว
อิสระ ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
แบบ ค. เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัส กรณี ที่ ผู้ ถื อ หุ้ น เป็ น นั ก ลงทุ น ต่ า งประเทศและแต่ ง ตั้ ง คั ส
โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแล โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแล
หุ้น
หุ้น
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วิธีการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะ
 ผู้มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จานวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
 ผู้มอบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะให้ถูกต้องครบถ้วน
 ปิดอากรแสตมป์ 20 บาทลงในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ที่ทาหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผล
ผูกพันทางกฎหมาย
 ส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริงพร้อมปิดอากรแสตมป์และเอกสารประกอบมาทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามชื่อ – ที่อยู่ ของบริษัทฯ
โดยจ่าหน้าซองถึง
เลขานุการบริษัท : บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
 หากผู้รับมอบฉันทะมาด้วยตนเอง ต้องนาหนั งสือมอบฉันทะไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ณ สถานที่ประชุมเพื่อลงทะเบียนอย่าง
น้อยล่วงหน้า 1 ชั่วโมงก่อนการเริ่มประชุม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม
หมายเหตุ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการอนุญาตให้เฉพาะผู้มีเอกสารถูกต้องและครบถ้วนเข้าร่วมประชุมเท่านั้น
การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
เจ้าหน้าที่ข องบริษัทฯ จะเริ่มรับลงทะเบียนผู้ถือ หุ้น ณ สถานที่ประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งชั่วโมง หรือ ตั้งแต่เว ลา
13.00 นาฬิกา จนถึงกาหนดเวลาเริ่มประชุม
สถานที่ประชุม : ณ โครงการพีเพิล ปาร์ค อ่อนนุช
เลขที่ 486 ถนนอ่อนนุช แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง
บริษัทฯ จะจัดเตรียม “บัตรลงคะแนนเสียง” ไว้ให้ผู้ถือหุ้น ณ จุดลงทะเบียนบริเวณทางเข้าห้องประชุม เพื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้
ระบุลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงตามวาระการประชุม
หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง
การออกเสียงลงคะแนน จะกระทาโดยเปิดเผย โดยประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะ
สอบถามทีละวาระในทีป่ ระชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นระบุในบัตรลงคะแนนที่แจก และชูมือ
ขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เก็บและรวบรวมบัตรทั้งหมดเพื่อทาการตรวจนับ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีคนกลางร่วมทาหน้าที่ตรว จรับ
บัตรและนับคะแนนเสียงในทุกวาระการประชุม
1. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้
 กรณี ป กติ ให้ ค ะแนนเสี ย งข้ า งมากของผู้ ถื อ หุ้ น ซึ่ ง มาประชุ ม และออกเสี ย งลงคะแนน ถ้ า มี ค ะแนนเสี ย ง เท่ า กั น
ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง เป็นเสียงชี้ขาด
 ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมาย และ/หรือข้อบังคับของบริษัทกาหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ให้ดาเนินการให้เป็นไปตามที่กาหนดนั้น
โดยประธานที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
2. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น
3. ผู้ถือหุ้นที่มสี ่วนได้ส่วนเสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และประธานที่ประชุมอาจเชิญผู้นั้นออกนอก
ห้องประชุมชั่วคราวได้
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หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง
ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กาหนดว่า ผู้ถือหุ้นทุกคนมีเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็น
ด้วย และงดออกเสียง ที่ตรวจนับจากบัตรลงคะแนนเสียงในแต่ ละวาระจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วม
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ก่อนเริ่มประชุม ประธานฯ จะแจ้งให้ทราบว่า บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ โดยวิธีการหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออก
เสียง ของผู้ถือ หุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ออกจากหุ้นทั้งหมดของผู้ถือ หุ้นหรือ ผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง จากนั้น
ประธานฯ จะแจ้งผลการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบ
หมายเหตุ บริษัทฯ ลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงการประชุมผู้ถือหุ้นด้วยระบบ Barcode
การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง
1. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนแล้ว จะได้รับบัตรลงคะแนนเสียงเป็นแผ่นพิมพ์สาหรับแต่ละวาระการประชุม โดยแต่ละแผ่น
นัน้ จะระบุชื่อผู้ถือหุ้นและสิทธิออกเสียง โดยถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจะต้องใช้บัตรหลักฐานการออก
เสียงลงคะแนนนี้ให้ถูกต้องตรงกับวาระ
2. สาหรับวาระที่ 9 พิจารณาและเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดารงตาแหน่งอีกวาระ จะใช้บัตรลงคะแนนเสียงซึ่งระบุ
ชื่อกรรมการ / บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ แยกต่างหากจากกัน เพื่อให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. สาหรับการทาเครื่องหมายลงบนบัตรลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่
ละวาระ โดยให้ผู้ถือหุ้นทาเครื่องหมายถูก () หรือ กากบาท () อย่างใดอย่างหนึ่งลงในช่องที่เป็นความประสงค์ของท่านเพียงช่อง
เดียวเท่านั้น
บัตรเสีย
บัต รหลั ก ฐานการออกเสี ย งลงคะแนนที่ มี ก ารกาเครื่ อ งหมายอื่ น นอกจากเครื่ อ งหมายถู ก ( ) หรื อ กากบาท () เพี ย งหนึ่ ง
เครื่องหมาย หรือมากกว่าหนึ่งช่อง หรือ เป็นการออกเสียงลงคะแนนไม่ตรงกับวาระที่กาลังพิจารณา จะถือเป็นบัตรเสีย
4. การออกเสี ย งลงคะแนนจะกระท าโดยเปิ ด เผย โดยประธานในที่ ป ระชุ ม หรื อ ผู้ ที่ ด าเนิ น การประชุ ม แทนอยู่ ใ นระหว่ า งนั้ น
จะขอให้ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง หรือไม่เห็นด้วย ชูมือขึ้น และส่งบัตรลงคะแนนเสียงที่ทาเครื่องหมายแล้ว และถูกต้องตรงกับวาระที่
กาลังพิจารณาให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ
5. เมื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทาการรวบรวมบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ ถือหุ้นที่งดออกเสียง หรือไม่เห็ นด้วย เสร็จแล้ว จะทาการนับ
คะแนนและแสดงผลสรุปคะแนนเสียงในที่ประชุม โดยประธานที่ประชุมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจะเป็นผู้สรุปผลการลงคะแนนต่อที่
ประชุมของแต่ละวาระ
6. ผู้ ถื อ หุ้ น ที่ ม าเข้ า ประชุ ม จะมี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งลงคะแนนเฉพาะวาระที่ เ ข้ า ประชุ ม เท่ า นั้ น ส าหรั บ ท่ า นผู้ ถื อ หุ้ น ที่ ก ลั บ ไปก่ อ น
การประชุมสิ้นสุดนั้น จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเฉพาะวาระที่ยังมิได้พิจารณา
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โทรศัพท์ 02-248-2488-92, 02-002-3667-9 แฟกซ์ 02-248-2493 ทะเบียนเลขที่ 0107551000061

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563
ผู้ถือหุ้น
บริษัท พลังงานบริสทุ ธิ์ จากัด (มหาชน)

มาด้วยตนเอง

บริษัทลงทะเบียน

ผู้รับมอบฉันทะ

โต๊ะลงทะเบียน
มาด้วยตนเอง
(เริ่ม 13.00 น.)

การประชุมผูถ้ ือหุ้น

โต๊ะลงทะเบียน
ผู้รับมอบฉันทะ
(เริ่ม 13.00 น.)

ด้วยระบบ Barcode

ตรวจหนังสือมอบฉันทะ
แสดงหนังสือมอบฉันทะ
พร้อมบัตรประจาตัวผู้มอบ
และผู้รับมอบฉันทะ

แสดงบัตรประจาตัวและ
ใบลงทะเบียน

ลงทะเบียน
ประธานเปิดประชุม (เวลา 14.00 น.)
ประธานเสนอวาระการประชุมตามลาดับ
ลงคะแนนเสียง
นับคะแนนเสียง
ประธานกล่าวสรุปผลลงคะแนนต่อที่ประชุม

ผูท้ ตี่ ้องการออกเสียง
“ไม่เห็นด้วย” หรือ “งด
ออกเสียง” ในวาระ
นั้น ๆ ให้กรอกบัตร
ลงคะแนนและ
ชูมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่
เก็บบัตรลงคะแนน

หมายเหตุ : การนับคะแนนเสียง
 นับคะแนนเสียงโดยวิธีการหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงของผู้ถือหุ้นออกจากจานวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
 กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนต่อเจ้าหน้าที่บริษัทเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม

หน้า 38

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)
Energy Absolute Public Company Limited
89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชัน้ 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-248-2488-92, 02-002-3667-9 แฟกซ์ 02-248-2493 ทะเบียนเลขที่ 0107551000061

ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถแต่งตั้งให้รับมอบฉันทะ

ชื่อ – สกุล

อายุ

ตาแหน่ง

ที่อยู่

1. พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต

69

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

2. หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชัย

59

กรรมการอิสระ /
ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ /
ประธานคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง /
กรรมการกาหนด
ค่าตอบแทน /
กรรมการสรรหา /
กรรมการบรรษัทภิบาล
กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ/
ประธานคณะกรรมการ
สรรหา/ กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง/ กรรมการ
บรรษัทภิบาล/ กรรมการ
กาหนดค่าตอบแทน

หมายเหตุ:

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

การมีส่วนได้เสียในวาระที่
เสนอในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจาปี 2563
การมีส่วนได้เสีย : ไม่มีส่วน
ได้เสียในวาระที่ 1 – 9

การมีส่วนได้เสีย : ไม่มีส่วน
ได้เสียในวาระที่ 1 – 9

รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระ ทั้ง 2 ท่าน ปรากฏในรายงานประจาปี 2562

หน้า 39

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)
Energy Absolute Public Company Limited
89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชัน้ 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-248-2488-92, 02-002-3667-9 แฟกซ์ 02-248-2493 ทะเบียนเลขที่ 0107551000061

สิ่งที่แนบมาด้วยลาดับที่ 10
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค.
 สิ่งที่แนบมาด้วยลาดับที่ 10.1 หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. เป็นหนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
 สิ่งที่แนบมาด้วยลาดับที่ 10.2 หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. เป็นหนังสือมอบฉันทะที่กาหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่
ละเอียด ชัดเจน
 สิ่งที่แนบมาด้วยลาดับที่ 10.3 หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและ
แต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและ
ดูแลหุ้น

หน้า 40

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)
Energy Absolute Public Company Limited
89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชัน้ 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-248-2488-92, 02-002-3667-9 แฟกซ์ 02-248-2493 ทะเบียนเลขที่ 0107551000061

สิ่งที่แนบมาด้วยลาดับที่ 10.1

อากรแสตมป์
20 บาท

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

(1) ข้าพเจ้า
อยู่บ้านเลขที่
อาเภอ/เขต
(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
โดยถือหุ้นจานวนทั้งสิ้นรวม
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ
(3) ขอมอบฉันทะให้
(1)
อายุ
ปี
อยู่บ้านเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
.
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์..................................หรือ
(2)
อายุ
ปี
อยู่บ้านเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
.
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์..................................หรือ
(3)
อายุ
ปี
อยู่บ้านเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
.
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
.
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2563 ในวันที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ โครงการพีเพิล ปาร์ค อ่อนนุช เลขที่ 486 ถนนอ่อนนุช แขวงอ่อนนุช เขตสวน
หลวง กรุงเทพมหานคร 10250 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทาไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ
ผู้มอบฉันทะ
(
)
ลงชื่อ
ผู้รับมอบฉันทะ
(
)
ลงชื่อ.............................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(
)
ลงชื่อ.............................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(
)
หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นให้ผู้รับ
มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

หน้า 1/1

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)
Energy Absolute Public Company Limited
89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชัน้ 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-248-2488-92, 02-002-3667-9 แฟกซ์ 02-248-2493 ทะเบียนเลขที่ 0107551000061

สิ่งที่แนบมาด้วยลาดับที่ 10.2

อากรแสตมป์
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

20 บาท

เขียนที่...........................................................................
วันที่..............เดือน.................................พ.ศ.................
(1) ข้าพเจ้า
อยู่บ้านเลขที่

ถนน

อาเภอ/เขต

จังหวัด

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

สัญชาติ

.

ตาบล/แขวง

.

รหัสไปรษณีย์

.
.

พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจานวนทั้งสิ้นรวม

หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ

หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ

หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้
 (1)

อายุ

อยู่บ้านเลขที่

ถนน

อาเภอ/เขต

จังหวัด
 (2)

อยู่บ้านเลขที่

ตาบล/แขวง

.

รหัสไปรษณีย์..................................หรือ

พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต

อายุ

69

ปี

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน) เลขที่ 89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 16

ถนน รัชดาภิเษก
 (3)
อยู่บ้านเลขที่

ปี

ตาบล/แขวง ดินแดง อาเภอ/เขต

ดินแดง จังหวัด กรุงเทพมหานคร

หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชัย

.
รหัสไปรษณีย์ 10400 หรือ

อายุ

59

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน) เลขที่ 89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 16

ถนน รัชดาภิเษก

ตาบล/แขวง ดินแดง อาเภอ/เขต

ดินแดง จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ปี
.

รหัสไปรษณีย์ 10400

.

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2563 ในวันที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ โครงการพีเพิล ปาร์ค อ่อนนุช เลขที่ 486 ถนนอ่อนนุช แขวงอ่อนนุช เขตสวน
หลวง กรุงเทพมหานคร 10250 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

หน้า 1/5

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)
Energy Absolute Public Company Limited
89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชัน้ 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-248-2488-92, 02-002-3667-9 แฟกซ์ 02-248-2493 ทะเบียนเลขที่ 0107551000061

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
 วาระที่ 1
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562
ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย




วาระที่ 2

วาระที่ 3

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทสาหรับปี 2562 และ
รายงานประจาปี 2562 ของบริษัทฯ
 เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย



วาระที่ 4

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

พิจารณายกเลิกวงเงินหุ้นกู้ที่เหลือและยังไม่ได้ออกเสนอขาย จานวน 5,000 ล้านบาท
ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2562
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย



วาระที่ 5

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ (ใหม่) ในวงเงินไม่เกิน 15,000 ล้านบาท
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย

วาระที่ 6


วาระที่ 6.1

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

พิจารณาและอนุมัติการเข้าลงทุนของบริษัทฯ ที่ถือเป็นการเข้าทารายการระหว่างกันและ
การได้มาซึ่งทรัพย์สิน
พิจารณาและอนุมัติการเข้าลงทุนของบริษัทฯ ในบริษัท แลนด์ พรอสเพอริตี้ โฮลดิง จากัด
โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญ จานวนไม่เกินร้อยละ 19 ของหุ้นทั้งหมดในบริษัทเป้าหมายจาก
Prosperity Gain Holdings Ltd. ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
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วาระที่ 6.2

พิ จ ารณาและอนุ มั ติ ก ารได้ ม าซึ่ ง สิ ท ธิ ใ นการเช่ า ที่ ดิ น บริ เ วณจั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทรา แบบมี
เงื่อนไขบังคับก่อน ของบริษัท อมิตา เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ
บริษัทฯ เพื่อประโยชน์ในการสร้างโรงงานผลิต Battery Lithium Ion และโรงงานอื่น
ที่เกี่ยวข้อง จากบริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จากัด ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าว
และเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย



วาระที่ 7

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกาไรสุทธิสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2562
และการจ่ายเงินปันผลประจาปี 2562
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย



วาระที่ 8

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

พิจารณาและอนุมัติกาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท สาหรับปี 2563
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย



วาระที่ 9

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

พิจารณาและเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดารงตาแหน่งอีกวาระ
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 การเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด
 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

 การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ชื่อกรรมการ

นายสมใจนึก เองตระกูล

 เห็นด้วย

ชื่อกรรมการ

 ไม่เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย

วาระที่ 10

.
 งดออกเสียง

พลตารวจเอกพัชรวาท วงษ์สุวรรณ

 เห็นด้วย


 งดออกเสียง

นายอมรศักดิ์ นพรัมภา

 เห็นด้วย

ชื่อกรรมการ

.

 ไม่เห็นด้วย

.
 งดออกเสียง

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่ครบวาระและไม่ประสงค์กลับเข้า
ดารงตาแหน่ง
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
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วาระที่ 11

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีสาหรับระยะเวลาบัญชีประจาปี 2563
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนน
เสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมี
การพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด
ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผู้รั บมอบฉันทะได้ กระท าในการประชุ ม เว้นแต่กรณี ที่ผู้รั บมอบฉันทะไม่ อ อกเสียงตามที่ข้า พเจ้า ระบุ ในหนังสื อ
มอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ
(
ลงชื่อ
(

ผู้มอบฉันทะ
)
ผู้รับมอบฉันทะ
)

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

)

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

)

หมายเหตุ
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จานวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจาต่อแบบ
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
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ใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 ในวันที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ โครงการพีเพิล ปาร์ค อ่อนนุช เลขที่ 486
ถนนอ่อนนุช แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
 วาระที่

เรื่อง

.

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 วาระที่

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

เรื่อง

.

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 วาระที่

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

เรื่อง

.

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 วาระที่

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

เรื่อง

.

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 วาระที่

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

เรื่อง พิจารณาและเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดารงตาแหน่งอีกวาระ (ต่อ)
ชื่อกรรมการ
 เห็นด้วย

.
 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ
 เห็นด้วย

.
 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ
 เห็นด้วย

.
 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ
 เห็นด้วย

.
 ไม่เห็นด้วย
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สิ่งที่แนบมาด้วยลาดับที่ 10.3

อากรแสตมป์

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian)

20 บาท

ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
เขียนที่...........................................................................
วันที่..............เดือน.................................พ.ศ.................
(1) ข้าพเจ้า
อยู่บ้านเลขที่

ถนน

อาเภอ/เขต

จังหวัด

สัญชาติ

.

ตาบล/แขวง

.

รหัสไปรษณีย์

.

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ

.

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

.

พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจานวนทั้งสิ้นรวม

หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ

หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ

หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้
 (1)

อายุ

อยู่บ้านเลขที่

ถนน

อาเภอ/เขต

จังหวัด
 (2)

อยู่บ้านเลขที่

ปี

ตาบล/แขวง

.

รหัสไปรษณีย์..................................หรือ

พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต

อายุ

69

ปี

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน) เลขที่ 89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 16

ถนน รัชดาภิเษก ตาบล/แขวง ดินแดง อาเภอ/เขต
 (3)

อยู่บ้านเลขที่

.

ดินแดง จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400

หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชัย

อายุ

59

ปี

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน) เลขที่ 89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 16

ถนน รัชดาภิเษก

ตาบล/แขวง ดินแดง อาเภอ/เขต

ดินแดง จังหวัด กรุงเทพมหานคร

หรือ.
.

รหัสไปรษณีย์ 10400

.

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2563 ในวันที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ โครงการพีเพิล ปาร์ค อ่อนนุช เลขที่ 486 ถนนอ่อนนุช แขวงอ่อนนุช เขตสวน
หลวง กรุงเทพมหานคร 10250 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น
(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้


มอบฉันทะตามจานวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้



มอบฉันทะบางส่วน คือ


หุ้นสามัญ

หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

เสียง



หุ้นบุริมสิทธิ

หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด

เสียง
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บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)
Energy Absolute Public Company Limited
89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชัน้ 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-248-2488-92, 02-002-3667-9 แฟกซ์ 02-248-2493 ทะเบียนเลขที่ 0107551000061

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
 วาระที่ 1
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย

-

วาระที่ 2

เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทสาหรับปี 2562 และ
รายงานประจาปี 2562 ของบริษัทฯ

เสียง

- เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ 

วาระที่ 3

พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย



วาระที่ 4

เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
พิจารณายกเลิกวงเงินหุ้นกู้ที่เหลือและยังไม่ได้ออกเสนอขาย จานวน 5,000 ล้านบาท
ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2562
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย



วาระที่ 5

เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ (ใหม่) ในวงเงินไม่เกิน 15,000 ล้านบาท
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย

วาระที่ 6


วาระที่ 6.1

เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
พิจารณาและอนุมัติการเข้าลงทุนของบริษัทฯ ที่ถือเป็นการเข้าทารายการระหว่างกันและ
การได้มาซึ่งทรัพย์สิน
พิจารณาและอนุมัติการเข้าลงทุนของบริษัทฯ ในบริษัท แลนด์ พรอสเพอริตี้ โฮลดิง จากัด
โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญ จานวนไม่เกินร้อยละ 19 ของหุ้นทั้งหมดในบริษัทเป้าหมายจาก
Prosperity Gain Holdings Ltd. ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย

เสียง
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 ไม่เห็นด้วย

เสียง

 งดออกเสียง

เสียง

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)
Energy Absolute Public Company Limited
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วาระที่ 6.2

พิ จ ารณาและอนุ มั ติ ก ารได้ ม าซึ่ ง สิ ท ธิ ใ นการเช่ า ที่ ดิ น บริ เ วณจั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทรา แบบมี
เงื่อนไขบังคับก่อน ของบริษัท อมิตา เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ
บริษัทฯ เพื่อประโยชน์ในการสร้างโรงงานผลิต Battery Lithium Ion และโรงงานอื่น
ที่เกี่ยวข้อง จากบริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จากัด ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าว
และเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย



วาระที่ 7

เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกาไรสุทธิสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2562
และการจ่ายเงินปันผลประจาปี 2562
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย



วาระที่ 8

เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
พิจารณาและอนุมัติกาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท สาหรับปี 2563
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย



วาระที่ 9

เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
พิจารณาและเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดารงตาแหน่งอีกวาระ
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 การเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด
 เห็นด้วย

เสียง

 ไม่เห็นด้วย

เสียง

 งดออกเสียง

เสียง

 การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ชื่อกรรมการ
 เห็นด้วย

ชื่อกรรมการ
 เห็นด้วย

นายสมใจนึก เองตระกูล
เสียง

 ไม่เห็นด้วย

.
เสียง

 งดออกเสียง

นายอมรศักดิ์ นพรัมภา
เสียง

 ไม่เห็นด้วย

เสียง
.

เสียง

 งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ พลตารวจเอกพัชรวาท วงษ์สุวรรณ

เสียง
.

 เห็นด้วย



วาระที่ 10

เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่ครบวาระและไม่ประสงค์กลับเข้า
ดารงตาแหน่ง
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย

เสียง
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 ไม่เห็นด้วย

เสียง

 งดออกเสียง

เสียง
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วาระที่ 11

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีสาหรับระยะเวลาบัญชีประจาปี 2563
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย

เสียง

 ไม่เห็นด้วย

เสียง

 งดออกเสียง

เสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนน
เสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมี
การพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด
ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทาในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบ
ฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ
(
ลงชื่อ
(

ผู้มอบฉันทะ
)
ผู้รับมอบฉันทะ
)

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

)

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

)

หมายเหตุ
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้ง ให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
(1) หนังสือมอบอานาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดาเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ
แบ่งแยกจานวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจาต่อแบบ
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
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ใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 ในวันที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ โครงการพีเพิล ปาร์ค อ่อนนุช
เลขที่ 486 ถนนอ่อนนุช แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
 วาระที่

เรื่อง

.

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 วาระที่

เสียง

 ไม่เห็นด้วย

เสียง

 งดออกเสียง

เสียง

เรื่อง

.

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 วาระที่

เสียง

 ไม่เห็นด้วย

เสียง

 งดออกเสียง

เสียง

เรื่อง

.

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 วาระที่

เสียง

 ไม่เห็นด้วย

เสียง

 งดออกเสียง

เสียง

เรื่อง

.

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 วาระที่

เสียง

 ไม่เห็นด้วย

เสียง

 งดออกเสียง

เสียง

เรื่อง พิจารณาและเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดารงตาแหน่งอีกวาระ (ต่อ)
ชื่อกรรมการ
 เห็นด้วย

.
เสียง

 ไม่เห็นด้วย

เสียง

 งดออกเสียง

เสียง

ชื่อกรรมการ
 เห็นด้วย

.
เสียง

 ไม่เห็นด้วย

เสียง

 งดออกเสียง

เสียง

ชือ่ กรรมการ
 เห็นด้วย

.
เสียง

 ไม่เห็นด้วย

เสียง

 งดออกเสียง

เสียง

ชื่อกรรมการ
 เห็นด้วย

.
เสียง

 ไม่เห็นด้วย
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เสียง

 งดออกเสียง

เสียง
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แผนที่สถานที่จดั ประชุม
ณ โครงการพีเพิล ปาร์ค อ่อนนุช
เลขที่ 486 ถนนอ่อนนุช แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

รถไฟฟ้า BTS

การเดินทาง
ณ สถานีอ่อนนุช ทางออกที่ 1, 3
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ขั้นตอนการใช้รหัส QR Code สาหรับการดาวน์โหลด
เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563
ตลาดหลัก ทรั พย์ แห่ งประเทศไทย โดย บริษั ท ศูน ย์รั บฝากหลัก ทรั พย์ (ประเทศไทย) จากัด ในฐานะนายทะเบีย น
หลักทรัพย์ ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ สามารถส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงาน
ประจาปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ในรูปแบบ QR Code เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ อานวยความสะดวกต่อผู้ลงทุน และผู้ลงทุน
สามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทจดทะเบียน ได้สะดวกรวดเร็ว
ท่านผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code ตามขั้นตอนต่อไปนี้
ขั้นตอนการใช้งาน QR Code

สาหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึ้นไป)
 เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือของท่าน
 สแกน QR Code
 หน้า จอจะมีข้อ ความ (Notification) ขึ้ นมาด้ านบนหน้า จอมื อถื อ ให้ก ดที่ ข้อ ความนั้ น เพื่อ เรี ยกดูเอกสารการประชุ ม
ผู้ถือหุ้น
หมายเหตุ: กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) แสดงขึ้นบนหน้าจอมือ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จาก Application
อื่นๆ อาทิเช่น QR Code Reader application, Facebook application, Line application เป็นต้น

สาหรับระบบ Android


เปิดแอปพลิเคชั่น QR Code Reader, Facebook, หรือ Line บนมือถือของท่าน ในกรณีสแกน QR Code ผ่าน Line
application ขั้นตอนดังนี้
เอกสารประกอบวาระในรูปแบบของ
รหัสคิวอาร์

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)
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E-Voting
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอนาเสนอระบบ IR PLUS AGM ซึ่ง เป็น Application
ที่จะช่วยอานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น ดังนี้
สามารถรับชมการถ่ายทอดสดของการประชุม ผู้ถือหุ้น, การเข้าถึงเอกสารและข้อมูลนาเสนอในรูปแบบมัลติ มีเดีย



ต่าง ๆ ของบริษัทฯ
การดูคะแนนโหวตของแต่ละวาระ



- ของผู้ถือหุ้นที่ได้ ลงคะแนนในบัตรโหวตและระบบ Barcode ได้บันทึกแล้ว หรือ
- การลงคะแนนของผู้รับมอบฉันทะที่ได้ ลงคะแนนในบัตรโหวต และระบบ Barcode ได้ บนั ทึกแล้ ว


อานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการติดต่อสื่อสารกับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นส่งเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้รับมอบ
ฉันทะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น

ขัน้ ตอนการติดตัง้ Application
ระบบ iOS

ระบบ Android

สามารถติดตัง้ ได้ตงั้ แต่ iOS 8.0 ขึ้นไป สามารถติดตั้ง

สามารถติดตัง้ ได้ตงั้ แต่ 4.1 Jelly Bean (แนะนา 4.4

ได้ผ่านทาง App Store

ขึ้นไป)

ขัน้ ตอนการติดตัง้
(1) เข้าไปที่ App Store

ขัน้ ตอนการติดตัง้
(1) เข้าไปที่ Play Store

(2) กดแท็บ ‘ค้นหา’ เพื่อค้นหา App

(2) กดแท็บด้านบน เพื่อค้นหา App

(3) พิมพ์ชื่อ App ในช่องค้นหา จากภาพ พิมพ์

(3) พิมพ์ IR PLUS AGM

IR PLUS AGM
(4) กดปุ่ม GET และจากนั้นให้กดปุม่ INSTALL
เพื่อติดตั้ง App

คู่มือการใช้ งาน Application
https://www.energyabsolute.co.th/agm_manual.asp
พบปัญหาในการใช้งาน
โทร. 02-2482488 ต่อ 19356, 19357
E-mail : ea.it@energyabsolute.co.th

(4) เลือกที่ชื่อ App แล้วกดปุ่ม ติดตัง้ เพื่อติดตั้ง
App

