บมจ. พลังงานบร�สุทธิ์

หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2562
บร�ษัท พลังงานบร�สุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น.

ณ หองประชุมว�ภาวดี บอลรูม
โรงแรมเซ็นทารา แกรนด แอท เซ็นทรัล พลาซา ลาดพราว กรุงเทพฯ
เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
บร�ษัท พลังงานบร�สุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

89 อาคารเอไอเอ แคปปตอล เซ็นเตอร ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท 02-248-2488-92, 02-002-3667-9 แฟกซ 02-248-2493 ทะเบียนเลขที่ 0107551000061

บริษทั พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)
Energy Absolute Public Company Limited
89 อาคารเอไอเอ แคปปิ ตอล เซ็นเตอร์ ชั้น16 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/2562
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
เรื่ อง ขอเรี ยนเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562
เรี ยน ท่านผู้ถือหุ้น บริ ษัท พลังงานบริ สทุ ธิ์ จากัด (มหาชน)
สิง่ ที่แนบมาด้ วย
1. สาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 1)
2. รายงานประจาปี ของคณะกรรมการบริ ษัท 2561 พร้ อมงบการเงินแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จ ประจาปี 2561 ในรูปของรหัสคิวอาร์ (QR Code) (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 2 และ 3)
3. รายละเอียดการยกเลิกการออกหุ้นกู้วงเงิน 20,000 ล้ านบาท ซึ่งได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2561 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4)
4. รายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นกู้ (ใหม่) ในวงเงินไม่เกิน 15,000 ล้ านบาท
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5)
5. รายละเอียดการจ่ายเงินปั นผล (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 6)
6. ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระและถูกเสนอเพื่อให้ กลับเข้ าดารงตาแหน่ง และนิยามกรรมการอิสระ
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 8)
7. รายละเอียดของผู้สอบบัญชีที่ได้ รับการเสนอชื่อแต่งตังส
้ าหรับปี 2562
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 9)
8. ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
9. ข้ อปฏิบตั ิและขันตอนการเข้
้
าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562
10. ข้ อมูลกรรมการอิสระของบริ ษัทฯ สาหรับเป็ นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
11. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค. (สิง่ ที่แนบมาด้ วย 11.1, 11.2, 11.3 ตามลาดับ)
12. แผนที่สถานที่จดั ประชุม
ด้ วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริ ษัท พลังงานบริ สทุ ธิ์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ครัง้ ที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
ได้ มีมติให้ เรี ยกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องประชุมวิภาวดี
บอลรู ม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้ าว กรุ งเทพฯ เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ
10900 เพื่อพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี ้

หน้ า 1

บริษทั พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)
Energy Absolute Public Company Limited
89 อาคารเอไอเอ แคปปิ ตอล เซ็นเตอร์ ชั้น16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-248-2488-92, 02-002-3667-9 แฟกซ์ 02-248-2493 ทะเบียนเลขที่ 0107551000061

วาระที่ 1

เพื่อพิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561

ข้ อเท็จจริงและเหตุผล :
 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ของบริ ษัทฯ ได้ ถก
ู จัดขึ ้นในวันที่ 27 เมษายน 2561 และบริ ษัทฯ ได้ บนั ทึกจัดทา
รายงานการประชุมส่งให้ กระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่ก ฎหมายกาหนด สาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
2561 ได้ แนบมาพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมเป็ น เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 1
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :
 เห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบวาระที่ 1
การลงมติ :
 วาระนี ้จะต้ องผ่านมติอนุมต
ั ิด้วยเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 2

เพื่อรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทสาหรับปี 2561 และรายงานประจาปี 2561 ของบริษัทฯ

ข้ อเท็จจริงและเหตุผล :
 สรุ ปผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ในรอบปี บญ
ั ชี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา รายละเอียด
ผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ปรากฏในรายงานประจาปี ซึง่ มาในรูปแบบของรหัสคิวอาร์ (QR Code) พร้ อมกับ
หนังสือเชิญประชุมเป็ น เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 2
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :
 เห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น รั บทราบรายงานของคณะกรรมการบริ ษั ทสาหรั บปี 2561 และรายงานประจาปี 2561
ของบริ ษัทฯ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 2
การลงมติ :
 วาระนี ้เป็ นวาระเพื่อทราบ ดังนัน้ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง
วาระที่ 3

เพื่อพิจารณาและอนุ มัติงบการเงินสาหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่ านการตรวจสอบจาก
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ ว

ข้ อเท็จจริงและเหตุผล :
 มาตรา 112 และ 113 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม พ.ศ. 2551)
ก าหนดให้
คณะกรรมการบริ ษัทฯ ต้ องจัดให้ มีการทางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุน ณ วันสิ ้นสุดของรอบปี บญ
ั ชีของบริ ษัท เสนอต่อที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจาปี เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
 คณะกรรมการบริ ษัท (โดยการเสนอและสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ) ได้ อนุมต
ั ิงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และ
บัญชีกาไรขาดทุน ที่ผ้ สู อบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบแล้ ว สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้
แสดงความเห็นไว้ ในรายงานของผู้สอบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไข รายละเอียดของงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และบัญชีกาไร
ขาดทุน ที่ตรวจสอบแล้ ว สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ปรากฏในรายงานประจาปี 2561 ซึง่ ส่งมาในรูปแบบของรหัสคิว
อาร์ (QR Code) ได้ แนบมาพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมเป็ น เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 3

หน้ า 2

บริษทั พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)
Energy Absolute Public Company Limited
89 อาคารเอไอเอ แคปปิ ตอล เซ็นเตอร์ ชั้น16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-248-2488-92, 02-002-3667-9 แฟกซ์ 02-248-2493 ทะเบียนเลขที่ 0107551000061

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :
 เห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมต
ั ิงบการเงินของบริ ษัทฯ สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่าน
การตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจาปี 2561 ซึง่ ส่งมาในรูปแบบของรหัสคิว
อาร์ โค้ ด (QR Code) ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 3
การลงมติ:
 วาระนี ้จะต้ องผ่านมติอนุมต
ั ิด้วยเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 4

พิจารณายกเลิกการออกหุ้นกู้วงเงิน 20,000 ล้ านบาท ซึ่งได้ รับการอนุ มัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2561

ข้ อเท็จจริงและเหตุผล :

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ได้ มีมติให้ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน
20,000 ล้ านบาท เพื่อเตรี ยมความพร้ อมเป็ นเงินลงทุนของโครงการต่าง ๆ ตามที่จาเป็ น ได้ แก่ การ Refinancing Supplier
Credit โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ที่จงั หวัดชัยภูมิ, การใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริ ษัทฯ สาหรับลงทุนในโครงการต่าง ๆ
รวมทังการเข้
้
าซื ้อหุ้นเพิ่มในบริ ษัท Amita Technologies Inc. ในไต้ หวัน รวมถึง Projects อื่น ๆ ที่อยู่ระหว่างการศึกษา
ความเป็ นไปได้ ของโครงการ
 เนื่องจากบริ ษัทฯ ได้ ดาเนินการปรับโครงสร้ างหนี ้ด้ วยวิธีอื่น ทาให้ ไม่ต้องออกหุ้นกู้ตามที่ได้ รั บอนุมต
ั ิจากผู้ถือหุ้น
 คณะกรรมการก ากับหลัก ทรั พ ย์ และตลาดหลัก ทรั พ ย์ (ก.ล.ต.) ก าหนดหลัก เกณฑ์ วิ ธีก าร เงื่ อ นไข ในการยื่ น ค าขอออก
หุ้นกู้ โดยกาหนดต้ องยื่นคาขอภายใน 1 ปี นับจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตั ิ
รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 4
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :
 เห็นควรเสนอให้ ที่ ประชุม ผู้ถื อหุ้นพิจ ารณาอนุม ต
ั ิยกเลิกการออกหุ้นกู้วงเงิน 20,000 ล้ านบาท ซึ่งได้ รับการอนุมตั ิจากที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561
การลงมติ :
 วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมต
ั ิด้วยเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน

หน้ า 3

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

วาระที่ 5

พิจารณาและอนุมตั ิการออกและเสนอขายหุน้ กู้ (ใหม่) วงเงินไม่เกิน 15,000 ล้านบาท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :
 เนื่องจากใน ปี 2562 บริษัทฯ วางแผนงานในการลงทุน Projects ต่าง ๆ เช่น โครงการ New Biodiesel, การเข้าซื้อหุ้นเพิ่มใน
บริษัท Amita Technologies Inc., โครงการ Charging Station, การพัฒนาโครงการ EV รวมไปถึง Projects อื่น ๆ ที่อยู่ระหว่าง
การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ โดยที่โครงการเหล่านี้ บริษัทฯ จาเป็นจะต้องลงเงินในส่วนของทุน (Equity)
 เพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับการออกหุ้นกู้ใหม่ เพื่อที่จะ Refinance หุ้นกู้ชุดเดิมที่ออกในปี 2559 จานวน 8,000 ล้านบาท
ดังนั้นจึงขอเสนอการออกหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 15,000 ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 5
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :
 ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ พิ จ ารณาการออกหุ้ น กู้ แ ล้ ว เห็ น ว่ า เป็ น แนวทางที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ การสนั บ สนุ น
การดาเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ และเพื่อเตรียมความพร้อมเป็นเงินลงทุนของโครงการต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยสร้างผลตอบแทนให้กับ
บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นต่อไป ดังนั้น จึงเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ตาม
รายละเอียดที่ได้แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญปะชุมเป็นเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 5
การลงมติ :
 วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ งมาประชุ มและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 6

เพื่อพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกาไรสุทธิสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2561 และการจ่าย
เงินปันผลประจาปี 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :
 บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ากว่าร้อยละ 30 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหักเงิน สารองต่าง ๆ ทุกประเภท
ที่ได้กาหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามที่กฎหมายกาหนด ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลง
โดยขึ้นอยู่กับงบกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไข และข้อกาหนดในสัญญาต่าง ๆ ที่บริษัทฯ ผูกพันอยู่ รวมทั้งข้อจากัด
ทางกฎหมาย ความจาเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 6
 ตารางดังต่อไปนี้แสดงข้อมูลเปรียบเทียบกาไรสุทธิและอัตราการจ่ายเงินปันผลของปีที่ผ่านมา
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล
จากงบการเงินเฉพาะกิจการ
1. กาไรสุทธิ (ล้านบาท)
2. กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท : หุ้น)
3. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลที่จ่ายต่อกาไรสุทธิ (ร้อยละ)
4. เงินปันผลจ่ายประจาปีต่อหุ้น (บาท : หุ้นสามัญ)
5. จานวนเงินปันผลที่จา่ ยเป็นเงิน (ล้านบาท)

ปี 2561
(ปีทเี่ สนอ)
3,486.30
0.93
26.75
0.25
932.50

หน้า 4

ปี 2560

ปี 2559

4,015.35
1.08
18.58
0.20
746.00

2,103.37
0.56
26.60
0.15
559.00

ปี 2558
(ปรับปรุง)
2,297.97
0.62
16.23
0.10
373.00

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

ความเห็นคณะกรรมการบริษทั :
 เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ
้ ือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไรสุทธิ ดังนี้
(1) บริษัทฯ มีทุนสารองตามกฎหมาย เป็นจานวนไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกาหนดแล้ว จึงไม่ ต้ องสารองตามกฎหมาย
ดังกล่าวเพิ่มอีก
(2) บริษัทฯ อยู่ในช่วงการดาเนินงานให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ คณะกรรมการบริษัท จึงเสนอจ่ายเงินปันผลประจาปี 2561
โดยจัดสรรเป็นเงินปันผลในอัตราร้อยละ 0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางค์) ต่อหุ้นสามัญ รวมเป็นเงิน 932,500,000.- บาท
(เก้าร้อยสามสิบสองล้านห้าแสนบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 26.75 ของกาไรสุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ) โดยจ่ายจาก
กาไรสะสมของกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
หมายเหตุ : อัตราจ่ายเงินปันผลประจาปี 2561 ไม่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินผล ด้วยเหตุผลตามที่อธิบายในความเห็น
ของคณะกรรมการบริษัท ข้อ (2) ข้างต้น
(3) คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ กาหนดให้วันที่ 13 มีนาคม 2562 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อเข้าร่วม
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 รวมทั้งมีสิทธิรับเงินปันผลประจาปี 2561 และกาหนดจ่ายเงินปันผลประจา
ปี 2561 ดังกล่าวจะดาเนินการภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระที่ 6
หมายเหตุ : สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว ยังไม่มีความแน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจา
ปี 2562
การลงมติ :
 วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 7

เพื่อพิจารณาและอนุมัติกาหนดค่าตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :
 มาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) และข้อ 23 ของข้อบังคับบริษัทฯ
การจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยอาจกาหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจานวนแน่นอนหรือวางเป็น
หลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกาหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น
ก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบบริษัทฯ
หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการพิจารณาและกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ งคณะกรรมการกาหนดค่า ตอบแทนเพื่อทาหน้า ที่กาหนดนโยบาย รูปแบบ และหลักเกณฑ์
การจ่ า ยค่ า ตอบแทนกรรมการบริ ษั ท คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย รวมทั้ ง บุ ค คลซึ่ ง คณะกรรมการบริ ษั ท มอบหมาย เพื่ อ เสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งกาหนดค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
 คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน พิจารณาผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ พิจารณา
ผลการดาเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และแนวปฏิบัติของบริษัทอื่ นที่มีขนาดและอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ทั้งนี้
หลักเกณฑ์ กรอบการกาหนดค่าตอบแทน แนวทางพิจารณาและดาเนินการมีดังนี้
(1) ค่ า ตอบแทนกรรมการบริ ษั ท ก าหนดเป็ น ค่ า ตอบแทนรายเดื อ น เนื่ อ งจากคณะกรรมการมี ภ าระหน้ า ที่ แ ละ
ความรับผิดชอบต่อบริษัทตลอดระยะเวลาของการดารงตาแหน่ง
(2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย กาหนดเป็นเบี้ยประชุม โดยจ่ายเฉพาะกรรมการชุดย่อยที่เข้าร่วมประชุม
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บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)
Energy Absolute Public Company Limited
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(3) วงเงินรางวัล (โบนัส) ประจาปีสาหรับกรรมการบริษัท จะอ้างอิงผลประกอบการของบริษัท โดยคณะกรรมการจะทาการ
ประเมินตนเองทั้งรายบุคคล และรายคณะ เพื่อวัดผลการปฏิบัติงานในแต่ละปี
 ความเห็นคณะกรรมการกาหนดค่า ตอบแทน เห็ นควรให้อัตราค่า ตอบแทนสาหรับปี 2562 ในอัตรา เดียวกับปีที่ผ่า นมา
ต่อคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ค่าตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2562 (ปีที่เสนอ) เปรียบเทียบกับปี 2561 (ปีทีผ่านมา) มีดังนี้






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

- คณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน
- คณะกรรมการสรรหา
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- คณะกรรมการบรรษัทภิบาล


สิทธิประโยชน์ / ผลประโยชน์อื่น ๆ
(ไม่รวมสิทธิประโยชน์ / ผลประโยชน์ทไี่ ด้รับ
ตามข้อบังคับบริษัทฯ)

เสนอสาหรับปี 2562

ปี 2561

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

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

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

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

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

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

ไม่มี

ไม่มี
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ความเห็นคณะกรรมการบริษทั :
 คณะกรรมการบริษัท (โดยผ่า นการพิจารณาและเสนอจากคณะกรรมการกาหนดค่า ตอบแทน) พิจารณาแล้ว เห็นควรให้
เสนอค่าตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2562 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น
การลงมติ :
 วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
วาระที่ 8

เพื่อพิจารณาและเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดารงตาแหน่งอีกวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :
 มาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) และข้อบังคับบริษัท ข้อ 17 และ 18
กาหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตาแหน่งจานวน 1 ใน 3 ของกรรมการในขณะนั้น
ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้เคี ยงที่สุดกับสัดส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการ
ซึ่งพ้นจากตาแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ารับตาแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะออกจากตาแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลัง
จดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับฉลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตาแหน่ง
 ในปีนี้ กรรมการที่ต้องออกตามวาระมีจานวน 4 ท่าน ดังต่อไปนี้
1. พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต
กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ /
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหา /
กรรมการกาหนดค่าตอบแทน / กรรมการบรรษัทภิบาล
2. นายวุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย
กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอานาจลงนาม) / กรรมการบริหาร /
กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชัย
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการสรรหา /
กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกาหนดค่าตอบแทน /
กรรมการบรรษัทภิบาล
4. นายสมโภชน์ อาหุนัย
กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอานาจลงนาม) / ประธานคณะกรรมการบริหาร /
กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะมาดารงตาแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ
 คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา เพื่อทาหน้าที่กาหนดนโยบายการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง
รวมทั้งสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่ทรงคุณวุฒิที่มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณสมบัติเหมาะสมที่ควรได้รับการแต่งตั้ง
เป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร แล้วแต่กรณี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
 ในช่ว งระหว่า งวันที่ 2 ตุลาคม 2561 – 15 มกราคม 2562 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมตามหลัก เกณฑ์ที่ กาหนด เพื่อ รับการคัดเลือ กเข้ าเป็น กรรมการบริษั ท โดยประกาศผ่ านระบบสื่อ สารของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารั บ
การคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

หน้า 7

บริษทั พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)
Energy Absolute Public Company Limited
89 อาคารเอไอเอ แคปปิ ตอล เซ็นเตอร์ ชั้น16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-248-2488-92, 02-002-3667-9 แฟกซ์ 02-248-2493 ทะเบียนเลขที่ 0107551000061

ความเห็นกรรมการสรรหา : คณะกรรมการสรรหาได้ พิจารณากรรมการที่จะต้ องออกตามวาระ 4 ท่าน โดยพิจารณาจาก
คุณสมบัติ ประสบการณ์ และความรู้ ความสามารถ อันจะก่อให้ เกิดประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทแล้ ว เห็นควรเสนอ
แต่งตังกรรมการที
้
่ครบวาระ 4 ท่าน กลับเข้ าดารงตาแหน่งอีกวาระหนึ่ง รายละเอียดประวัติของกรรมการบริ ษัททัง้ 4 ท่าน และ
คุณสมบัติ คานิยามกรรมการอิสระของบริ ษัท ฯ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนกาหนด มีร ายละเอียด
ปรากฏตาม เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 8
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :
 คณะกรรมการบริ ษัท (โดยการเสนอจากคณะกรรมการสรรหา) และไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้ เสียในวาระนี ้ ได้ พิจารณา
คุณสมบัติและประวัติกรรมการตามที่เสนอข้ างต้ น 4 ท่าน เห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็ นผู้มี ความรู้ ความสามารถ มีคุณสมบัติ
เหมาะสม และมีประสบการณ์อนั ก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ การดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ คณะกรรมการบริ ษัท จึงเห็นสมควรเสนอชื่อ
กรรมการรายเดิมดังต่อไปนี ้ เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาเลือกตังเข้
้ าดารงตาแหน่งอีกวาระ


1. พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต

2. นายวุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย
3. หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชัย

4. นายสมโภชน์ อาหุนยั

กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ /
ประธานคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง / กรรมการสรรหา /
กรรมการกาหนดค่าตอบแทน / กรรมการบรรษัทภิบาล
กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอานาจลงนาม) / กรรมการบริ หาร /
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการสรรหา /
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง / กรรมการกาหนดค่าตอบแทน /
กรรมการบรรษัทภิบาล
กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอานาจลงนาม) / ประธานคณะกรรมการบริ หาร /
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง / ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

การลงมติ :
 วาระนี ้จะต้ องผ่านมติอนุมต
ั ิด้วยเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)
Energy Absolute Public Company Limited
89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-248-2488-92, 02-002-3667-9 แฟกซ์ 02-248-2493 ทะเบียนเลขที่ 0107551000061

วาระที่ 9

พิจารณาแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจาปี 2562 และกาหนดค่าสอบบัญชี
ประจาปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :
 มาตรา 120 แห่งพระราชบัญญั ติมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) และข้อบังคับบริษัท 37 กาหนดให้
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปีพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากความโปร่งใส ความมีอิสระ และหลักการกากับดูแล
กิจการที่ดี รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีปีที่ผ่านมา ชื่อเสียง ความน่าเชื่อถือ ความสามารถในการให้บริการตรวจสอบ
และการให้คารับรองงบการเงินได้ทันเวลาสม่าเสมอแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น ว่าในปีที่ผ่านมา ผู้สอบบัญชีจาก
บริ ษั ท ไพร้ ซ วอเตอร์ เ ฮาส์ คู เ ปอร์ ส เอบี เ อเอส จ ากั ด มี ค วามเชี่ ย วชาญในวิ ช าชี พ มี ค วามเป็ น อิ สระ และมี ป ระสบการณ์
ในงานตรวจสอบบัญชีของธุรกิจ สามารถให้คาแนะนาที่เป็นประโยชน์ มีผลงานตรวจสอบที่มีคุณภาพ และส่งมอบงบการเงินได้
รวดเร็ ว มี ม าตรฐานสากล และมี เ ครื อ ข่ า ยการตรวจสอบบั ญ ชี ใ นต่ า งประเทศ เห็ น ควรให้ เ สนอคณะกรรรมการบริ ษั ท
เพื่อพิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2562
ความเห็นคณะกรรมการบริษทั :
คณะกรรมการบริษัท (โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ) เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาดังนี้
 แต่ ง ตั้ ง ผู้ ส อบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าตจาก บริ ษั ท ไพร้ ซ วอเตอร์ เ ฮาส์ คู เ ปอร์ ส เอบี เ อเอส จ ากั ด เป็ น ผู้ ส อบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท ฯ
โดยกาหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทาการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ สาหรับปี 2562 ดังต่อไปนี้
1. นางสาวอมรรัตน์ เพิม่ พูนวัฒนาสุข ทะเบียนเลขที่ 4599
(เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 3 ปี ได้แก่ ปี 2559-2561) และ/หรือ
2. นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์
ทะเบียนเลขที่ 6552 และ/หรือ
3. นางพงทวี รัตนะโกเศศ
ทะเบียนเลขที่ 7795
ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทุกท่านดังกล่าวข้างต้น มีคุณสมบัติที่จะทาหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ฯ และ
บริษัทย่อยของบริษัท ฯ ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ
ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารประกอบ
ระเบียบวาระที่ 9
ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติห น้าที่ได้ให้ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด จัดหา
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด ทาหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็น
ต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้
 โดยกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2562 และค่าใช้จ่ายอื่นตามที่เกิดขึ้นจริงของบริษัทฯ ดังนี้
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ปี 2562 (ปีที่เสนอ)
ปี 2561
เพิ่มขึน้ (ลดลง)
ค่าสอบบัญชี (Audit fee) : บริษทั ฯ
2,327,600
2,327,600
(งบการเงินระหว่างกาลและสาหรับปี)
ค่าบริการอื่น (Non – audit fee)
50,000 บาท/ฉบับ
50,000 บาท/ฉบับ
- ค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของ
บัตรส่งเสริมการลงทุน
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บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)
Energy Absolute Public Company Limited
89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-248-2488-92, 02-002-3667-9 แฟกซ์ 02-248-2493 ทะเบียนเลขที่ 0107551000061

ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าเอกสาร/สิ่งพิมพ์ ค่าติดต่อสื่อสาร ค่าเดินทาง เป็นต้น ซึ่งเรียกเก็บตามจริงไม่เกินร้อยละ 2
ของค่าธรรมเนียมบริการงานสอบบัญชีทั้งกลุ่ม
นอกจากนี้ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยภายในประเทศ
สาหรับปี 2562 จานวน 30 บริษัท โดยมีค่าสอบบัญชีจานวน 7,552,585.- บาท ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าเอกสาร/
สิ่งพิมพ์ ค่าติดต่อสื่อสาร ค่าเดินทาง เป็นต้น ซึ่งเรียกเก็บตามจริงไม่เกินร้อยละ 2 ของค่าธรรมเนียมบริการงานสอบบัญชีทั้งกลุ่ม
และค่าบริการอื่น ๆ (Non - audit fee) ได้แก่ การตรวจรับรออง BOI ฉบับละ 50,000.- บาท โดยไม่รวมของบริษัทย่อยและบริษัท
ร่วมในต่างประเทศ 5 บริษัท
โดยผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยที่จัดตั้งและจดทะเบียนในต่างประเทศมีผู้สอบบัญชีจากบริษัทสอบบัญชีอื่น คณะกรรมการบริษัท
จะดูแลและติดตามให้สามารถจัดทางบการเงินได้ทันตามระยะเวลาที่กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกาหนด
 มอบอานาจให้ฝ่า ยจัดการเป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีสาหรับการสอบทานงบการเงินและตรวจสอบ
งบการเงินของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า ที่เกิดขึ้นระหว่างปี
การลงมติ :
 วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติดว
้ ยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
จึงเรียนมาเพื่อเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
ผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดมอบฉันทะตาม
แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง และยื่นต่อบริษัทฯ ก่อนเข้าร่วมประชุม สาหรับผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่ง
แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของ
บริษัทฯ ตามรายละเอียดซึ่งแนบกับหนังสือมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้
อนึ่ง บริษัทฯ กาหนดให้วันที่ 13 มีนาคม 2562 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2562 และมีสิทธิรับเงินปันผลประจาปี 2561 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลจะดาเนินการภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)

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

เอกสารประกอบวาระที่ 1
สาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561
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เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 2 และ 3
รายงานประจาปี ของคณะกรรมการบริษัท พร้ อมงบแสดงฐานะการเงิน
และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจาปี 2561
(รายการนี ้บันทึกในรูปแบบการสแกน คิวอาร์ โค้ ด (QR Code))

http://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=EA&date=190425
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เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 4
รายละเอียดการยกเลิกการออกหุน้ กูว้ งเงิน 20,000 ล้านบาท ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2561
ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ได้อนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน
20,000 ล้านบาท เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นเงินลงทุนของโครงการต่าง ๆ ตามที่จาเป็น ได้แก่ การ Refinancing Supplier
Credit โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ที่จังหวัดชัยภูมิ, การใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ สาหรับลงทุนในโครงการต่าง ๆ
รวมทั้งการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มในบริษัท Amita Technologies Inc. ในไต้หวัน รวมถึง Projects อื่น ๆ ที่อยู่ระหว่างการศึกษา
ความเป็นไปได้ของโครงการ เนื่องจากบริษัทฯ ได้ดาเนินการปรับโครงสร้างหนี้ด้วยวิธีอื่น ได้แก่ การ Refinance ด้วยวิธีการแก้ไข
สัญญาเงินกู้ (Amendment Agreement) โดยหลัก ๆ จะเป็นการปลดหลักประกัน ลดดอกเบี้ย และปรับ Principle Repayment
ซึ่งเป็นเงื่อนไขทางสัญญาที่ดีกว่าการออกหุ้นกู้ ทาให้ไม่ต้องออกหุ้นกู้ตามที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการก ากับ หลั ก ทรั พย์ แ ละตลาดหลั ก ทรัพ ย์ (ก.ล.ต.) กาหนดกฎเกณฑ์ วิ ธีก าร เงื่อ นไข ในการยื่ น ขอออกหุ้ น กู้
โดยกาหนดให้ต้องยื่นคาขอภายใน 1 ปี นับจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
คณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการยกเลิกการออกหุ้นกู้วงเงิน 20,000 ล้านบาท ซึ่งได้รับ
อนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561
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เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 5
รายละเอียดการออกและเสนอขายหุน้ กู้ (ใหม่) ในวงเงินไม่เกิน 15,000 ล้านบาท




เนื่องจากใน ปี 2562 บริษัทฯ วางแผนงานในการลงทุน Projects ต่าง ๆ เช่น โครงการ New Biodiesel, การเข้าซื้อหุ้นเพิ่มใน
บริษัท Amita Technologies Inc., โครงการ Charging Station, การพัฒนาโครงการ EV รวมไปถึง Projects อื่น ๆ ที่อยู่
ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ โดยที่โครงการเหล่านี้ บริษัทฯ จาเป็นจะต้องลงเงินในส่วนของทุน (Equity) ซึ่ง
Internal Cash Flow ของบริษัทฯ เองนั้น อาจจะไม่เพียงพอ
เพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับการออกหุ้นกู้ใหม่ เพื่อที่จะ Refinance หุ้นกู้ชุดเดิมที่ออกในปี 2559 จานวน 8,000 ล้านบาท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ได้พิจารณาการออกหุ้นกู้แล้วเห็นว่า เป็นแนวทาง
ที่เป็นประโยชน์ต่อการสนับสนุนการดาเนินงานของกลุ่มบริษัท ซึ่งจะช่วยสร้างผลตอบแทนให้กับบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นต่อไป
ดังนั้น จึงให้เสนอต่อผู้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยมีรายละเอียดเบื้องต้น ดังนี้
วัตถุประสงค์
: ชาระคืนเงินกู้เดิมของบริษทั ฯ และใช้ในการดาเนินงานหรือเป็นเงินทุนและสนับสนุนการดาเนินงาน
ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ
ชนิด
: หุ้นกู้ทุกประเภทและทุกรูปแบบ (มีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกัน) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม
ของสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
สกุลเงิน
: เงินบาทและ/หรือเงินสกุลต่างประเทศ โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกและเสนอขาย
หุ้นกู้ในแต่ละคราว
มูลค่ารวมของหุ้นกู้
: ไม่เกิน 15,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในจานวนที่เทียบเท่า
ทั้งนี้ บริษั ทฯ สามารถออกและเสนอขายขายหุ้นกู้ เพิ่ม เติม และ/หรื อ ออกและเสนอขายหุ้น กู้
เพื่ อ ทดแทนหุ้ น กู้ เ ดิ ม ที่ มี ก ารไถ่ ถ อนไปแล้ ว ได้ ภายในวงเงิ น ดั ง กล่ า ว โดยหุ้ น กู้ ที่ บ ริ ษั ท ฯ
ออกจาหน่ายแล้วในขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจานวนเงินไม่เกินวงเงินดังกล่าว
อายุ
: ไม่เกิน 10 ปีนับตั้งแต่ออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว
การเสนอขาย
: เสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียวหรือหลายคราว และ/หรือเป็นโครงการ และ/หรือในลักษณะหมุนเวียน
(revolving) ให้แก่ประชาชนทั่ว ไปและ/หรือให้แก่นักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงและหรือ/ผู้ลงทุน
สถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกัน ตามประกาศคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และ/หรือสานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่
ออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้น
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อัตราดอกเบี้ย

การไถ่ถอนก่อนกาหนด
ตลาดรอง
อานาจกาหนด
รายละเอียดอื่น ๆ

: ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้หรือตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ได้
ออกในคราวนั้น ทั้งนี้ให้อยู่ภายใต้ข้อบังคับของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสานักงาน
ก.ล.ต. และ/หรือประกาศหรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ออกและเสนอ
ขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
: ผู้ถื อ หุ้ น อาจมี ห รื อ ไม่ มี สิท ธิ ข อไถ่ ถ อนหุ้ น กู้ คื น ก่ อ นก าหนด บริ ษั ท ฯ มี ห รื อไม่ มี สิท ธิ ข อไถ่ ถ อน
ทั้งนี้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว
: บริษัทฯ อาจจดทะเบียนหุ้นกู้กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือตลาดรองอื่นใดตามความ
เหมาะสม
: ให้คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบอานาจให้ลงนาม มีอานาจ ดังนี้
1. ก าหนดรายละเอี ย ดต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ หุ้ น กู้ รวมถึ ง ประเภท ชื่ อ อั ต ราดอกเบี้ ย
อายุก ารไถ่ ถอน การแต่ง ตั้ง ผู้แ ทนผู้ถื อหุ้ นกู้ ตลอดจนกาหนดรายละเอี ยดที่เ กี่ย วข้ องกั บ
การเสนอขาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดราคา วิธีการ และระยะเวลาเสนอขายและจัดสรร
2. แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือสถาบันการจัดอันดับ
ความน่าเชื่อของผู้ออกหลักทรัพย์และ/หรือหลักทรัพย์ และ/หรือบุคคลอื่นใด ในกรณีที่จะต้อง
มีการแต่งตั้งตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือในกรณีอื่นใดตามที่เห็นควร
3. นาหุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (The Thai Bond Market
Association) หรือตลาดรองอื่นได้ตามความเหมาะสม ตลอดจนให้มีอานาจดาเนินการ
ขออนุญาตเปิดเผยข้อมูลและดาเนินการอื่นใดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. ติดต่อ เจรจา เข้าทา ลงนาม แก้ไข สัญญา และ/หรือเอกสารต่าง ๆ รวมถึงติดต่อ ให้ข้อมูล
ยื่นเอกสาร หลักฐาน กับสานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออก
และเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว ตลอดจนดาเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือจาเป็นได้ทุกประการ
ตามที่เห็นควร
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เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 6
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล
มาตรา 116 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) กาหนดให้บริษัทมหาชนจากัดต้อง
จัดสรรกาไรสุทธิประจาปีส่วนหนึ่งไว้เ ป็นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกาไรสุทธิประจาปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสม
ยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทมีข้อบังคับหรือกฎหมาย
อื่นกาหนดให้ต้องมีทุนสารองมากกว่านั้น เนื่องจากบริษัทฯ มีทุนสารองตามกฎหมายเป็นจานวนไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกาหนด
จึงไม่ได้จัดสรรสารองตามกฎหมายดังกล่าวเพิ่มอีก
1. นโยบายจ่ายเงินปันผล
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้
และหักเงินสารองต่าง ๆ ทุกประเภท ตามที่ได้กาหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ฯ และตามที่กฎหมายกาหนด ทั้งนี้ การจ่าย
เงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขและข้อกาหนดในสัญญา
ต่าง ๆ ที่บริษัทฯ ผูกพันอยู่ รวมทั้งข้อจากัดทางกฎหมาย ความจาเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต ทั้งนี้ มติของ
คณะกรรมการของบริษัท ฯ ที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนาเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการ
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทฯ มีอานาจอนุมัติให้จ่ ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ และรายงานให้
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
2. อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่ายประจาปี 2561
เนื่องจากบริษัทฯ อยู่ในช่วงของการดาเนินงานให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ คณะกรรมการบริษัท เห็นว่าบริษัทฯ มีความจาเป็น
ในการบริหารจัดการผลกาไรและกระแสเงินสด เพื่อให้สอดคล้องกับความจาเป็นในการใช้เงินตามแผนธุรกิจ ดังนั้น จึงเสนอ
การจ่ายเงินปันผลประจาปี 2561 โดยจัดสรรเป็นเงินปันผลประจาปีในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางค์) ต่อหุ้นสามัญ
รวมเป็นเงิน 932,500,000.- บาท (เก้าร้อยสามสิบสองล้านห้าแสนบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 26.75 ของกาไรสุทธิ (งบการเงิน
เฉพาะกิจการ) โดยจ่ายจากกาไรสะสมของกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
3. กาหนดวันให้สทิ ธิผู้ถือหุ้นและวันจ่ายเงินปันผล (เมือ่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิการจ่ายเงินปันผลประจาปี 2561)
- คณะกรรมการบริษัท กาหนดให้ วันที่ 13 มีนาคม 2562 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อเข้าร่วมประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 รวมทั้งมีสิทธิรับเงินปันผลประจาปี 2561 และ
- กาหนดการจ่ายเงินปันผลประจาปี 2561 ดังกล่าวจะดาเนินการภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
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เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 8
ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระและถูกเสนอให้ กลับเข้ าดารงตาแหน่ งอีกวาระ และนิยามกรรมการอิสระ
พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต
เสนอเลือกตัง้ เป็ น :
กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง / กรรมการสรรหา /
กรรมการกาหนดค่าตอบแทน / กรรมการบรรษัทภิบาล
พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต / สัญชาติไทย / อายุ 68 ปี
 ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการ : 7 สิงหาคม 2555
 จานวนปี ที่ดารงตาแหน่งกรรมการ : 7 ปี ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2562
กรณีที่ได้ รับการเลือกตังกลั
้ บเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระ จานวนปี ของการดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ
จะเป็ น 10 ปี ในการประชุมสามัญถือหุ้น อีก 3 ปี ข้ างหน้ า
ตาแหน่ งปั จจุบัน
 กรรมการอิสระ
 กรรมการสรรหา
 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
 กรรมการกาหนดค่าตอบแทน
 ประธานคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง
 กรรมการบรรษัทภิบาล
การถือหุ้นบริ ษัท (นับรวมหุ้นของคูส่ มรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ/ผู้อื่นที่ถือหุ้นแทน)
 จานวนหุ้น ณ สิ ้นปี 2560 : - ไม่มี  จานวนหุ้น ณ สิ ้นปี 2561 : - ไม่มี  จานวนหุ้นเพิ่มขึ ้น (ลดลง) : - ไม่เปลี่ยนแปลง ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริ หาร : - ไม่มี คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
 ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ บณ
ั ฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ปริ ญญาตรี ศิลปศาสตร์ บณ
ั ฑิต (รัฐศาสตร์ ) มหาวิทยาลัยรามคาแหง
 ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจบัณฑิต (การบริ หารทัว่ ไป) มหาวิทยาลัยรามคาแหง
 ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 ปริ ญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร กองบัญชาการทหารสูงสุด (วปอ.2546)
 ปริ ญญาบัตร โรงเรี ยนเสนาธิการทหารเรื อ สถาบันทหารเรื อขันสู
้ ง
 M. Eng. Asian Institute of Technology (A.I.T)
 D. Eng. (Candidate) Asian Institute of Technology (A.I.T)
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 67/2550 จัดโดยสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
 หลักสูตร Audit Committee Program ครัง้ ที่ 22/2551 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
 หลักสูตร Monitoring of the Quality of Financial Reporting รุ่นที่ 16/2555 จัดโดยสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
 หลักสูตร Drafting, Negotiating & Managing’ Successful Construction Contracts Summit 2015 จัดโดยสถาบันวิจย
ั โอเมก้ าเวิลด์คลาส
 หลักสูตร AC HOT UPDATE เตรี ยมรับ CG ยุคใหม่ก้าวไกลสูค
่ วามยัง่ ยืน จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมป์
 หลักสูตร Forensic Data Analytics: Fighting Fraud with Big Data จัดโดยบริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด
 หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leader (RCL) รุ่นที่ 13/2561 จัดโดยสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
 หลักสูตร เมืองอัจฉริ ยะและศูนย์ข้อมูล จัดโดยสมาคมวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย
 หลักสูตร การควบคุมภายในและบริ หารความเสี่ยง / การบริ หารเพื่อสร้ างมูลค่าเพิ่มและรองรับยุทธศาสตร์ (อบรมภายในบริ ษัทฯ)
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พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต (ต่อ)
ประสบการณ์ทางานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
ชื่อบริษัท-หน่วยงาน / ตาแหน่ง / ช่วงเวลา (พ.ศ.)
ประเภทธุรกิจ
บมจ.พลังงานบริสุทธิ์
 ธุ ร กิ จ ผลิ ต และจ าหน่ า ยน้ ามั น ไบโอดี เ ซล (B100) กลี เ ซอรี น บริ สุ ท ธิ์ และ
 กรรมการอิสระ (2555 – ปัจจุบัน)
ผลิตภัณฑ์พลอยได้
 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (2557 – ปัจจุบัน)
 ธุ ร กิ จ ผลิ ต และจ าหน่ า ยกระแสไฟฟ้ า จากพลั ง งานหมุ น เวี ย น (ผ่ า นกลุ่ ม
(กรรมการตรวจสอบ (2555 – ปัจจุบัน)
บริษัทย่อย)
 ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (2557 – ปัจจุบัน)
 ธุรกิจพัฒนาและผลิตแบตเตอรี่ (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)
 กรรมการสรรหา (2557 – ปัจจุบัน)
 ธุรกิจบริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า และสถานีบ ริการน้ามัน และเชื้อเพลงอื่น ๆ
 กรรมการบรรษัทภิบาล (2558 – ปัจจุบัน)
เพื่อยานยนต์ทุกประเภท รวมถึงกิจการขายปลีกสินค้าในร้านค้าปลีกทั่วไป ร้าน
 กรรมการกาหนดค่าตอบแทน (2559 – ปัจจุบัน)
สะดวกซื้อ และธุรกิจศูนย์การค้า พร้อมการให้บริการด้านโลจิสติก (ผ่านกลุ่ม
บริษัทย่อย)
 ธุรกิจวิจัย และพัฒนา (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)
บมจ.ไฮโดรเท็ค
 รับก่อสร้างและรับบริหารจัดการงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ได้แก่
 ประธานกรรมการตรวจสอบ (2550 – ปัจจุบัน)
1. ระบบผลิตน้า
3. ระบบกาจัดขยะ
 กรรมการอิสระ (2550 – ปัจจุบัน)
2. ระบบบาบัดน้าเสีย 4. การแปรรูปวัสดุเหลือใช้ ให้พลังงานทดแทน
สานักงานปลัด กระทรวงกลาโหม
 หน่วยงานราชการ
 ข้าราชการบานาญ (2549 – ปัจจุบัน)
 วิศวกรโครงสร้างอิสระ (2517 – ปัจจุบัน)
จานวนการเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมดปี 2561
คณะกรรมการบริษัท
 คณะกรรมการตรวจสอบ
 คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน


: 7/7 ครั้ง
: 10/10 ครั้ง
: 3/3 ครั้ง

คณะกรรมการสรรหา
 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง


: 3/3 ครั้ง
: 4/4 ครัง้
: 5/5 ครัง้

การดารงตาแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ในบริษัทจดทะเบียนอื่น : 1 บริษัท ได้แก่
 บมจ.ไฮโดรเท็ค : ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
การดารงตาแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ในธุรกิจอื่นที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี
การดารงตาแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ในบริษัทอื่น / องค์กรอื่น
: ไม่มี
การดารงตาแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ในบริษัทย่อยของบริษัทฯ
: ไม่มี
การมี / ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่มีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
 การดารงตาแหน่งกรรมการที่มีส่วนร่วมการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษา ที่ได้รับเงินเดือนประจา
: ไม่มี
 การเป็นผู้ให้บริการวิชาชีพ
: ไม่มี
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ / ผู้บริหาร
: ไม่มี
 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสาคัญอันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าที่ได้อย่างอิสระ
: ไม่มี
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พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต (ต่ อ)
หลักเกณฑ์ การสรรหา
 บริ ษั ทฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ ารั บ การเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริ ษั ท ตัง้ แต่วันที่ 2 ตุล าคม 2561 –
15 มกราคม 2562 และเมื่อพ้ นกาหนดระยะเวลาดังกล่าว ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกและเสนอชื่อเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัทในที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น
 คณะกรรมการบริ ษัท (โดยการเสนอจากคณะกรรมการสรรหา) พิจารณาแล้ ว เห็นชอบให้ เสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตังกลั
้ บเข้ า
ดารงตาแหน่งตามที่เสนอข้ างต้ นอีกวาระ
 คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณากลัน
่ กรองแล้ วเห็นว่ามีคณ
ุ สมบัติเหมาะกับการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ
 คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาแล้ วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้ เป็ นกรรมการอิสระจะดารงตาแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปี หากได้ รับการเลือกตัง้
กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระนัน้ สามารถให้ ความเห็น อย่างอิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ ยวข้ อง รวมทัง้ เป็ นกรรมการที่ได้ น า
ประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญ ข้ อเสนอแนะอันเป็ นประโยชน์ตอ่ บริษัท
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นายวุฒเิ ลิศ เจียรนิลกุลชัย
เสนอเลือกตัง้ เป็ น :
กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริ ษัทฯ) / กรรมการบริ หาร / กรรมการบริ หารความเสีย่ ง
นายวุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย / สัญชาติไทย / อายุ 48 ปี
 ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการ : 12 มีนาคม 2551
 จานวนปี ที่ดารงตาแหน่งกรรมการ : 10 ปี ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2562
ตาแหน่ งปั จจุบัน
 กรรมการบริ ษัท (กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริ ษัทฯ)
 กรรมการบริ หารความเสี่ยง
 กรรมการบริ หาร
การถือหุ้นบริ ษัท (นับรวมหุ้นของคูส่ มรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ/ผู้อื่นที่ถือหุ้นแทน)
 จานวนหุ้น ณ สิ ้นปี 2560 : 16,032,849 หุ้น (0.430%)
ถือโดยตนเอง
: 16,032,849 หุ้น (0.430%) / ถือโดยคูส่ มรส : - ไม่มี  จานวนหุ้น ณ สิ ้นปี 2561 : 15,632,849 หุ้น (0.419%)
ถือโดยตนเอง
: 15,632,849 หุ้น (0.419%) / ถือโดยคูส่ มรส : - ไม่มี  จานวนหุ้นเพิ่มขึ ้น (ลดลง) : (400,000) หุ้น (0.011%)
ถือโดยตนเอง
: (400,000) หุ้น (0.011%) / ถือโดยคูส่ มรส : - ไม่มี ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริ หาร : - ไม่มี คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
 ปริ ญญาโท Science Major Computer and Engineering Management มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 ปริ ญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 71/2551 จัดโดยสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์ ทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง
ชื่อบริษัท-หน่ วยงาน / ตาแหน่ ง / ช่ วงเวลา (พ.ศ.)
ประเภทธุรกิจ
บมจ.พลังงานบริ สุทธิ์
 ธุร กิ จ ผลิ ตและจาหน่ ายนา้ มัน ไบโอดีเ ซล (B100) กลี เซอรี นบริ ส ุทธิ์ และ
 กรรมการบริ ษัท (2551 – ปั จจุบน
ั )
ผลิตภัณฑ์พลอยได้
 กรรมการบริ หาร (2551 – ปั จจุบน
ั )
 ธุ ร กิ จ ผลิ ต และจ าหน่ า ยกระแสไฟฟ้ า จากพลัง งานหมุน เวี ย น (ผ่ า นกลุ่ม
 กรรมการบริ หารความเสี่ยง (2557 – ปั จจุบน
ั )
บริษัทย่อย)
 ธุรกิจพัฒนาและผลิตแบตเตอรี่ (ผ่านกลุม
่ บริษัทย่อย)
 ธุรกิจบริ การสถานีอด
ั ประจุไฟฟ้า และสถานีบริการน ้ามัน และเชื ้อเพลงอื่น ๆ
เพื่อยานยนต์ทกุ ประเภท รวมถึงกิจการขายปลีกสินค้ าในร้ านค้ าปลีกทัว่ ไป
ร้ านสะดวกซือ้ และธุ ร กิ จ ศูน ย์ ก ารค้ า พร้ อมการให้ บ ริ ก ารด้ า นโลจิ ส ติ ก
(ผ่านกลุม่ บริษัทย่อย)
 ธุรกิจวิจย
ั และพัฒนา (ผ่านกลุม่ บริษัทย่อย)
บจ.เพอร์ เฟค ออยล์
 ธุรกิจจาหน่ายน ้ามันเชื ้อเพลิง
 กรรมการบริ ษัท (2547 – ปั จจุบน
ั )
บจ.เพาเวอร์ 10
 ธุรกิจจาหน่ายน ้ามันเชื ้อเพลิง
 กรรมการบริ ษัท (2544 – ปั จจุบน
ั )
บจ.ดับเบิล้ 10
 ธุรกิจจาหน่ายน ้ามันเชื ้อเพลิง
 กรรมการบริ ษัท (2544 – ปั จจุบน
ั )
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นายวุฒเิ ลิศ เจียรนิลกุลชัย (ต่ อ)
บจ.เฟมัส 10
 ธุรกิจจาหน่ายน ้ามันเชื ้อเพลิง
 กรรมการบริ ษัท (2544 – ปั จจุบน
ั )
บจ.มิตรสยามออยล์
 การขายส่งผลิตภัณฑ์ที่ได้ จากปิ โตรเลียม
 กรรมการบริ ษัท (2534 – ปั จจุบน
ั )
บจ.ชาลีเทรดดิง้
 ธุรกิจจาหน่ายน ้ามันเชื ้อเพลิง
 กรรมการบริ ษัท (2538 – ปั จจุบน
ั )
บจ.มาเจริญ
 ธุรกิจจาหน่ายน ้ามันเชื ้อเพลิง
 กรรมการบริ ษัท (2538 – ปั จจุบน
ั )
บจ.สืบเนื่องการค้ า
 ธุรกิจจาหน่ายน ้ามันเชื ้อเพลิง
 กรรมการบริ ษัท (2538 – ปั จจุบน
ั )
บจ.ทู พลัส วัน ออยล์
 ธุรกิจจาหน่ายน ้ามันเชื ้อเพลิง
 กรรมการบริ ษัท (2538 – ปั จจุบน
ั )
บจ.มาลี ออยล์
 ธุรกิจจาหน่ายน ้ามันเชื ้อเพลิง
 กรรมการบริ ษัท (2537 – ปั จจุบน
ั )
บจ.ซี.ซี.ออยล์
 ธุรกิจจาหน่ายน ้ามันเชื ้อเพลิง
 กรรมการบริ ษัท (2537 – ปั จจุบน
ั )
จานวนการเข้ าประชุม / การประชุมทัง้ หมดในปี 2561
 คณะกรรมการบริ ษัท
: 5/7
ครัง้
 คณะกรรมการบริ หาร
: 8/12
ครัง้
 คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง
: 3/5
ครัง้
การดารงตาแหน่ งกรรมการ / ผู้บริ หาร ในบริ ษัทจดทะเบียนอื่น : - ไม่มี การดารงตาแหน่ งกรรมการ / ผู้บริ หาร ในธุรกิจอื่นที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัทฯ : - ไม่มี การดารงตาแหน่ งกรรมการ / ผู้บริ หาร ในบริ ษัทอื่น / องค์ กรอื่น : 11 บริษัท ดารงตาแหน่งกรรมการ
การดารงตาแหน่ งกรรมการ / ผู้บริ หาร ในบริ ษัทย่ อยของบริ ษัทฯ : 17 บริษัท ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ
หลักเกณฑ์ การสรรหา
 บริ ษัทฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถ
ู ือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ ารับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัท ตัง้ แต่วนั ที่ 2 ตุลาคม 2561 –
15 มกราคม 2562 และเมื่อพ้ นกาหนดระยะเวลาดังกล่าว ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกและเสนอชื่อเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริ ษัท
ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 คณะกรรมการบริ ษัท (โดยการเสนอจากคณะกรรมการสรรหา) พิจารณาแล้ ว เห็นชอบให้ เสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตังกลั
้ บ
เข้ าดารงตาแหน่งตามที่เสนอข้ างต้ นอีกวาระ
 คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณากลัน
่ กรองแล้ วเห็นว่ามีคณ
ุ สมบัติเหมาะกับการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ
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หม่ อมราชวงศ์ บวรฉัตร ฉัตรชัย
เสนอเลือกตัง้ เป็ น :
กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหา / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริ หารความเสี่ยง / กรรมการกาหนดค่าตอบแทน /
กรรมการบรรษัทภิบาล
หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชัย / สัญชาติไทย / อายุ 58 ปี
 ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการ : 26 พฤศจิกายน 2553
 จานวนปี ที่ดารงตาแหน่งกรรมการ : 8 ปี 5 เดือน ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2562
กรณีที่ได้ รับการเลือกตังกลั
้ บเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระ จานวนปี ของการดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ
จะเป็ น 10 ปี ในการประชุมสามัญถือหุ้น อีก 3 ปี ข้ างหน้ า
ตาแหน่ งปั จจุบัน
 กรรมการอิสระ
 กรรมการบริ หารความเสี่ยง
 ประธานกรรมการสรรหา
 กรรมการกาหนดค่าตอบแทน
 กรรมการตรวจสอบ
 กรรมการบรรษัทภิบาล
การถือหุ้นบริ ษัท (นับรวมหุ้นของคูส่ มรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ/ผู้อื่นที่ถือหุ้นแทน)
 จานวนหุ้น ณ สิ ้นปี 2560 : - ไม่มี  จานวนหุ้น ณ สิ ้นปี 2561 : - ไม่มี  จานวนหุ้นเพิ่มขึ ้น (ลดลง) : - ไม่มีเปลี่ยนแปลง ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริ หาร : - ไม่มี คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
 ปริ ญญาโท ศิลปศาสตร์ มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 ปริ ญญาตรี นิตศ
ิ าสตร์ บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 98/2555 จัดโดยสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
 หลักสูตร Audit Committee Program ครัง้ ที่ 41/2555 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
 หลักสูตร Role of Nomination and Governance Committee - RNG รุ่นที่ 7/2558 จัดโดยสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
 หลักสูตร AC HOT UPDATE เตรี ยมรับ CG ยุคใหม่ก้าวไกลสูค
่ วามยัง่ ยืน จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมป์
 หลักสูตร Forensic Data Analytics: Fighting Fraud with Big Data จัดโดยบริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด
 หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leader (RCL) รุ่นที่ 13/2561 จัดโดยสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
 หลักสูตร การควบคุมภายในและบริ หารความเสี่ยง / การบริ หารเพื่อสร้ างมูลค่าเพิ่มและรองรับยุทธศาสตร์ (อบรมภายในบริ ษัทฯ)
ประสบการณ์ ทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง
ชื่อบริษัท-หน่ วยงาน / ตาแหน่ ง / ช่ วงเวลา (พ.ศ.)
ประเภทธุรกิจ
บมจ.พลังงานบริ สุทธิ์
 ธุรกิจผลิตและจาหน่ายน ้ามันไบโอดีเซล (B100) กลีเซอรี นบริ สท
ุ ธิ์ และ
 กรรมการอิสระ (2553 – ปั จจุบน
ั )
ผลิตภัณฑ์พลอยได้
 กรรมการตรวจสอบ (2553 – ปั จจุบน
ั )
 ธุรกิจผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
 ประธานคณะกรรมการสรรหา (2557 – ปั จจุบน
ั )
(ผ่านกลุม่ บริษัทย่อย)
 กรรมการบริ หารความเสี่ยง (2557 – ปั จจุบน
ั )
 ธุรกิจพัฒนาและผลิตแบตเตอรี่ (ผ่านกลุม
่ บริษัทย่อย)
 กรรมการบรรษัทภิบาล (2558 – ปั จจุบน
ั )
 ธุรกิจบริ การสถานีอด
ั ประจุไฟฟ้า และสถานีบริการน ้ามัน และเชื ้อเพลงอื่น ๆ เพื่อ
 กรรมการกาหนดค่าตอบแทน (2559 – ปั จจุบน
ั )
ยานยนต์ทกุ ประเภท รวมถึงกิจการขายปลีกสินค้ าในร้ านค้ าปลีกทัว่ ไป ร้ าน
สะดวกซื ้อ และธุรกิจศูนย์การค้ า พร้ อมการให้ บริการด้ านโลจิสติก
(ผ่านกลุม่ บริษัทย่อย)
 ธุรกิจวิจย
ั และพัฒนา (ผ่านกลุม่ บริษัทย่อย)
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หม่ อมราชวงศ์ บวรฉัตร ฉัตรชัย (ต่ อ)
สานักงานกฎหมาย ม.ร.ว. บวรฉัตร
 ผู้อานวยการ (2542 - ปั จจุบน
ั )
จานวนการเข้ าประชุม / การประชุมทังหมดในปี
้
2561



คณะกรรมการบริษัท
 คณะกรรมการตรวจสอบ
 คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน





: 7/7 ครัง้
: 10/10 ครัง้
: 3/3 ครัง้

ให้ บริการเป็ นทีป่ รึกษากฎหมาย

คณะกรรมการสรรหา
 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
 คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง

: 3/3 ครัง้
: 4/4 ครัง้
: 5/5 ครัง้

การดารงตาแหน่ งกรรมการ / ผู้บริ หาร ในบริ ษัทจดทะเบียนอื่น
: ไม่มี
การดารงตาแหน่ งกรรมการ / ผู้บริ หาร ในธุรกิจอื่นที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อบริ ษัทฯ : ไม่มี
การดารงตาแหน่ งกรรมการ / ผู้บริ หาร ในบริ ษัทอื่น / องค์ กรอื่น
: ไม่มี
การดารงตาแหน่ งกรรมการ / ผู้บริ หาร ในบริ ษัทย่ อยของบริ ษัทฯ
: ไม่มี
การมี / ไม่ มีส่วนได้ เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริ ษัทย่ อย / บริ ษัทร่ วม หรือนิติบุคคลที่มีความขัดแย้ งในปั จจุบันหรือในช่ วง 2 ปี ที่ผ่านมา
 การดารงตาแหน่งกรรมการที่มีสว่ นร่วมการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อที่ปรึกษา ที่ได้ รับเงินเดือนประจา
: ไม่มี
 การเป็ นผู้ให้ บริ การวิชาชีพ
: ไม่มี
 ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ / ผู้บริ หาร
: ไม่มี
 ความสัมพันธ์ ทางธุรกิจที่มีนย
ั สาคัญอันอาจมีผลทาให้ ไม่สามารถทาหน้ าที่ได้ อย่างอิสระ
: ไม่มี
หลักเกณฑ์ การสรรหา
 บริ ษั ทฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ ารั บ การเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริ ษั ท ตัง้ แต่วันที่ 2 ตุล าคม 2561 –
15 มกราคม 2562 และเมื่อพ้ นกาหนดระยะเวลาดังกล่าว ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกและเสนอชื่อเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัทในที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น
 คณะกรรมการบริ ษั ท (โดยการเสนอจากคณะกรรมการสรรหา) พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ชอบให้ เ สนอชื่ อ ต่อ ที่ ป ระชุม ผู้ ถื อ หุ้น เพื่ อ พิ จ ารณาเลื อ กตัง้
กลับเข้ าดารงตาแหน่งตามที่เสนอข้ างต้ นอีกวาระ
 คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณากลัน
่ กรองแล้ วเห็นว่ามีคณ
ุ สมบัติเหมาะกับการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ
 คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาแล้ วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้ เป็ นกรรมการอิสระจะดารงตาแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปี หากได้ รับการเลือกตัง้
กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระนัน้ สามารถให้ ความเห็น อย่างอิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ ยวข้ อง รวมทัง้ เป็ นกรรมการที่ได้ น า
ประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญ ข้ อเสนอแนะอันเป็ นประโยชน์ตอ่ บริษัท
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นายสมโภชน์ อาหุนัย
เสนอเลือกตัง้ เป็ น :
กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริ ษัทฯ) / กรรมการบริ หารความเสีย่ ง /ประธานคณะกรรมการบริ หาร
นายสมโภชน์ อาหุนยั / สัญชาติไทย / อายุ 51 ปี
 ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการ : 12 มีนาคม 2551
 จานวนปี ที่ดารงตาแหน่งกรรมการ : 10 ปี ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2562
ตาแหน่ งปั จจุบัน
 กรรมการบริ ษัท (กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริ ษัทฯ)
 กรรมการบริ หารความเสี่ยง
 ประธานคณะกรรมการบริ หาร
 รักษาการ ผู้อานวยการ
 ประธานเจ้ าหน้ าทีบ
่ ริหาร
ฝ่ ายกากับธุรกิจไฟฟ้า


การถือหุ้นบริ ษัท (นับรวมหุ้นของคูส่ มรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ/ผู้อื่นที่ถือหุ้นแทน)
 จานวนหุ้น ณ สิ ้นปี 2560 : 1,524,143,793 หุ้น (40.862%)
ถือโดยตนเอง
: 869,160,186 หุ้น (23.302%)
ถือผ่าน Trustee
: 630,000,000 หุ้น (16.890%)
ถือโดยคูส่ มรส
: 24,983,607 หุ้น (0.670%)
 จานวนหุ้น ณ สิ ้นปี 2561 : 1,531,419,993 หุ้น (41.057%)
ถือโดยตนเอง
: 876,436,386 หุ้น (23.497%)
ถือผ่าน Trustee
: 630,000,000 หุ้น (16.890%)
ถือโดยคูส่ มรส
: 24,983,607 หุ้น (0.670%)
 จานวนหุ้นเพิ่มขึ ้น (ลดลง) :
7,276,200 หุ้น (0.195%)
ถือโดยตนเอง
: 7,276,200 หุ้น (0.195%)
ถือผ่าน Trustee
: - ไม่เปลี่ยนแปลง ถือโดยคูส่ มรส
: - ไม่เปลี่ยนแปลง ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริ หาร :
- เป็ นน้ องชายร่วมบิดา – มารดา เดียวกันของ นายสมบูรณ์ อาหุนยั (กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร)
- เป็ นพี่ชายร่วมบิดา – มารดา เดียวกันของ น.ส.สุภาภรณ์ อาหุนยั (ผู้อานวยการฝ่ ายการเงิน)
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
 ปริ ญญาโท MBA, University of Pittsburgh, USA
 ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 60/2549 จัดโดยสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
 หลักสูตรบริ หารระดับสูงด้ านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม และการลงทุน วธอ.รุ่นที่ 2 จัดโดยสถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม (IBID)
 หลักสูตรอบรามการลงทุน ULTRA WEAL TH - INVEST LIKE A MASTER จัดโดยสมาคมเศรษฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูงด้ านวิทยาการพลังงาน รุ่น 9 (วพน.9) จัดโดยสถาบันวิทยาการพลังงาน

หน้ า 61

บริษทั พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)
Energy Absolute Public Company Limited
89 อาคารเอไอเอ แคปปิ ตอล เซ็นเตอร์ ชั้น16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-248-2488-92, 02-002-3667-9 แฟกซ์ 02-248-2493 ทะเบียนเลขที่ 0107551000061

นายสมโภชน์ อาหุนัย (ต่ อ)
ประสบการณ์ ทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง
ชื่อบริษัท-หน่ วยงาน / ตาแหน่ ง / ช่ วงเวลา (พ.ศ.)
ประเภทธุรกิจ
บมจ.พลังงานบริ สุทธิ์
 ธุร กิ จผลิ ต และจาหน่ ายน า้ มัน ไบโอดีเ ซล (B100) กลีเ ซอรี น บริ ส ุท ธิ์ และ
 กรรมการบริ ษัท (2551 – ปั จจุบน
ั )
ผลิตภัณฑ์พลอยได้
 ประธานคณะกรรมการบริ หาร (2551 – ปั จจุบน
ั )
 ธุ ร กิ จ ผลิ ต และจ าหน่ า ยกระแสไฟฟ้ า จากพลัง งานหมุน เวี ย น (ผ่ า นกลุ่ ม
 กรรมการบริ หารความเสี่ยง (2557 – ปั จจุบน
ั )
บริษัทย่อย)
 ประธานเจ้ าหน้ าทีบ
่ ริหาร (2552 – ปั จจุบนั )
 ธุรกิจพัฒนาและผลิตแบตเตอรี่ (ผ่านกลุม
่ บริษัทย่อย)
 รักษาการ – ผู้อานวยการ ฝ่ ายกากับธุรกิจไฟฟ้า
 ธุรกิจบริ การสถานีอด
ั ประจุไฟฟ้า และสถานี บริ การนา้ มัน และเชื ้อเพลงอื่น ๆ
(2558 – ปั จจุบนั )
เพื่อยายนต์ทกุ ประเภท รวมถึงกิจการขายปลีกสินค้ าในร้ านค้ าปลีกทัว่ ไป ร้ าน
สะดวกซื ้อ และธุรกิจศูนย์การค้ า พร้ อมการให้ บริ การด้ านโลจิสติก (ผ่านกลุ่ม
บริษัทย่อย)
 ธุรกิจวิจย
ั และพัฒนา (ผ่านกลุม่ บริษัทย่อย)
บจ.เอกหญิงกฤษฎ์ โฮลดิง
 ธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริ มทรัพย์
 กรรมการบริ ษัท (2561 – ปั จจุบน
ั )
 ธุรกิจการบริ หาร และบริ การสนับสนุน
บจ.อีเทอนิตี ้ โฮลดิง
 ธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริ มทรัพย์
 กรรมการบริ ษัท (2561 – ปั จจุบน
ั )
 ธุรกิจการบริ หาร และบริ การสนับสนุน
บจ.แลนด์ พรอสเพอริตี ้ โฮลดิง
 ธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริ มทรัพย์
 กรรมการบริ ษัท (2561 – ปั จจุบน
ั )
 ธุรกิจการบริ หาร และบริ การสนับสนุน
บจ.เอสพีบีแอล โฮลดิง
 ธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริ มทรัพย์
 กรรมการบริ ษัท (2561 – ปั จจุบน
ั )
 ธุรกิจการบริ หาร และบริ การสนับสนุน
บจ.วัฒนาพิบูล ที่ดิน
 ธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริ มทรัพย์
 กรรมการบริ ษัท (2560 – ปั จจุบน
ั )
 ธุรกิจการบริ หาร และบริ การสนับสนุน
บจ.วะตะแบก วินด์
 ธุรกิจผลิตและจาหน่ายกระแสไฟ
 กรรมการบริ ษัท (2552 – ปั จจุบน
ั )
จานวนการเข้ าประชุม / การประชุมทัง้ หมดในปี 2561
 คณะกรรมการบริ ษัท
: 6/7
ครัง้
 คณะกรรมการบริ หาร
: 4/12
ครัง้
 คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง
: 5/5
ครัง้
การดารงตาแหน่ งกรรมการ / ผู้บริ หาร ในบริ ษัทจดทะเบียนอื่น : - ไม่มี การดารงตาแหน่ งกรรมการ / ผู้บริ หาร ในธุรกิจอื่นที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัทฯ : - ไม่มี การดารงตาแหน่ งกรรมการ / ผู้บริ หาร ในบริ ษัทอื่น / องค์ กรอื่น : 6 บริษัท ดารงตาแหน่งกรรมการ
การดารงตาแหน่ งกรรมการ / ผู้บริ หาร ในบริ ษัทย่ อยของบริ ษัทฯ : 26 บริษัท ดารงตาแหน่งกรรมการ
หลักเกณฑ์ การสรรหา
 บริ ษัทฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ ารับ การเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริ ษั ท ตังแต่
้ วันที่ 2 ตุลาคม 2561 –
15 มกราคม 2562 และเมื่อพ้ นกาหนดระยะเวลาดังกล่าว ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกและเสนอชื่อเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัทในที่
ประชุมผู้ถือหุ้น
 คณะกรรมการบริ ษั ท (โดยการเสนอจากคณะกรรมการสรรหา) พิ จารณาแล้ ว เห็ นชอบให้ เสนอชื่อ ต่อ ที่ป ระชุมผู้ถือ หุ้น เพื่อ พิจ ารณาเลื อกตัง้
กลับเข้ าดารงตาแหน่งตามที่เสนอข้ างต้ นอีกวาระ
 คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณากลัน
่ กรองแล้ วเห็นว่ามีคณ
ุ สมบัติเหมาะกับการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ
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นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ
กรรมการอิสระของบริ ษัทฯ จะต้ องมีคณ
ุ สมบัตเิ กี่ยวกับความเป็ นอิสระ ดังนี ้
(1) ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทังหมดของบริ
้
ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ
ผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ ทังนี
้ ้ ให้ นบั รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้ วย
(2) ไม่มีหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้ รับเงินเดือนประจา หรื อผู้ที่มีอานาจควบคุม
ของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อของผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ เว้ น
แต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้ รับการแต่งตัง้ ทังนี
้ ้ ลักษณะต้ องห้ ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณี ที่
กรรมการอิสระเคยเป็ นข้ าราชการ หรื อที่ปรึ กษา ของส่วนราชการซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท ฯ หรื อ
บริ ษัทย่อย
(3) ไม่ เ ป็ น บุ ค คลที่ มี ค วามสัม พั น ธ์ ท างสายโลหิ ต หรื อ โดยการจดทะเบี ย นตามกฎหมาย ในลัก ษณะที่ เ ป็ น บิ ด ามารดา คู่ส มรส
พี่น้อ ง และบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตร ของผู้บริ หาร ผู้ถือ หุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรื อ บุคคลที่จะได้ รับการเสนอให้ เป็ น
ผู้บริ หารหรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย
(4) ไม่ มี ห รื อ เคยมี ค วามสัม พัน ธ์ ท างธุ ร กิ จ กับ บริ ษั ท ฯ บริ ษั ทใหญ่ บริ ษั ท ย่อ ย บริ ษั ท ร่ ว ม ผู้ถื อ หุ้น รายใหญ่ หรื อ ผู้มีอ านาจควบคุม
ของบริ ษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่
้ เป็ นหรื อ เคยเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
กรรมการซึ่ง ไม่ใ ช่ ก รรมการอิ สระ หรื อ ผู้บ ริ ห ารของผู้ที่ มี ค วามสัม พัน ธ์ ท างธุ ร กิ จ กับ บริ ษั ท ฯ บริ ษั ท ใหญ่ บริ ษั ทย่ อ ย บริ ษั ท ร่ ว ม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้ รับการ
แต่งตัง้
(5) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท ฯ และ
ไม่เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึง่ ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริ หาร หรื อหุ้นส่วนผู้จัดการของสานักงานสอบบัญชี ซึง่ มีผ้ ูสอบบัญชีของ
บริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอ านาจควบคุมของบริ ษัทฯ สังกัดอยู่ เว้ นแต่จะพ้ นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้ รับการแต่งตัง้
(6) ไม่เป็ นหรื อ เคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชี พใด ๆ ซึ่ง รวมถึงการให้ บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมาย หรื อ ที่ปรึ กษาทางการเงิน ซึ่งได้ รั บ
ค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของ
บริ ษัทฯ ทัง้ นี ้ ในกรณี ที่ผ้ ูให้ บริ การทางวิชาชีพเป็ นนิติบุคคล ให้ ร วมถึงการเป็ นผู้ถือ หุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่ กรรมการอิสระ
ผู้บริ หาร หรื อหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพนัน้ ด้ วย เว้ นแต่จะพ้ นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ก่อนได้ รับการแต่งตัง้
(7) ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังขึ
้ ้นเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึง่ เป็ นผู้เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ของบริ ษัทฯ
(8) ไม่ ป ระกอบกิ จ การที่ มี สภาพอย่า งเดี ยวกัน และเป็ นการแข่ง ขัน ที่ มีนัย กับ บริ ษั ท ฯ หรื อ บริ ษั ท ย่ อ ย หรื อ ไม่ เ ป็ น หุ้น ส่ ว นที่มี นัย ใน
ห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจา หรื อที่ถือหุ้นเกิน 1% ของจานวน
หุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทอื่น ซึง่ ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัทฯ
หรื อบริ ษัทย่อย
(9) ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษัทฯ
นิยามกรรมการอิสระของบริ ษัทฯ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ข้ อ 16 (2) ของประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ.28/2551 เรื่ อง
การขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ กล่าวคือนิยามของกรรมการอิสระของบริ ษัทฯ เทียบเท่ากับข้ อกาหนดของ
ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
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เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 9
การแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าสอบบัญชี สาหรับปี 2562
รายชื่อและประวัติของผู้สอบบัญชีท่ ไี ด้ รับการเสนอชื่อแต่ งตัง้ เป็ นผู้สอบบัญชี
นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข
หุ้นส่วน – บริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
สานักงานสอบบัญชี
ประวัติการศึกษา

4599
บริษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด

ประสบการณ์ทางาน

นางสาวอมรรัตน์เป็ นหุ้นส่วนสายงานสอบบัญชีกลุม่ ธุรกิจพลังงานของบริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์
เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด โดยได้ ร่วมงานกับไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ สมากว่า 25 ปี
นอกจากนี ้ นางสาวอมรรัตน์ยงั มีประสบการณ์การทางานในต่างประเทศ โดยได้ ทางานที่
บริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส จากัด (ประเทศออสเตรเลีย) เป็ นเวลา 1.5 ปี รวมทังมี
้
ประสบการณ์ในการเข้ าร่วมปฏิบตั ิงานในโครงการระหว่างประเทศของบริษัท ไพร้ ซวอเตอร์
เฮาส์คูเปอร์ ส (ประเทศสหรัฐอเมริ กา) เพื่อทาการพัฒนาและปรับปรุ งแนวทางการสอบ
บัญชีสาหรับการปฏิบตั ิงานตรวจสอบบัญชีของไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ สในทุกประเทศ

- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บัญชีมหาบัณฑิต สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวอมรรัตน์มีประสบการณ์ในการตรวจสอบงบการเงินของกลุ่มลูกค้ าซึ่งดาเนินธุรกิจ
เกี่ยวกับพลังงาน ผลิตไฟฟ้าและเหมืองและเป็ น บริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยหรื อบริ ษัทต่างชาติ นอกจากนี ้ นางสาวอมรรัตน์ ยังมีประสบการณ์ด้านการให้
ค าปรึ ก ษาในเรื่ องการจัด เตรี ย มงบการเงิ น ให้ เ ป็ น ไปตามมาตรฐานการบัญ ชีร ะหว่า ง
ประเทศให้ แก่กลุ่มลูกค้ าซึ่งเป็ น บริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
ดาเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้า พลังงานและเหมือง

การมีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้ เสียกับบริษัท
บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่
เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าว

จากประสบการณ์ การทางานที่หลากหลาย นางสาวอมรรัตน์ มีความเข้ าใจการดาเนินธุรกิจ
ของบริษัทในกลุม่ ธุรกิจพลังงาน ผลิตไฟฟ้าและเหมืองเป็ นอย่างดี รวมทังปั
้ ญหาทางด้ านบัญชี
ที่เกี่ยวเนื่องกับกลุม่ ธุรกิจ โดยเฉพาะมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย และมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ
ไม่มี
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นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์
หุ้นส่วน – บริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
สานักงานสอบบัญชี
ประวัติการศึกษา

6552
บริษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด

ประสบการณ์ทางาน

นายบุญเรื อง เป็ นหุ้นส่วนสายงานตรวจสอบบัญชี และมีประสบการณ์การทางาน
ในส่วนงานตรวจสอบบัญชี และที่ปรึ กษาทางด้ านบัญชีให้ กับบริ ษัทในกลุ่มธุรกิจ
พลังงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ งในกลุ่มธุ รกิจน า้ มัน ปิ โตรเลียม ก๊ าซ และโรงไฟฟ้า
โดยเป็ นหัวหน้ าทีมงานในการตรวจสอบ และให้ คาปรึ กษาเกี่ยวกับมาตรฐานการ
บั ญ ชี ไ ทย มาตรฐานการบั ญ ชี ส ากล และมาตรฐานการบั ญ ชี ข องประเทศ
สหรัฐอเมริกา กับบริษัทในกลุม่ ธุรกิจนี ้ทังในประเทศ
้
และต่างประเทศ

การมีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้ เสียกับบริษัท บริษัทย่อย
ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคล
ดังกล่าว

- บัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นายบุญ เรื องได้ ไปศึ กษางานที่ บ ริ ษั ท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์ คูเปอร์ ส ที่ ป ระเทศ
สหรัฐอเมริ กา ในรัฐวอชิงตัน ดีซี ในระหว่างปี พ.ศ. 2546 ถึงปี พ.ศ. 2549 และที่
บริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ ส สาขาโตเกียว ที่ประเทศญี่ปนุ่ ในระหว่าปี พ.ศ.
2552 ถึง พ.ศ. 2554 โดยในช่วงเวลาดังกล่ าวนายบุญเรื องได้ เป็ นที่ ปรึ กษาทาง
ด้ า นบัญ ชี กั บ บริ ษั ท ข้ ามชาติ ห ลายแห่ ง หลังจากกลับ มาจากการศึ กษางาน
ที่ต่างประเทศ นายบุญเรื องรับผิดชอบการตรวจสอบบัญชี และการให้ คาปรึ กษา
ทางด้ านบัญชีกับกลุ่มธุรกิจนา้ มัน ปิ โตรเลียม ก๊ าซ และโรงไฟฟ้า รวมถึงบริ ษัทใน
อุตสาหกรรมการผลิตวงจรไฟฟ้าและส่วนประกอบรถยนต์ และบริ ษัทจดทะเบียนใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา การทางานในธุรกิจ และทีมงานที่หลากหลาย ทาให้ นายบุญ
เรื องมีความเข้ าใจถึงโครงสร้ างของบริ ษัทในกลุ่มธุรกิจพลังงานเป็ นอย่างดี รวมทัง้
ปั ญหาทางด้ านบัญชีที่เกี่ยวเนื่องกับกลุ่มธุรกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน มาตรฐานการ
บัญชี ไทย มาตรฐานการบัญชี สากล และมาตรฐานการบัญ ชี ส าหรั บ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
ไม่มี
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นายพงทวี รั ตนะโกเศศ
หุ้นส่วน – บริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
สานักงานสอบบัญชี
ประวัติการศึกษา

ประสบการณ์ทางาน

7795
บริษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด

- บัญชีบณ
ั ฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Master of Accountancy – University of Illinois at Urbana-Champaign, US
CPA
นายพงทวี มี ป ระสบการณ์ ใ นการให้ บริ ก ารลู ก ค้ าระหว่ า งประเทศรายใหญ่
ในอุตสาหกรรมด้ านต่าง ๆ รวมถึงอุตสาหกรรมการผลิต สินค้ าขายปลีก และกลุ่ม
ปิ โตรเคมี อีกทังยั
้ งให้ คาแนะนา แก้ ไขปั ญหาทางการรายงานทางบัญชีและการเงินที่
มีความซับซ้ อน รวมถึงการให้ คาปรึ กษาเรื่ องความแตกต่างของ GAAP และการ
ประเมินผลกระทบทางการเงินที่เกิดจากความแตกต่างระหว่าง local GAAP และ
U.S.GAAP/IFRS
นายพงทวีเคยร่วมทางานกับบริษัท PwC ในประเทศสหรัฐอเมริ กาในสานักงานต่าง ๆ
รวมถึง Houston Dallas และ Detroit โดยมีประสบการณ์โดยตรงกับการประยุกต์ใช้
มาตรฐานรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) U.S. GAAP และ Sarbanes
Oxley Act 404

การมีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้ เสียกับบริษัท บริษัทย่อย
ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคล
ดังกล่าว

นอกจากนี ้ นายพงทวียังได้ มีส่วนร่ วมในการแปลง IFRS ในหลาย ๆ ครัง้ รวมไปถึง
การเริ่มใช้ และจัดเตรียมงบการเงินฉบับสมบูรณ์เป็ นครัง้ แรก
ไม่มี
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ข้อบังคับบริษทั ฯ ในส่วนที่เกีย่ วข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
หมวดที่ 5
คณะกรรมการ
ข้อ 16. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดาเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน แต่ไม่เกินสิบห้า
(15) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้
ข้อ 17. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตัง้ บุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ กรณี
เลือกบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับ ลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่จะพึงมี
หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
ข้อ 18. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตาแหน่งจานวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจานวนกรรมการใน
ขณะนั้น ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับสัดส่วนหนึ่งในสาม (1/3)
กรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดารงตาแหน่งอีกได้
กรรมการที่จะออกจากตาแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับฉลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้
กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตาแหน่ง
ข้อ 19. นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจากัด หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
(4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 21
(5) ศาลมีคาสั่งให้ออก
ข้อ 21. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในสี่ (3/4) ของจานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่ น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
หุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ข้อ 23. กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจานวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยอาจกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
เป็นจานวนที่แน่นอนหรือ วางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะและจะกาหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตาม
ระเบียบของบริษัท
ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ในอันที่
จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท
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หมวดที่ 6
การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อ 32. คณะกรรมการต้อ งจัดให้มีการประชุมผู้ถือ หุ้น เป็นการประชุมสามัญ ประจาปีภ ายในสี่ (4) เดือ น นับ แต่วันสิ้นสุดของ
รอบปีบัญชีของบริษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะ เรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็น
การประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร
ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมดหรือผู้ถือหุ้นจานวนไม่น้อยกว่า
ยี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่ น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทา
หนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการขอให้เรียก
ประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว
ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทาหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่อง
ที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือ
เพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบ
ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนั งสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า
สาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน
ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสานักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใด ตามที่คณะกรรมการจะ
กาหนดก็ได้
ข้อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถื อหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่
น้อ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้อ งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อ ยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจานวนหุ้นที่
จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วหนึ่ง (1) ชั่วโมง จานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่
ครบองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้มีการประชุมเป็น
อันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้ นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่ง
หนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์
ประชุม
ข้อ 35. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่
ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว
ข้อ 36. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่อง
ใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ ประชุม
ผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน
ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สาคัญให้แก่บุคคลอื่น
(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
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(ค) การทา แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สาคัญ การมอบหมาย
ให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผล
กาไรขาดทุนกัน
(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
(จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
(ฉ) การเลิกบริษัท
(ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น
ข้อ 37. กิจการที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
(2) พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกาไรขาดทุน
(3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรกาไร และการจ่ายเงินปันผล
(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระ และกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
(5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดจานวนค่าสอบบัญชี และ
(6) กิจการอื่น ๆ
ข้อ 41. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี
(1) สาเนางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
และ
(2) รายงานประจาปีของคณะกรรมการ พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ เพื่อประกอบรายงาน
ข้อ 42. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกาไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล
เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจานวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกาไรสมควรพอที่จะทา
เช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการ
ประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
การจ่ายเงินปันผลให้กระทาภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติแล้วแต่
กรณี ทั้ง นี้ ให้แ จ้ งเป็นหนังสือ ไปยังผู้ถือ หุ้ นและให้ลงโฆษณาคาบอกกล่าวการจ่ายปันผลนั้น ในหนัง สือ พิมพ์เ ป็นเวลา
ติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย
ข้อ 43. บริษัทต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปีส่ว นหนึ่งไว้เป็นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกาไรสุทธิประจาปีหักด้วย
ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน
ข้อ 44. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดารงตาแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท
ข้อ 46. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกาไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับ
บัญชีของบริษัทเพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้นและให้บริษัทจัดส่งรายงาน และเอกสารทั้งหมดของบริษัทที่ผู้ถือหุ้น
จะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย
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ข้ อปฏิบัตสิ าหรับการเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562
ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรั พย์แ ห่งประเทศไทย เรื่ อ ง ข้ อ พึงปฏิบตั ิสาหรั บการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทจดทะเบียน
ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ บริ ษัทจดทะเบียนถือเป็ นแนวปฏิบตั ิ ที่ดี ซึง่ จะเป็ นการสร้ างความเชื่อมั่นให้ เกิดขึน้
แก่ผ้ ถู ือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้ องกับทุกฝ่ าย และเพื่อให้ การประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทจดทะเบียนเป็ นไปด้ วยความโปร่ งใส ชอ บธรรม
และเป็ นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริ ษัทฯ จึงเห็นควรกาหนดให้ มีการตรวจสอบเอกสาร หรื อหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้น หรื อผู้แทนของ
ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ าร่ วมประชุม เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นยึดถือปฏิบตั ติ อ่ ไป ทังนี
้ ้ เนื่องจากผู้ถือหุ้นบางรายอาจยังไม่ค้ นุ เคยกับข้ อพึงปฏิบตั ิที่นามาใช้
ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริ ษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นเอกสาร หรื อ หลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้น หรื อผู้แทนของผู้ถือหุ้ น
ที่มีสิทธิเข้ าร่ วมประชุมแต่ละรายตามที่บริ ษัทฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม
 เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้ าร่ วมประชุม
บริ ษัทฯ ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นแสดงหลักฐานและปฏิบตั ใิ นการเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี ้
ผู้เข้ าร่ วมประชุม
เอกสารหรือหลักฐาน
1. บุคคลธรรมดา
 ใบลงทะเบียน (ซึง่ มีแถบ Barcode ปรากฏ)
1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย
 บัตรประจาตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรข้ าราชการ หรื อ
บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ)
 หากมีการเปลี่ยนชื่อหรื อนามสกุล ให้ แสดงหลักฐานการเปลี่ยนแปลงนันด้
้ วย
1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่ างประเทศ
 ใบส าคัญ ประจ าตัว คนต่ า งด้ า ว หรื อ หนัง สื อ เดิน ทาง หรื อ เอกสารใช้ แทน
หนังสือเดินทางที่ยงั ไม่หมดอายุ
กรณีมอบฉันทะ (ในกรณีของสาเนาเอกสารจะต้ องมีการรับรองสาเนาถูกต้ อง)
 หนังสือมอบฉันทะซึง่ ได้ กรอกข้ อความถูกต้ องครบถ้ วนและลงรายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 สาเนาบัตรประจาตัวของผู้ถือหุ้นหรื อหนังสือเดินทาง (กรณีผ้ มู อบฉันทะเป็ นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ
 บัตรประชาชน ใบขับขี่ หรื อหนังสือเดินทาง (กรณี ผ้ รู ับมอบฉันทะเป็ นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ
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2. นิตบิ ุคคล
 ใบลงทะเบียน (ซึง่ มีแถบ Barcode ปรากฏ)
2.1 นิตบิ ุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย  หนังสือรับรองนิตบิ คุ คล ออกให้ ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า
หมายเหตุ ในกรณี ของสาเนาเอกสารจะต้ องมีการ
กระทรวงพาณิชย์
รับรองสาเนาถูกต้ องโดยกรรมการผู้มีอานาจลงนาม  บัตรประจาตัวหรื อหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการ
พร้ อมตราประทับบริ ษัท
ผู้มีอานาจลงนามในหนังสือรับรองนิตบิ คุ คล
 หนังสือมอบฉันทะ ซึง่ ได้ กรอกข้ อความถูกต้ องครบถ้ วนและลงลายมือชื่อผู้มอบ
ฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
 หากมีการเปลี่ยนชื่อหรื อนามสกุล ให้ แสดงหลักฐานการเปลี่ยนแปลงนันด้
้ วย
 บัตรประจาตัวหรื อหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบ
ฉันทะ
2.2 นิตบิ ุคคลที่จดทะเบียนในต่ างประเทศ
 หนังสือรับรองนิตบิ คุ คล
หมายเหตุ ในกรณี ของสาเนาเอกสารจะต้ องมีการ  บัตรประจาตัวหรื อหนังสือเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการ
รับรองสาเนาถูกต้ องโดยกรรมการผู้มีอานาจลงนาม
ผู้มีอานาจในหนังสือรับรองนิตบิ คุ คล
พร้ อมตราประทับ บริ ษั ท และหากเป็ น เอกสารที่  หนัง สื อ มอบฉัน ทะ ซึ่ง ได้ ก รอกข้ อ ความถูก ต้ อ งครบถ้ ว นและลงลายมื อ ชื่ อ
จัดทาขึ ้นในต่างประเทศ ควรมีการรับรองลายมือชื่อ
ผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
โดยโนตารี พับลิค
 หากมีการเปลี่ยนชื่อหรื อนามสกุล ให้ แสดงหลักฐานการเปลี่ยนแปลงนันด้
้ วย
 บัตรประจาตัวหรื อหนังสือเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบ
ฉันทะ
กรณีมอบฉันทะ (ในกรณีของสาเนาเอกสารจะต้ องมีการรับรองสาเนาถูกต้ อง)
 หนังสือมอบฉันทะซึง่ ได้ กรอกข้ อความถูกต้ องครบถ้ วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 สาเนาหนังสือรับรองและลงลายมือชื่อรับรองโดยผู้มีอานาจของนิตบิ คุ ลของผู้มอบฉันทะ
 บัตรประชาชน หรื อบัตรข้ าราชการ หรื อใบอนุญาตขับขี่ของผู้รับมอบฉันทะ

 การมอบฉันทะและวิธีการมอบฉันทะ
การมอบฉันทะและหนังสือมอบฉันทะ
ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า เรื่ อง กาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2550 ได้
กาหนดแบบของหนังสือมอบฉันทะในการประชุมผู้จองหุ้น และการประชุมผู้ถือหุ้น ของบริ ษัทมหาชนจากัดไว้ 3 แบบ โดยให้ ใช้
แบบหนึง่ แบบใดที่ได้ แนบมาพร้ อมหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้แล้ ว คือ
แบบ
รายละเอียด
สาหรับใช้ ในกรณี
แบบ ก.
หนังมือมอบฉันทะแบบทัว่ ไป ซึ่งเป็ นแบบที่ง่ายไม่ กรณีผ้ ถู ือหุ้นต้ องการมอบฉันทะแบบทัว่ ไป
ซับซ้ อน
แบบ ข.
หนังสือมอบฉัน ทะที่ก าหนดรายการต่าง ๆ ที่ จ ะ กรณี ผ้ ูถื อ หุ้น ต้ องการมอบฉั น ทะให้ บุ ค คลอื่ น หรื อ
มอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
กรรมการอิสระ ให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะ
แบบ ค.
เฉพาะกรณี ผ้ ูถือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและ กรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นเป็ นนักลงทุนต่างประเทศและแต่งตังคั
้ ส
แต่งตังคั
้ สโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและ
เป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
ดูแลหุ้น
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วิธีการมอบฉันทะให้บคุ คลอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะ
 ผู้มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุ มและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบ่งแยกจานวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
 ผู้มอบฉันทะโปรดกรอกรายะเอีย ดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผู้มอบฉั นทะและผู้รับมอบฉันทะให้ถูกต้อ ง
ครบถ้วน
 ปิดอากรแสตมป์ 20 บาทลงในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ที่ทาหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและ
มีผลผูกพันทางกฎหมาย
 ส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริงพร้อมปิดอากรแสตมป์และเอกสารประกอบมาทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามชื่อ – ที่อยู่
ของบริษัทฯ โดยจ่าหน้าซองถึง
เลขานุการบริษัท : บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
 หากผู้ รั บ มอบฉั น ทะมาด้ ว ยตนเอง ต้ อ งน าหนั ง สื อ มอบฉั น ทะไปยื่ น ต่ อ เจ้ า หน้ า ที่ ข องบริ ษั ท ฯ ณ สถานที่ ป ระชุ ม
เพื่อลงทะเบียนอย่างน้อยล่วงหน้า 1 ชั่วโมงก่อนการเริ่มประชุม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้มีเวลาตรวจสอบเอกสาร
และให้ทันเวลาเริ่มประชุม
หมายเหตุ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้เฉพาะผู้มีเอกสารถูกต้องและครบถ้วนเข้า
ร่วมประชุมเท่านั้น
การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะเริ่มรับลงทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ สถานที่ประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งชั่วโมง หรือตั้งแต่
เวลา 13.00 นาฬิกา จนถึงกาหนดเวลาเริ่มประชุม
สถานที่ประชุม : ณ ห้องประชุมวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ
เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
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 การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง
บริษัทฯ จะจัดเตรียม “บัตรลงคะแนนเสียง” ไว้ให้ผู้ถือหุ้น ณ จุดลงทะเบียนบริเวณทางเข้าห้องประชุมเพื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบ
ฉันทะใช้ระบุลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงตามวาระการประชุม
หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง
การออกเสียงลงคะแนน จะกระทาโดยเปิดเผย โดยประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละ
วาระ โดยจะสอบถามทีละวาระในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็ นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นระบุในบัตร
ลงคะแนนที่แจก และชูมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เก็บและรวบรวมบัตรทั้งหมดเพื่อทาการตรวจนับ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัด
ให้มีคนกลางร่วมทาหน้าที่ตรวจรับบัตรและนับคะแนนเสียงในทุกวาระการประชุม
1. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้
 กรณี ป กติ ให้ ค ะแนนเสี ย งข้ า งมากของผู้ ถื อ หุ้ น ซึ่ ง มาประชุ ม และออกเสี ย งลงคะแนน ถ้ า มี ค ะแนนเสี ย ง เท่ า กั น
ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง เป็นเสียงชี้ขาด
 ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมาย และ/หรือข้อบังคับของบริษัทกาหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ให้ดาเนินการให้เ ป็นไปตามที่
กาหนดนั้น โดยประธานที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
2. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ
เท่านั้น
3. ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และประธานที่ประชุมอาจเชิญผู้นั้น
ออกนอกห้องประชุมชั่วคราวได้
หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง
ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กาหนดว่า ผู้ถือหุ้นทุกคนมีเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ที่ตรวจนับจากบัตรลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบ
ฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ก่อนเริ่มประชุม ประธานฯ จะแจ้งให้ทราบว่า บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ โดยวิธีการหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และ
งดออกเสียง ของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ออกจากหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสียง จากนั้น ประธานฯ จะแจ้งผลการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบ
หมายเหตุ บริษัทฯ ลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงการประชุมผู้ถือหุ้นด้วยระบบ Barcode
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บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)
Energy Absolute Public Company Limited
89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-248-2488-92, 02-002-3667-9 แฟกซ์ 02-248-2493 ทะเบียนเลขที่ 0107551000061

การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง
1. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนแล้ว จะได้รับบัตรลงคะแนนเสียงเป็นแผ่นพิมพ์สาหรับแต่ละวาระการประชุม โดย
แต่ละแผ่นนั้นจะระบุชื่อผู้ถือหุ้นและสิทธิออกเสียง โดยถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง ซึ่งผู้ ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจะต้องใช้
บัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนนนี้ให้ถูกต้องตรงกับวาระ
2. สาหรับวาระที่ 8 พิจารณาและเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดารงตาแหน่งอีกวาระ จะใช้บัตรลงคะแนน
เสียงซึ่งระบุชื่อกรรมการ / บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ แยกต่างหากจากกัน เพื่อให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
เป็นรายบุคคล
3. สาหรับการทาเครื่องหมายลงบนบัตรลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออก
เสียง ในแต่ละวาระ โดยให้ผู้ถือหุ้นทาเครื่องหมายถูก ( ) หรือ กากบาท ( ) อย่างใดอย่างหนึ่งลงในช่ องที่เป็นความ
ประสงค์ของท่านเพียงช่องเดียวเท่านั้น
บัตรเสีย
บัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนนที่มีการกาเครื่องหมายอื่นนอกจากเครื่องหมายถูก ( ) หรือ กากบาท () เพียงหนึ่ง
เครื่องหมาย หรือมากกว่าหนึ่งช่อง หรือ เป็นการออกเสียงลงคะแนนไม่ตรงกับวาระที่กาลังพิจารณา จะถือเป็นบัตรเสีย
4. การออกสียงลงคะแนนจะกระทาโดยเปิดเผย โดยประธานในที่ประชุม หรือผู้ที่ดาเนินการประชุมแทนอยู่ในระหว่างนั้น
จะขอให้ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง หรือไม่เห็นด้วย ชูมือขึ้น และส่งบัตรลงคะแนนเสียงที่ทาเครื่องหมายแล้ว และถูกต้องตรงกับ
วาระที่กาลังพิจารณาให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ
5. เมื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทาการรวบรวมบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง หรือไม่เห็นด้วย เสร็จแล้ว จะทาการ
นับคะแนนและแสดงผลสรุปคะแนนเสียงในที่ประชุม โดยประธานที่ประชุม หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจะเป็นผู้สรุปผลการ
ลงคะแนนต่อที่ประชุมของแต่ละวาระ
6. ผู้ถือหุ้นที่มาเข้าประชุมจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเฉพาะวาระที่เข้าประชุมเท่านั้น สาหรับท่านผู้ถือหุ้นที่กลับไปก่อน
การประชุมสิ้นสุดนั้น จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเฉพาะวาระที่ยังมิได้พิจารณา
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บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)
Energy Absolute Public Company Limited
89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-248-2488-92, 02-002-3667-9 แฟกซ์ 02-248-2493 ทะเบียนเลขที่ 0107551000061

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562
ผู้ถือหุ้น
บริษัท พลังงานบริสทุ ธิ์ จากัด (มหาชน)

มาด้วยตนเอง
โต๊ะลงทะเบียน
มาด้วยตนเอง
(เริ่ม 13.00 น.)

บริษัทลงทะเบียน
การประชุมผูถ้ ือหุ้น
ด้วยระบบ Barcode

ผู้รบั มอบฉันทะ
โต๊ะลงทะเบียน
ผู้รับมอบฉันทะ
(เริ่ม 13.00 น.)
ตรวจหนังสือมอบฉันทะ
แสดงหนังสือมอบฉันทะ
พร้อมบัตรประจาตัวผู้มอบ
และผู้รับมอบฉันทะ

แสดงบัตรประจาตัวและ
ใบลงทะเบียน

ลงทะเบียน
ประธานเปิดประชุม (เวลา 14.00 น.)
ประธานเสนอวาระการประชุมตามลาดับ
ลงคะแนนเสียง

นับคะแนนเสียง

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

ประธานกล่าวสรุปผลลงคะแนนต่อที่ประชุม
หมายเหตุ : การนับคะแนนเสียง
 นับคะแนนเสียงโดยวิธีการหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงของผู้ถือหุ้นออกจากจานวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
 กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนต่อเจ้าหน้าที่บริษัทเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม
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บริษทั พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)
Energy Absolute Public Company Limited
89 อาคารเอไอเอ แคปปิ ตอล เซ็นเตอร์ ชั้น16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-248-2488-92, 02-002-3667-9 แฟกซ์ 02-248-2493 ทะเบียนเลขที่ 0107551000061

ข้ อมูลกรรมการอิสระของบริษัทซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถแต่ งตัง้ ให้ รับมอบฉันทะ

ชื่อ – สกุล

1. นายชัยวัฒน์ พงศ์พิศษิ ฎ์สกุล

การมีส่วนได้ เสียในวาระที่
เสนอในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจาปี 2562

อายุ

ตาแหน่ ง

ที่อยู่

72

กรรมการอิสระ /

บมจ. พลังงานบริ สทุ ธิ์

การมีส่วนได้ เสีย : ไม่มีส่วน

กรรมการตรวจสอบ /

89 อาคารเอไอเอ

ได้ เสียในวาระที่ 1 – 9

ประธานคณะกรรมการ

แคปปิ ตอล เซ็นเตอร์

บรรษัทภิบาล / ประธาน ชัน้ 16 ถนนรัชดาภิเษก
คณะกรรมการกาหนด

แขวงดินแดง เขตดินแดง

ค่าตอบแทน / กรรมการ

กรุ งเทพฯ 10400

สรรหา
2. พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริ ต

68

กรรมการอิสระ /

บมจ. พลังงานบริ สทุ ธิ์

การมีส่วนได้ เสีย :

ประธานคณะกรรมการ

89 อาคารเอไอเอ

-

ตรวจสอบ /

แคปปิ ตอล เซ็นเตอร์

ประธานคณะกรรมการ

ชัน้ 16 ถนนรัชดาภิเษก

บริ หารความเสี่ยง /

แขวงดินแดง เขตดินแดง

เลือกตังกรรมการกลั
้
บ

กรรมการกาหนด

กรุ งเทพฯ 10400

เข้ าดารงตาแหน่งอีก

1 – 7, 9

-

ค่าตอบแทน /

มีส่วนได้ เสียในวาระที่ 8

วาระ

กรรมการสรรหา /
กรรมการบรรษัทภิบาล

หมายเหตุ:

ไม่มีส่วนได้ เสียในวาระที่

รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระ ทัง้ 2 ท่าน ปรากฏในรายงานประจาปี 2561
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บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)
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โทรศัพท์ 02-248-2488-92, 02-002-3667-9 แฟกซ์ 02-248-2493 ทะเบียนเลขที่ 0107551000061

สิ่งที่แนบมาด้วยลาดับที่ 11
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค.
 สิ่งที่แนบมาด้วยลาดับที่ 11.1 หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. เป็นหนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
 สิง่ ที่แนบมาด้วยลาดับที่ 11.2 หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. เป็นหนังสือมอบฉันทะที่กาหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่
ละเอียด ชัดเจน
 สิ่งที่แนบมาด้วยลาดับที่ 11.3 หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและ
แต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและ
ดูแลหุ้น
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บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)
Energy Absolute Public Company Limited
89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-248-2488-92, 02-002-3667-9 แฟกซ์ 02-248-2493 ทะเบียนเลขที่ 0107551000061

สิ่งที่แนบมาด้วยลาดับที่ 11.1

อากรแสตมป์
20 บาท

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

(1) ข้าพเจ้า
อยู่บ้านเลขที่
อาเภอ/เขต
(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
โดยถือหุ้นจานวนทั้งสิ้นรวม
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ
(3) ขอมอบฉันทะให้
(1)
อายุ
ปี
อยู่บ้านเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
.
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์..................................หรือ
(2)
อายุ
ปี
อยู่บ้านเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
.
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์..................................หรือ
(3)
อายุ
ปี
อยู่บ้านเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
.
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
.
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2562 ในวันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมวิภาวดี บอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัล พลาซา
ลาดพร้าว กรุงเทพฯ เลขที่ 1695 ถนน พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทาไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ
ผู้มอบฉันทะ
(
)
ลงชื่อ
ผู้รับมอบฉันทะ
(
)
ลงชือ่ .............................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(
)
ลงชื่อ.............................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(
)
หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นให้ผู้รับ
มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
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สิ่งที่แนบมาด้วยลาดับที่ 11.2

อากรแสตมป์
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

20 บาท

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

ถนน

อาเภอ/เขต

จังหวัด

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

สัญชาติ

.

ตาบล/แขวง

.

รหัสไปรษณีย์

.
.

พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจานวนทั้งสิ้นรวม

หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ

หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ

หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้
 (1)

อายุ

อยู่บ้านเลขที่

ถนน

อาเภอ/เขต

จังหวัด
 (2)

อยู่บ้านเลขที่

ตาบล/แขวง

.

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

นายชัยวัฒน์ พงศ์พิศิษฎ์สกุล

อายุ

72

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

ถนน รัชดาภิเษก
 (3)
อยู่บ้านเลขที่

ปี

ตาบล/แขวง ดินแดง อาเภอ/เขต

ดินแดง จังหวัด กรุงเทพมหานคร

พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต

.
รหัสไปรษณีย์ 10400 หรือ

อายุ

68

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

ถนน รัชดาภิเษก

ตาบล/แขวง ดินแดง อาเภอ/เขต

ดินแดง จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ปี

ปี
.

รหัสไปรษณีย์ 10400

.

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2562 ในวันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัล พลาซา
ลาดพร้าว กรุงเทพฯ เลขที่ 1695 ถนน พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
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(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
 วาระที่ 1 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561
ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
 วาระที่ 2 เพื่อรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทสาหรับปี 2561 และรายงานประจาปี 2561
ของบริษัทฯ
- เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้  วาระที่ 3 เพื่อพิจารณาและอนุมัติงบการเงินสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
 วาระที่ 4 พิจารณายกเลิกการออกหุ้นกู้วงเงิน 20,000 ล้านบาท ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ปี 2561
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
 วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ (ใหม่) ในวงเงินไม่เกิน 15,000 ล้านบาท
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
 วาระที่ 6 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกาไรสุทธิสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2561
และการจ่ายเงินปันผลประจาปี 2561
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
 วาระที่ 7 เพื่อพิจารณาและอนุมัติกาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท สาหรับปี 2562
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
 วาระที่ 8 เพื่อพิจารณาและเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดารงตาแหน่งอีกวาระ
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 การเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
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 การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ชื่อกรรมการ
พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต
.
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ
นายวุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย
.
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ
หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชัย
.
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ
นายสมโภชน์ อาหุนัย
.
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
 วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีสาหรับระยะเวลาบัญชีประจาปี 2562
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนน
เสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมี
การพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด
ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผู้รั บมอบฉันทะได้ กระท าในการประชุ ม เว้นแต่กรณี ที่ผู้รั บมอบฉันทะไม่ อ อกเสียงตามที่ข้า พเจ้า ระบุ ในหนังสื อ
มอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ
ผู้มอบฉันทะ
(
)
ลงชื่อ
ผู้รับมอบฉันทะ
(
)
ลงชื่อ.............................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(
)
ลงชื่อ.............................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(
)
หมายเหตุ
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จานวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจาต่อแบบ
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
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ใบประจาต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของ บริ ษัท พลังงานบริ สทุ ธิ์ จากัด (มหาชน)
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 วันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องประชุมวิภาวดี บอลรู ม โรงแรม
เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้ าว กรุ งเทฯ เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ 10900 หรื อที่จะพึงเลื่อนไป
ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
 วาระที่

เรื่ อง

.

 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 วาระที่

 ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง

เรื่ อง

.

 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 วาระที่

 ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง

เรื่ อง

.

 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 วาระที่

 ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง

เรื่ อง

.

 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 วาระที่

 ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง

เรื่ อง พิจารณาเลือกตังกรรมการที
้
่ต้องออกตามวาระกลับเข้ าดารงตาแหน่งอีกวาระ (ต่อ) .
ชื่อกรรมการ
 เห็นด้ วย

.
 ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ
 เห็นด้ วย

.
 ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ
 เห็นด้ วย

.
 ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ
 เห็นด้ วย

.
 ไม่เห็นด้ วย
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 งดออกเสียง

บริษทั พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)
Energy Absolute Public Company Limited
89 อาคารเอไอเอ แคปปิ ตอล เซ็นเตอร์ ชั้น16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-248-2488-92, 02-002-3667-9 แฟกซ์ 02-248-2493 ทะเบียนเลขที่ 0107551000061

อากรแสตมป์
20 บาท

สิง่ ที่แนบมาด้ วยลาดับที่ 11.3
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
(แบบที่ใช้ เฉพาะกรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตังให้
้ คสั โตเดียน (Custodian)
ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

เขียนที่...........................................................................
วันที่..............เดือน.................................พ.ศ.................
(1) ข้ าพเจ้ า
สัญชาติ
.
อยู่บ้านเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
.
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
.
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้ กบั
.
ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)
.
โดยถือหุ้นจานวนทังสิ
้ ้นรวม
หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
เสียง ดังนี ้
หุ้นสามัญ
หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
เสียง
(2) ขอมอบฉันทะให้
 (1)
อายุ
ปี
อยู่บ้านเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
.
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์..................................หรื อ
 (2)
นายชัยวัฒน์ พงศ์พิศษิ ฎ์สกุล
อายุ 72
ปี
อยู่บ้านเลขที่ บริ ษัท พลังงานบริ สทุ ธิ์ จากัด (มหาชน) เลขที่ 89 อาคารเอไอเอ แคปปิ ตอล เซ็นเตอร์ ชัน้ 16
.
ถนน รัชดาภิเษก
ตาบล/แขวง ดินแดง อาเภอ/เขต ดินแดง จังหวัด กรุ งเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400 หรื อ
 (3)
พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริ ต
อายุ 68
ปี
อยู่บ้านเลขที่ บริ ษัท พลังงานบริ สทุ ธิ์ จากัด (มหาชน) เลขที่ 89 อาคารเอไอเอ แคปปิ ตอล เซ็นเตอร์ ชัน้ 16
.
ถนน รัชดาภิเษก
ตาบล/แขวง ดินแดง อาเภอ/เขต ดินแดง จังหวัด กรุ งเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400
.
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนข้ าพเจ้ าเพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2562 ในวันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องประชุมวิภาวดี บอลรู ม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัล พลาซา
ลาดพร้ าว กรุ งเทพฯ เลขที่ 1695 ถนน พหลโยธิน เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ 10900 หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น
(3) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครัง้ นี ้ ดังนี ้
 มอบฉันทะตามจานวนหุ้นทังหมดที
้
่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
 มอบฉันทะบางส่วน คือ
 หุ้นสามัญ
หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
 หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ทงหมด
ั้
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เสียง
เสียง
เสียง

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

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
 วาระที่ 1 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
เสียง
 ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
 วาระที่ 2 เพื่อรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทสาหรับปี 2561 และรายงานประจาปี 2561
ของบริษัทฯ
- เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้  วาระที่ 3 เพื่อพิจารณาและอนุมัติงบการเงินสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
เสียง
 ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
 วาระที่ 4 พิจารณายกเลิกการออกหุ้นกู้วงเงิน 20,000 ล้านบาท ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ปี 2561
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
เสียง
 ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
 วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ (ใหม่) ในวงเงินไม่เกิน 15,000 ล้านบาท
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
เสียง
 ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
 วาระที่ 6 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกาไรสุทธิสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2561
และการจ่ายเงินปันผลประจาปี 2561
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
เสียง
 ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
 วาระที่ 7 เพื่อพิจารณาและอนุมัติกาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท สาหรับปี 2562
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
เสียง
 ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
 วาระที่ 8 เพื่อพิจารณาและเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดารงตาแหน่งอีกวาระ
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 การเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
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บริษทั พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)
Energy Absolute Public Company Limited
89 อาคารเอไอเอ แคปปิ ตอล เซ็นเตอร์ ชั้น16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-248-2488-92, 02-002-3667-9 แฟกซ์ 02-248-2493 ทะเบียนเลขที่ 0107551000061
 การเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล

ชื่อกรรมการ
พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริ ต
.
 เห็นด้ วย
เสียง  ไม่เห็นด้ วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
ชื่อกรรมการ
นายวุฒเิ ลิศ เจียรนิลกุลชัย
.
 เห็นด้ วย
เสียง  ไม่เห็นด้ วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
ชื่อกรรมการ
หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชัย
.
 เห็นด้ วย
เสียง  ไม่เห็นด้ วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
ชื่อกรรมการ
นายสมโภชน์ อาหุนยั
.
 เห็นด้ วย
เสียง  ไม่เห็นด้ วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
 วาระที่ 9 พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าสอบบัญชีสาหรั บระยะเวลาบัญชีประจาปี 2562
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
เสียง
 ไม่เห็นด้ วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ ให้ ถือว่าการลงคะแนน
เสียงนันไม่
้ ถกู ต้ องและไม่ใช้ เป็ นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไม่ชดั เจน หรื อในกรณีที่ที่ประชุมมี
การพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุข้างต้ น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้ อเท็จจริ งประการใด
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควรกิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทาในการประชุม
เว้ นแต่กรณีที่ผ้ รู ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้ าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ
ผู้มอบฉันทะ
(
)
ลงชื่อ
ผู้รับมอบฉันทะ
(
)
ลงชื่อ.............................................................ผู้รั บมอบฉันทะ
(
)
ลงชื่อ.............................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(
)
หมายเหตุ
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นีใ้ ช้ เฉพาะกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
้ คสั โตเดียน (Custodian) ใน
ประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้ เท่านัน้
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้ อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
(1) หนังสือมอบอานาจจากผู้ถือหุ้นให้ คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผู้ดาเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้ รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจานวน
หุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตังกรรมการสามารถเลื
้
อกตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ดหรือเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ ข้ างต้ น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบประจาต่อแบบหนังสือมอบ
ฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

หน้ า 85

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)
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ใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 วันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมวิภาวดี บอลรูม
โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
 วาระที่

เรื่อง

.

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 วาระที่

เสียง

 ไม่เห็นด้วย

เสียง

 งดออกเสียง

เสียง

เรื่อง

.

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 วาระที่

เสียง

 ไม่เห็นด้วย

เสียง

 งดออกเสียง

เสียง

เรื่อง

.

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 วาระที่

เสียง

 ไม่เห็นด้วย

เสียง

 งดออกเสียง

เสียง

เรื่อง

.

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 วาระที่

เสียง

 ไม่เห็นด้วย

เสียง

 งดออกเสียง

เสียง

เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดารงตาแหน่งอีกวาระ (ต่อ) .
ชื่อกรรมการ
 เห็นด้วย

.
เสียง

 ไม่เห็นด้วย

เสียง

 งดออกเสียง

เสียง

ชื่อกรรมการ
 เห็นด้วย

.
เสียง

 ไม่เห็นด้วย

เสียง

 งดออกเสียง

เสียง

ชื่อกรรมการ
 เห็นด้วย

.
เสียง

 ไม่เห็นด้วย

เสียง

 งดออกเสียง

เสียง

ชื่อกรรมการ
 เห็นด้วย

.
เสียง

 ไม่เห็นด้วย
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เสียง

 งดออกเสียง

เสียง
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โทรศัพท์ 02-248-2488-92, 02-002-3667-9 แฟกซ์ 02-248-2493 ทะเบียนเลขที่ 0107551000061

แผนที่สถานที่จดั ประชุม
ณ ห้ องประชุมวิภาวดี บอลรูม
โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้ าว กรุงเทพฯ
เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900

รถไฟฟ้ าใต้ ดิน MRT

การเดินทาง
ณ สถานีพหลโยธิน

รถไฟฟ้ า BTS

ณ สถานีหมอชิต
ใช้ ทางออกที่ 3 ต่อบริ การรถไฟใต้ ดิน MRT ลงที่สถานีพหลโยธิน
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ขัน้ ตอนการใช้ รหัส QR Code สาหรั บการดาวน์ โหลด
รายงานประจาปี 2561 และรายงานการพัฒนาอย่ างยั่งยืนประจาปี 2561
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรั พย์ (ประเทศไทย) จากัด ในฐานะนายทะเบียน
หลักทรัพย์ ได้ พฒ
ั นาระบบเพื่อให้ บริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ สามารถส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงาน
ประจาปี ในรู ปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ในรู ปแบบ QR Code เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ อานวยความสะดวกต่อผู้ลงทุน และผู้ลงทุน
สามารถเข้ าถึงข้ อมูลของบริ ษัทจดทะเบียน ได้ สะดวกรวดเร็ ว
ท่านผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้ อมูลผ่าน QR Code ตามขันตอนต่
้
อไปนี ้

ขัน้ ตอนการใช้ งาน QR Code
สาหรั บระบบ iOS (iOS 11 ขึน้ ไป)
1. เปิ ดกล้ อง (Camera) บนมือถือของท่าน
2. สแกน QR Code
3. หน้ าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ ้นมาด้ านบนหน้ าจอมือถือ ให้ กดที่ ข้อความนัน้ เพื่อเรี ยกดูเอกสารการประชุม
ผู้ถือหุ้น
หมายเหตุ: กรณีทีไ่ ม่มีข้อความ (Notification) แสดงขึ้นบนหน้าจอมื อ ท่านผูถ้ ือหุน้ สามารถสแกน QR Code จาก Application
อืน่ ๆ อาทิ เช่น QR Code Reader application, Facebook application, Line application เป็ นต้น

สาหรั บระบบ Android
1. เปิ ด Application QR Code Reader, Facebook, หรื อ Line บนมื อถื อของท่าน ในกรณี สแกน QR Code
ผ่าน Line application ขันตอนดั
้
งนี ้
รายงานประจาปี 2561
รายงานพัฒนาอย่างยัง่ ยืน 2561
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E-Voting
บริ ษัท พลังงานบริ สุทธิ์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ขอนาเสนอระบบ IR PLUS AGM ซึ่งเป็ น Application
ที่จะช่วยอานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น ดังนี ้


สามารถรับชมการถ่ายทอดสดของการประชุมผู้ถือหุ้น, การเข้ าถึงเอกสารและข้ อมูลนาเสนอในรู ปแบบมัลติมีเดีย
ต่าง ๆ ของบริ ษัทฯ



การดูคะแนนโหวตของแต่ละวาระ
- ของผู้ถือหุ้นที่ได้ ลงคะแนนในบัตรโหวตและระบบ Barcode ได้ บนั ทึกแล้ ว หรื อ
- การลงคะแนนของผู้รับมอบฉันทะที่ได้ ลงคะแนนในบัตรโหวต และระบบ Barcode ได้ บันทึกแล้ ว

 อานวยความสะดวกแก่ผ้ ถู ือหุ้นในการติดต่อสื่อสารกับผู้รับมอบฉันทะที่ผ้ ถู ือหุ้นส่งเข้ าร่วมประชุม เพื่อให้ ผ้ รู ับมอบ
ฉันทะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น
ขัน้ ตอนการติดตัง้ Application

ระบบ iOS

ระบบ Android

สามารถติดตังได้
้ ตงแต่
ั ้ iOS 8.0 ขึ ้นไป สามารถ

สามารถติดตังได้
้ ตงแต่
ั ้ 4.1 Jelly Bean (แนะนา

ติดตังได้
้ ผ่านทาง App Store

4.4 ขึ ้นไป)

ขัน้ ตอนการติดตัง้

ขัน้ ตอนการติดตัง้

เข้ าไปที่ App Store
กดแท็บ ‘ค้ นหา’ เพื่อค้ นหา App
พิมพ์ชื่อ App ในช่องค้ นหา จากภาพ
พิมพ์ IR PLUS AGM
- กดปุ่ ม GET และจากนันให้
้ กดปุ่ ม
INSTALL เพื่อติดตัง้ App
-

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

เข้ าไปที่ Play Store
กดแท็บด้ านบน เพื่อค้ นหา App
พิมพ์ IR PLUS AGM
เลือกที่ชื่อ App แล้ วกดปุ่ ม ติดตัง้
เพื่อติดตัง้ App

บมจ. พลังงานบร�สุทธิ์

BEYOND ENERGY
Achievement of
บร�ษัท พลังงานบร�ส�ทธ�์ จํากัด (มหาชน)
ชั�น 16 อาคารเอไอเอ แคปปตอล เซ็นเตอร เลขที่ 89 ถนนรัชดาภิเษก
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท 0-2248-2488-92, 0-2002-3667-9 โทรสาร 0-2554-9243

www.energyabsolute.co.th

รายงานประจำป

2561

