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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2563 

บริษัท พลังงานบริสุทธิ! จาํกัด (มหาชน) 
 

วัน เวลา และสถานที" ประชมุเมื อวนัพฤหสัฯ ที  "# เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ โครงการ People Park ออ่นนชุ  
เลขที  $%& ถนนออ่นนชุ แขวงออ่นนชุ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ '(")( 

 

จาํนวนผู้ถอืหุ้นที"เข้าร่วมการประชุม 

เมื อเริ มการประชุม มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมมาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะ รวมทั *งสิ *น   $&+ ราย รวมจํานวนหุ้นทั *งสิ *น 
3,038,222,015 หุ้น คิดเป็นร้อยละ %'.$)#+ ของจํานวนหุ้นที จําหน่ายแล้วทั *งหมด 3,730,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม 

ตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัทฯ  
 

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายสมใจนกึ เองตระกลู ประธานคณะกรรมการ / กรรมการอิสระ (ประธานที ประชมุฯ) 
2. นายสมโภชน์ อาหนุยั กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัท / ประธานคณะกรรมการบริหาร / 

ประธานเจ้าหน้าที บริหาร / กรรมการบริหารความเสี ยง 

3. นายอมร ทรัพย์ทวีกลุ กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัท  / กรรมการบริหาร / กรรมการกําหนด
คา่ตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี ยง / รองประธานเจ้าหน้าที บริหาร 

4. นายวฒิุเลศิ เจียรนิลกลุชยั กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัท  / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหาร
ความเสี ยง 

5. นายสมบรูณ์  อาหนุยั   กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร 

6. นายสธุรรม สง่ศิริ กรรมการบริษัท /  กรรมการบริหาร / กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน /  
กรรมการบรรษัทภิบาล 

7. คณุอมรศกัดิ0 นพรัมภา กรรมการอิสระ 

8. พลอากาศเอกชยันนัท์   ธรรมสจุริต กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ /  
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี ยง / กรรมการสรรหา /  
กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน / กรรมการบรรษัทภิบาล  

9. หมอ่มราชวงศ์บวรฉตัร ฉตัรชยั กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / 
ประธานคณะกรรมการสรรหา / กรรมการบริหารความเสี ยง /  
ประธานคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน  /  
ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 

กรรมการที"ลาประชุม 

1. พลตํารวจเอกพชัรวาท วงษ์สวุรรณ  กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี ยง (ติดภารกิจราชการ) 
 

รวมกรรมการที เข้าร่วมประชมุ 1 คนจากจํานวนกรรมการทั *งหมด '( คน คิดเป็นสดัสว่นกรรมการที เข้าร่วมประชมุฯ เทา่กบั
ร้อยละ 90.00 ของจํานวนกรรมการทั *งหมดจํานวน '(* คน โดยประธานคณะกรรมการ และประธานคณะกรรมการชดุยอ่ย
เข้าร่วมประชมุครบทกุคณะ 

หมายเหตุ :  
* เนื องจาก นายชยัวฒัน์ พงศ์พิศิษฎ์สกลุ ซึ งเคยดาํรงตาํแหนง่เป็น กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ (เป็นกรรมการ 

ที มีความรู้ด้านบญัชี) / กรรมการสรรหา / กรรมการบรรษัทภิบาล / กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน ได้ลาออกโดยมีผลตั *งแต่
วนัที  "" เมษายน ")&# สง่ผลให้จํานวนคณะกรรมการบริษัท ลดลงเหลอื '( คน 
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ผู้เกี"ยวข้องที"เข้าร่วมประชุม 

1. ตวัแทนผู้สอบบญัชีรับอนญุาตจาก บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั; 

2. ที ปรึกษากฎหมาย บริษัท S.C. Law Office จํากดั; 

3. ที ปรึกษากฎหมายจาก Baker Mckenzie ซึ งจะร่วมประชมุโดยผา่นระบบ อิเลก็ทรอนิคส์; 

4. ที ปรึกษาทางการเงินอิสระ  บริษัท ฟินเน็กซ์ แอ๊ดไวเซอรี  จํากดั; 

5. เจ้าหน้าที  บจ. ออนไลน์ แอสเซ็ท ทําหน้าที ลงทะเบียนและนบัคะแนนด้วยระบบ barcode และดแูลระบบ  
E-Voting; 

6. นางสาวออมสนิ ศิริ ผู้ อํานวยการฝ่ายสื อสารองค์กร; และ 

7. นางสาวเยาวลกัษณ์ พกุพิกลุ เลขานกุารบริษัท ทําหน้าที เลขาฯ ที ประชมุ 

 

ก่อนเริ"มการประชุม  

เลขาฯ ที ประชมุชี *แจงข้อมลูที เกี ยวข้องในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2563 ดงันี *  
§ บริษัทฯ ได้ปฏิบติัตามกฎระเบียบในการแจ้งหนงัสอืเชิญประชมุตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุทา่น และดงัตอ่ไปนี * 

1. จดัสง่ทางไปรษณีย์ โดยได้สง่ลว่งหน้า 15 วนั ก่อนการประชมุ  
2. บริษัทฯ ได้ลงประกาศหนงัสอืเชิญประชมุฯ ในหนงัสอืพิมพ์ 

3. บริษัทฯ ได้ลงรายละเอียดการประชมุไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ "" วนั ก่อนวนัประชมุโดยประกาศผ่านระบบ
อิเลค็ทรอนิคส์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เพื อให้เป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการที ดีของสาํนกังาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) 
 

§ เมื อวนัที  ' ตลุาคม ")&" บริษัทฯ ได้ประกาศผา่นระบบอิเลก็ทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพย์ 

แหง่ประเทศไทย รวมทั *งแจ้งในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื อเปิดโอกาสแก่ผู้ ถือหุ้นให้สง่คําถามเกี ยวกบัวาระการประชมุผู้ ถือ
หุ้น และเสนอรายชื อบคุคลที เห็นวา่ มีคณุสมบติัเหมาะสม เพื อเข้ารับการคดัเลอืก เป็นกรรมการ ระหวา่งวนัที  ' ตลุาคม 
")&" – ') มกราคม ")&# ก่อนที บริษัทฯ จะสง่หนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้น และไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอชื อกรรมการ 
เข้ามาให้บริษัทฯ พิจารณา  

 

§ บริษัทฯ กําหนดวนัดงัตอ่ไปนี * 
1) ณ วนัที  "( มีนาคม ")&# ซึ งเป็นวนักําหนดสทิธิผู้ ถือหุ้น (Record Date) เพื อเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น และมีสทิธิรับ

เงินปันผล กรณีที ที ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติั และ  
มีผู้ ถือหุ้นที มีสทิธิ0เข้าร่วมประชมุทั *งสิ *น  "',)1& ราย รวมจํานวนหุ้น 3,730,000,000 หุ้น 

แบง่เป็นผู้ ถือหุ้น - สญัชาติไทย  21,439 ราย  รวมจํานวนหุ้น 2,394,621,477 หุ้น (64.20%)  

- ตา่งชาติ              157 ราย  รวมจํานวนหุ้น 1,335,378,523 หุ้น (35.80%) 
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§ บริษัทฯ แจ้งแนวปฏิบติัในการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี ")&# กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา "('1 

1. ผู้ ถือหุ้นที อยูใ่นกลุม่เสี ยง ผู้ ที เดินทางไปหรือกลบัจากประเทศกลุม่เสี ยง  

2. ผู้ ที ติดตอ่ใกล้ชิดกบับคุคลที มีประวติัเดินทางไปหรือกลบัจากประเทศกลุม่เสี ยง เป็นระยะเวลาน้อยกวา่ 14 วนัก่อน
ประชมุ  

3. ผู้ ที มีไข้ หรืออาการเกี ยวกบัทางเดินหายใจ  
4. ผู้ ที มีอาการที อาจสงสยัวา่จะติดไวรัส COVID - 19  

บริษัทฯ ขอความร่วมมือในการปฏิบติัตามคําแนะนําของกรมควบคมุโรคโดยงดการเข้าร่วมประชมุ และควรมอบฉนัทะ
ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ หรือผู้ อื น เข้าร่วมประชมุแทนได้ 

 

บริษัทฯ จัดจุดคดักรองและตรวจวดัอุณหภูมิโดยเจ้าหน้าที พยาบาลวิชาชีพ บริเวณจุดคดักรองก่อนเข้าลงทะเบียน
ร่วมงานประชุม ในกรณีที พบผู้ ถือหุ้ น/ผู้ รับมอบฉันทะที มีไข้  (มีอุณหภูมิตั *งแต่  37.5 องศาเซลเซียสขึ *นไป)  
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิปฏิบติัตามคําแนะนําของกรมควบคมุโรค และไม่อนุญาตเข้าไปในพื *นที จดัประชุม ในการนี *ท่าน
ยงัคงสามารถใช้สทิธิลงคะแนนเสยีงได้โดยมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ หรือผู้ อื น เข้าร่วมประชมุแทนได้ 

 

§ ระเบียบวาระการประชุม / วิธีการออกเสียงลงคะแนน (บริษัทฯ ได้แจกเอกสารชี *แจงการออกเสียงลงคะแนน  
การนบัคะแนนเสยีง และการแจ้งผลการลงคะแนนเสยีง ณ จดุลงทะเบียน แล้ว) 
1) หุ้น ' หุ้น มี ' เสยีง ผู้ ถือหุ้นไมส่ามารถแบง่เสยีงลงคะแนน การลงคะแนนเสยีงจะต้องลงคะแนนเทา่ที มีสทิธิออก

เสยีง ยกเว้นผู้ ถือหุ้นที เป็น Custodian ซึ งสามารถแตกเสยีงลงคะแนน และลงคะแนนได้น้อยกวา่แตไ่มเ่กินจํานวน
หุ้นที ถืออยู ่ผู้ ถือหุ้นที มีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษ ไมมี่สทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเรื องนั *น นอกจากการออกเสยีงเลอืกตั *ง
กรรมการ กรณีคะแนนเสยีงเทา่กนั ให้ประธานในที ประชมุออกเสยีงชี *ขาด 

2) บริษัทฯ ริเริ ม ระบบ E-Voting  - IR Plus AGM เพื อเพิ มช่องทางอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้นซึ งไมส่ามารถเข้า
ร่วมการประชมุ ให้ได้รับชมการถ่ายทอดสดของการประชมุผู้ ถือหุ้น การเข้าถึงเอกสารและข้อมลูนําเสนอในรูปแบบ
มลัติมีเดียตา่งๆ ของบริษัทฯ การดคูะแนนโหวตของแตล่ะวาระของที ได้ลงคะแนนในบตัรโหวต และได้บนัทกึใน
ระบบ Barcode รวมทั *งอํานวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้นในการติดตอ่สื อสารกบัผู้ รับมอบฉนัทะที ผู้ ถือหุ้นสง่เข้าร่วม
ประชมุ เพื อให้ผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้น ทั *งนี * การออกเสยีงลงคะแนน ยงัคง
ดําเนินตามหลกัเกณฑ์ตามที กฎหมายกําหนด  

3) การลงคะแนนเสยีงให้ลงคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนนที พนกังานบริษัทฯ แจกให้ โดยทําเครื องหมายในช่อง ใน
บตัรลงคะแนน และสง่มอบให้กบัเจ้าหน้าที บริษัทฯ การทําเครื องหมายเกินกวา่ ' ช่อง (ยกเว้น Custodian) หรือ
ลงคะแนนเสยีงไมเ่ป็นไปตามข้อ ') ข้างต้น หรือขีดฆา่และไมมี่ลายมือชื อกํากบั (การแก้ไขคะแนนเสยีง ให้ขีดฆา่
ของเดิมและลงชื อกํากบัทกุครั *ง) ถือวา่การลงคะแนนเสยีงดงักลา่วเป็นโมฆะ 

4) ผู้ รับมอบฉนัทะที ผู้ ถือหุ้นไมไ่ด้ระบกุารออกเสยีงลงคะแนน ในหนงัสอืมอบฉนัทะ ขอให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีง
ลงคะแนนตามวธีิการที แจ้ง 

5) ผู้ รับมอบฉนัทะที ผู้ ถือหุ้นออกเสยีงลงคะแนนในหนงัสอืมอบฉนัทะแล้ว บริษัทฯ ได้บนัทกึการลงคะแนนในระบบ
เรียบร้อยแล้ว ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุโดยไมต้่องออกเสยีงลงคะแนนอีก 
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6) ในการประชมุครั *งนี * บริษัทฯ ใช้ Barcode ในการนบัคะแนน โดยระบบจะเทคะแนนไปทางเห็นด้วยทั *งหมด และ
บริษัทฯจะเรียกเก็บบตัรลงคะแนนที  “ไมเ่ห็นด้วย” และ “งดออกเสยีง” เพื อหกัจากคะแนนทั *งหมด  ยกเว้น วาระที  % 
เลอืกตั *งกรรมการบริษัท ขอให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนน ทั *งที  เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย และงดออกเสยีง โดยบริษัทฯจะเก็บบตัร
ลงคะแนนทกุใบ ตามลาํดบัคือ “ไมเ่ห็นด้วย”  “งดออกเสยีง” และ “เห็นด้วย” ตามลาํดบั    

7) วาระที ไมมี่ผู้ ถือหุ้นคดัค้าน/งดออกเสยีง ถือเป็นมติเอกฉนัท์ 

8) การพิจารณาวาระการประชมุ จะพิจารณาวาระที  ' ถึง วาระที  '' โดยเมื อเสร็จสิ *นการพิจารณาแตล่ะวาระ ประธานฯ 
จะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามเรื องที เกี ยวข้องกบัวาระนั *นๆ กรณีที สามารถสรุปคะแนนเสยีงได้ในวาระเลขาฯ จะ
ประกาศคะแนนเสยีงทนัที และหากการรวบรวมคะแนนเสยีงอาจลา่ช้า จะขอให้ที ประชมุออกเสยีง และรวบรวม
คะแนนไว้ก่อน และเลขานกุารฯ จะแจ้งสรุปผลการลงคะแนนเสยีงต่อไป ผลคะแนนเสยีงที นบัได้ จะเป็นคะแนนเสยีงที 
รวมคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้นที เข้าประชมุ ด้วยตนเองและโดยการมอบฉนัทะ โดยในแตล่ะวาระจะใช้จํานวนหุ้นของ
ผู้ ถือหุ้นที เข้าประชมุลา่สดุในวาระนั *นๆ 

 

§ มติแตล่ะวาระ 

วาระ ต้องผ่านมตด้ิวยคะแนนเสียง 

วาระที" #   
พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี ")&" 

 ซึ งประชมุเมื อวนัที  ") เมษายน ")&" 

 

วาระนี *จะต้องผา่นมติอนมุติัด้วยเสยีงข้างมาก 

ของผู้ ถือหุ้นซึ งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที" $  
พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทสาํหรับปี ")&"  
และรายงานประจําปี ")&" ของบริษัทฯ   

 

วาระนี *เป็นวาระเพื อทราบ  
ดงันั *น จึงไมมี่การลงคะแนนเสยีง  

วาระที" %  
พิจารณาและอนมุติังบการเงินสาํหรับปี สิ *นสดุวนัที  #' ธนัวาคม ")&" 
ซึ งผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว 

 

วาระนี *จะต้องผา่นมติอนมุติัด้วยเสียงข้างมาก 

ของผู้ ถือหุ้นซึ งมาร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  
วาระที" & 

พิจารณายกเลกิวงเงินหุ้นกู้ ที เหลอืและยงัไมไ่ด้ออกเสนอขาย  
จํานวน ),((( ล้านบาท ซึ งได้รับการอนมุติัจากที ประชมุสามญั 

ผู้ ถือหุ้นประจําปี ")&"   

 

วาระนี *ต้องผา่นมติอนมุติัด้วยเสยีงไมน้่อยกว่า 3 ใน 4 

ของจํานวนเสยีงทั *งหมดของผู้ ถือหุ้น 

ซึ งมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  
วาระที" '  
พิจารณาและอนมุติัการออกและเสนอขายหุ้นกู้  (ใหม)่ วงเงินไมเ่กิน 
'),((( ล้านบาท 

 

วาระนี *ต้องผา่นมติอนมุติัด้วยเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 

ของจํานวนเสยีงทั *งหมดของผู้ ถือหุ้น 

ซึ งมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
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วาระที" *  
พิจารณาและอนมุติัการเข้าลงทนุของบริษัทฯ ที ถือเป็นการเข้าทํารายการระหวา่งกนัและการได้มา ซึ งทรัพย์สนิ 

วาระที" *.#  
พิจารณาและอนมุติัการเข้าลงทนุของบริษัทฯ ในบริษัท แลนด์  
พรอสเพอริตี * โฮลดิง จํากดั โดยการ เข้าซื *อหุ้นสามญัจํานวนไมเ่กินร้อย
ละ '1 ของหุ้นทั *งหมดในบริษัทเปา้หมาย จาก Prosperity Gain 

Holdings Ltd. ซึ งเป็นบคุคลที เกี ยวโยงกนัของบริษัทฯ 

 

วาระนี *จะต้องได้รับคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ # ใน $  
ของจํานวนเสยีงทั *งหมดของผู้ ถือหุ้น 

ที มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  
โดยไมน่บัสว่นของผู้ ถือหุ้นที มีสว่นได้เสยี 

วาระที" *.$  
พิจารณาและอนมุติัการได้มาซึ งสทิธิในการเช่าที ดิน บริเวณจงัหวดั
ฉะเชิงเทราแบบมีเงื อนไขบงัคบัก่อน ของบริษัท อมิตา เทคโนโลยี 
(ประเทศไทย) จํากดั ซึ งเป็นบริษัทยอ่ย ของบริษัทฯ เพื อประโยชน์ 

ในการสร้างโรงงานผลติ Battery Lithium Ion และโรงงานอื น 

ที เกี ยวข้อง จากบริษัท ดบัเบิ *ลพี แลนด์ จํากดั ซึ งเป็นเจ้าของกรรมสทิธิ0

ในที ดินดงักลา่ว และเป็นบคุคลที เกี ยวโยงกนัของบริษัทฯ 

 

วาระนี *จะต้องได้รับคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ # ใน $  
ของจํานวนเสยีงทั *งหมดของผู้ ถือหุ้น 

ที มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  
โดยไมน่บัสว่นของผู้ ถือหุ้นที มีสว่นได้เสยี 

วาระที" +  
พิจารณาและอนมุติัการจดัสรรกําไรสทุธิสาํหรับผลการดําเนินงาน
ประจําปี ")&" และการจ่ายเงินปันผลประจําปี ")&" 

 

วาระนี *จะต้องผา่นมติอนมุติัด้วยเสยีงข้างมาก 

ของผู้ ถือหุ้นซึ งมาร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที" ,  
พิจารณาและอนมุติักําหนดคา่ตอบแทนกรรมการสาํหรับปี ")&# 

 

วาระนี *ต้องผา่นมติอนมุติัด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ " 
ใน # ของจํานวนเสยีงทั *งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ งมาประชมุ 

วาระที" -  
พิจารณาและเลอืกตั *งกรรมการที ต้องออกตามวาระกลบัเข้าดํารง
ตําแหนง่อีกวาระ 

วาระนี *จะต้องผา่นมติอนมุติัด้วยเสยีงข้างมาก 

ของผู้ ถือหุ้นซึ งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที" #/  
พิจารณาอนมุติัแตง่ตั *งกรรมการเข้าใหมแ่ทนกรรมการที ครบวาระและ
ไมป่ระสงค์กลบัเข้าดํารงตาํแหนง่ 

 

วาระนี *จะต้องผา่นมติอนมุติัด้วยเสยีงข้างมาก 

ของผู้ ถือหุ้นซึ งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที" ##  
พิจารณาแตง่ตั *งผู้สอบบญัชี และกําหนดคา่สอบบญัชี 

สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจําปี ")&# 

 

วาระนี *จะต้องผา่นมติอนมุติัด้วยเสยีงข้างมาก 

ของผู้ ถือหุ้นซึ งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
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§ เลขาฯ ที ประชมุได้ แนะนําประธานคณะกรรมการ / กรรมการ ที เข้าร่วมประชมุในครั *งนี * ดงัตอ่ไปนี * 

1. คณุสมใจนกึ  เองตระกลู ประธานกรรมการบริษัท  กรรมการอิสระ และ 

ประธานในที!ประชมุฯ 

2. คณุสมโภชน์ อาหนุยั 

 

กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัท /  
ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี!ยง /  

ประธานเจ้าหน้าที!บริหาร   

3. คณุอมร ทรัพย์ทวีกลุ 

 

กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัท  / กรรมการบริหาร / กรรมการ
กําหนดคา่ตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี!ยง /  
รองประธานเจ้าหน้าที!บริหาร 

4. คณุวฒิุเลศิ เจียรนิลกลุชยั กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัท /  กรรมการบริหาร / 
กรรมการบริหารความเสี!ยง 

5. คณุสมบรูณ์ อาหนุยั กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร 

6. คณุสธุรรม สง่ศิริ กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร /  
กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน / กรรมการบรรษัทภิบาล 

7.     คณุอมรศกัดิ" นพรัมภา กรรมการอิสระ 

8. พลอากาศเอกชยันนัท์ ธรรมสจุริต กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /  
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี!ยง /   
กรรมการสรรหา / กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน /  
กรรมการบรรษัทภิบาล 

9. หมอ่มราชวงศ์บวรฉตัร ฉตัรชยั กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ /  
ประธานคณะกรรมการสรรหา /กรรมการบริหารความเสี!ยง/  
ประธานคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน  /  

ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 

§ เลขาฯ ประกาศ จํานวนผู้ ถือหุ้นที เข้าร่วมประชมุมาด้วยตนเองและรับมอบฉนัทะ (เมื อเริ มประชมุ) รวมทั *งสิ *น 467 ราย รวม
จํานวนหุ้นทั *งสิ *น 3,038,222,015 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.45 ของจํานวนหุ้นที จําหนา่ยแล้วทั *งหมด #,+#(,(((,((( หุ้น ครบ
เป็นองค์ประชมุตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อที  #$ กําหนดให้ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและ 

ผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชมุไมน้่อยกวา่ยี สบิห้า (")) คน หรือไมน้่อยกวา่กึ งหนึ งของจํานวนผู้ ถือหุ้น
ทั *งหมด  และต้องมีหุ้นนบัรวมกนั ได้ไมน้่อยกวา่หนึ งในสาม ('/#) (ไมน้่อยกวา่ ',"$$ ล้านหุ้น) ของจํานวนหุ้นที จําหนา่ย 

ได้แล้วทั *งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชมุ 

 

§ เพื อความโปร่งใส บริษัทฯ ขอเชิญผู้ ถือหุ้น ' ทา่น เป็นพยาน ในการนบัคะแนนในแตล่ะวาระโดย นางสาว พรรณรัตน์ ละออง
มณี ผู้ ถือหุ้นรับมอบฉนัทะ จํานวน 80,100  หุ้น อาสาเป็นพยานในการนบัคะแนน 

 

§ เลขาฯ ที ประชมุ เรียนเชิญ นายสมใจนกึ เองตระกลู ประธานคณะกรรมการบริษัท ซึ งทําหน้าที เป็นประธานที ประชมุ 
(“ประธานฯ”) ประธานฯ กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นที เข้าร่วมประชมุและเปิดการประชมุฯ  
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ประธานฯ กลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้น และเปิดการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2563 (ที ประชมุฯ) โดยเริ มการพิจารณาวาระ
ตา่งๆ ดงันี * 
วาระที" 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2562  ซึ"งประชุมเมื"อวันที"  $' เมษายน 2562 

หมายเหต ุ: สาํเนารายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 ได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท 
(www.energyabsolute.co.th.) และอยูใ่นรูป (QR Code) พร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุ 

ประธานฯ ขอให้เลขาฯ แจ้งรายละเอียด  
เลขาฯ ที ประชมุ แจ้งที ประชมุผู้ ถือหุ้นดงันี * 
§ บริษัทฯ ได้จดัสง่สาํเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 ซึ งจดัขึ *นเมื อวนัที  25 เมษายน 2562  

ให้ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และ กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามที กฎหมายกําหนดแล้ว  
§ คณะกรรมการจึงเสนอให้ที ประชมุพิจารณารับรองรายงาน การประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 ตามสาํเนาที สง่เป็น

เอกสารประกอบวาระ ' ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุ 

 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที ประชมุซกัถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ มเติม  
ไมมี่ผู้ใดซกัถามหรือให้ข้อคิดเห็นเพิ มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที ประชมุพิจารณาลงมตใินวาระนี * 
 

                สรุปผลการออกเสียงลงคะแนน 

วาระที" # พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี ")&"  ซึ งประชมุเมื อวนัที  ") เมษายน ")&" 

ในวาระนี *มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ มขึ *น                 3 ราย      รวม      &,("),&(( หุ้น 

รวมผู้ ถือหุ้นที เข้าร่วมประชมุทั *งสิ *น                          470 ราย     รวม #,($$,"$+,&')หุ้น  
มีผู้ ถือหุ้นที  จํานวน (เสยีง) คิดเป็นร้อยละ (%) 

เห็นด้วย #,($$,"$+,&') '((.(((( 

ไมเ่ห็นด้วย ( (.(((( 

รวม #,($$,"$+,&') '((.(((( 

งดออกเสยีง 0 - 

บตัรเสยี ( - 

                     วาระนี * ผ่านด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยมากกวา่ )(% ของผู้ ถือหุ้นที มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน (ไมน่บังดออกเสียง) 

 

มติที"ประชุมฯ ที ประชุมฯ พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 ซึ งประชุมเมื อวนัที   
25 เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสยีงเห็นด้วยสว่นใหญ่ของผู้ ถือหุ้นที มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นบังดออกเสียง)  
ตามที ดงักลา่วข้างต้น 
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วาระที" 2  เพื"อพิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทสําหรับปี 2562 และรายงานประจําปี 2562  
ของบริษัทฯ 

  

หมายเหต ุ :  รายงานประจําปี 2562 ในรูปแบบของ QR Code ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นลว่งหน้าพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุฯ 
ตามสิ งที สง่มาด้วย ลาํดบัที  2 

 

ในวาระนี * ประธานฯ เชิญนางสาวออมสิน ศิริ ผู้ อํานวยการฝ่ายสื อสารองค์กร เป็นผู้ รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ, 
รายงานของคณะกรรมการสําหรับปี 2562 และรายงานประจําปี 2562 ของบริษัทฯ  โดยนางสาวออมสิน ศิริ ได้รายงานต่อที 
ประชมุฯ ดงันี * 
 

วิสัยทัศน์ของบริษัทฯ 

“เป็นผู้ นําในธุรกิจพลงังานทางเลือกโดยใช้เทคโนโลยีที ทนัสมยัเป็นมิตรตอ่สิ งแวดล้อม เพื อประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้ใช้ ผู้ ถือหุ้น  
ผู้ ร่วมค้า และพนกังานอยา่งเป็นธรรม” 
 

ภาพรวมผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ แบ่งเป็นกลุ่มธุรกิจดังนี 0  
1. ไบโอดีเซลและนํ *ามนัปาล์ม 

2. โรงไฟฟา้พลงังานหมนุเวียน 

3. ธุรกิจกกัเก็บพลงังาน 

4. ยานยนต์ไฟฟา้ 

5. สถานีชาร์จไฟฟา้ 

รายละเอียดของแต่ละประเภทมีดังต่อไปนี 0 
 

 
 

สรุปผลการดาํเนินงาน ประจาํปี $'*$ 

• รายได้รวม ปี ")&" อยูที่  '$,1)) ล้านบาท เพิ มขึ *น '1.+#% 

• กําไรสาํหรับปี 2562 อยูที่  6,082 ล้านบาท เพิ มขึ *น 18.15% 

• กําไรจากการดําเนินธุรกิจปี ")&2 อยูที่  5,904 ล้านบาท เพิ มขึ *นจากปี 2562 ที เทา่กบั 3,904 ล้านบาท หรือเพิ มขึ *น 
51.22% (ไมร่วมรายการกําไรทางบญัชี และกําไร (ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี ยนที ยงัไมเ่กิดขึ *น และรายได้อื นๆ)) 

• ปัจจยัสาํคญัที สง่ผลตอ่ผลประกอบการที ดีขึ *นมาจากโรงไฟฟา้พลงังานลมโครงการหนมุาน  กําลงัผลติรวม 260 MW 

ได้เปิดดําเนินงานในเชิงพาณิชย์ (COD) ใน Q1-Q2 
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ธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 

 
 

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และโรงไฟฟ้าพลังงานลม 
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ธุรกิจไบโอดีเซล

 

§ ปริมาณการขาย B100 เพิ มขึ *น 20% จากนโยบายภาครัฐที 
สง่เสริมการใช้ B20 และ B10 เพื อช่วยดดูซบัสภาพคลอ่งของ
นํ *ามนัปาล์มที อยูใ่นสภาวะล้นตลาด และเกิดการแขง่ขนัราคา 
โดยทิศทางราคาจําหนา่ยเริ มปรับตวัสงูขึ *นในไตรมาสที  4 

§ ปริมาณการจําหน่ายสินค้าเพิ มขึ *น 21% เนื องจากมีการ
ขยายฐานลกูค้าในประเทศมากขึ *น ในขณะที ราคาขายมี
ทิศทางการปรับตัวลดลง จากการเกิดอุปทานในตลาด
ภมิูภาคเพิ มขึ *น จากประเทศอินโดนีเซีย ซึ งเร่งผลิต B100 

ที มีการสนบัสนนุการบงัคบัใช้ B20 

 

โครงการในอนาคต 
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ธุรกิจกักเก็บพลังงาน : เป็นฐานการเติบโตด้วยเทคโนโลยีขั 0นสูง 
 

 
 

ผลิตภณัฑ์ของ Amita 
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บริการสถานีชาร์จไฟฟ้า (สาํหรับเครื"องชาร์จ AC และ DC) เริ"มทยอยให้บริการตั 0งแต่ปี $'*/ ณ ปัจจุบันมีจาํนวน 

ที"เปิดให้บริการแล้วรวมทั 0งสิ 0น %,& สถานี โดยอยู่ในกรุงเทพ #,' สถานี และกระจายใน '$ จังหวัด รวม #-- สถานี 

 

 
 

 

 

ธุรกิจเรือไฟฟา้ เพื!อให้บริการขนสง่มวลชน 

เมื!อวนัที! #$ ก.พ. %&'% : ในงาน Silent Sound of 

the River 

§ เปิดตวัเรือไฟฟา้ต้นแบบ สําหรับให้บริการขนสง่
สาธารณะในแมนํ่ (าเจ้าพระยา  

§ เพื!อพฒันารูปแบบการคมนาคมด้วยพลงังาน
ไฟฟา้ เชื!อมตอ่จนครบวงจร 

§ ใช้แบตเตอรี!ลเิทียมไอออนขนาด )** KWh  

§ รองรับจํานวนผู้โดยสารได้ถึง %** คน  
§ งบประมาณการลงทนุในโครงการรวม # 

พนัล้านบาทการขนสง่มวลชน 
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รางวัลและความสาํเร็จ ตลอดปี $'*$ 

§ โครงการหนมุานได้รับรางวลั Wind Power Project of the Year - Thailand : รางวลันี *จดัขึ *นโดย ASIAN POWER 

§ The Frost & Sullivan Best Practices awards : 2019 Thailand Energy Sector Visionary Innovation Leadership 

Award 

§ บริษัทได้รับรางวลั Asia Corporate Excellence & Sustainability Awards 2019 : Industry Champion รางวลันี *จดัขึ *น
โดย MORS group 

§ Global Business Outlook Awards 2019 2 รางวลั : คือ Best Investor Relations – Thailand และ Best Renewable 

Energy Provider – Thailand รางวลันี *จดัขึ *นโดย Global Business Outlook 

§ บริษัทฯ ได้รับการประเมินคะแนนทางด้าน CG ระดบัดีเลศิ  () ดาว) เป็นปีที สองติดตอ่กนั 

§ บริษัทฯ ได้รับรางวลั จากงาน The biZZ Awards 2019 ดงันี * 
1) World Business Leader 

2) World Leader Businessperson – Mr. Somphote  Ahunai 

รางวลันี *จดัขึ *นโดย World Confederation of Businesses 

§ คณุสมโภชน์ อาหนุยั ได้รับรางวลั  Energy Company CEO of the Year Thailand 2019  

รางวลันี *จดัขึ *นโดย International Business Magazine 

กิจกรรม Anti-Corruption แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริต 

§ บริษัทฯ ได้ดําเนินการกิจกรรม Anti-Corruption และได้ยื นขอรับรอง เมื อวนัที  ") มีนาคม ")&# 

ปัจจบุนัอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของคณะกรรมการ CAC 

 

เมื อจบการรายงาน ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นที อยูใ่นที ประชมุซกัถาม  
ไมมี่ผู้ใดซกัถามหรือให้ข้อคิดเห็นเพิ มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที ประชมุพิจารณาลงมตใินวาระนี * 

   วาระที" 2 เพื อรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทสาํหรับปี 2562 และรายงานประจําปี 2562 ของบริษัทฯ 

ในวาระนี *มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ มขึ *นดงันี *  
ในวาระนี *มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ มขึ *น                 1 ราย      รวม            40,000 หุ้น 

รวมผู้ ถือหุ้นที เข้าร่วมประชมุทั *งสิ *น                          471 ราย     รวม 3,044,287,615 หุ้น 

 

ที"ประชุมฯ รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และรายงานของคณะกรรมการบริษัทสาํหรับปี 2562 รวมทั *งรายงาน 
ประจําปี 2562  ของบริษัทฯ  
  



 บริษทั พลงังานบริสุทธิ! จาํกดั (มหาชน) 
Energy Absolute Public Company Limited
"# อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั$น1%  ถนนรัชดาภเิษก เขตดนิแดง กรุงเทพฯ 10&''
โทรศัพท์ '* *&" *&""-#* และ '* ''* +%%,-# แฟกซ์ 02-*&"-*&#+  ทะเบียนเลขที- 0107551000061 
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วาระที" 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงนิสาํหรับรอบปี สิ 0นสุด ณ วันที" %# ธันวาคม $'*$ 

หมายเหต ุ: รายละเอียดปรากฏในรายงานประจําปี ในรูป (QR Code) พร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุ 

  

ในวาระนี * ประธานฯ เชิญ นางสาวออมสนิ ศิริ รายงานผลการดําเนินงานและตวัเลข ที สาํคญัทางการเงินของงบการเงินสาํหรับรอบปี
บญัชี สิ *นสดุวนัที  #' ธนัวาคม ")&" ดงันี *  
ข้อมูลการเงนิที"สาํคัญ 

 
§ สาํหรับรายงานของผู้สอบบญัชีได้ให้ความเห็นแบบไมมี่เงื อนไข และ มีการจดัทําถกูต้องตามที ควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน 

§ รายละเอียดงบแสดงฐานะทางการเงิน บญัชีกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ และ รายงานของผู้สอบบญัชีปรากฏตามรายงานประจําปี 
")&" 

งบแสดงฐานะทางการเงนิ 
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งบแสดงฐานะทางการเงนิ (ต่อ) 

 
 

รายได้รวม ประจาํปี $'*$ 

 
 

กาํไรขั 0นต้นจากการดาํเนินงาน ปี $'*$ 
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ค่าใช้จ่ายที"สาํคัญ และ กาํไรสุทธิ 

 
§ คา่ใช้จ่ายในการบริหารจํานวนรวม %&)  ล้านบาท เพิ มขึ *น '"1 ลบ. หลกั  ๆ มาจากคา่ใช้จ่ายเกี ยวกบับคุลากร คา่ตอบแทนกรรมการ 

ผู้บริหาร และ คา่ใช้จ่ายสาํนกังาน รวมถึงคา่ใช้จ่ายด้านโฆษณาประชาสมัพนัธ์  และ การดําเนินกิจกรรมตา่ง  ๆ ที เพิ มขึ *นตามการขยาย
การลงทนุไปยงัธุรกิจใหม ่

§ ต้นทนุทางการเงิน เพิ มขึ *น  #(( ล้านบาท เนื องจาก มีการกู้ ยืมเงินจากสถาบนัการเงิน เพื อนํามาชําระหนี *คา่ก่อสร้างโครงการหนมุาน 
ที ครบกําหนดชําระ 

§ กําไรจากอตัราแลกเปลี ยน เกิดจากการซื *อ Forward เพื อใช้ชําระเจ้าหนี *คา่ก่อสร้างในโครงการหนมุานที ครบกําหนดชําระ 

 

หนี 0สินรวม , ส่วนของผู้ถอืหุ้น , อัตราส่วนหนี 0สนิต่อส่วนของผู้ถอืหุ้น 

 

 
 

 

 

 

 

 

 *
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โครงสร้างหนี 0ที"มีดอกเบี 0ยและอัตราดอกเบี 0ย 

 
 

เมื อจบการรายงาน ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นที อยูใ่นที ประชมุซกัถาม และไมผู่้ ถือหุ้นซกัถาม  
 

ประธานฯ ขอให้สรุปการลงคะแนนเสยีง 

 

             สรุปผลการออกเสียงลงคะแนน 

วาระที"  % เพื อพิจารณาและอนมุติังบการเงินสาํหรับรอบปีสิ *นสดุวนัที  31 ธนัวาคม 2562 ซึ งผา่นการตรวจสอบจาก 

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว 

 

ในวาระนี *ไมมี่ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ มขึ *น   

รวมผู้ ถือหุ้นที เข้าร่วมประชมุทั *งสิ *น              $+' ราย     รวม #,($$,"%+,&') หุ้น  
มีผู้ ถือหุ้นที  จํานวน (เสยีง) คิดเป็นร้อยละ (%) 

เห็นด้วย #,($#,)#%,+') '((.(((( 

ไมเ่ห็นด้วย ( (.(((( 

รวม #,($#,)#%,+') '((.(((( 

งดออกเสยีง +$%,1(( - 

บตัรเสยี ( - 

                     วาระนี * ผ่านด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยมากกวา่ )(% ของผู้ ถือหุ้นที มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน (ไมน่บังดออกเสียง) 

 

มติที"ประชุมฯ  ที ประชุมฯ อนุมติังบการเงิน สําหรับรอบปีบญัชี สิ *นสดุวนัที  #' ธันวาคม ")&" ซึ งผ่านการตรวจสอบจาก 

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว ด้วยเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นบังดออกเสียง)  ตามที 
ดงักลา่วข้างต้น 



 บริษทั พลงังานบริสุทธิ! จาํกดั (มหาชน) 
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รายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจําปี 2563   หน้า 18/36 

 

วาระที" 4 พิจารณายกเลิกวงเงินหุ้นกู้ที" เหลือและยังไม่ได้ออกเสนอขาย จํานวน ',/// ล้านบาท ซึ"งได้รับการ
อนุมัติจากที"ประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจาํปี $'*$ 

ประธานฯ เชิญ นางออมสนิ ศิริ ผู้ อํานวยการฝ่ายสื อสารองค์กร รายงานตอ่ที ประชมุฯ ดงันี *  
หลักการและเหตุผล 

• บริษัทได้รับการอนุมัติการออกหุ้นกู้ มูลค่าไม่เกิน '),((( ล้านบาท จากผู้ ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น                  
ประจําปี ")&" เพื อใช้สาํหรับลงทนุโครงการลมหนมุาน และเป็นเงินทนุหมนุเวียนของบริษัท 

• บริษัทได้ออกหุ้นกู้ ในปี ")&" แล้วทั *งสิ *น '(,((( ล้านบาท คงเหลอือยู ่),((( ล้านบาท 

• ตามข้อกําหนดของ  ก.ล.ต. ในการขอเสนอขายหุ้ นกู้  จะต้องใช้มติการออกหุ้ นกู้ ที มีอายุไม่ เ กิน  ' ปี                               
นบัจากวนัที ได้รับการอนมุติัจากผู้ ถือหุ้น 

 
 

เมื อจบการรายงาน ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นที อยูใ่นที ประชมุซกัถาม และไมผู่้ ถือหุ้นซกัถาม  
 

ประธานฯ ขอให้สรุปการลงคะแนนเสยีง 

             สรุปผลการออกเสียงลงคะแนน 

วาระที  " พิจารณายกเลกิวงเงินหุ้นกู้ ที!เหลอืและยงัไมไ่ด้ออกเสนอขาย จํานวน &,*** ล้านบาท ซึ!งได้รับการ
อนมุติัจากที!ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี %&'% 

ในวาระนี (มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ!มขึ (น    # ราย  รวม   #,**# หุ้น 

รวมมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุทั (งสิ (น              472 ราย  รวม $,*++,%)),'#' หุ้น 

มีผู้ ถือหุ้นที! จํานวน (เสยีง) คิดเป็นร้อยละ (%) 
เห็นด้วย 3,044,288,616 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 

งดออกเสยีง 0 0.0000 

รวม 3,044,288,616 100.0000 

บตัรเสยี * - 

                     วาระนี * ผ่าน ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสี ยงทั *งหมดของผู้ ถือหุ้นที มาประชมุ  

 

มติที"ประชุมฯ  ที ประชุมฯ มีมติอนุมติัการยกเลิกวงเงินหุ้นกู้ ที เหลือและยงัไม่ได้ออกเสนอขาย จํานวน ),((( ล้านบาท  
ซึ งได้รับการอนมุติัจากที ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี ")&" ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยมากกว่า # ใน $ ของจํานวนเสียง
ทั *งหมดของผู้ ถือหุ้นที มาประชมุ ตามที ดงักลา่วข้างต้น 
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วาระที" 5 พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้  (ใหม่) ในวงเงนิไม่เกิน 15,000 ล้านบาท 

หมายเหต ุ: รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที  5  พร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุ 

 

ประธานฯ เชิญ นางออมสนิ ศิริ ผู้ อํานวยการฝ่ายสื อสารองค์กร รายงานตอ่ที ประชมุฯ ดงันี *  
หลักการและเหตุผล 

§ ในปี ")&# นี * บริษัทมีแผนงานในการลงทนุโครงการต่างๆ อาทิเช่น โครงการพฒันา Battery Factory, ลงทนุในโรงหีบ
นํ *ามนัปาล์ม, โรงไฟฟ้า Biomass & Biogas,  ขยาย Charging Station, การพฒันาโครงการ EV, E-Ferry, E-Bus,  

E-Truck และ Projects อื นๆ ที อยูร่ะหวา่งการศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการ  รวมถึงโอกาสการลงทนุในตา่งประเทศ 

§ หุ้นกู้ชดุเดิมที ออกในปี "))1 จะครบกําหนดในปี ")&# จํานวน #,((( ล้านบาท 

§ ในปี ")&" EA ได้รับการยกระดบัความนา่เชื อถือจาก “A-” เป็น “A” ช่วยลดดอกเบี *ยได้ และ Government Bond Yield 

Curve ลดลงอยา่งตอ่เนื องในช่วงที ผา่นมา 

§ จากการศกึษาความเป็นไปได้ในการออกหุ้นกู้  วงเงินไมเ่กิน 15,000 ล้านบาท คาดวา่อตัราดอกเบี *ยของหุ้นกู้จะอยูที่ 
ประมาณ 1.90% - 3.10% สาํหรับหุ้นกู้อาย ุ2 ปี ถึง 10 ปี (ขึ *นอยูก่บัสถานการณ์ ณ ขณะที ออก) 
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เมื อจบการรายงาน ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นที อยูใ่นที ประชมุซกัถาม และไมผู่้ ถือหุ้นซกัถาม  
 

ประธานฯ ขอให้สรุปการลงคะแนนเสยีง 

 

             สรุปผลการออกเสียงลงคะแนน 

วาระที" '  พิจารณาและอนมุติัการออกและเสนอขายหุ้นกู้  (ใหม)่ ในวงเงินไมเ่กิน '),((( ล้านบาท 

ในวาระนี *ไมมี่ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ มขึ *น   

รวมผู้ ถือหุ้นที เข้าร่วมประชมุทั *งสิ *น              $+" ราย     รวม #,($$,"%%,&'& หุ้น  
มีผู้ ถือหุ้นที  จํานวน (เสยีง) คิดเป็นร้อยละ (%) 

เห็นด้วย #,($$,"%%,&'& 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 

งดออกเสยีง 0 0.0000 

รวม #,($$,"%%,&'& 100.0000 

บตัรเสยี ( - 

                     วาระนี *ผ่าน ด้วย คะแนนเสียง เห็นด้วย ไมน้่อยกวา่ # ใน $ ของจํานวนเสียงทั *งหมดของผู้ ถือหุ้นที มาประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

 

มติที"ประชุมฯ  ที ประชุมฯ อนมุติัการออกและเสนอขายหุ้นกู้  (ใหม่) ในวงเงินไม่เกิน '),((( ล้านบาทด้วยเสียงเห็นด้วย  
ไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทั *งหมดของผู้ ถือหุ้นที มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง ตามที ดงักลา่วข้างต้น 
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วาระที"  *   พิจารณาและอนุมัติการเข้าลงทุนของบริษัทฯ ที"ถือเป็นการเข้าทํารายการระหว่างกันและการได้มาซึ" ง
ทรัพย์สิน 

วาระที" *.# พิจารณาและอนุมัติการเข้าลงทุนของบริษัทฯ ในบริษัท แลนด์ พรอสเพอริตี 0 โฮลดิง จาํกัด  
              โดยการเข้าซื 0อหุ้นสามัญจาํนวนไม่เกินร้อยละ #- ของหุ้นทั 0งหมดในบริษัทเป้าหมาย จาก Prosperity 

Gain Holdings Ltd. ซึ"งเป็นบุคคลที"เกี"ยวโยงกันของบริษัทฯ 

หมายเหต ุ: รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที  &  พร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุ 

 

ประธานฯ เชิญ นางสาวออมสนิ ศิริ ผู้ อํานวยการฝ่ายสื อสารองค์กร รายงานตอ่ที ประชมุฯ ดงันี *  
 

EA ได้รับข้อเสนอให้เข้าไปลงทนุซื *อหุ้นในบริษัท แลนด์ พรอสเพอริตี * โฮลดิง จํากดั (LPH) จํานวนไมเ่กิน 285,000,000  หุ้น 
หรือไมเ่กินร้อยละ 19 ในราคาหุ้นละ 18.00 บาท มลูคา่รวมไมเ่กิน 5,130 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี * 
ที"มาและความสาํคัญ 

§ LPH มีบริษัทในกลุ่มซึ งเป็นเจ้าของที ดินขนาดใหญ่ในพื *นที จงัหวดัฉะเชิงเทรา (อยู่ในเขต EEC) พื *นที รวมประมาณ 
",%&1 ไร่ และอยู่ระหว่างการพฒันาโครงการนิคมอตุสาหกรรม Blue Tech City ซึ งอยู่ในทําเลที การคมนาคมขนสง่
สะดวก มีศกัยภาพสงู เหมาะสมในการดําเนินธุรกิจ  และยงัมีที ดินที อยูร่ะหวา่งการพฒันาในรูปแบบอื นอีก  

§ LPH เสนอให้ EA เช่าที ดินเพื อพฒันาโครงการของกลุม่ EA ซึ ง EA เล็งเห็นผลประโยชน์จากการเข้าถือหุ้น LPH จึงเข้า
ศึกษารายละเอียด และได้รับข้อเสนอการเข้าลงทนุถือหุ้นใน LPH โดยผู้จะขายคือ Prosperity Gain Holdings Ltd. 

(“PGH”) ซึ งเป็นบคุคลที เกี ยวโยงกนั 

§ การเข้าถือหุ้นใน LPH จะเป็นการลงทนุเพื อรับผลตอบแทน (Passive Investment) ในระยะยาว เป็นโอกาสในการต่อ
ยอดทางธุรกิจ  และกระจายแหลง่ที มาของรายได้ 

§ บริษัทได้วา่จ้างที ปรึกษาทางกฏหมาย Baker & Mckenzie Thailand, บริษัทประเมินที ดิน (" บริษัท), ที ปรึกษาทางการ
เงินอิสระ (IFA) – บริษัท Finnex Advisory เพื อศึกษารายละเอียดและออกรายงานความเห็นประกอบการพิจารณา 
และดําเนินการตามขั *นตอนที กําหนดโดยสาํนกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

 

การเข้าลงทุนใน บจก. แลนด์ พรอสเพอริตี 0 โฮลดิง (LPH) และการได้มาซึ"งสิทธิการเช่าที"ดินบริเวณ จ.ฉะเชิงเทรา 
ของ บจก.อมิตา เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) (ATT) 
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ที"ตั 0งของที"ดินของบริษัทในกลุ่ม บจก. แลนด์ พรอสเพอริตี 0 โฮลดงิ 

 
 

โครงการของ DPL 

 
 

การประเมินมูลค่าที"ดนิโดยบริษัทผู้ประเมินอสิระ $ ราย 
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สรุปผลการประเมินมูลค่ายุตธิรรมของหุ้นของ LPH ณ %# ธันวาคม $'*$ 

 
ข้อตกลงที"สาํคัญใน MOU 

 
สรุปความเห็นของที"ปรึกษาทางการเงนิอิสระ 

§ ที ปรึกษาฯ มีความเห็นวา่ ผู้ ถือหุ้นควรอนมุติัการเข้าทํารายการที เกี ยวโยงกนัฯ ในครั *งนี * 
§ ที ปรึกษาฯ ขอรับรองวา่ได้ทําหน้าที ศกึษา พิจารณา และวิเคราะห์ ข้อมลูตา่งๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพและได้ให้เหตผุล บน

พื *นฐานของความสมเหตสุมผลและการวิเคราะห์อยา่งเที ยงธรรม โดยคํานงึถึง ประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นบริษัทฯ เป็นสาํคญั 

การออกเสียงลงคะแนน 

§ ธุรกรรมการเข้าซื *อหุ้น LPH เข้าขา่ยเป็นรายการที เกี ยวโยงกนั เนื องจากผู้ขาย (PGH) เป็นนิติบคุคลที มีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่
ทางอ้อมเป็นญาติสนิทของผู้ ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ และผู้บริหารของ EA 

§ บริษัทจึงได้ปฏิบติัตามข้อกําหนดวา่ด้วยรายการที เกี ยวโยงกนั  
§ ต้องได้รับการอนมุติัจากที ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ # ใน $ ของจํานวนเสยีงทั *งหมดของผู้ ถือหุ้นที มา

ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัสว่นของผู้ ถือหุ้นที มีสว่นได้เสยี 
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พิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุนในบริษัท แลนด์ พรอสเพอริตี 0 โฮลดิ 0ง 

P&L Projection : Key Assumptions 

§ Total Lease Area: 1,695 Rai 

§ Lease Rate:  -   285,000 THB per rai per year (out of Industrial Estate) 

- 700,000 THB per rai per year (Industrial Estate)  

§ Growth: Increase 10% every 3 years / Occupancy: 85% flat after 2025  

§ Other Revenues: รายได้จากคา่บํารุงรักษา และรายได้จากคา่บําบดันํ *าเสยี 

§ Growth ของมลูคา่ที ดิน:  10.05% ตอ่ปี (ข้อมลูจากศนูย์ข้อมลูอสงัหาริมทรัพย์) 
§ Interest Rate : 4.55% / BOI: Tax Exemption 5 years 

Recommended Price by IFA 

 

EA มีความประสงค์จะซื *อหุ้นบริษัท แลนด์ พรอสเพอริตี * โฮลดิง จํากดั จากบริษัท Prosperity Gain Holdings Ltd. จํานวน 
285,000,000 หุ้น ที ราคาหุ้นละ 18.00 บาทตอ่หุ้น รวมเป็นเงินทั *งสิ *น 5,130,000,000 บาท 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที ประชมุซกัถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ มเติม และไมมี่ผู้ใดซกัถามหรือให้ข้อคิดเห็นเพิ มเติม ประธานฯ  
จึงขอให้ที ประชมุพิจารณาลงมติในวาระนี * 
    สรุปผลการออกเสียงลงคะแนน 

วาระที" *.' พิจารณาและอนมุติัการเข้าลงทนุของบริษัทฯ ในบริษัท แลนด์ พรอสเพอริตี * โฮลดิง จํากดั โดยการเข้าซื *อหุ้นสามญั
จํานวนไมเ่กินร้อยละ '1 ของหุ้นทั *งหมดในบริษัทเปา้หมาย จาก Prosperity Gain Holdings Ltd. ซึ งเป็นบคุคลที เกี ยวโยงกนั
ของบริษัทฯ 

ในวาระนี *ไมมี่ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ มขึ *น 

รวมผู้ ถือหุ้นที เข้าร่วมประชมุทั *งสิ *น              $+" ราย     รวม 3,044,288,616 หุ้น  
มีผู้ ถือหุ้นที มีสว่นได้เสยีไมมี่สทิธิออกเสยีง                     3 ราย                 รวม        1,509,206,386 หุ้น 

มีผู้ ถือหุ้นที  จํานวน (เสยีง) คิดเป็นร้อยละ (%) 
เห็นด้วย ',$#+,+'',"'' 93.6570 

ไมเ่ห็นด้วย 97,335,199 6.3407 

งดออกเสยีง 35,820 0.0023 

รวม ',)#),(%","#( 100.0000 

บตัรเสยี ( - 

      วาระนี *ผ่าน ด้วย คะแนนเสียง เห็นด้วย ไมน้่อยกวา่ # ใน $ ของจํานวนเสียงทั *งหมดของผู้ ถือหุ้น ที มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
       โดยไมน่บัสว่นของผู้ ถือหุ้นที มีสว่นได้เสีย 

 

มติที"ประชุมฯ  ที ประชมุฯ อนมุติั (') การเข้าลงทนุของบริษัทฯ ในบริษัท แลนด์ พรอสเพอริตี *โฮลดิง จํากดั โดยการเข้าซื *อหุ้น
สามญัจํานวนไม่เกินร้อยละ '1 ของหุ้นทั *งหมดในบริษัทเป้าหมาย จาก Prosperity Gain Holdings Ltd. ซึ งเป็นบุคคล 

ที เกี ยวโยงกนัของบริษัทฯ และ (") มอบอํานาจตามรายละเอียดที คณะกรรมการบริษัทเสนอ (ความเห็นคณะกรรมการบริษัท) 

* *
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ในหนงัสอืเชิญประชมุทกุประการ ด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ # ใน $ ของจํานวนเสยีงทั *งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ งมาประชุมและ
มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัสว่นของผู้ ถือหุ้นที มีสว่นได้เสยี ตามที ดงักลา่วข้างต้น 

วาระที" 6.2 พิจารณาและอนุมัติการได้มาซึ"งสิทธิในการเช่าที"ดินบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทรา แบบมีเงื"อนไขบังคับก่อน
ของบริษัท อมิตา เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัดซึ"งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เพื"อประโยชน์ในการ
สร้างโรงงานผลิต Battery Lithium Ion และโรงงานอื"นที"เกี"ยวข้อง จากบริษัท ดับเบิ 0ลพี แลนด์ จํากัด   
ซึ"งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ!ในที"ดินดังกล่าว และเป็นบุคคลที"เกี"ยวโยงกันของบริษัทฯ 

หมายเหต ุ: รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที  &  พร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุ 

 

ประธานฯ เชิญ นางออมสนิ ศิริ ผู้ อํานวยการฝ่ายสื อสารองค์กร รายงานตอ่ที ประชมุฯ ดงันี *  
 

พิจารณาอนุมัติให้ ATT เช่าที"ดินจาก DPL 

ที"มาและความสาํคัญ 

§ บจก.อมิตา เทคโนโลยี (ประเทศไทย) (ATT) มีแผนที จะสร้างโรงงานผลติ Lithium Ion Battery กําลงัการผลติ ' Gwh 

ตอ่ปี โดยมีกําหนดเริ มสง่มอบ Lithium Battery ภายในช่วงต้นปี ")&$ 

§ LPH เสนอให้เช่าที ดินเพื อพฒันาโครงการ ขนาดที ดินประมาณ 1" ไร่ จาก บจก.ดบัเบิ *ล พี แลนด์ (DPL) เนื องจากที ดิน
ในบริเวณดงักลา่วตั *งอยูใ่นพื *นที จงัหวดัฉะเชิงเทรา (อยูใ่นเขต EEC) ในทําเลที สะดวกและเหมาะสมอยา่งยิ งสาํหรับการ
ปลกูสร้างโรงงานผลติ Lithium Ion  Battery และโรงงานอื นที เกี ยวข้องกบัการผลติแบตเตอรี ลเิทียมอิออน รวมถึง 
VOCs Concentration and NMP Purification Project, Electrolyte Plant, อาคารโรงอาหาร อาคาร work shop และ
ระบบสาธารณปูโภคที เกี ยวข้อง 

§ บริษัทได้วา่จ้างที ปรึกษาทางกฎหมาย Baker & Mckenzie Thailand, บริษัทประเมินที ดิน (" บริษัท), ที ปรึกษาทางการ
เงินอิสระ (IFA) – บริษัท Finnex Advisory เพื อศกึษารายละเอียดและออกรายงานความเห็นประกอบการพิจารณา 
และดําเนินการตามขั *นตอนที กําหนดโดยสาํนกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

 

การเข้าลงทุนใน บจก. แลนด์ พรอสเพอริตี 0 โฮลดิง (LPH) และการได้มาซึ"งสิทธิ การเช่าที"ดินบริเวณ จ.ะเชิงเทรา 
ของ บจก.อมิตา เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) (ATT 
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 บริษทั พลงังานบริสุทธิ! จาํกดั (มหาชน) 
Energy Absolute Public Company Limited
"# อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั$น1%  ถนนรัชดาภเิษก เขตดนิแดง กรุงเทพฯ 10&''
โทรศัพท์ '* *&" *&""-#* และ '* ''* +%%,-# แฟกซ์ 02-*&"-*&#+  ทะเบียนเลขที- 0107551000061 
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โครงการของ Amita TH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิจารณาอนุมัติให้ ATT เช่าที"ดินจาก DPL 

Valuation Reports 

บริษัท Southeast Asia International Co., Ltd. ประเมินมลูคา่คา่เช่าที ดินที มีลกัษณะและอยูใ่นบริเวณใกล้เคียงดงันี * 
§ ที ดินในนิคม คา่เช่า +((,((( บาท ตอ่ไร่ ตอ่ปี 

§ ที ดินนอกนิคม คา่เช่า #((,((( บาท ตอ่ไร่ ตอ่ปี 

*หมายเหต ุ– บริษัทประเมินเป็นบริษัทที อยูใ่น list ของ กลต. 
 

ข้อตกลงที"สาํคัญใน MOU 

 

 

สรุปความเห็นของที"ปรึกษาทางการเงนิอิสระ 

§ ที ปรึกษาฯ มีความเห็นวา่ ผู้ ถือหุ้นควรอนมุติัการเข้าทํารายการ ที เกี ยวโยงกนัฯ ในครั *งนี * 
§ ที ปรึกษาฯ ขอรับรองวา่ได้ทําหน้าที ศกึษา พิจารณา และวิเคราะห์ข้อมลูตา่งๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพและได้ให้เหตผุล 

บนพื *นฐานของความสมเหตสุมผลและการวิเคราะห์อยา่งเที ยงธรรม โดยคํานงึถึงประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นบริษัทฯ เป็น
สาํคญั 

 

 

 

รายละเอียดที ดิน 

§ สถานที!: ตําบลเขาดิน อําเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา  
§ โฉนดเลขที!: +$)+, +$1%, 1&++,##+)2,##+)), $*'&), $$'#%   

เนื (อที!ดินรวม: 1# ไร่ % งาน ++ ตารางวา 

§ ผงัเมือง: สมีว่ง (อ.#-อ.%) – ตามราชกิจจานเุบกษา วนัที! 1 ธนัวาคม 
%&'% เรื!องประกาศผงัการใช้ประโยชน์ที!ดิน EEC (อ.# สาํหรับการ
ประกอบกิจการที!มีมลพิษน้อย, อ.% เน้นอตุสาหกรรมการผลติ) 



 บริษทั พลงังานบริสุทธิ! จาํกดั (มหาชน) 
Energy Absolute Public Company Limited 
"# อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั$น1%  ถนนรัชดาภเิษก เขตดนิแดง กรุงเทพฯ 10&'' 

โทรศัพท์ '* *&" *&""-#* และ '* ''* +%%,-# แฟกซ์ 02-*&"-*&#+  ทะเบียนเลขที- 0107551000061 
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การออกเสียงลงคะแนน 

§ ธุรกรรมการได้มาซึ งสทิธิการเชา่ เข้าขา่ยเป็นรายการที เกี ยวโยงกนั เนื องจากผู้ให้เช่า (DPL) เป็นนิติบคุคลที มีผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ทางอ้อมเป็นญาติสนิทของผู้ ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ และผู้บริหารของ EA 

§ บริษัทจึงได้ปฏิบติัตามข้อกําหนดวา่ด้วยรายการที เกี ยวโยงกนั  
§ ต้องได้รับการอนมุติัจากที ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ # ใน $ ของจํานวนเสยีงทั *งหมดของผู้ ถือหุ้นที มา

ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัสว่นของผู้ ถือหุ้นที มีสว่นได้เสยี 

 

เมื อจบการรายงาน ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นที อยูใ่นที ประชมุซกัถาม และไมผู่้ ถือหุ้นซกัถาม  
ประธานฯ ขอให้สรุปการลงคะแนนเสยีง 

 

    สรุปผลการออกเสียงลงคะแนน 

วาระที" *.$ พิจารณาและอนมุติัการได้มาซึ งสิทธิในการเช่าที ดินบริเวณจงัหวดัฉะเชิงเทรา แบบมีเงื อนไขบงัคบัก่อนของบริษัท 
อมิตา เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากดัซึ งเป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ เพื อประโยชน์ในการสร้างโรงงานผลติ Battery Lithium Ion 

และโรงงานอื นที เกี ยวข้อง จากบริษัท ดบัเบิ *ลพี แลนด์ จํากดั ซึ งเป็นเจ้าของกรรมสทิธิ0ในที ดินดงักลา่ว และเป็นบคุคลที เกี ยว
โยงกนัของบริษัทฯ 

ในวาระนี *มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ มขึ *น    3 ราย  รวม        1,618,702 หุ้น 

รวมผู้ ถือหุ้นที เข้าร่วมประชมุทั *งสิ *น                           $+) ราย รวม        3,045,907,318 หุ้น  
มีผู้ ถือหุ้นที มีสว่นได้เสยีไมมี่สทิธิออกเสยีง                                18 ราย     รวม       1,908,784,349 หุ้น 

มีผู้ ถือหุ้นที  จํานวน (เสยีง) คิดเป็นร้อยละ (%) 
เห็นด้วย 1,130,991,149 99.4608 

ไมเ่ห็นด้วย 6,096,000 0.5360 

งดออกเสยีง 35,820 0.0032 

รวม 1,137,122,969 100.0000 

บตัรเสยี ( - 

       วาระนี *ผ่าน ด้วย คะแนนเสียง เห็นด้วย ไมน้่อยกวา่ # ใน $ ของจํานวนเสียงทั *งหมดของผู้ ถือหุ้นที มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
       โดยไมน่บัสว่นของผู้ ถือหุ้นที มีสว่นได้เสีย 

 

มติที"ประชุมฯ  ที ประชมุฯ อนมุติั (') อนมุติัการได้มาซึ งสิทธิในการเช่าที ดินบริเวณจงัหวดัฉะเชิงเทราแบบมีเงื อนไขบงัคบัก่อน 
ของบริษัท อมิตา เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด ซึ งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เพื อประโยชน์ในการสร้างโรงงานผลิต 
Battery Lithium Ion และโรงงานอื นที เกี ยวข้อง จากบริษัท ดบัเบิ *ลพี แลนด์ จํากดั ซึ งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ0ในที ดิน ดงักลา่ว 
และเป็นบุคคลที เกี ยวโยงกันของบริษัทฯ และ (") มอบอํานาจตามรายละเอียดที คณะกรรมการบริษัทเสนอ (ความเห็น
คณะกรรมการบริษัท) ในหนงัสือเชิญประชุมทกุประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า # ใน $ ของจํานวนเสียงทั *งหมดของ 

ผู้ ถือหุ้นซึ งมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัสว่นของผู้ ถือหุ้นที มีสว่นได้เสยี ตามที ดงักลา่วข้างต้น 

 

 



 บริษทั พลงังานบริสุทธิ! จาํกดั (มหาชน) 
Energy Absolute Public Company Limited
"# อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั$น1%  ถนนรัชดาภเิษก เขตดนิแดง กรุงเทพฯ 10&''
โทรศัพท์ '* *&" *&""-#* และ '* ''* +%%,-# แฟกซ์ 02-*&"-*&#+  ทะเบียนเลขที- 0107551000061 
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วาระที" 7  พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกาํไรสุทธิสาํหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2562 และการจ่ายเงินปันผล
ประจาํปี 2562 

 

หลักการและเหตุผล 

1. เนื องจากบริษัทฯ มีทุนสํารองตามกฎหมาย จํานวนไม่น้อยกว่าที กฎหมายกําหนด ดงันั *น จึงไม่ได้จัดสรรสํารองตาม
กฎหมายเพิ มอีก 

2. เสนอจ่ายเงินปันผลประจําปี ")&" ให้แก่ผู้ ถือหุ้น ในอตัราหุ้นละ (.#( บาท (สามสิบสตางค์) โดยจ่ายจากกําไรสะสม
สาํหรับกิจการที ไมไ่ด้รับสง่เสริมการลงทนุ รวมเป็นเงินทั *งสิ *น ',''1 ล้านบาท คิดเป็นอตัราร้อยละ "%.&# ของกําไรสทุธิ 

นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในแตล่ะปีในอตัราไม่ตํ ากว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกัภาษีเงิน
ได้และหักเงินสํารองต่างๆ ทุกประเภทตามที ได้กําหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามที กฎหมายกําหนด ทั *งนี *  
การจ่ายเงินปันผลดงักลา่วอาจมีการเปลี ยนแปลงได้ โดยจะขึ *นอยูก่บักระแสเงินสด แผนการลงทนุ เงื อนไข และข้อกําหนดใน
สญัญาตา่งๆ ที บริษัทฯ ผกูพนัอยู ่รวมทั *งข้อจํากดัทางกฎหมาย ความจําเป็น และความเหมาะสมอื นๆ ในอนาคต 

ข้อมูลพิจารณาการจ่ายเงนิปันผล ประจาํปี 2562 และเปรียบเทียบการจ่ายเงนิปันผลของปีที"ผ่านมา  

 

§ กําหนด Record Date : 20 มีนาคม 2563 / กําหนดจา่ยเงินปันผลในวนัที  22 พฤษภาคม 2563 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามเพิ มเติมและไมมี่ผู้ ถือหุ้นสอบถามเพิ มเติม   
ประธานฯ ขอให้สรุปการลงคะแนนเสยีง 

     สรุปผลการออกเสียงลงคะแนน 

วาระที" + พิจารณาและอนมุติัการจดัสรรกําไรสทุธิสาํหรับผลการดําเนินงานประจําปี")&" และการจ่ายเงินปันผลประจําปี ")&" 

ในวาระนี *ไมมี่ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ มขึ *น   
รวมผู้ ถือหุ้นที เข้าร่วมประชมุทั *งสิ *น               475 ราย รวม   3,045,907,318 หุ้น  

มีผู้ ถือหุ้นที  จํานวน (เสยีง) คิดเป็นร้อยละ (%) 
เห็นด้วย 2,982,154,919 97.9069 

ไมเ่ห็นด้วย 63,752,399 2.0931 

รวม 3,045,907,318 100.0000 

งดออกเสยีง ( - 

บตัรเสยี ( - 

         วาระนี *ผ่าน ด้วย คะแนนเสียง เห็นด้วย มากกวา่ )(% ของผู้ ถือหุ้นที มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน (ไมน่บังดออกเสียง) 

มติที"ประชุมฯ  ที ประชุมฯ อนุมัติการจัดสรรกําไรสทุธิสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี ")&" และการจ่ายเงินปันผล
ประจําปี ")&" ด้วยเสียงที เห็นด้วย มากกว่ากึ งหนึ งของผู้ ถือหุ้นที มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นบังดออกเสียง) 
ตามที เสนอดงักลา่วข้างต้น 
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วาระที" 8 พิจารณาและอนุมัติกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการสาํหรับปี 2563 

 

ประธานฯ เชิญ หมอ่มราชวงศ์บวรฉตัร ฉตัรชยั ประธานคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน รายงานตอ่ที ประชมุฯ ดงันี * 
 

หลักเกณฑ์และขั 0นตอนในการพิจารณาและกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

§ คณะกรรมการบริษัทได้แตง่ตั (งคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน เพื!อทําหน้าที!กําหนดนโยบาย รูปแบบ และหลกัเกณฑ์ 
การจ่ายเงินคา่ตอบแทนกรรมการบริษัท คณะกรรมการชดุยอ่ย รวมทั (งบคุคลซึ!งคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เพื!อเสนอ
ตอ่คณะกรรมการบริษัท รวมทั (งกําหนดคา่ตอบแทนผู้บริหารของบริษัท  เพื!อเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท 

§ คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน ยดึหลกัเกณฑ์ วิธีการและการพิจารณาด้วยความเป็นธรรมและสมเหตสุมผล  
ซึ!งพิจารณาตามผลการปฏิบติังานเป็นรายบคุคล ขอบเขตหน้าที!ความรับผิดชอบ ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และ
บริษัทยอ่ย และแนวปฏิบติัของบริษัทอื!นในอตุสาหกรรมเดียวกนั ตลออดจนแนวปฏิบติัของบริษัทอื!นที!มีขนาดใกล้เคียงกนั 
ทั (งนี ( หลกัเกณฑ์ กรอบการกําหนดคา่ตอบแทนที!สาํคญัได้มีแนวทางการพิจารณาและดําเนินการ 

ตอ่จากนั (น เลขาฯ ที!ประชมุชี (แจงรายละเอียด กรอบการกําหนดคา่ตอบแทนที!สาํคญัได้มีแนวทางการพิจารณาดงันี ( 
1) คา่ตอบแทนกรรมการบริษัท กําหนดเป็นคา่ตอบแทนรายเดือน เนื!องจากบริษัทฯ พิจารณาวา่ คณะกรรมการบริษัทมี

ภาระหน้าที! และความรับผิดชอบตอ่บริษัทฯ อยูต่ลอดเวลาของการดํารงตาํแหนง่ 
2) คา่ตอบแทนคณะกรรมการชดุยอ่ย กําหนดในลกัษณะของเบี (ยประชมุ โดยจ่ายเฉพาะกรรมการชดุยอ่ยที!เข้าร่วมประชมุ 

โดยประมาณเงินงบประมาณดงักลา่วจากแผนการจดัประชมุในแตล่ะปี ที!คณะกรรมการชดุยอ่ยแตล่ะคณะจะทําการ
วางแผนงานไว้ลว่งหน้า เพื!อปฏิบติัหน้าที!ตามที!ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 

3) เงินรางวลัประจําปี หรือโบนสักรรมการ จะอ้างอิงตามผลประกอบการบริษัทฯ ทั (งนี ( คณะกรรมการจะทําการประเมิน
ตนเองทั (งรายบคุคล และรายคณะ เพื!อวดัผลการปฏิบติังานในแตล่ะปี ก่อนทําการจ่ายเงินโบนสัดงักลา่ว 

ที!ประชมุคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนออตัราคา่ตอบแทนสาํหรับปี %&'$ เทา่กบั
ปี %&'% ที!ผา่นมา ทั (งนี ( มีตําแหนง่รองประธานคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการกลยทุธ์องค์กรเพิ!มเข้ามาในปี %&'$ 

คา่ตอบแทนกรรมการสาํหรับปี %&'$ (ปีที!เสนอ) เปรียบเทียบกบัปี %&'% (ปีที!ผา่นมา) มีดงันี ( 

รายการ เสนอสาํหรับปี #$%& ปี #$%# 

§ คา่ตอบแทนรายเดือน   

- ประธานคณะกรรมการบริษัท จ่าย &*,***.- บาท/เดือน จ่าย &*,***.- บาท/เดือน 

- รองประธานคณะกรรมการบริษัท จ่าย +&,***.- บาท/เดือน ไมมี่ 

- กรรมการบริษัท จ่าย +*,***.- บาท/เดือน/คน จ่าย +*,***.- บาท/เดือน/คน 

§ โบนสั   

- ประธานคณะกรรมการบริษัท ไมเ่กิน %,***,***.- บาท/ปี ไมเ่กิน %,***,***.- บาท/ปี 

- รองประธานคณะกรรมการบริษัท* ไมเ่กิน #,750,***.- บาท/ปี ไมมี่ 

- กรรมการบริษัท ไมเ่กิน #,&**,***.- บาท/ปี ไมเ่กิน #,&**,***.- บาท/ปี 

§ สทิธิประโยชน์ / ผลประโยชน์ อื!นๆ 

(ไมร่วมสทิธิประโยชน์ / ผลประโยชน์ที!ได้รับตามข้อบงัคบั 

ของบริษัทฯ) 

ไมมี่ ไมมี่ 
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รายการ เสนอสาํหรับปี #$%& ปี #$%# 

§ คา่เบี (ยประชมุคณะกรรมการชดุยอ่ย   

- คณะกรรมการบริหาร จ่าย %*,***.- บาท/คน/ครั (งการประชุม
(จ่ายเฉพาะกรรมการที!เข้าร่วมประชุม 
และเป็นผู้ ที! ไม่ได้ รับเ งินเดือนประจํา 

ในฐานะผู้บริหารหรือที!ปรึกษา) 

จ่าย %*,***.- บาท/คน/ครั (งการประชุม
(จ่ายเฉพาะกรรมการที!เข้าร่วมประชุม 
และเป็นผู้ ที!ไม่ได้รับเงินเดือนประจํา 

ในฐานะผู้บริหารหรือที!ปรึกษา) 
- คณะกรรมการตรวจสอบ จ่ายเฉพาะที!เข้าร่วมประชุม รวมทั (งคณะ

แล้วไมเ่กิน ')*,***.- บาท/ปี 

จ่ายเฉพาะที!เข้าร่วมประชุม รวมทั (ง
คณะแล้วไมเ่กิน ')*,***.- บาท/ปี 

- คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน จ่ายเฉพาะที!เข้าร่วมประชุม รวมทั (งคณะ
แล้วไมเ่กิน #2*,***.- บาท/ปี 

จ่ายเฉพาะที!เข้าร่วมประชุม รวมทั (ง
คณะแล้วไมเ่กิน #2*,***.- บาท/ปี 

- คณะกรรมการสรรหา จ่ายเฉพาะที!เข้าร่วมประชุม รวมทั (งคณะ
แล้วไมเ่กิน #2*,***.- บาท/ปี 

จ่ายเฉพาะที!เข้าร่วมประชุม รวมทั (ง
คณะแล้วไมเ่กิน #2*,***.- บาท/ปี 

- คณะกรรมการบริหารความเสี!ยง จ่ายเฉพาะที!เข้าร่วมประชุม รวมทั (งคณะ
แล้วไมเ่กิน 2&*,***.- บาท/ปี 

จ่ายเฉพาะที!เข้าร่วมประชุม รวมทั (ง
คณะแล้วไมเ่กิน 2&*,***.- บาท/ปี 

- คณะกรรมการบรรษัทภิบาล จ่ายเฉพาะที!เข้าร่วมประชุม รวมทั (งคณะ
แล้วไมเ่กิน +%*,***.- บาท/ปี 

จ่ายเฉพาะที!เข้าร่วมประชุม รวมทั (ง
คณะแล้วไมเ่กิน +%*,***.- บาท/ปี 

- คณะกรรมการกลยทุธ์องค์กร จ่ายเฉพาะที!เข้าร่วมประชุม รวมทั (งคณะ
แล้วไมเ่กิน %#*,***.- บาท/ปี 

ไมมี่ 

 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถาม 

ไมมี่ผู้ใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที ประชมุฯ พิจารณาลงคะแนนเสยีงในระเบียบวาระนี *       
สรุปผลการออกเสียงลงคะแนน 

วาระที  ' พิจารณาและอนมุติักําหนดคา่ตอบแทนกรรมการสาํหรับปี %&'$ 

ในวาระนี (ไมมี่ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ!มขึ (น 

รวมผู้ ถือหุ้นที!เข้าร่วมประชมุทั (งสิ (น                                  +2& ราย  รวม   3,045,907,318 หุ้น  
ในวาระนี (มีผู้ ถือหุ้นที!ไมมี่สทิธิลงคะแนนเสยีง       & ราย  รวม   1,568,501,502 หุ้น 

มีผู้ ถือหุ้นที  จํานวน (เสยีง) คิดเป็นร้อยละ (%) 
เห็นด้วย 1,467,894,259 99.3562 

ไมเ่ห็นด้วย 9,511,557 0.6438 

งดออกเสยีง 0 0 

รวม 1,477,405,816 100.0000 

บตัรเสยี ( - 

                     วาระนี * ผ่าน ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของจํานวนเสี ยงทั *งหมดของผู้ ถือหุ้นที มาประชมุ (ไมร่วมผู้ ถือหุ้นที มีสว่นได้เสีย) 

 

มติที"ประชุมฯ  ที ประชมุฯ อนมุติัคา่ตอบแทนกรรมการสาํหรับปี ")&# ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก (เกินกว่า " ใน #) ของผู้ ถือหุ้น
ที มาประชมุ (ไมร่วมผู้ มีสว่นได้เสยีในวาระนี *) ตามที ดงักลา่วข้างต้น 
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วาระที" 9 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั 0งกรรมการที"ต้องออกตามวาระกลับเข้าดาํรงตาํแหน่งอีกวาระ 

 

ประธานฯ แถลงต่อที ประชุมฯ ว่า เนื องจากตนเองเป็นกรรมการที ครบวาระ ดงันั *น จึงเชิญ หม่อมราชวงศ์บวรฉตัร ฉตัรชัย 
ประธานคณะกรรมการสรรหา ทําหน้าที ประธานในที ประชมุฯ  
หมอ่มราชวงศ์บวรฉตัร ฉตัรชยั ประธานคณะกรรมการสรรหา แถลงตอ่ที ประชมุฯ ดงันี * 
§ ในปีนี ( กรรมการที!ต้องออกจากวาระมีจํานวน + ทา่น ดงัตอ่ไปนี ( 

1. นายสมใจนกึ เองตระกลู ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ 

". นายอมรศกัดิ0 นพรัมภา กรรมการอิสระ  
#. พลตํารวจเอกพชัรวาท วงษ์สวุรรณ กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี ยง 

4. นายชยัวฒัน์ พงศ์พิศษิฎ์สกลุ * กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ (เป็นกรรมการที มีความรู้ด้านบญัชี) /  
กรรมการสรรหา / กรรมการบรรษัทภิบาล / กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 

สาํหรับ นายชยัวฒัน์ พงศ์พิศิษฎ์สกลุ ซึ งจะครบวาระในปีนี * ไมป่ระสงค์จะกลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการเนื องจากอายมุาก
ขึ *น สง่ผลให้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบว่างลง (นายชยัวฒัน์ พงศ์พิศิษฎ์สกุล ได้ยื นใบลาออกจากการดํารง
ตําแหนง่กรรมการบริษัท โดยมีผลในวนัที  "" เมษายน ")&#) 
 

ตอ่จากนั (น เลขาฯ ที!ประชมุฯ ได้ ชี (แจงหลกัเกณฑ์ในการคดัเลอืกบคุคลที!จะเข้าดํารงตําแหนง่เป็นกรรมการของบริษัทฯ และ
ประวติัของกรรมการแตล่ะทา่น ดงันี ( 
§ หลกัเกณฑ์ในการคดัเลอืกบคุคลที!จะเข้าดํารงตําแหนง่เป็นกรรมการของบริษัทฯ 

1) คณะกรรมการบริษัท ได้แตง่ตั (งคณะกรรมการสรรหา เพื!อทําหน้าที!กําหนดนโยบายการสรรหากรรมการและ
ผู้บริหารระดบัสงู รวมทั (งสรรหาคดัเลอืกและเสนอบคุคลที!ทรงคณุวฒิุ ที!มีคณุธรรม จริยธรรม และคณุสมบติั
เหมาะสมที!สมควรได้รับการแตง่ตั (งเป็นกรรมการและ/หรือผู้บริหารแล้วแตก่รณี เพื!อเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท 

2) ในช่วงระหวา่งวนัที! # ตลุาคม %&'% – #& มกราคม %&'$ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอชื!อบคุคลที!มี
คณุสมบติัเหมาะสมตามหลกัเกณฑ์ที!กําหนด เพื!อรับการคดัเลอืกเข้าเป็นกรรมการบริษัท โดยประกาศผา่นระบบ 
สื!อสารของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั (งนี ( เมื!อสิ (นสดุระยะเวลาดงักลา่วไมป่รากฏ
วา่มีผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอชื!อบคุคลเพื!อเข้ารับการคดัเลอืกเป็นกรรมการบริษัท 

3) คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณากรรมการที!จะต้องออกตามวาระ $ ทา่น ได้แก่ 

#. ทา่นสมใจนกึ เองตระกลู  ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ 

%. ทา่นอมรศกัดิ" นพรัมภา   กรรมการอิสระ  
$. พลตํารวจเอกพชัรวาท  วงษ์สวุรรณ กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี!ยง 
 โดยพิจารณาจากคณุสมบติั ประสบการณ์ และความรู้อนัจะก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
แล้ว เห็นควรเสนอแตง่ตั (งกรรมการรายเดิมดงักลา่วข้างต้น กลบัเข้าดํารงตาํแหนง่อีกวาระหนึ!ง 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นสอบถามไม่มีผู้ ใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที!ประชุมฯ พิจารณาลงคะแนนเสียง 

ในระเบียบวาระนี (        
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เลขาฯที!ประชมุฯ ได้ชี (แจงเพิ!มเติมวา่ เพื!อให้เป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลที!ดี ในวาระนี (จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเลอืกตั (ง
กรรมการเป็นรายบคุคล ในบตัรลงคะแนนเสยีงที!ได้แจกไปแล้วทั (งที! เห็นด้วย  / ไมเ่ห็นด้วย / งดออกเสยีง บริษัทฯ จะขอเก็บ
บตัรคะแนนเสยีงเลอืกตั (งกรรมการทีละทา่น 

 

               สรุปผลการออกเสียงลงคะแนน 

วาระที  (  พิจารณาและแตง่ตั (งกรรมการที!ต้องออกตามวาระกลบัเข้าดํารงตําแหนง่อีกวาระ 

ในวาระนี (ไมมี่ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ!มขึ (น 

    รวมผู้ ถือหุ้นที!เข้าร่วมประชมุทั (งสิ (น                                  +2& ราย  รวม  $,*+&,1*2,$#) หุ้น     
   (') นายสมใจนกึ เองตระกลู  (กรรมการรายเดิม) : ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ 

มีผู้ ถือหุ้นที! จํานวน (เสยีง) คิดเป็นร้อยละ (%) 
เห็นด้วย $,*%&,%)$,2%% 11.$%%1 

ไมเ่ห็นด้วย %*,'%$,&1' 0.6771 

รวม 3,045,907,318 #**.**** 

งดออกเสยีง 0 - 

บตัรเสยี * - 

                     วาระนี * ผ่าน ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยมากกวา่ 50% ของผู้ ถือหุ้นที มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน (ไมน่ับงดออกเสียง) 

  (") นายอมรศกัดิ0 นพรัมภา (กรรมการรายเดิม) : กรรมการอิสระ 

มีผู้ ถือหุ้นที! จํานวน (เสยีง) คิดเป็นร้อยละ (%) 
เห็นด้วย 3,035,859,318 99.6701 

ไมเ่ห็นด้วย 10,048,000 0.3299 

รวม 3,045,907,318 100.0000 

งดออกเสยีง * - 

บตัรเสยี * - 

                     วาระนี ( ผ่าน ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยมากกวา่ 50% ของผู้ ถือหุ้นที!มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน (ไมน่บังดออกเสียง) 

(3) พลตํารวจเอกพชัรวาท วงษ์สวุรรณ (กรรมการรายเดิม) : กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี ยง 

มีผู้ ถือหุ้นที! จํานวน (เสยีง) คิดเป็นร้อยละ (%) 
เห็นด้วย 2,881,339,425 94.5990 

ไมเ่ห็นด้วย 164,506,393 5.4010 

รวม 3,045,845,818 100.0000 

งดออกเสยีง 61,500 - 

บตัรเสยี * - 

                     วาระนี ( ผ่าน ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยมากกวา่ 50% ของผู้ ถือหุ้นที!มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นบังดออกเสียง) 

 

มติที"ประชุมฯ  ที ประชุมฯ มีมติอนุมติัเลือกตั *งกรรมการ # ท่าน ที ต้องออกตามวาระกลบัเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระ ด้วย
คะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน (ไมน่บังดออกเสยีง) ตามที เสนอดงักลา่วข้างต้น 

 

ต่อจากนั *น หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชัย ซึ งทําหน้าที ประธานในที ประชุมฯ ในวาระที  1 ได้เชิญนายสมใจนึก เองตระกูล 

เข้าทําหน้าที ประธานในที ประชมุฯ ตอ่ไป 
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วาระที" 10 พิจารณาอนุมัติแต่งตั 0งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที"ครบวาระและไม่ประสงค์กลับเข้าดาํรงตาํแหน่ง 

หมายเหต ุ: ประวติัของกรรมการเข้าใหมมี่รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารประกอบระเบียบวาระที  '( 

นาย สมใจนกึ ประธานในที ประชมุฯ เชิญหมอ่มราชวงศ์บวรฉตัร ฉตัรชยั ประธานคณะกรรมการสรรหา ดงัตอ่ไปนี * 
หลักการและเหตุผล 

เพื อให้เป็นไปตามองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทตามหลกัเกณฑ์ของสํานกังาน ก.ล.ต. ซึ งกําหนดให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบต้องมีสมาชิก อย่างน้อย # คน (โดยต้องเป็นกรรมการอิสระ) และเนื องจากนายชยัวฒัน์ พงศ์พิศิษฎ์สกุล ซึ งเป็น 
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ (เป็นกรรมการที มีความรู้ด้านบญัชี) ซึ งจะครบวาระในปีนี * และไม่ประสงค์จะกลบัเข้า
ดํารงตําแหนง่กรรมการเนื องจากอายมุากขึ *น สง่ผลให้กรรมการตรวจสอบของบริษัทวา่งลง ' ตําแหนง่ 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท  
คณะกรรมการบริษัทฯ ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา จึงขอเสนอต่อที ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั *งกรรมการเข้าใหม่ 
คือ นายสมภพ กีระสนุทรพงษ์ (“นายสมภพฯ”) เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ (เป็นกรรมการที มี
ความรู้ด้านบญัชี) /กรรมการสรรหา / กรรมการบรรษัทภิบาล / กรรมการกําหนดค่าตอบแทน แทนตําแหน่งที ว่างลง โดยผ่าน
กระบวนการกลั นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบติัที เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ  และเป็นบุคคลที มี
ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์อนัจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทและผู้ ถือหุ้น มีความรู้ด้าน
บัญชี และมีความเป็นอิสระในการให้ความเห็นและมีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระที บริษัทกําหนดไว้เท่ากับที 
คณะกรรมการกากบัตลาดทนุกําหนดในเรื องของการถือหุ้น  
ต่อจากนั *น เลขาฯ แสดงประวติัของนายสมภพฯ คุณสมบติัการเป็นกรรมการอิสระ และหลกัเกณฑ์การสรรหา(ตามรายละเอียด 

ปรากฏตาม เอกสารประกอบระเบียบวาระที  10) 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถาม และไมมี่ผู้ใดสอบถาม จึงขอให้ที ประชมุฯ พิจารณาลงคะแนนเสยีงในระเบียบวาระนี *    
   สรุปผลการออกเสียงลงคะแนน 

   วาระที" 10  พิจารณาอนมุติัแตง่ตั *งกรรมการเข้าใหมแ่ทนกรรมการที ครบวาระและไมป่ระสงค์กลบัเข้าดํารงตําแหนง่ 

    ในวาระนี *ไมมี่ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ มขึ *น 

  รวมผู้ ถือหุ้นที เข้าร่วมประชมุทั *งสิ *น                                  $+) ราย  รวม  #,($),1(+,#'% หุ้น     
นายสมภพ กีระสนุทรพงษ์ (กรรมการรายใหม)่ : เสนอเข้าดํารงตาํแหนง่กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ   
(เป็นกรรมการที มีความรู้ด้านบญัชี) /กรรมการสรรหา / กรรมการบรรษัทภิบาล / กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 

มีผู้ ถือหุ้นที! จํานวน (เสยีง) คิดเป็นร้อยละ (%) 
เห็นด้วย $,*+#,222,+#) 11.)'++ 

ไมเ่ห็นด้วย +,#%1,1** 0.1356 

รวม 3,045,907,318 #**.**** 

งดออกเสยีง * - 

บตัรเสยี * - 

                     วาระนี * ผ่าน ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยมากกวา่ 50% ของผู้ ถือหุ้นที มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน (ไมน่ับงดออกเสียง) 

มติที"ประชุมฯ  ที ประชมุฯ มีมติอนมุติัแตง่ตั *ง นายสมภพ กีระสนุทรพงษ์ (กรรมการรายใหม)่ : เสนอเข้าดํารงตําแหนง่
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ   (เป็นกรรมการที มีความรู้ด้านบญัชี) /กรรมการสรรหา / กรรมการบรรษัทภิบาล / 
กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน (ไมน่บังดออกเสยีง) 
ตามที เสนอดงักลา่วข้างต้น 
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วาระที" 11 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั 0งผู้สอบบัญชีสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจําปี 2563 และกําหนด 

ค่าสอบบัญชีประจาํปี 2563 

หมายเหต ุ:  รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารประกอบระเบียบวาระที  11 ของหนงัสอืเชิญประชมุ 

 

ประธานฯ เชิญพลอากาศเอกชยันนัท์ ธรรมสจุริต กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชี *แจงรายละเอียด ดงันี * 
นโยบายการคดัเลอืกผู้สอบบญัชี :  
§ มาตรา 120 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 กําหนดให้ที!ประชุมผู้ ถือหุ้นแต่งตั (งผู้สอบบญัชีและ

กําหนดคา่สอบบญัชีทกุปี 

§ หลกัเกณฑ์ในการพิจารณาผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่ตอบแทน : ที!ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ทําหน้าที!พิจารณา

คดัเลือกผู้สอบบญัชี โดยพิจารณาถึงความโปร่งใส และหลกัการกํากบักิจการที!ดี รวมถึงผลการปฏิบติังานของผู้สอบบญัชี 

ปีที!ผ่านมา โดยคํานึงถึงชื!อเสียงความน่าเชื!อถือ ความสามารถในการให้บริการตรวจสอบและการให้คํารับรอง  

งบการเงินได้ทนัเวลาสมํ!าเสมอแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบให้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื!อพิจารณา

และเสนอตอ่ที!ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 

§ คณะกรรมการบริษัทโดยผ่านการพิจารณาและเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้

แตง่ตั (งผู้สอบบญัชีรับอนญุาตจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั เพื!อเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ 

และบริษัทยอ่ย  

เลขาฯ ที!ประชมุฯ ชี (แจงรายละเอียดเพิ!มเติมดงันี ( 
• คณะกรรมการบริษัท (โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ) เห็นควรเสนอแต่งตั (งผู้ สอบบัญชีจาก 

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั เป็นผู้ สอบบญัชีของบริษัทฯ สําหรับปี %&'$ และกําหนดค่าสอบ
บญัชีรวมจํานวน 2,427,600.- บาท และคา่ใช้จ่ายอื!นๆ ที!เกี!ยวข้องไม่เกิน 2% ของค่าสอบบญัชีทั (งกลุม่ และค่าบริการ
อื!นๆ (Non-Audit fee) ได้แก่การตรวจ BOI ฉบบัละ 50,000.-บาท  

• เสนอตอ่ที!ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพื!ออนมุติั ทั (งนี ( ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตดงัตอ่ไปนี (เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ 

- นางสาวอมรรัตน์ เพิ!มพนูวฒันาสขุ   ทะเบียนเลขที! +&11  
(เป็นผู้สอบบญัชีบริษัทฯ 4 ปี ได้แก่ ปี 2559 และ ปี %&'% ) และ /หรือ 

- นายบญุเรือง เลศิวิเศษวิทย์           ทะเบียนเลขที!'&&%และ/หรือ 

- นายพงทวี รัตนะโกเศศ                  ทะเบียนเลขที! 221& 

• ผู้สอบบญัชีทกุคนดงักลา่วข้างต้นมีคณุสมบติัที!จะทําหน้าที!ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน ของบริษัทจด

ทะเบียน และไม่มีความสมัพันธ์ หรือผลประโยชน์ที!เกี!ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัท ฯ กับ

ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือเป็นผู้ ที!เกี!ยวข้องหรือญาติสนิทของบคุคลดงักลา่ว  

• ในกรณีที!ผู้สอบบญัชีดงักลา่วข้างต้นไมส่ามารถปฏิบติัหน้าที!ได้ ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั 

จดัหาผู้สอบบญัชีรับอนญุาตอื!นของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั ทําหน้าที!ตรวจสอบบญัชี และ

แสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบญัชีดงักลา่วได้ 
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§ กําหนดคา่สอบบญัชีประจําปี %&'$ และคา่ใช้จ่ายอื!นตามที!เกิดขึ (นจริงของบริษัทฯ ดงันี (

 

§ ทั (งนี ( ไมร่วมคา่ใช้จ่ายอื!น ๆ เช่น ค่าเอกสาร/สิ!งพิมพ์ คา่ติดตอ่สื!อสาร คา่เดินทาง เป็นต้น ซึ!งเรียกเก็บตามจริงไมเ่กินร้อยละ 

2 ของคา่ธรรมเนียมบริการงานสอบบญัชีทั (งกลุม่ 

§ นอกจากนี ( บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด ได้รับการคดัเลือกเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทย่อยภายใน 

ประเทศ สําหรับปี 2563 จํานวน 34 บริษัท โดยมีค่าสอบบญัชีจํานวน 8,368,585.- บาท ทั (งนี (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื!น ๆ เช่น  

ค่าเอกสาร/สิ!งพิมพ์ ค่าติดต่อสื!อสาร ค่าเดินทาง เป็นต้น ซึ!งเรียกเก็บตามจริงไม่เกินร้อยละ 2 ของค่าธรรมเนียมบริการ

งานสอบบญัชีทั (งกลุม่ และคา่บริการอื!น ๆ (Non - audit fee) ได้แก่ การตรวจรับรอง BOI ฉบบัละ 50,000.- บาท โดยไม่รวม

ของบริษัทย่อยและ บริษัทร่วมในต่างประเทศ 10 บริษัท เนื!องจากผู้สอบบญัชีของบริษัทย่อยที!จดัตั (งและจดทะเบียนใน

ตา่งประเทศมีผู้สอบบญัชีจากบริษัทสอบบญัชีอื!น คณะกรรมการบริษัท จะดแูลและติดตามให้สามารถจดัทํางบการเงินได้

ทนัตามระยะเวลาที!กฎหมายและกฎระเบียบที!เกี!ยวข้องกําหนด 

§ มอบอํานาจให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้ แต่งตั (งผู้ สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีสําหรับการสอบทานงบการเงินและ

ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทยอ่ย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า ที!เกิดขึ (นระหวา่งปี 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถาม และไม่มีผู้ ถือหุ้นซกัถาม จึงขอให้ที ประชุมฯ พิจารณาลงคะแนนเสียงในระเบียบ
วาระนี *       

สรุปผลการออกเสียงลงคะแนน 

วาระที  )) พิจารณาแตง่ตั (งผู้สอบบญัชี และกําหนดคา่สอบบญัชี สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจําปี %&'$ 

ในวาระนี *มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ มขึ *น    ' ราย  รวม                   100 หุ้น 

รวมผู้ ถือหุ้นที เข้าร่วมประชมุทั *งสิ *น                           $+& ราย รวม        3,045,907,418 หุ้น  

มีผู้ ถือหุ้นที! จํานวน (เสยีง) คิดเป็นร้อยละ (%) 
เห็นด้วย 3,045,907,418 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 

รวม 3,045,907,418 100.0000 

งดออกเสยีง * - 

บตัรเสยี * - 

                     วาระนี ( ผ่าน ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยมากกวา่ 50% ของผู้ ถือหุ้นที!มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน (ไมน่บังดออกเสียง) 
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มติที!ประชมุฯ : ที!ประชมุฯ อนมุติัแตง่ตั (ง บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และ
บริษัทยอ่ย สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีปี 2563 โดยกําหนด คา่สอบบญัชีสาํหรับปี %&'$ ตามที!เสนอข้างต้น และมอบอํานาจ
ให้ฝ่ายจดัการเป็นผู้แตง่ตั (งผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่สอบบญัชีสาํหรับการสอบทานงบการเงินและตรวจสอบงบการเงินของ
บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า ที!เกิดขึ (นระหวา่งปี ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที!มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน (ไมน่บังดออกเสยีง) ตามที!กลา่วข้างต้น 

 

ประธานฯ แจ้งตอ่ที!ประชมุฯ วา่ ได้พิจารณาวาระตา่งๆ ตามระเบียบการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี %&'$ ครบถ้วนแล้ว 

 

ในลาํดบัถดัไป ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามเพิ!มเติมอื!นๆ  
 

เมื อไมมี่ผู้ ถือหุ้นซกัถามเพิ มเติม ประธานฯ กลา่วขอบคณุผู้เข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 ทกุทา่น และกลา่วปิด
ประชมุ ณ เวลา 15.17 น. 

 

 

 

ลงชื อ____________________________ประธานที ประชมุฯ 

           (นายสมใจนกึ เองตระกลู) 
         ประธานคณะกรรมการบริษัท 

 

 

ลงชื อ ___________________________ บนัทกึรายงานการประชมุ 

          (นางสาวเยาวลกัษณ์ พกุพิกลุ) 
               เลขานกุารบริษัท 




