
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) บริษัท พลงังานบริสทุธ์ิ จ ากัด (มหาชน)
(“บริษัทฯ”) มีความหว่งใยตอ่สขุภาพของผู้ ถือหุ้น / ผู้ รับมอบฉนัทะ ทกุทา่นท่ีเข้าร่วมประชุม จึงขอแจ้งแนวทางการเข้าร่วมประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 ในวนัศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมวิภาวดี บอลรูม โรงแรมเซ็นทารา 
แกรนด์ แอท เซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ เลขท่ี 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 (“สถานที่จดัประชุม”) 
ดงันี ้

1.) การเข้าร่วมประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 
บริษัทฯ เพิ่มช่องทางการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 แบบอิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) เพื่ออ านวยความ
สะดวกให้แก่ท่านผู้ ถือหุ้น / ผู้ รับมอบฉนัทะ เพื่อให้สามารถเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และออกเสียง
ลงคะแนนในระบบ E-Voting (E-AGM) ตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก าหนด
รายละเอียดการเข้าร่วมประชมุแบบ E-AGM ปรากฏตาม สิง่ที่แนบมาด้วยล าดบัท่ี 10 
 

2.) การเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จัดประชุม 
ส าหรับผู้ ถือหุ้น / ผู้ รับมอบฉันทะ ที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมสามญัประจ าปี 2564 ณ สถานที่จัดประชุม บริษัทฯ 
ก าหนดแนวปฏิบตัิการเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จัดประชุม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วยล าดบัที่ 11 
ในการนี ้บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 และปฏิบัติตามข้อก าหนดของ
หนว่ยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง ซึง่ก าหนดให้ต้องมีการเว้นระยะระหวา่งที่นัง่บคุคล และควบคมุจ านวนผู้ เข้าร่วมประชมุ 
มิให้แออดั  จึงท าให้ห้องประชมุ ณ สถานท่ีจดัประชมุ รองรับผู้ ถือหุ้น / ผู้ รับมอบฉนัทะ ได้จ านวนจ ากดั ดงันัน้บริษัทฯ 
จึงเชิญชวนทา่นผู้ ถือหุ้น / ผู้ รับมอบฉนัทะ โปรดเข้าร่วมประชมุ แบบอิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ 
จดัให้ผู้ ถือหุ้น / ผู้ รับมอบฉนัทะ เข้าร่วมประชมุแบบ E-AGM กรณีที่จ านวนที่นัง่ ณ สถานท่ีจดัประชมุเต็ม 

 
ท่านผู้ถอืหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ สามารถศึกษาคู่ มือการใช้งานแอปพลิเคชั่น IR Plus AGM ส าหรับการประชุมเพิ่มเติมได้จาก 
 

 คู่มือการใช้งาน Mobile Application IR Plus AGM: โดยการสแกน QR Code ด้านลา่ง 
   
 
 

 วิดีโอแนะน าการลงทะเบียนและการใช้งาน IR Plus AGM: สามารถรับชมวีดีโอได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่

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

 
บริษัทฯ ขอขอบคณุผู้ ถือหุ้นทกุทา่นเป็นอย่างสงู และขอความร่วมมือในการปฏิบตัิตามแนวปฏิบตัิดงักลา่วอย่างเคร่งครัด 

เพื่อสขุอนามยัที่ดีของผู้ ถือหุ้นทกุทา่น 

https://www.energyabsolute.co.th/agm_manual.asp
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หน้า 1 
 
 

 

ที่ EA : CS-AGM/2564 
วนัท่ี 23 มีนาคม 2564 

 
เร่ือง ขอเรียนเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น บริษัท พลงังานบริสทุธ์ิ จ ากดั (มหาชน) 
 
สิง่ที่แนบมาด้วย 

1. ส าเนารายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563, รายงานประจ าปีของคณะกรรมการบริษัท 2563 พร้อม 
งบการเงินแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ประจ าปี 2563 ในรูปแบบ QR Code พร้อมกบัหนงัสือ
เชิญประชมุ (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 1, 2 และ 3) 

2. รายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นกู้  (ใหม)่ ในวงเงินไมเ่กิน 20,000 ล้านบาท 
(ประกอบการพิจารณาระเบยีบวาระท่ี 5) 

3. ประวตัิกรรมการท่ีออกตามวาระและถกูเสนอเพื่อให้กลบัเข้าด ารงต าแหนง่ และนิยามกรรมการอิสระ  
(ประกอบการพิจารณาระเบยีบวาระท่ี 9) 

4. รายละเอียดของผู้สอบบญัชีที่ได้รับการเสนอช่ือแตง่ตัง้ส าหรับปี 2564 
(ประกอบการพิจารณาระเบยีบวาระท่ี 10) 

5. ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 
6. ข้อปฏิบตัิและขัน้ตอนการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 
7. ข้อมลูกรรมการอิสระของบริษัทฯ ส าหรับเป็นผู้ รับมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น 
8. หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. ข. และ ค. (สิง่ที่แนบมาด้วย 8.1, 8.2, 8.3 ตามล าดบั) 
9. แผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุ 
10. ข้อก าหนดกรณีการเข้าร่วมประชมุ แบบ E-AGM และคูม่ือการใช้งาน Mobile Application IR Plus AGM / วีดีโอ

แนะน าการลงทะเบียนและการใช้งาน (ข้อมลูถกูบนัทกึในรูป QR Code)  
11. แนวปฏิบตัิการเข้าร่วมประชมุ ณ สถานท่ีจดัประชมุ 

 
ด้วยท่ีประชุมคณะกรรมการ บริษัท พลงังานบริสทุธ์ิ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ที่ 1/2564 เมื่อวนัที่ 25 กุมภาพนัธ์ 2564 
ได้มีมติให้เรียกประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 ในวนัศกุร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมวิภาวดี บอลรูม 
โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
เพื่อพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้
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หน้า 2 
 
 

 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 
 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : 
 การประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ของบริษัทฯ ได้ถูกจัดขึน้ในวนัที่ 23 เมษายน 2563 และบริษัทฯ ได้บนัทึกจัดท า 

รายงานการประชมุสง่ให้กระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายก าหนด และส าเนารายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ า     
ปี 2563 ได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.energyabsolute.co.th.) แล้ว และในรูป  QR Code พร้อมกบัหนงัสือเชิญ
ประชมุเป็น เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 1 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : 
 เห็นควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 
การลงมติ : 
 วาระนีจ้ะต้องผา่นมติอนมุตัิด้วยเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทส าหรับปี 2563 และรายงานประจ าปี 2563 
ของบริษัทฯ 

 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : 
 สรุปผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ในรอบปีบญัชี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ที่ผ่านมา รายละเอียดผลการ

ด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ปรากฏในรายงานประจ าปี ซึ่งมาในรูป QR Code พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมเป็น 
เอกสารประกอบระเบียบวาระท่ี 2 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : 
 เห็นควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทส าหรับปี 2563 และรายงานประจ าปี 2563 ของบริษัทฯ 

โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบระเบยีบวาระท่ี 2 
การลงมติ : 
 วาระนีเ้ป็นวาระเพื่อทราบ ดงันัน้  จึงไมม่ีการลงคะแนนเสยีง 
 

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมตัิงบการเงนิส าหรับปี สิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบ 
จากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว 

 

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

คณะกรรมการบริษัทฯ  ต้องจดัให้มีการท างบดลุและบญัชีก าไรขาดทุน  ณ  วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท  เสนอต่อที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นในการประชมุสามญัประจ าปี เพื่อพิจารณาอนมุตัิ 

 คณะกรรมการบริษัท (โดยการเสนอและสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ) ได้อนุมัติให้เสนองบดุล (งบแสดงฐานะ
การเงิน) และบญัชีก าไรขาดทุน ที่ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตตรวจสอบแล้ว ส าหรับปี สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 และผู้สอบ
บญัชีรับอนุญาตได้แสดงความเห็นไว้ในรายงานของผู้สอบบญัชีอย่างไม่มีเง่ือนไข รายละเอียดของงบดุล (งบแสดงฐานะ
การเงิน) และบญัชีก าไรขาดทนุ ที่ตรวจสอบแล้ว ส าหรับปี สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ปรากฏในรายงานประจ าปี 2563 
ซึง่สง่มาในรูป QR Code ได้แนบมาพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุเป็น  เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 3 
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หน้า 3 
 
 

 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : 
 เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิงบการเงินของบริษัทฯ ส าหรับปี สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการ

ตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี 2563 ซึ่งสง่มาในรูป QR Code ตาม
เอกสารประกอบระเบียบวาระท่ี 3 

การลงมติ : 
 วาระนีจ้ะต้องผา่นมติอนมุตัิด้วยเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระที่ 4 พิจารณายกเลกิวงเงนิหุ้นกู้ที่เหลือและยงัไม่ได้ออกเสนอขาย จ านวน 12,800 ล้านบาท ซึ่งได้รับ 

การอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2563 
 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : 
 ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 เมื่อวนัที่ 23 เมษายน 2563 ได้มีมติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินไม่เกิน 15,000 

ล้านบาท เพื่อการลงทนุ Projects ต่างๆ อาทิเช่น โครงการพฒันา Battery Factory, ลงทนุในโรงหีบน า้มนัปาล์ม, โรงไฟฟ้า 
Biomass & Biogas,  ขยาย Charging Station, การพฒันาโครงการ EV, E-Ferry, E-Bus, E-Truck และ Projects อื่นๆ ที่อยู่
ระหวา่งการศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการ  รวมถึงโอกาสการลงทนุในตา่งประเทศ อาทิเช่น ประเทศพมา่ และประเทศลาว 
เป็นต้น 

 บริษัทฯ ได้มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่อนุมตัิในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 แล้ว จ านวน 2,200 ล้านบาท 
เหลอืวงเงินหุ้นกู้ที่เหลอืและยงัไมไ่ด้ออกเสนอขาย จ านวน 12,800 ล้านบาท  

 คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) ก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข ในการยื่นค าขอออกหุ้นกู้  
โดยก าหนดต้องยื่นค าขอภายใน 1 ปี นบัจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัิ 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : 
 เห็นควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิยกเลกิวงเงินหุ้นกู้ที่เหลอืและยงัไมไ่ด้ออกเสนอขาย จ านวน 12,800 ล้านบาท 

ซึง่ได้รับการอนมุตัิจากที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 
การลงมติ :  
 วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัิด้วยเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี ่(3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก

เสยีงลงคะแนน 
 
วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมตัิการออกและเสนอขายหุ้นกู้  (ใหม่) วงเงนิไม่เกนิ 20,000 ล้านบาท 

 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : 
 ตามที่ในปี 2564 นี ้ทางบริษัทฯ ได้มีการวางแผนงานในการลงทนุ Projects ต่างๆ อาทิเช่น โครงการพฒันา Battery Factory, 

โรงไฟฟา้พลงังานขยะ, การขยาย Charging Station, การพฒันาโครงการ EV, E-Ferry, E-Bus, E-Truck, เขื่อนในตา่งประเทศ 
และ Projects อื่นๆ ที่อยูร่ะหวา่งการศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการ รวมถึงโอกาสการลงทนุในตา่งประเทศ 

 เพื่อท่ีจะ Refinance หุ้นกู้ชดุเดิมที่ออกในปี 2559 จ านวน 4,000 ล้านบาท 
 เนื่องจาก Government Bond Yield Curve ทีล่ดลงอยา่งตอ่เนื่องในช่วงที่ผา่นมา 
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หน้า 4 
 
 

 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : 
 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาการออกหุ้นกู้แล้วเห็นว่า เป็นแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อการสนบัสนนุการด าเนินงาน

ของกลุม่บริษัท และเพื่อเตรียมความพร้อมเป็นเงินลงทนุของโครงการต่างๆ ซึ่งจะช่วยสร้างผลตอบแทนให้กบับริษัทฯ และผู้ ถือหุ้น
ตอ่ไป ดงันัน้ จึงเห็นควรให้เสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนมุตัิการออกและเสนอขายหุ้นกู้ตามรายละเอียดที่ได้แนบ
มาพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุเป็น เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 5 

การลงมติ :  
 วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัิด้วยเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี ่(3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก

เสยีงลงคะแนน 
 
วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมตัิการจัดสรรก าไรสุทธิส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 และการจ่ายเงนิ 

ปันผลประจ าปี 2563 
 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : 
 บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 30 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้และหกัเงินส ารองตา่งๆ ทกุประเภท ที่ได้

ก าหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามที่กฎหมายก าหนด ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลง  
โดยขึน้อยู่กับงบกระแสเงินสด แผนการลงทุน เง่ือนไข และข้อก าหนดในสญัญาต่างๆ ที่บริษัทฯ ผูกพนัอยู่ รวมทัง้ข้อจ ากัด 
ทางกฎหมาย ความจ าเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต  

 ตารางดงัตอ่ไปนีแ้สดงข้อมลูเปรียบเทียบก าไรสทุธิและอตัราการจ่ายเงินปันผลของปีที่ผา่นมา 
รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล 
จากงบการเงนิเฉพาะกิจการ 

ปี 2563 
(ปีที่เสนอ) 

ปี 2562 ปี 2561 

1. ก าไรสทุธิ (ล้านบาท)  3,357.86 3,908.38 3,486.30 
2. ก าไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน (บาท:หุ้น) 0.90 1.05 0.93 
3. สดัสว่นการจา่ยเงินปันผลที่จ่ายตอ่ก าไรสทุธิ (ร้อยละ)  33.32 28.63 26.75 
4. เงินปันผลจ่ายประจ าปีตอ่หุ้น (บาท:หุ้นสามญั)  0.30 0.30 0.25 
5. จ านวนเงินปันผลที่จา่ยเป็นเงิน (ล้านบาท)  1,119.00 1,119.00 932.50 

 
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : 
 เห็นควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรก าไรสทุธิ ดงันี ้

(1) บริษัทฯ มีทนุส ารองตามกฎหมาย เป็นจ านวนไมน้่อยกวา่ที่กฎหมายก าหนดแล้ว จึงไม่ต้องส ารองตามกฎหมายดงักลา่ว
เพิ่มอีก 

(2) บริษัทฯ อยู่ในช่วงการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ คณะกรรมการบริษัท จึงเสนอจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2563      
โดยจดัสรรเป็นเงินปันผลในอตัรา 0.30  บาท (สามสบิสตางค์) ตอ่หุ้นสามญั รวมเป็นเงิน 1,119.- ล้านบาท (หนึ่งพนัหนึ่ง
ร้อยสิบเก้าล้านบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 33.32 ของก าไรสทุธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ) โดยจ่ายจากก าไรสะสมของ
กิจการท่ีไมไ่ด้รับการสง่เสริมการลงทนุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
หมายเหต ุ:  อตัราจา่ยเงินปันผลประจ าปี 2563 เป็นไปตามนโยบายการจา่ยเงินปันผล 
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(3) คณะกรรมการบริษัทฯ อนมุตัิก าหนดให้วนัท่ี 15 มีนาคม 2564 เป็นวนัก าหนดสทิธิผู้ ถือหุ้น (“Record Date”) เพื่อก าหนด
สิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 และสิทธิในการรับเงินปันผลประจ าปี 2563 โดยก าหนดการ
จ่ายเงินปันผลประจ าปี 2563 ดงักลา่ว ในวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2564 
หมายเหตุ : สิทธิในการรับเงินปันผลดงักล่าว ยงัไม่มีความแน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมตัิจากที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2564 

การลงมติ : 
 วาระนีจ้ะต้องผา่นมติอนมุตัิด้วยเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. (วัตถุประสงค์) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่ม

วัตถุที่ประสงค์ของบริษัท 
 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : 
 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 เร่ือง เพิ่มเติมวตัถุประสงค์อีก จ านวน 2 ข้อ 

และแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัท เพื่อให้ครอบคลมุและสอดคล้องกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ใน
ปัจจบุนัและอนาคต โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 เพิ่มวตัถปุระสงค์ ดงันี ้
วัตถุประสงค์ที่เสนอเพิ่ม 

ข้อ 31 “ประกอบกิจการเป็นศนูย์บริหารเงิน โดยการประกอบธุรกิจบริการรับและจ่ายเงินทกุประเภท ทัง้ใน และตา่งประเทศ 
การหกักลบลบหนีภ้าระผูกพนัสกุลเงินต่างๆ รวมถึงสกุลเงินต่างประเทศ การบริหารจัดการสภาพคล่อง การท าธุรกรรม
เงินตราตา่งประเทศ การท าธุรกรรมบริหารความเสีย่ง และการบนัทกึจดัท าบญัชีให้กบักลุม่บริษัท รวมทัง้ธุรกิจอื่นๆ ทกุชนิด
ที่เก่ียวข้องกบัศนูย์บริหารการเงิน” 
ข้อ 32 “ประกอบกิจการให้บริการด้านการบริหาร ด้านเทคนิค หรือการให้บริการสนบัสนนุในด้านตา่งๆ เช่น การบริหารงาน
ทัว่ไป การวางแผนทางธุรกิจ การประสานงานทางธุรกิจ การให้ค าปรึกษาด้านการเงิน การให้ค าแนะน าเก่ียวกบัธุรกิจ การ
ให้บริการด้านบญัชี การเงิน การวิจัยและพฒันาผลิตภณัฑ์ การสนบัสนนุด้านเทคนิค การสง่เสริมด้านการตลาดและการ
ขาย การบริหารด้านงานบคุคลและการฝึกอบรม การวิเคราะห์ วิจยัด้านเศรษฐกิจ การจดัการ และการให้บริการสนบัสนนุ
อื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบัการประกอบกิจการตามวตัถปุระสงค์ของบริษัท”  

 
 แก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วตัถปุระสงค์) เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิม่วตัถปุระสงค์ดงันี ้

ข้อ 3.  วตัถปุระสงค์ของบริษัท มจี านวน 32 ข้อ  
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : 
 เห็นควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิเพิ่มวตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ ข้อที่ 31 และข้อที่ 32 และพิจารณาอนมุตัิแก้ไข

เพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มวตัถทุี่ประสงค์ของบริษัท  
การลงมติ : 
 วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัิด้วยเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี ่(3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก

เสยีงลงคะแนน 
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วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2564 
 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล :  
 มาตรา 90 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) และข้อ 23 ของข้อบงัคบับริษัทฯ 

การจ่ายคา่ตอบแทนให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้น โดยอาจก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจ านวนแน่นอนหรือวาง
เป็นหลกัเกณฑ์เฉพาะ และจะก าหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกวา่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะมีมติเปลีย่นแปลงเป็นอย่าง
อื่นก็ได้ นอกจากนี ้กรรมการบริษัทมีสทิธิได้รับเบีย้เลีย้งและสวสัดิการตา่งๆ ตามระเบียบบริษัทฯ 

หลักเกณฑ์และขัน้ตอนในการพิจารณาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนเพื่อท าหน้าที่ก าหนดนโยบาย รูปแบบ และหลกัเกณฑ์การ

จ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย รวมทัง้บุคคลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน พิจารณาผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ พิจารณาผล
การด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และแนวปฏิบัติของบริษัทอื่นที่มีขนาดและอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ทัง้นี ้
หลกัเกณฑ์ กรอบการก าหนดคา่ตอบแทน แนวทางพิจารณาและด าเนินการมีดงันี ้
(1) คา่ตอบแทนกรรมการบริษัท ก าหนดเป็นคา่ตอบแทนรายเดือน เนื่องจากคณะกรรมการมีภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ

ตอ่บริษัทตลอดระยะเวลาของการด ารงต าแหนง่ 
(2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย ก าหนดเป็นเบีย้ประชุม  โดยจ่ายเฉพาะกรรมการชุดย่อยที่เข้าร่วมประชุม ก าหนด  

คา่เบีย้ประชมุส าหรับต าแหนง่ประธานจ านวน 25,000.- บาท/ครัง้ และต าแหนง่กรรมการจ านวน 20,000.- บาท/ครัง้/คน 
(3) วงเงินรางวลั (โบนสั) ประจ าปีส าหรับกรรมการบริษัท จะอ้างอิงผลประกอบการของบริษัท โดยคณะกรรมการจะท าการ

ประเมินตนเองทัง้รายบคุคล และรายคณะ เพื่อวดัผลการปฏิบตัิงานในแตล่ะปี 
 ความเห็นคณะกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน เห็นควรให้เสนออตัราคา่ตอบแทนส าหรับปี 2564 ตอ่คณะกรรมการบริษัท ดงันี ้

ค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2564 (ปีที่เสนอ) เปรียบเทยีบกับปี 2563 (ปีทีผ่านมา) 
รายการ เสนอส าหรับปี 2564 ปี 2563 

 คา่ตอบแทนรายเดือน   

- ประธานกรรมการบริษัท จ่าย 50,000.- บาท/เดือน จ่าย 50,000.- บาท/เดือน 
- รองประธานกรรมการบริษัท จ่าย 45,000.- บาท/เดือน จ่าย 45,000.- บาท/เดือน 

- กรรมการบริษัท จ่าย 40,000.- บาท/เดือน/คน จ่าย 40,000.- บาท/เดือน/คน 
 โบนสั   

- ประธานกรรมการบริษัท ไม่เกิน 2,000,000.- บาท/ปี ไม่เกิน 2,000,000.- บาท/ปี 

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

 คา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการชดุย่อย   

- คณะกรรมการบริหาร จ่าย 20,000.- บาท/คน/ครัง้การประชุม 
(จ่ายเฉพาะท่ีเข้าร่วมประชุมและเป็น 
ผู้ ท่ีไม่ได้รับเงินเดือนประจ าในฐานะ
ผู้บริหารหรือท่ีปรึกษา) 

จ่าย 20,000.- บาท/คน/ครัง้การประชุม 
(จ่ายเฉพาะท่ีเข้าร่วมประชุมและเป็น 
ผู้ ท่ีไม่ได้รับเงินเดือนประจ าในฐานะ
ผู้บริหารหรือท่ีปรึกษา) 
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หน้า 7 
 
 

 

 

รายการ เสนอส าหรับปี 2564 ปี 2563 
- คณะกรรมการตรวจสอบ จ่ายเฉพาะที่เข้าร่วมประชมุ รวมทัง้คณะ

แล้วไม่เกิน 680,000.- บาท/ปี 
จ่ายเฉพาะท่ีเข้าร่วมประชมุ รวมทัง้คณะ
แล้วไม่เกิน 680,000.- บาท/ปี 

- คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน* 

จ่ายเฉพาะที่เข้าร่วมประชมุ รวมทัง้คณะ
แล้วไม่เกิน 315,000.- บาท/ปี 

จ่ายเฉพาะท่ีเข้าร่วมประชมุ รวมทัง้คณะ
แล้วไม่เกิน 340,000.- บาท/ปี 

- คณะกรรมการบริหารความเส่ียง จ่ายเฉพาะที่เข้าร่วมประชมุ รวมทัง้คณะ
แล้วไม่เกิน 750,000.- บาท/ปี 

จ่ายเฉพาะท่ีเข้าร่วมประชมุ รวมทัง้คณะ
แล้วไม่เกิน 750,000.- บาท/ปี 

- คณะกรรมการบรรษัทภิบาล จ่ายเฉพาะที่เข้าร่วมประชมุ รวมทัง้คณะ
แล้วไม่เกิน 420,000.- บาท/ปี 

จ่ายเฉพาะท่ีเข้าร่วมประชมุ รวมทัง้คณะ
แล้วไม่เกิน 420,000.- บาท/ปี 

- คณะกรรมการกลยทุธ์องค์กร จ่ายเฉพาะที่เข้าร่วมประชมุ รวมทัง้คณะ
แล้วไม่เกิน 210,000.- บาท/ปี 

จ่ายเฉพาะท่ีเข้าร่วมประชมุ รวมทัง้คณะ
แล้วไม่เกิน 210,000.- บาท/ปี 

 สิทธิประโยชน์ / ผลประโยชน์อ่ืนๆ (ไม่
รวมสิทธิประโยชน์/ผลประโยชน์ท่ีได้รับ
ตามข้อบงัคบับริษัทฯ)  

ไม่มี ไม่มี 

 

หมายเหต ุ: * ในปี 2564 ได้รวม “คณะกรรมการสรรหา” และ “คณะกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน” เป็น “คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน” 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : 
 คณะกรรมการบริษัท (โดยผา่นการพิจารณาและเสนอจากคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน) พิจารณาแล้ว เห็นควรให้เสนอ

คา่ตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2564 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น 
 การลงมติ : 
 วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สองในสาม (2/3) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
 

วาระที่ 9 พิจารณาและเลือกตัง้กรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระ 
 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล :  
 มาตรา 71 แห่งพระราชบญัญัติมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) และข้อบงัคบับริษัท ข้อ 17 และ 18 

ก าหนดให้ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวน 1 ใน 3 ของกรรมการในขณะนัน้  
ถ้าจ านวนกรรมการจะแบง่ออกให้ตรงเป็น 3 สว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้เคียงที่สดุกบัสดัสว่นหนึง่ในสาม และกรรมการ
ซึ่งพ้นจากต าแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลบัเข้ารับต าแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลงั  
จดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบัฉลากกนั สว่นปีหลงัๆ ตอ่ไป ให้กรรมการท่ีอยูใ่นต าแหนง่นานที่สุดนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหนง่ 

 ในปีนี ้กรรมการท่ีต้องออกตามวาระมีจ านวน 3 ทา่น ดงัตอ่ไปนี ้
1. นายอมร ทรัพย์ทวกีลุ กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัท) / กรรมการบริหาร /  

กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน / กรรมการบริหารความเสีย่ง /  
กรรมการกลยทุธ์องค์กร 

2. นายสธุรรม สง่ศิริ กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน /  
กรรมการบรรษัทภิบาล / กรรมการบริหารความเสีย่ง / กรรมการกลยทุธ์องค์กร 

3. นายสมบรูณ์ อาหนุยั กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร 
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หลักเกณฑ์ในการคดัเลือกบุคคลที่จะมาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ 
 คณะกรรมการบริษัท ได้แตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหา เพื่อท าหน้าที่ก าหนดนโยบายการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดบัสงู 

รวมทัง้สรรหา คดัเลอืก และเสนอบคุคลที่ทรงคณุวฒุิที่มีคณุธรรม จริยธรรม และคณุสมบตัิเหมาะสมที่ควรได้รับการแตง่ตัง้เป็น
กรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร แล้วแตก่รณี เพื่อเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท 

 ในช่วงระหวา่งวนัท่ี 1 ตลุาคม 2563 - 15 มกราคม 2564 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสม
ตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนด เพื่อรับการคดัเลือกเข้าเป็นกรรมการบริษัท โดยประกาศผ่านระบบสื่อสารของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ทัง้นี ้เมื่อสิน้สดุระยะเวลาดงักลา่ว ไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้ารับการคดัเลือกเป็น
กรรมการบริษัท 

 ความเห็นกรรมการสรรหา : คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณากรรมการที่จะต้องออกตามวาระ 3 ท่าน โดยพิจารณาจาก
คณุสมบตัิ ประสบการณ์ และความรู้ความสามารถ อนัจะก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัทแล้ว เห็นควรเสนอ
แต่งตัง้กรรมการที่ครบวาระ 3 ท่าน ได้แก่ นายอมร ทรัพย์ทวีกุล, นายสธุรรม สง่ศิริ, และนายสมบรูณ์ อาหนุยั กลบัเข้าด ารง
ต าแหนง่อีกวาระ รายละเอียดประวตัิของกรรมการบริษัททัง้ 3 ท่าน และคณุสมบตัิ ค านิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่เข้ม
กวา่หลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุก าหนด มีรายละเอียดปรากฏตาม เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 9 

  
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : 
 คณะกรรมการบริษัท (โดยการเสนอจากคณะกรรมการสรรหา) และไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี ้ได้พิจารณา

คุณสมบตัิและประวตัิกรรมการตามที่เสนอข้างต้น 3 ท่าน เห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติ
เหมาะสม และมีประสบการณ์อนัก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอ
ช่ือกรรมการรายเดิมดงัตอ่ไปนี ้เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลอืกตัง้เข้าด ารงต าแหนง่อีกวาระ 
 

4. นายอมร ทรัพย์ทวกีลุ กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัท) / กรรมการบริหาร /  
กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน / กรรมการบริหารความเสีย่ง /  
กรรมการกลยทุธ์องค์กร 

5. นายสธุรรม สง่ศิริ กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน /  
กรรมการบรรษัทภิบาล / กรรมการบริหารความเสีย่ง / กรรมการกลยทุธ์องค์กร 

6. นายสมบรูณ์ อาหนุยั กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร 
 
การลงมติ : 
 วาระนีจ้ะต้องผา่นมติอนมุตัิด้วยเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 

วาระที่ 10    พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปี 2564 
 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล :  
 มาตรา 120  แหง่พระราชบญัญัติมหาชนจ ากดั  พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551)  และข้อบงัคบับริษัท 37 ก าหนดให้ที่

ประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีพิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่สอบบญัชีของบริษัท 
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หลักเกณฑ์ในการพิจารณาผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทน 
 คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาคดัเลอืกผู้สอบบญัชี โดยพิจารณาจากความโปร่งใส ความมีอิสระ และหลกัการก ากบัดแูล

กิจการที่ดี รวมทัง้ผลการปฏิบัติงานของผู้ สอบบัญชีปีที่ผ่านมา ช่ือเสียง ความน่าเช่ือถือ ความสามารถในการให้บริการ
ตรวจสอบและการให้ค ารับรองงบการเงินได้ทันเวลาสม ่า เสมอแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าในปีที่ผ่านมา   
ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด มีความเช่ียวชาญในวิชาชีพ มีความเป็นอิสระ และมี
ประสบการณ์ ในงานตรวจสอบบญัชีของธุรกิจ สามารถให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ มีผลงานตรวจสอบที่มีคุณภาพ และส่ง
มอบงบการเงินได้รวดเร็ว มีมาตรฐานสากล และมีเครือขา่ยการตรวจสอบบญัชีในตา่งประเทศ เห็นควรให้เสนอคณะกรรรมการ
บริษัทเพื่อพิจารณาและเสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564  

 ความเหน็คณะกรรมการบริษัท : 
 คณะกรรมการบริษัท (โดยผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ) เห็นควรเสนอที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาดงันี ้
1. แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตจาก บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ               

โดยก าหนดให้คนใดคนหนึง่เป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทฯ ส าหรับปี 2564 ดงัตอ่ไปนี ้
1.) นางสาวอมรรัตน์ เพิม่พนูวฒันาสขุ ทะเบียนเลขที่ 4599 

     (เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ 5 ปี ได้แก่ ปี 2559 - 2563) หรือ  
2.) นายบญุเรือง เลศิวเิศษวิทย์  ทะเบียนเลขที่ 6552  หรือ  
3.) นางสาวรจนาถ ปัญญาธนานศุาสตร์  ทะเบียนเลขที่ 8435 

ทัง้นี ้ผู้ สอบบัญชีทุกท่านดังกล่าวข้างต้น มีคุณสมบัติที่จะท าหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน        
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ ไม่มีความสมัพนัธ์ และ/หรือผลประโยชน์ที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อยของบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้อง หรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตาม 
เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 10 

ในกรณีที่ผู้สอบบญัชีดงักลา่วข้างต้นไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ให้ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
จดัหาผู้สอบบญัชีรับอนญุาตอื่นของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั ท าหน้าที่ตรวจสอบบญัชี และแสดง
ความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบญัชีดงักลา่วได้ 

2. ก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2564 และคา่ใช้จ่ายอื่นตามที่เกิดขึน้จริงของบริษัทฯ ดงันี ้
 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี ปี 2564 (ปีที่เสนอ) ปี 2563 เพิ่มขึน้ (ลดลง) 
คา่สอบบญัชี (Audit fee) : บริษัทฯ 
(งบการเงินระหวา่งกาลและส าหรับปี) 

2,427,600 บาท 2,427,600 บาท - 

คา่บริการอื่น (Non – audit fee) 
- คา่ตรวจสอบการปฏิบตัิตามเง่ือนไขของ

บตัรสง่เสริมการลงทนุ 

50,000 บาท/ฉบบั 50,000 บาท/ฉบบั - 

      
    ทัง้นีไ้มร่วมคา่ใช้จา่ยอื่นๆ ซึง่เรียกเก็บตามจริงไมเ่กินร้อยละ 2.60 ของคา่ธรรมเนียมบริการงานสอบบญัชีทัง้กลุม่ 
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3. รับทราบวา่ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั ได้รับการคดัเลือกเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทย่อยภายในประเทศ 
ส าหรับปี 2564 จ านวน 40 บริษัท โดยมีคา่สอบบญัชีจ านวน 9,424,585.- บาท ทัง้นีไ้มร่วมคา่ใช้จ่ายอื่นๆ ซึง่เรียกเก็บตามจริง
ไม่เกินร้อยละ 2.60 ของค่าสอบบญัชีทัง้กลุม่ และค่าบริการอื่นๆ (Non - audit fee) ค่าตรวจสอบการปฏิบตัิตามเง่ือนไข ของ
บตัรส่งเสริมการลงทุน ฉบบัละ 50,000.- บาท โดยไม่รวมของบริษัทย่อยในต่างประเทศและในประเทศ จ านวน 9 บริษัท 
เนื่องจากผู้สอบบญัชีของบริษัทยอ่ยมีผู้สอบบญัชีจากบริษัทสอบบญัชีอื่น คณะกรรมการบริษัท จะดแูลและติดตามให้สามารถ
จดัท างบการเงินได้ทนัตามระยะเวลาที่กฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้องก าหนด  

4. มอบอ านาจให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีส าหรับการสอบทานงบการเงินและตรวจสอบ  
งบการเงินของบริษัทยอ่ย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า ท่ีเกิดขึน้ระหวา่งปี 

 การลงมติ : 
 วาระนีจ้ะต้องผา่นมติอนมุตัิด้วยเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
  

จึงเรียนมาเพื่อเชิญทา่นผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 ตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักลา่ว 
 
ในกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้ คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นจะ

ใช้หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้ ส าหรับผู้ ถือหุ้นนอกจากนัน้จะใช้หนงัสือมอบฉนัทะ
ได้เฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบหนึง่แบบใดเทา่นัน้ และยื่นตอ่บริษัทฯ ก่อนเข้าร่วมประชมุ 

ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 สามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ 
เพื่อเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในนามของผู้ ถือหุ้นได้ (ข้อมลูของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะมีรายละเอียด
ปรากฏตามสิง่ที่แนบมาด้วย 7) 

อนึ่ง บริษัทฯ ก าหนดให้วนัที่ 15 มีนาคม 2564 เป็นวนัให้สิทธิผู้ ถือหุ้น (Record Date) เพื่อก าหนดสิทธิในการเข้าร่วม
ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 และสิทธิในการรับเงินปันผลประจ าปี 2563 โดยก าหนดการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2563 
ดงักลา่ว ในวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2564 (หมายเหต ุ: สทิธิในการับเงินปันผลดงักลา่ว ยงัไมม่ีความแนน่อนจนกวา่จะได้รับอนมุตัิจาก
ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564) 

ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 บริษัทได้เชิญผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมายเพื่อเป็นผู้ตรวจสอบการ
ลงคะแนนสียงและดแูลการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถกูต้องตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัท ตลอดจนหลกัการก ากบั
ดแูลกิจการท่ีดีเพื่อเป็นไปตามหลกัเกณฑ์การประชมุผู้ ถือหุ้นของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
 
              ขอแสดงความนบัถือ 
        บริษัท พลงังานบริสทุธ์ิ จ ากดั (มหาชน) 
      
 
                   (นายสมใจนกึ เองตระกลู) 
                             ประธานคณะกรรมการบริษัท 


