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


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



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

บริ ษัทฯ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็ นอย่างสูง และขอความร่ วมมือในการปฏิบตั ิตามแนวปฏิบตั ิดงั กล่าวอย่างเคร่ งครัด
เพื่อสุขอนามัยที่ดีของผู้ถือหุ้นทุกท่าน

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

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

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

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

หน้ า 1

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

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563

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

พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทสาหรับปี 2563 และรายงานประจาปี 2563
ของบริษัทฯ

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

พิจารณาและอนุมตั ิงบการเงินสาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่ านการตรวจสอบ
จากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ ว

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

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

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

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

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

พิจารณาและอนุมตั ิการจัดสรรกาไรสุทธิสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2563 และการจ่ ายเงิน
ปั นผลประจาปี 2563

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

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

ข้ อเท็จจริงและเหตุผล :
 คณะกรรมการบริ ษัทได้ มีมติให้ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 เรื่ อง เพิ่มเติมวัตถุประสงค์อีก จานวน 2 ข้ อ
และแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ ข้ อ 3. ของบริ ษัท เพื่อให้ ครอบคลุมและสอดคล้ องกับการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ ใน
ปั จจุบนั และอนาคต โดยมีรายละเอียดดังนี ้
 เพิ่มวัตถุประสงค์ ดังนี ้
วัตถุประสงค์ ท่ เี สนอเพิ่ม
ข้ อ 31 “ประกอบกิจการเป็ นศูนย์บริ หารเงิน โดยการประกอบธุรกิจบริ การรับและจ่ายเงินทุกประเภท ทังใน
้ และต่างประเทศ
การหักกลบลบหนี ้ภาระผูกพันสกุลเงินต่างๆ รวมถึงสกุลเงินต่างประเทศ การบริ หารจัดการสภาพคล่อง การทาธุรกรรม
เงินตราต่างประเทศ การทาธุรกรรมบริ หารความเสีย่ ง และการบันทึกจัดทาบัญชีให้ กบั กลุม่ บริ ษัท รวมทังธุ
้ รกิจอื่นๆ ทุกชนิด
ที่เกี่ยวข้ องกับศูนย์บริ หารการเงิน”
ข้ อ 32 “ประกอบกิจการให้ บริ การด้ านการบริ หาร ด้ านเทคนิค หรื อการให้ บริ การสนับสนุนในด้ านต่างๆ เช่น การบริ หารงาน
ทัว่ ไป การวางแผนทางธุรกิจ การประสานงานทางธุรกิจ การให้ คาปรึ กษาด้ านการเงิน การให้ คาแนะนาเกี่ยวกับธุรกิจ การ
ให้ บริ การด้ านบัญชี การเงิน การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การสนับสนุนด้ านเทคนิค การส่งเสริ มด้ านการตลาดและการ
ขาย การบริ หารด้ านงานบุคคลและการฝึ กอบรม การวิเคราะห์ วิจยั ด้ านเศรษฐกิจ การจัดการ และการให้ บริ การสนับสนุน
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการประกอบกิจการตามวัตถุประสงค์ของบริ ษัท”
 แก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ ข้ อ 3. (วัตถุประสงค์) เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิม่ วัตถุประสงค์ดงั นี ้
ข้ อ 3. วัตถุประสงค์ของบริ ษัท มีจานวน 32 ข้ อ
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :
 เห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริ ษัทฯ ข้ อที่ 31 และข้ อที่ 32 และพิจารณาอนุมตั ิแก้ ไข
เพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิข้อ 3. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มวัตถุที่ประสงค์ของบริ ษัท
การลงมติ :
 วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน
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วาระที่ 8

พิจารณาและอนุมตั ิกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2564

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

เสนอสาหรับปี 2564

ปี 2563

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

พิจารณาและเลือกตัง้ กรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้ าดารงตาแหน่ งอีกวาระ

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

5. นายสุธรรม ส่งศิริ
6. นายสมบูรณ์ อาหุนยั

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

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

ปี 2564 (ปี ที่เสนอ)
2,427,600 บาท

ปี 2563
2,427,600 บาท

เพิ่มขึน้ (ลดลง)
-

50,000 บาท/ฉบับ

50,000 บาท/ฉบับ

-

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

(นายสมใจนึก เองตระกูล)
ประธานคณะกรรมการบริษัท
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