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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจาปี 2564
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
วัน เวลา และสถานที่ถ่ายทอดการประชุม
ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ถ่ายทอดสด (Live steaming) ผ่าน application IR Plus AGM จาก
ห้องประชุมบริษัทฯ ชั้น 16 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ ประเทศไทย
(“ที่ประชุมฯ”)
จานวนผู้ถือหุน้ ที่เข้าร่วมการประชุม
เมื่อเริ่มการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมมาด้วยตนเองจานวน 33 ราย และรับมอบฉันทะจานวน 1,019 ราย รวมทั้งสิ้น 1,052 ราย
รวมจานวนหุ้นทั้งสิ้น 2,933,463,678 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.64514 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายแล้วทั้งหมด 3,730,000,000 หุ้น ครบเป็น
องค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ
กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายสมใจนึก เองตระกูล
ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ (ประธานที่ประชุมฯ)
2. นายสมโภชน์ อาหุนัย
รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท /
ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง /
ประธานคณะกรรมการกลยุทธ์องค์กร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายอมร ทรัพย์ทวีกุล
กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริษัท / กรรมการบริหาร /
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสีย่ ง /
กรรมการกลยุทธ์องค์กร / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสาย
งานบัญชีและการเงิน)
4. พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง / กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
/ กรรมการบรรษัทภิบาล
5. หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชัย
กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ /
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง
/ ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
6. นายสุธรรม ส่งศิริ
กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน /
กรรมการกลยุทธ์องค์กร / กรรมการบรรษัทภิบาล
และกรรมการดังต่อไปนี้ เข้าประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting
7. คุณวุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย
กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริษัท / กรรมการบริหาร /
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
8. นายอมรศักดิ์ นพรัมภา
กรรมการอิสระ
9. นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบรรษัทภิบาล /
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
10. นายสมบูรณ์ อาหุนยั
กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
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กรรมการที่ลาประชุม
1. พลตารวจเอกพัชรวาท วงษ์สุวรรณ

กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

รวมกรรมการที่เข้าร่วมประชุม 10 คน จากจานวนกรรมการทั้งหมด 11 คน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ฯ เท่ากับ
90.91% ของจานวนกรรมการทั้งหมดจานวน 11 คน โดยประธานคณะกรรมการบริษัท, ประธานคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ,
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ) เข้าร่วมประชุม ฯ
ในครั้งนี้
ผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม
(1) ตัวแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด เข้าประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting
(2) ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท S.C. Law Office จากัด เข้าร่วมประชุมในห้องประชุม เพื่อเป็นผู้ตรวจสอบการออกเสียงลงคะแนน
(3) เจ้าหน้าที่ บจ. ออนไลน์แอสเซ็ท จัดทาระบบ E-AGM และดูแลระบบการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นและตรวจคะแนนจากระบบ
E-Voting;
(4) นางสาวไอลดา อุ่นเจริญพรพัฒน์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายสนับสนุน และรักษาการหัวหน้าสายงานบัญชีและการเงิน
(5) นายวสุ กลมเกลีย้ ง ผู้อานวยการอาวุโสฝ่ายพัฒนากลยุทธ์และวางแผนการลงทุน และ รักษาการผู้อานวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร
(6) นางสาวเยาวลักษณ์ พุกพิกุล เลขานุการบริษัท (ทาหน้าที่เลขาฯ ทีป่ ระชุม)
ก่อนเริ่มการประชุม
เลขาฯ ที่ประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 ดังนี้
(1) การจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19
 การจั ดประชุม ผู้ถือหุ้นภายใต้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19 บริ ษัทฯ ได้จั ดส่งมาตรการและแนวทางปฏิบั ติ
ในการเข้าร่วมประชุม ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว
 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ณ ปัจจุบัน มีแนวโน้มขยายตัวเป็นวงกว้าง และทวีความรุนแรงมากขึ้น
ประกอบกับสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สานักงาน ก.ล.ต.”) ได้มีหนังสือ ถึงบริษัทจด
ทะเบียน เพื่อขอความร่วมมือสาหรับบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างการจัดเตรียมการประชุม พิจารณาปรับรูปแบบเป็นการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-meeting) ตามพระราชกาหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ดังนั้น เพื่อ
ความปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้ถือหุ้น และผู้เข้าร่วมประชุม และให้ความร่วมมือกับสานักงาน ก.ล.ต. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ซึ่งได้รับมอบอานาจจากคณะกรรมการบริษัทตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 จึงเห็นสมควรให้ยกเลิกสถานที่
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 และเปลี่ยนรูปแบบการประชุมเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ทั้งนี้
วัน เวลาและระเบียบวาระการประชุมยังคงเป็นไปตามเดิมทุกประการ รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ปรากฏตาม
สิ่งที่แนบมาด้วยลาดับที่ 10
(2) บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบในการแจ้งหนังสือเชิญประชุมฯ ต่อผู้ถือหุ้นทุกท่าน 3 ช่องทางดังต่อไปนี้
1. บริษัทได้จดั ส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านทางไปรษณีย์ 22 วันก่อนวันประชุมฯ
2. บริษัทได้มีการลงประกาศในหนังสือพิมพ์
3. บริษัทได้ลงรายละเอียดการประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท 30 วันก่อนวันประชุมโดยประกาศผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ของสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
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เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 บริษัทฯ ได้ประกาศผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งแจ้งใน
เว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเปิดโอกาสแก่ผู้ถือหุ้นให้ส่งคาถามเกี่ยวกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564 และเสนอ
รายชื่อบุคคลที่เห็นว่า มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการคัดเลือก เป็นกรรมการ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 15
มกราคม 2564 ก่อนที่บริษัทฯ จะส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถื อหุ้นประจาปี 2564 และไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อกรรมการ
เข้ามาให้บริษัทฯ พิจารณา
ณ วันที่ 15 มีนาคม 2564 ซึ่งเป็นวันกาหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อเข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้น และมีสิทธิรับ
เงินปันผล กรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ มีผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 34,155 ราย รวมจานวนหุ้น
3,730 ล้านหุ้น
- สัญชาติไทย 33,982 ราย รวมจานวนหุ้น 2,386,593,088 หุ้น คิดเป็น 63.98%
- ต่างชาติ
173 ราย รวมจานวนหุ้น 1,343,406,912 หุ้น คิดเป็น 36.02%

(3) ระเบียบวาระการประชุม / วิธีการออกเสียงลงคะแนน / การแจ้งผลการลงคะแนนเสียง
1. หุ้น 1 หุ้น มี 1 เสียง ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งเสียงลงคะแนน การลงคะแนนเสียงจะต้องลงคะแนนเท่าที่มีสิทธิออกเสียง
ยกเว้นผู้ถือหุ้นที่เป็น Custodian ซึ่งสามารถแตกเสียงลงคะแนน และลงคะแนนได้ น้อยกว่าแต่ไม่เกินจานวนหุ้นที่ถืออยู่
ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ กรณี
คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงชี้ขาด
2. ระบบ E-AGM ผ่าน Application IR Plus AGM เป็นระบบที่เพิ่มช่องทางอานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งไม่สามารถ
เข้าร่วมการประชุม ให้ได้รับชมการถ่ายทอดสดของการประชุมผู้ถือหุ้น , การเข้าถึงเอกสารและข้อมูลนาเสนอในรูปแบบ
มัลติมีเดียต่างๆ ของบริษัทฯ การลงคะแนนโหวตของแต่ละวาระ รวมทั้งอานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้ นในการซักถาม
กรรมการในที่ประชุม หรือ แสดงความคิดเห็น ทั้งนี้ การออกเสียงลงคะแนน ยังคงดาเนินตามหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมาย
กาหนด
3. ผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้ระบุการออกเสียงลงคะแนน ในหนังสือมอบฉันทะ ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน
ตามวิธีการที่แจ้ง
4. ผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทฯ ได้บันทึกการลงคะแนนในระบบเรียบร้อย
แล้ว ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมโดยไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก
5. การนับคะแนน โดยระบบจะเทคะแนนไปทางเห็นด้วยทั้งหมด และจะหัก คะแนนที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง”
จากคะแนนทั้งหมด วาระที่ไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้าน/งดออกเสียง ถือเป็นมติ เอกฉันท์
6. การพิจารณาวาระการประชุม จะพิจารณาวาระที่ 1 ถึง วาระที่ 10 โดยเมื่อเสร็จสิ้นการพิจารณาแต่ละวาระ ประธานฯ จะ
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ และจะขอให้ที่ประชุมออกเสียง และรวบรวมคะแนน และ
เลขานุการฯ จะแจ้งสรุปผลการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระต่อไป ผลคะแนนเสียงที่นับได้ จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนน
เสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะใช้จานวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม
ล่าสุดในวาระนั้นๆ
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7. มติแต่ละวาระ
วาระ

ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียง

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่
23 เมษายน 2563

ต้องผ่านมติอนุมัติด้วย เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท
สาหรับปี 2563 และรายงานประจาปี 2563 ของบริษัทฯ

วาระนี้เป็นวาระเพือ่ ทราบ ดังนั้น จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3

พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตแล้ว

ต้องผ่านมติอนุมัติด้วย เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณายกเลิกวงเงินหุ้นกู้ที่เหลือและยังไม่ได้ออกเสนอ
ขาย จานวน 12,800 ล้านบาท ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2563

ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาและอนุมตั ิการออกและเสนอขายหุ้นกู้ (ใหม่)
วงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท

ต้องผ่านมติอนุมตั ิด้วยเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวน
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณาและอนุมตั ิการจัดสรรกาไรสุทธิสาหรับผลการ
ดาเนินงานประจาปี 2563 และการจ่ายเงินปันผล
ประจาปี 2563

ต้องผ่านมติอนุมตั ิด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ
ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุ
ที่ประสงค์ของบริษัท

ต้องผ่านมติอนุมตั ิด้วยเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวน
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน

วาระที่ 8

พิจารณาและอนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
สาหรับปี 2564

ต้องผ่านมติอนุมตั ิด้วยเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวน
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม (ไม่รวมผู้มีส่วนได้เสีย)

วาระที่ 9

พิจารณาและเลือกตั้งกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระ
กลับเข้าดารงตาแหน่งอีกวาระ

ต้องผ่านมติอนุมตั ิด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10

พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกาหนด
ค่าสอบบัญชีสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจาปี 2564

ต้องผ่านมติอนุมตั ิด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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เลขาฯ ที่ประชุมได้ แนะนากรรมการ ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ดังต่อไปนี้
1. คุณสมใจนึก เองตระกูล
ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ (ประธานในที่ประชุมฯ)
2. คุณสมโภชน์ อาหุนัย
รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท /
ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง /
ประธานคณะกรรมการกลยุทธ์องค์กร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. คุณอมร ทรัพย์ทวีกุล
กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริษัท / กรรมการบริหาร /
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสีย่ ง /
กรรมการกลยุทธ์องค์กร / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ผูร้ ับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชี
และการเงิน)
4. พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง/
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน / กรรมการบรรษัทภิบาล
5. หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชัย
กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน /
กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
6. คุณสุธรรม ส่งศิริ
กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน /
กรรมการกลยุทธ์องค์กร / กรรมการบรรษัทภิบาล


และกรรมการดังต่อไปนี้ เข้าประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting
7. คุณวุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย
กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริษัท / กรรมการบริหาร /
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
8. คุณอมรศักดิ์ นพรัมภา
กรรมการอิสระ
9. คุณสมภพ กีระสุนทรพงษ์
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /กรรมการบรรษัทภิบาล /
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
10. คุณสมบูรณ์ อาหุนัย
กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร


เลขาฯ ที่ประชุม แจ้งบุคคลทีไ่ ด้รบั เชิญเข้าร่วมประชุมดังต่อไปนี้
1) ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สาหรับปีบัญชี 2563 จาก บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด ได้แก่ นางสาว
อมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข และนายสหชัย ฉัตรอนันทเวช เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting
2) ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท S.C. Law Office จากัด ได้แก่ นายศุภศักดิ์ จิรเสวีประพันธ์ เข้าร่วมประชุมในห้องประชุม เพื่อ
เป็นผู้ตรวจการลงคะแนนเสียง
3) บริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จากัด จัดทาระบบ E-voting และทาการตรวจสอบการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นและตรวจนับและ
ประกาศคะแนนเสียงร่วมกับเจ้าหน้าที่ของบริษัท; และ
4) นางสาวเยาวลักษณ์ พุกพิกุล เลขานุการบริษัท (ทาหน้าที่เป็นเลขาฯ ในที่ประชุม)
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เลขาฯ ประกาศ จานวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมมาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะ (เมื่อเริ่มประชุม) รวมทั้งสิ้น 1,052 ราย รวม
จานวนหุ้นทั้งสิ้น 2,933,463,678 หุ้น คิดเป็น 78.64514% ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายแล้วทั้งหมด 3,730,000,000 หุ้น ครบเป็น
องค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 34 ที่กาหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ
จากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้ นนับ
รวมกัน ได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) (ไม่น้อยกว่า 1,244 ล้านหุ้น) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์
ประชุม
เพื่อความโปร่งใส บริษัทฯ ได้เชิญที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท S.C. Law Office จากัด นายศุภศักดิ์ จิรเสวีประพันธ์ เพื่อเป็น
ผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียง
เลขาฯ ที่ประชุม เรียนเชิญ นายสมใจนึก เองตระกูล ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทาหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”)
ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและเปิดการประชุมฯ

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564 (E-AGM) โดยเริ่มการพิจารณาวาระต่างๆ ดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563
หมายเหตุ : สาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 ได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท
(www.energyabsolute.co.th.) และอยู่ในรูป QR Code พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว
ประธานฯ ขอให้เลขาฯ แจ้งรายละเอียด
เลขาฯ ที่ประชุม แจ้งที่ประชุมผู้ถอื หุ้นดังนี้
 บริษัทฯ ได้จัดส่งสาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 ให้ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามที่กฎหมายกาหนดแล้ว
 คณะกรรมการจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 ตามสาเนาที่ส่งเป็นเอกสาร
ประกอบวาระ 1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงข้อคิดเห็นผ่าน Application IR Plus AGM
ไม่มผี ู้ใดซักถามหรือให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้
สรุปผลการออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563
รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม จานวน 1,052 ราย
รวม
2,933,463,678 หุ้น
มีผู้ถือหุ้นที่
จานวน (เสียง)
คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย
2,933,463,578
100.00000
ไม่เห็นด้วย
0
0.00000
รวม
2,933,463,578
100.00000
งดออกเสียง
100
บัตรเสีย
0
รวมทั้งหมด
2,933,463,678
100.00000
วาระนี้ ผ่านด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยเสียงข้างมากของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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มติที่ประชุมฯ ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน
2563 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยเสียงข้างมากของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามที่กล่าว
ข้างต้น
วาระที่ 2 เพื่อพิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทสาหรับปี 2563 และรายงานประจาปี 2563 ของบริษัทฯ
หมายเหตุ : รายงานประจาปี 2563 ในรูปแบบ QR Code ได้จดั ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฯ ตามสิ่งที่ส่งมา
ด้วยลาดับที่ 1
ในวาระนี้ ประธานฯ เชิญนายวสุ กลมเกลี้ยง ผู้อานวยการอาวุโสฝ่ายพัฒนากลยุทธ์และวางแผนการลงทุน และ รักษาการผู้อานวยการ
ฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นผู้รายงานผลการดาเนินงานของบริษัทฯ, รายงานของคณะกรรมการสาหรับปี 2563 และรายงานประจาปี 2563
ของบริษัทฯ
นายวสุ ฯ รายงานต่อที่ประชุมฯ ดังนี้
ธุรกิจในกลุ่มบริษัทฯ
ธุรกิจในกลุ่มบริษัทฯ แบ่งเป็น 4 กลุ่มใหญ๋
1. ธุรกิจน้ามันไบโอดีเซล
(1) ไบโอดีเซล และกลีเซอรีน : ผลิตได้ 8 แสนลิตร/วัน
(2) สารเปลี่ยนสถานะ (Bio-PCM) : ผลิตได้ 130 ตัน/วัน (รวม 2 Phase)
(3) ธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่อง
2. ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
(1) COD แล้ว (แสงอาทิตย์ 278 MW / ลม 386 MW)
(2) โครงการใหม่
3. ธุรกิจกักเก็บพลังงาน
(1) บริษัทฯ ลงทุนผ่านบริษัทย่อย คือ Amita Technologies Inc. (“Amita Taiwan”) : 400 MWh
(2) บริษัท อมิตา เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จากัด (“Amita Thailand”) : ปัจจุบันลงทุนโรงผลิตแบตเตอรี่ 1 GWh (ในปี 2564)
4. ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าและสถานีอัดประจุไฟฟ้า
(1) รถยนต์ไฟฟ้า (MINE SPA1)
(2) เรือไฟฟ้า (MINE Smart Ferry)
(3) รถบัส และรถบรรทุกไฟฟ้า
(4) สถานีอัดประจุไฟฟ้า และ แอปพลิเคชั่น EA Anywhere
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สรุปผลการดาเนินงานสาหรับปี 2563





สรุปผลการดาเนินงานตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา มีอัตราการเติบโตเฉลี่ย 13.30% ต่อปี ปัจจุบันมีรายรับอยู่ที่ 17,199 ล้านบาท
Net Income ของบริษัทฯ เติบโตตลอดระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมาเช่นกัน โดยมีอัตราเติบโตเฉลี่ย 5 ปี เท่ากับ 12.48% ต่อปี
แม้ว่าในปีที่ผ่านมาจะมี Net Income ลดลงเล็กน้อย ประมาณ 5,205 ล้านบาท
โครงสร้างรายได้รวมของบริษัทฯ ยังคงมาจากธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน อยู่ที่ประมาณ 62%, รองลงมาคือ ธุรกิจไบโอ
ดีเซล ประมาณ 36% และธุรกิจอื่นๆ ประมาณ 2%

ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนของกลุ่มบริษัทฯ ประกอบด้วย
1. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ รวม 278 เมกะวัตต์ ประกอบด้วย
โรงไฟฟ้าที่จังหวัด ลาปาง / โรงไฟฟ้าที่จังหวัด นครสวรรค์ / โรงไฟฟ้าที่จังหวัด ลพบุรี
2. โรงไฟฟ้าพลังงานลม รวม 386 เมกะวัตต์ ประกอบด้วย
โครงการหาดกังหัน ที่จังหวัดสงขลา และ นครศรีธรรมราช / โครงการหนุมาน ที่จังหวัดชัยภูมิ
หน่วยไฟฟ้าที่ผลิตได้ในปีนี้ลดลงเล็กน้อย คือ 1,353 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง ลดลงจากปีที่ผ่านมาซึ่งผลิตหน่วยไฟฟ้าได้ 1,387 ล้านกิโลวัตต์
ชั่วโมง ซึ่งเป็นผลมาจากลมที่ลดลง
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ธุรกิจไบโอดีเซล
เป็นธุรกิจที่เป็นรายได้หลักของบริษัทฯ และสืบเนื่องจากนโยบาลการสนับสนุนของรัฐบาลจาก B7 เป็น B10 ทาให้ความต้องการเพิ่มขึ้น
ส่งผลให้ Revenue YoY ของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น
โครงการในอนาคต

กลุ่มธุรกิจน้ามันปาล์ม (CPO Purification):
 โรงงานที่ จ.ปราจีนบุรี กาลังการผลิต 800,000 ลิตร/วัน : ผลิต B100 และกลีเซอรีน
 โรงงานที่ จ.ระยอง มีกาลังการผลิต 2 Phase รวม 130 ตัน/วัน : ผลิต PCM และ Green Diesel
บริษัทฯ ได้ตั้งโรงงานที่จังหวัดระยอง เพื่อผลิต ผลิตผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่า จากน้ามันปาล์ม ได้แก่ Green Diesel และ PCM โดย
Green Diesel จะมี purity ที่สูงกว่าน้ามัน B100 ทาให้สามารถผสมกับน้ามัน Traditional Fuel ได้มากกว่า และมีมาตรฐาน
เทียบเท่าน้ามันดีเซล สาหรับ PCM (Phase Change Material) เป็นสารเปลี่ยนสถานะ มีคุณสมบัติในการควบคุมอุณหภูมิ ให้
อยู่ระดับที่กาหนด โดยการดูดซับและคลายความร้อน PCM สามารถนาไปใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง เช่นผสมกับคอนกรีต
shield ผนัง ซึ่งจะช่วยคงอุณหภูมิ หรือนาไปทอในสิ่งทอ โดยปัจจุบัน บริษัทฯ อยู่ระหว่างการพัฒนาผลิตภัณฑ์นี้
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โครงการใหม่ที่อยู่ระหว่างดาเนินการ
(1) โรงงานผลิตแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน Amita Thailand 1 GWh : คาดว่าจะสามารถเปิดดาเนินการได้ประมาณต้นไตรมาส 3/2564
(2) ธุรกิจสถานีอัดประจุไฟฟ้า EA Anywhere คาดว่าจะขยายให้ถึง 1,000 สถานี ในปีนี้ โดยจะให้บริการอัดประจุไฟฟ้า กับรถ Bus,
Truck, E-Ferry, E-Car
(3) ธุรกิจเรือโดยสารไฟฟ้า “MINE Smart Ferry” : เปิดให้บริการโดยสารในเส้นทางแม่น้าเจ้าพระยาไปแล้ว และคาดว่า ณ สิ้นปี 2564
จะสามารถให้บริการได้ 27 ลา
(4) ธุรกิจผลิตและจาหน่าย รถบัสไฟฟ้า ภายใต้ชื่อ “MINE Bus” : ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างโรงงาน ซึ่งคาดว่าโรงงานจะสามารถ
เปิดดาเนินการภายใน ไตรมาส 2/2564 โรงงานนี้จะมีกาลังการผลิต E-Bus ได้ประมาณ 3,000 คัน/ปี
เทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าหรือ แบตเตอรี่ : การก้าวเข้าสู่ธุรกิจใหม่
ธุรกิจกักเก็บพลังงานไฟฟ้า (Energy Storage System : ESS)
ธุรกิจภายใต้บริษัทย่อย Amita Thailand ซึ่งจะผลิตแบตเตอรี่
1 GWh จะส่งเสริมธุรกิจอื่นๆ ของกลุ่มธุรกิจไฟฟ้าทั้งหมด ได้แก่
Charging Station, E-Vehicle, E-Ferry และ E-Bus
นอกจากนี้ ตัวกักเก็บพลังงานไฟฟ้า ยังสามารถนาไปใช้กับ
Energy Trading System และ Platform ของพลังงานไฟฟ้าสารอง
ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างโรงงานแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนขนาด 1 GWh จ.ฉะเชิงเทรา
ปัจจุบันก่อสร้างโครงสร้างเสร็จแล้ว และอยู่ระหว่างการ installation เครื่องจักร
เรือโดยสารไฟฟ้า MINE Smart Ferry
 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 เปิดทดลองให้บริการขนส่งสาธารณะในแม่น้าเจ้าพระยา
 เชื่อมต่อรูปแบบการคมนาคมด้วยพลังงานไฟฟ้า อย่างไร้มลพิษ
 ช่วยประหยัดการใช้น้ามันดีเซลถึง 4,029,260 ลิตร/ปี*
* คานวณจากการให้บริการ 6 trip / วัน (365 วัน) เมื่อให้บริการทั้งหมด 23 ลา เทียบกับเรือที่ใช้น้ามัน 1 ลา ใช้น้ามันดีเซล 80 ลิตร
 MINE Smart Ferry บรรทุก จานวนผู้โดยสารสูงสุด : 250 คน
 ขนาดแบตเตอรี่ : 800 kWh
 ระยะทาง : 80 – 100 กม. ต่อการชาร์จ 1 ครั้ง
สถานีอัดประจุไฟฟ้า EA Anywhere สาหรับเรือโดยสารไฟฟ้า
 DC Ultra-Fast Charger ขนาด 300 kW/ตู้ชาร์จ
จานวน 14 ตู้ 28 หัวชาร์จ
 มีระบบควบคุม สั่งการ และตรวจสอบสถานะ ที่สะดวก
ปลอดภัยตามมาตรฐานของการชาร์จไฟ
 ใช้เวลาชาร์จด้วยความเร็วสูงสุด 15-20 นาที (จาก 0-80% โดยขึ้นอยู่กับขนาดของแบตเตอรี่)
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รถบัสไฟฟ้า “MINE BUS” ยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อการขนส่งสาธารณะที่ไร้มลพิษ ไร้ฝุ่น PM2.5
 สามารถจุผู้โดยสารได้สูงถึง 80 คน และประหยัดพลังงานที่เป็นเชื้อเพลิงได้ถึง 75%
 จานวนที่นั่งผู้โดยสาร : 20-40 ที่นั่ง
 ความเร็วสูงสุด : 80 กม./ชม.
 ขนาดแบตเตอรี่ : 250-350 kWh
 ระยะทาง : 220 กม. ต่อการชาร์จ 1 ครั้ง
และสามารถ charge เต็มได้
ภายใน 20นาที
โรงงานประกอบยานยนต์ไฟฟ้า Absolute Assembly Co., Ltd. (AAB) ณ อาเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
โรงงานประกอบยานยนต์ไฟฟ้า ภายใต้ชื่อ Absolute Assembly Co., Ltd. (AAB)
ที่ครบวงจรและใหญ่ที่สุดในอาเซียน ด้วยขนาดกาลังการผลิตรถบัสไฟฟ้า 3,000 คัน
ต่อปี ใช้เทคโนโลยีแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน จาก Amita Thailand มีการดูแลซ่อม
บารุงเครื่องยนต์และชิ้นส่วน ซึ่งโรงงานแห่งนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้าง และคาดว่า จะ
ก่อสร้างแล้วเสร็จ และเริ่มการผลิตได้ในช่วงกลางปี 2564

ชื่อบริษัท/โครงการ: Absolute Assembly Co., Ltd. (AAB) เพื่อผลิต MINE Bus
 กาลังการผลิต:
ผลิตรถบัสไฟฟ้า 3,000 คัน/ปี
 มาตรฐาน:
ISO:9001
 ขนาดพื้นที่:
กว่า 65,000 ตารางเมตร
 มูลค่าการลงทุน:
1,800 ล้านบาท
EA Anywhere : Electric Vehicle Center System
บริษัทฯ มี partner ที่มากขึ้น และคาดว่าจะสามารถมีสถานีอัดประจุไฟฟ้าได้ 1,000 สถานี ภายในปีนี้
 AC Charger 1,062 หัว
 DC Charger 570 หัว
E@ Sustainability| ESG highlight

•
•
•
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100% ธุ ร กิจ ที่ผ ลิต พลังงานหมุ นเวีย นและเป็ น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ในปี 2563 ได้รับการรับรองคาร์บอนเครดิต จาก
องค์การบริหารจัดการก๊ าซเรือ นกระจก (TGO)
กว่า 758,292 tCO2e
ในปี 2563 มีจานวนการปล่อยก๊าซ - เรือนกระจก
(GHG emissions) จากธุ ร กิ จ โรงไฟฟ้ า เพี ย ง
0.0033 tCO2e/MWh
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ได้รับเป็นหุ้นยั่งยืนใน
Thailand Sustainability
Investment (THSI)

ออกหุ้นกู้ Green Bond & Green
Loan ร่วมกับธนาคารพัฒนาเอเชีย
หรือ ADB

ได้รับการจัดอันดับ
Prime โดย ISS ESG

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้รับการจัด
อันดับเรตติ้ง A จากการประเมิน
โดย MSCI ESG Ratings

เป็นบริษัทด้านพลังงานแห่งเดียวใน
ประเทศ ที่ตดิ ในกลุ่มดัชนีวัดความเสมอ
ภาคทางเพศของบลูมเบิร์ก (GEI)
Corporate Sustainability | CSR CSV SE

Chuaygun Voluntary
• ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือบรรเทาสถานการณ์
การแพร่ระบาดโควิด-19 ด้วยการบริจาคเครื่องกาจัดไวรัส
ในอากาศให้แก่หน่วยงานทางการแพทย์, โรงพยาบาล, โรงเรียน
และสถานที่อื่นๆ ที่มีความจาเป็นสูง
• ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาและประชาสัมพันธ์ แอปพลิเคชัน
“หมอชนะ” เพื่อช่วยประเมินความเสี่ยง และบันทึกการเดินทาง
สาหรับรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19

CSR Projects
• ร่วมช่วยเหลือชุมชน ด้วยการนาแผงโซลาร์
ที่ไม่ใช้แล้ว นามาดัดแปลงเพื่อผลิตไฟใช้สูบน้า
รวมถึงเป็นไฟฟ้าส่องสว่างให้กับถนนในเขตชุมชน
รอบโรงไฟฟ้าหนุมาน

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564
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E@SE Organic SE
• ร่วมมือกับชุมชนรอบโครงการโซลาร์ จ.นครสวรรค์
• ปลูกผักออแกนิค เพิ่มพูนความรู้ การปลูก ดูแล
และการตลาด เพื่อจาหน่ายผัก

รางวัลและความสาเร็จ ตลอดปี 2563
1. รางวัล Company Performance สาหรับบริษัทที่มีขนาดมูลค่าหลักทรัพย์สูงกว่า 100,000 ล้านบาท
สถาบันผู้มอบ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และวารสารการเงินธนาคาร (Top 5)
2. รางวัล CEO Awards สาหรับบริษัทจดทะเบียน
สถาบันผู้มอบ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และวารสารการเงินธนาคาร (Top 5)
3. รางวัล “หุ้นยั่งยืน” Thailand Sustainability Investment (THSI) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3
สถาบันผู้มอบ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4. รางวัล Thailand’s Top Corporate Brand :Thailand Corporate Excellence Awards 2020 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3
สถาบันผู้มอบ : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5. รางวัล รางวัลเกียรติคุณ ผลงาน เรือพลังงานไฟฟ้า MINE Smart Ferry : รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติประจาปี 2563
สถาบันผู้มอบ : สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
6. รางวัล ได้รับการประเมินความยั่งยืน ESG ในระดับ A สถาบันผู้มอบ : MSCI
7. ได้รับการประเมินคะแนนทางด้าน CG ระดับดีเยี่ยม (5 ดาว)
สถาบันผู้มอบ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
8. ได้รับสถานะ PRIME จากผลการดาเนินงาน ESG สถาบันผู้มอบ : ISS ESG corporation
9. รางวัล Finalist: Emerging Technology of the Year : The 2020 Global Energy Awards
สถาบันผู้มอบ : S&P Global Platt
10. รางวัล รางวัลประกาศเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Recognition: The State of Corporate Sustainability in 2020
สถาบันผู้มอบ : สถาบันไทยพัฒน์
11. รางวัล CSR-DIW Continuous Award ประจาปี 2563 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 สถาบันผู้มอบ : กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม
12. รางวัลชมเชย หมวดองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ : องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจาปี 2563
สถาบันผู้มอบ : กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
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13. รางวัล Local Currency Deal of the Year (Green Bond): PFI Asia Awards 2019
สถาบันผู้มอบ : Project Finance International (PFI)
14. รางวัล Asia Corporate Excellence & Sustainability Awards (ACES) 2020: Green Innovation Award
สถาบันผู้มอบ : MORS Group
15. รางวัล Beyond Success Award: The biZZ Awards 2020
สถาบันผู้มอบ : World Confederation of Businesses
16. รางวัล Asia’s Greatest CEO 2019–20 Award 13th Edition of Asian Business & Social Forum (ABSF13) and Pride of the
Nation Series Awards & Business Summit สถาบันผู้มอบ : AsiaOne Magazine & UWG Media
17. รางวัล Best Investor Relations Company Thailand 2020: GLOBAL BANKING & FINANCE AWARDS
สถาบันผู้มอบ : Global Banking & Finance Review
18. รางวัล Frost & Sullivan Best Practices Awards: 2020 Thailand Electric Vehicle Charging Company of the Year
สถาบันผู้มอบ : Frost & Sullivan Limited
19. รางวัล Best Renewable Energy Company สถาบันผู้มอบ : Global Business Outlook
20. รางวัล Best Investor Relations Company สถาบันผู้มอบ : Global Business Outlook
กิจกรรม Anti-Corruption แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 จากคณะกรรมการ แนวร่วม
ต่อต้านคอร์รัปชันฯ
เมื่อจบการรายงาน ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงข้อคิดเห็นผ่านช่องทาง Application IR Plus AGM
ไม่มีผู้ใดซักถามหรือให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม และวาระนี้ เป็นวาระเพื่อทราบ ดังนั้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาวาระที่ 3 ต่อไป
หมายเหตุ ในวาระที่ 2 เพื่อรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทสาหรับปี 2563 และรายงานประจาปี 2563 ของบริษัทฯ ในวาระ
นี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 2 ราย รวม 10,200 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 1,054 ราย รวม 2,933,473,878 หุ้น
ที่ประชุมฯ รับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทฯ และรายงานของคณะกรรมการบริษัทสาหรับปี 2563 รวมทั้งรายงานประจาปี
2563 ของบริษัทฯ
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หน้า 14/33

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

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสาหรับรอบปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
หมายเหตุ : รายละเอียดปรากฏในรายงานประจาปี ในรูป QR Code พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
ในวาระนี้ ประธานฯ เชิญ นางสาวไอลดา อุ่นเจริญพรพัฒน์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายสนับสนุน / รักษาการหัวหน้าสายงานบัญชี
และการเงิน รายงานผลการดาเนินงานและตัวเลขที่สาคัญทางการเงินของงบการเงินสาหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังนี้
ข้อมูลการเงินที่สาคัญ

ในปี 2563
 มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 78,484 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาประมาณ 12% ซึ่งเป็นผลมาจากการเข้าลงทุนโครงการผลิตแบตเตอรี่
ใน Amita Thailand และ โครงการผลิตไบโอดีเซล และ PCM ที่จังหวัดระยอง
 หนี้สินรวม 48,857 ล้านบาท / ส่วนของผู้ถือหุ้น 29,627 ล้านบาท
 รายได้รวมอยู่ที่ 17,199 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15% ซึ่งเป็นผลมาจากการขายไบโอดีเซล
 กาไรสุทธิ อยู่ที่ 5,047 ล้านบาท และ กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานอยู่ที่ 1.40 บาทต่อหุ้น
 สาหรับรายงานของผู้สอบบัญชีได้ให้ความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข และ มีการจัดทาถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน
 รายละเอียดงบแสดงฐานะทางการเงิน บัญชีกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และ รายงานของผู้สอบบัญชีปรากฏตามรายงานประจาปี 2563
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งบแสดงฐานะทางการเงิน



รายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดมีมูลค่า ณ สิ้นงวดปี 2563 มีจานวน 2,951 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปีก่อนประมาณ 7,078
ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามแผนของปี 2563 ที่บริษัทฯ ได้เตรียมกระแสเงินสดที่มาจากผลการดาเนินงานของบริษัทฯ และจากการเสนอ
ขายหุ้นกู้ในปลายปี 2562 ซึ่งเป็นเงินที่บริษัทฯ เตรียมเพื่อขยายการลงทุนของกลุ่มบริษัทฯ ทั้งหมด รวมถึงการชาระคื นเงินกู้บาง
รายการในปี 2563
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รายได้รวมบริษัทฯ ประจาปี 2563

*





รายได้อื่น หมายถึง รายได้อื่น กาไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนและกาไรทางบัญชีที่เกิดจากการรวมธุรกิจอื่น
รายได้รวมทั้งปี 17,199 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 จากปีก่อน โดยรายได้ที่เพิ่มขึ้นมาจากธุรกิจไบโอดีเซล ซึ่งในปี 2563 มี
ยอดขาย 6,263 ล้านบาท เพิ่มขึ้นถึง 70% จากปีก่อน เป็นผลมาจาก
(1) ราคาจาหน่ายที่ เพิ่ม ขึ้นจากนโยบายสนับ สนุนจากภาครัฐ ที่ประกาศให้น้ ามัน B10 เป็ น Diesel ขั้น พื้นฐานของประเทศ
ทาให้มีความต้องการ B100 เพิ่มขึ้น ประกอบกับมีการปรับคุณภาพของ B100เพื่อให้ผสมในน้ามันดีเซล เป็น B10 ตาม
ประกาศของกรมธุรกิจพลังงาน ทาให้สามารถจาหน่าย B100 ในราคาที่สูงตามคุณสมบัติที่สูงขึ้น และ
(2) บริษัท ฯ มี รายได้ 549 ล้านบาท จากการขยายการลงทุนในธุรกิ จน้ามันปาล์ม ดิบ 2 โรง ซึ่ งเป็ นวัตถุ ดิบส าคัญ ของธุรกิ จ
Biodiesel ที่ผ่านมา ส่งผลให้โครงสร้างรายได้รวมเปลี่ยนไปในปี 2563
รายได้จากธุรกิจโรงไฟฟ้าลดลงร้อยละ 3 อันเนื่องมาจากค่าความเข้มของแสงที่ลดลง และกระแสความเร็วลมอ่อนแรงกว่าปีก่อน
ส่งผลให้ปริมาณไฟฟ้าจากทั้งโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมลดลงตามเหตุการณ์ดังกล่าว

กาไรขั้นต้นของบริษัท ประจาปี 2563

ในปี 2563 กาไรขั้นต้นจากการดาเนินธุรกิจ
 มีกาไรขั้นต้นอยู่ที่ 7,808 ล้านบาท ลดลง 4% เนื่องจากค่าความเข้มของแสงอาทิตย์ และกระแสลมที่อ่อนแรงลง ทาให้ปริมาณการ
ผลิตกระแสไฟฟ้าของโครงการพลังงานแสงอาทิตย์และโครงการพลังงานลมลดลงจากปีก่อน
 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากธุรกิจของบริษัทฯ เกี่ยวเนื่องกับธรรมชาติ ดังนั้น บริษัทฯ จึงเตรียมความพร้อมของแผน Plant availability
ให้อยู่ในความพร้อมและเต็มประสิทธิภาพอยู่ตลอดเวลา ซึ่งเมื่อปัจจัยแวดล้อมเอื้ออานวย Plant จะมาสามารถผลิตกระแสไฟฟ้า
ได้เต็มที่
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564
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ในส่วนของธุรกิจ Biodiesel นับว่าเป็นปีที่ดี เนื่องจากราคาขายปรับตัวสูงขึ้นในรอบ 3-4 ปีที่ผ่านมา ประกอบกับที่บริษัทฯ ได้
วางแผนการจัดหาวัตถุดิบที่มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น ทาให้บริษัทฯ มีราคาซื้อที่ดีมาก ส่งผลให้กาไรขั้นต้นของ Biodiesel โตขึ้นจาก
51 ล้านบาท ในปีก่อน เป็น 517 ล้านบาท ในปี 2563
อัตรากาไรขั้นต้นของธุรกิจ สูงสุดมาจากธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลม
ค่าใช้จ่ายที่สาคัญ และ กาไรสุทธิ ประจาปี 2563








ต้นทุนทางการเงิน มูลค่า 1,637 ล้านบาท ซึ่งมาจากการขยายการลงทุนของบริษัทผ่านการลงทุนในโครงการต่างๆ
รายการค่าใช้จ่ายในการบริหาร จานวน 1,199 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ ได้ขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่อง ทาให้มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
บุคลากรที่เพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายสานักงาน รวมถึงค่าใช้จ่ายด้านโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายด้านพัฒนาและวิจัย เพื่อรองรับการเติบโต
ของบริษัทฯ
หนี้สินรวม , ส่วนของผู้ถือหุ้น , อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

ภาระหนี้สินรวม , ส่วนของผู้ถือหุ้น , อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง เนื่องจากอัตราส่วน
หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงเป็นลาดับ ซึ่งเป็นผลจากการที่บริษัทมีผลประกอบการที่ดีขึ้น ทาให้ ณ ปัจจุบัน อัตราส่วนหนี้สินต่อ
ส่วนของผู้ถือหุ้น อยู่ที่ 1.65 เท่า
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โครงสร้างหนี้ที่มีดอกเบี้ย และอัตราดอกเบี้ย



ภาระเงินกู้ที่มีดอกเบี้ยโดยรวม อยู่ที่ 43,106 ล้านบาท โดยส่วนที่สาคัญมากจากเงินกู้ระยะยาวจานวน 24,240 ล้านบาท หรือคิดเป็น
สัดส่วนประมาณ 56% และหุ้นกู้ที่มีสัดส่วนอยู่ที่ประมาณ 28% มูลค่า 12,192 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม อัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯ
อยู่ในระดับที่ดีมากเนื่องจากบริษัทถูกจัดอันดับ TRIS Rating A และมีแนวโน้มคงที่ ทาให้บริษัทฯประสบความสาเร็จในปีที่ผ่านมา
และจาหน่ายหุ้นกู้ในปี 2563 ได้ทั้งสิ้น 2,200 ล้านบาท เพื่อนาไปใช้ชาระคืนเงินกู้จานวน 3,000 ล้านบาท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงข้อคิดเห็นผ่าน Application IR Plus AGM
ไม่มผี ู้ใดซักถามหรือให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมฯ ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้
ประธานฯ ขอให้สรุปการลงคะแนนเสียง
สรุปผลการออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 3 เพื่อพิจารณาและอนุมัติงบการเงินสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตแล้ว
ในวาระนีไ้ ม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย
รวม
1,000 หุ้น
รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิน้
1,055 ราย
รวม
2,933,474,878 หุ้น
มีผู้ถือหุ้นที่

จานวน (เสียง)
คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย
2,933,474,578
100.00000
ไม่เห็นด้วย
0
0.00000
รวม
2,933,474,578
100.00000
งดออกเสียง
300
บัตรเสีย
0
รวมทั้งหมด
2,933,474,878
100.00000
วาระนี้ ผ่าน ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย เป็นคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
มติที่ประชุมฯ ที่ประชุมฯ อนุมัติงบการเงิน สาหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตแล้ว ด้วยเสียงข้างมากของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามที่กล่าวข้างต้น
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564
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วาระที่ 4 พิจารณายกเลิก วงเงินหุ้นกู้ที่เหลือและยังไม่ได้ออกเสนอขาย จานวน 12,800 ล้านบาท ซึ่งได้รับการอนุมัติจาก
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563
ประธานฯ เชิญนางสาวไอลดา อุ่นเจริญพรพัฒน์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายสนับสนุน / รักษาการหัวหน้าสายงานบัญชีและ
การเงิน รายงานต่อที่ประชุมฯ ดังนี้
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
1. AGM ปี 2563 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 ได้มีมติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 15,000 ล้านบาท เพื่อการลงทุนใน
โครงการต่างๆ และ โครงการอื่นๆ ที่อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ รวมถึงโอกาสการลงทุนในต่างประเทศ
2. บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในปี 2563 ไปแล้ว จานวน 2,200 ล้านบาท คงเหลือและยังไม่ได้ออกเสนอขายจานวน
12,800 ล้านบาท
3. ตามข้อกาหนดของ ก.ล.ต. ในการยื่นคาขอออกหุ้นกู้ กาหนดให้ต้องยื่นคาขอภายใน 1 ปี นับจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงข้อคิดเห็นผ่าน Application IR Plus AGM
ไม่มผี ู้ใดซักถามหรือให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมฯ ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้
ประธานฯ ขอให้สรุปการลงคะแนนเสียง
สรุปผลการออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 4 พิจารณายกเลิกวงเงินหุ้นกู้ที่เหลือและยังไม่ได้ออกเสนอขาย จานวน 12,800 ล้านบาท ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563
ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิน้
1,055 ราย
รวม
2,933,474,878 หุ้น
มีผู้ถือหุ้นที่

จานวน (เสียง)
คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย
2,933,474,778
100.00000
ไม่เห็นด้วย
0
0.00000
งดออกเสียง
100
0.00000
รวม
2,933,474,878
100.00000
บัตรเสีย
0
รวมทั้งหมด
2,933,474,878
100.00000
วาระนี้ ผ่าน ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสี่ยงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
หมายเหตุ : จานวนเสียงของผู้ที่เห็นด้วย จานวน 2,933,474,778 คิดเป็นสัดส่วน 100.00000% และ จานวนเสียงของผู้ที่
งดออกเสียง 100 เสียง คิดเป็นสัดส่วน 0.00000% เป็นการปัดเศษขึ้น ของระบบ electronic จึงเป็นผลทาให้ ปรากฏสัดส่วน
ของ ผู้ทเี่ ห็นด้วย เท่ากับ 100.00000% และผู้ที่งดอกเสียง เท่ากับ 0.00000%
มติที่ประชุมฯ ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติการยกเลิกวงเงินหุ้นกู้ที่เหลือและยังไม่ได้ออกเสนอขาย จานวน 12,800 ล้านบาท ซึ่งได้รับการ
อนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยมากกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามทีก่ ล่าวข้างต้น
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วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ (ใหม่) ในวงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท
หมายเหตุ : รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 5 พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
ประธานฯ เชิญ นางสาวไอลดา อุน่ เจริญพรพัฒน์ รายงานต่อที่ประชุมฯ ดังนี้
หลักการและเหตุผล
1. ในปี 2564 นี้ บริษัทฯ ได้มีการวางแผนงานในการลงทุนโครงการต่างๆ อาทิเช่น โครงการพัฒนา Battery Factory, โรงไฟฟ้า
พลังงานขยะ, ขยาย Charging Station, การพัฒนาโครงการ EV, E-Ferry, E-Bus, E-Truck, เขื่อนในต่างประเทศ และโครงการ
อื่นๆ ที่อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ รวมถึงโอกาสการลงทุนในต่างประเทศ
2. เพื่อ Refinance หุ้นกู้ชุดเดิมที่ออกในปี 2559 และจะครบกาหนดในปี 2564 จานวน 4,000 ล้านบาท
3. EA ได้รับการยกระดับความน่าเชื่อถือเป็น “A” ในปี 2562 ซึ่งช่วยลดดอกเบี้ยได้ และ Government Bond Yield Curve ที่
ลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา

รายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นกู้ (ใหม่) ในวงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท
วัตถุประสงค์

: ทดแทนหุ้นกู้ชุดเดิมที่ครบกาหนดชาระ ชาระเงินกู้เดิมของบริษัทฯ และใช้ในการดาเนินงานหรือเป็น
เงินทุนและสนับสนุนการดาเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ
ชนิด
: หุ้นกู้ทุกประเภทและทุกรูปแบบ (มีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกัน) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของ
สภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
สกุลเงิน
: เงินบาท และ/หรือ เงินสกุลต่างประเทศ โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ใน
แต่ละคราว
มูลค่ารวมของหุ้นกู้ : ไม่เกิน 20,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในจานวนที่เทียบเท่า ทั้งนี้ บริษัทฯ สามารถออกและเสนอ
ขายหุ้นกู้เพิ่มเติม และ/หรือ ออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนไปแล้วได้ ภายใน
วงเงินดังกล่าว
อายุ
: ไม่เกิน 10 ปีนับตั้งแต่ออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564

หน้า 21/33

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

การเสนอขาย

อัตราดอกเบี้ย

การไถ่ถอนก่อน
กาหนด
ตลาดรอง
อานาจกาหนด
รายละเอียดอื่น ๆ

: เสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียวหรือหลายคราว และ/หรือ เป็นโครงการ และ/หรือ ในลักษณะหมุนเวียน
(revolving) ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ ให้แก่นักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน
และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกันตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/
หรือ สานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ กฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ออกและเสนอขาย
หุ้นกู้นั้น
: ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้หรือตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ได้ออกใน
คราวนั้น ทั้งนี้ให้อยู่ภายใต้ข้อบังคับของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสานักงาน ก.ล.ต. และ/
หรือ ประกาศหรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละ
คราว
: ผู้ถือหุ้นกู้ และบริษัทฯ อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกาหนด ทั้งนี้เป็นไปตามข้อตกลงและ
เงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว
: บริษัทฯ อาจจดทะเบียนหุ้นกู้กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือตลาดรองอื่นใดตามความเหมาะสม
: ให้คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบอานาจให้ลงนาม มีอานาจดังนี้
1. กาหนดรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ รวมถึงประเภท ชื่อ อัตราดอกเบี้ย อายุการไถ่ถอน การ
แต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตลอดจนกาหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัด
ราคา วิธีการ และระยะเวลาเสนอขายและจัดสรร
2. แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือสถาบันการจัดอันดับ ความ
น่าเชื่อของผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรือ หลักทรัพย์ และ/หรือ บุคคลอื่นใด ในกรณีที่จะต้องมีการ
แต่งตั้งตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือในกรณีอื่นใดตามที่เห็นควร
3. น าหุ้ น กู้ ดั ง กล่ า วไปจดทะเบี ย นกั บ สมาคมตลาดตราสารหนี้ ไ ทย (The Thai Bond Market
Association) หรือตลาดรองอื่นได้ ตามความเหมาะสม ตลอดจนให้มีอานาจดาเนินการขออนุญาต
เปิดเผยข้อมูลและดาเนินการอื่นใดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. ติดต่อ เจรจา เข้าทา ลงนาม แก้ไข สัญญา และ/หรือ เอกสารต่าง ๆ รวมถึงติดต่อ ให้ข้อมูล ยื่น
เอกสาร หลักฐานกับสานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่ เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอ
ขายหุ้นกู้ดังกล่าว ตลอดจนดาเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือจาเป็นได้ทุกประการตามที่เห็นควร

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงข้อคิดเห็นผ่าน Application IR Plus AGM
ไม่มผี ู้ใดซักถามหรือให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมฯ ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้
ประธานฯ ขอให้สรุปการลงคะแนนเสียง
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สรุปผลการออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมตั กิ ารออกและเสนอขายหุ้นกู้ (ใหม่) ในวงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท
ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม ลดลง
1 ราย
รวม
1,500 หุ้น
รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิน้
1,054 ราย
รวม
2,933,473,378 หุ้น
มีผู้ถือหุ้นที่
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
รวม
บัตรเสีย

จานวน (เสียง)
2,933,473,278
0
100
2,933,473,378
0

คิดเป็นร้อยละ (%)
100.00000
0.00000
0.00000
100.00000
-

วาระนี้ผ่าน ด้วย คะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
หมายเหตุ : จานวนเสี ย งของผู้ ที่ เ ห็ นด้ ว ย จ านวน 2,933,473,278 คิ ด เป็ น สั ด ส่ ว น 100.00000% และ จานวนเสี ย ง
ของผู้ที่งดออกเสียง 100 เสียง คิดเป็นสัดส่วน 0.00000% เป็นการปัดเศษขึ้น ของระบบ electronic จึงเป็นผลทาให้ ปรากฏ
สัดส่วนของ ผู้ที่เห็นด้วย เท่ากับ 100.00000% และผู้ที่งดอกเสียง เท่ากับ 0.00000%
มติที่ประชุมฯ ที่ประชุมฯ อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ (ใหม่) ในวงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท ด้วยเสียงเห็นด้วยไม่น้อยกว่า 3
ใน 4 ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ตามทีก่ ล่าวข้างต้น
วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกาไรสุทธิ สาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2563 และการจ่ายเงินปันผล
ประจาปี 2563
ประธานฯ เชิญ นางสาวไอลดา อุน่ เจริญพรพัฒน์ รายงานต่อที่ประชุมฯ ดังนี้
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปีในอัตราไม่ ต่ากว่าร้อยละ 30 ของกาไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้และ
หักเงินสารองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กาหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามที่กฎหมายกาหนด ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว
อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไข และข้อกาหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริษัทฯ ผูกพันอยู่
รวมทั้งข้อจากัดทางกฎหมาย ความจาเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ข้อมูลพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจาปี 2563
• เนื่องจากบริษัทฯ มีทุนสารองตามกฎหมาย จานวนไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกาหนด ดังนั้น จึงไม่ได้จัดสรรสารองตามกฎหมาย
เพิ่มอีก
• คณะกรรมการบริษัท เสนอจ่ายเงินปันผลประจาปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท (สามสิบสตางค์) รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 1,119 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 33.32 ของกาไรสุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ) โดยจ่ายจากกาไรสะสมสาหรับ
กิจการที่ไม่ได้รับส่งเสริมการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
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ข้อมูลพิจารณาและเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล
ปี 2563
(ปีที่เสนอ)

ปี 2562

ปี 2561

ปี 2560

16,837

14,602

11,626

8,886

5,430

3,699

กาไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ)
(ล้านบาท)

3,358

3,908

3,486

4,015

2,103

2,298

กาไรสุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
(บาท/หุ้น)

0.90

1.05

0.93

1.08

0.56

0.62

เงินปันผล (บาท/หุ้น)

0.30

0.30

0.25

0.20

0.15

0.10

รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น
(ล้านบาท)

1,119.0

1,119.0

932.5

746.0

559.5

373.0

สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกาไร
สุทธิของบริษัท

33.32%

28.63%

26.75%

18.58%

26.60%

16.23%

รายการ
กาไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม
(ล้านบาท)

ปี 2559

ปี 2558
(ปรับปรุง)

คณะกรรมการบริษัท อนุมัติกาหนดวันที่ 15 มีนาคม 2564 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) และ กาหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่
21 พฤษภาคม 2564
เมื่อจบการรายงาน ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงข้อคิดเห็นผ่าน Application IR Plus AGM
ไม่มผี ู้ใดซักถามหรือให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมฯ ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้
ประธานฯ ขอให้สรุปการลงคะแนนเสียง
สรุปผลการออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมตั ิการจัดสรรกาไรสุทธิสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2563 และการจ่ายเงินปันผล
ประจาปี 2563
ในวาระนีไ้ ม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม
รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิน้
1,054 ราย
รวม
2,933,473,378 หุ้น
มีผู้ถือหุ้นที่
จานวน (เสียง)
คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย
2,933,473,278
100.00000
ไม่เห็นด้วย
0
0.00000
รวม
2,933,473,278
100.00000
งดออกเสียง
100
บัตรเสีย
0
รวมทั้งหมด
2,933,473,378
100.00000
วาระนี้ผ่าน ด้วย คะแนนเสียง เห็นด้วย เป็นคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564
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มติที่ประชุมฯ ที่ประชุมฯ อนุมัติอนุมัติการจัดสรรกาไรสุทธิสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2563 และการจ่ายเงินปันผลประจาปี
2563 ด้วยเสียงที่เห็นด้วย เป็นคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามที่
กล่าวข้างต้น
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่ม เติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. (วัตถุประสงค์) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุที่
ประสงค์ของบริษัท
ประธานฯ เชิญ นางสาวเยาวลักษณ์ พุกพิกุล เลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุมฯ ดังนี้
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 เรื่อง เพิ่มเติมวัตถุประสงค์อีก จานวน 2 ข้อ และแก้ไข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัท เพื่อให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในปัจจุบันและอนาคต
โดยมีรายละเอียดการเพิ่มวัตถุประสงค์ ดังนี้

เมื่อจบการรายงาน ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงข้อคิดเห็นผ่าน Application IR Plus AGM
ไม่มีผู้ใดซักถามหรือให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมฯ ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้
ประธานฯ ขอให้สรุปการลงคะแนนเสียง
สรุปผลการออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่ม เติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. (วัตถุประสงค์) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุที่
ประสงค์ของบริษัท
ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม
รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิน้
1,054 ราย
รวม
2,933,473,378 หุ้น
มีผู้ถือหุ้นที่

จานวน (เสียง)
คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย
2,933,473,278
100.00000
ไม่เห็นด้วย
0
0.00000
งดออกเสียง
100
0.00000
รวม
2,933,473,378
100.00000
บัตรเสีย
0
รวมทั้งหมด
2,933,473,378
100.00000
วาระนี้ ผ่าน ด้วย คะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน
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หมายเหตุ : จานวนเสียงของผู้ที่เห็นด้วย จานวน 2,933,473,278 คิดเป็นสัดส่วน 100.00000%และ จานวนเสียงของผู้ที่งด
ออกเสียง 100 เสียง คิดเป็นสัดส่วน 0.00000% เป็นการปัดเศษขึ้น ของระบบ electronic จึงเป็นผลทาให้ ปรากฏสัดส่วน
ของผู้ที่เห็นด้วย เท่ากับ 100.00000% และผู้ที่งดอกเสียง เท่ากับ 0.00000%
มติที่ประชุมฯ ที่ประชุมฯ อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. (วัตถุประสงค์)เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุที่ประสงค์
ของบริษัท ตามทีก่ ล่าวข้างต้น ด้วย คะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติกาหนดค่าตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2564
ประธานฯ เชิญ หม่อมราชวงศ์ บวรฉัตร ฉัตรชัย ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน รายงานต่อที่ประชุมฯ ดังนี้
หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการพิจารณาและกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
 คณะกรรมการบริษั ทได้ แต่ งตั้ งคณะกรรมการก าหนดค่ าตอบแทน เพื่อ ทาหน้ า ที่ก าหนดนโยบาย รู ปแบบ และหลัก เกณฑ์
การจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งบุคคลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท รวมทั้งกาหนดค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
 คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน ยึดหลักเกณฑ์ วิธีการและการพิจารณาด้วยความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล ซึ่งพิจารณาตาม
ผลการปฏิบัติงานเป็นรายบุคคล ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ ผลการดาเนินงานของบริษัท ฯ และบริษัทย่อย และแนวปฏิบัติ
ของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลออดจนแนวปฏิบัติของบริษัทอื่นที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ กรอบการ
กาหนดค่าตอบแทนที่สาคัญได้มีแนวทางการพิจารณาและดาเนินการ
ต่อจากนั้น เลขาฯ ที่ประชุมชี้แจงรายละเอียด กรอบการกาหนดค่าตอบแทนที่สาคัญได้มีแนวทางการพิจารณาดังนี้
1) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กาหนดเป็นค่าตอบแทนรายเดือน เนื่องจากบริษัทฯ พิจารณาว่า คณะกรรมการบริษัทมีภาระหน้าที่
และความรับผิดชอบต่อบริษัทฯ อยู่ตลอดเวลาของการดารงตาแหน่ง
2) ค่า ตอบแทนคณะกรรมการชุ ด ย่อ ย ก าหนดในลั ก ษณะของเบี้ ยประชุ ม โดยจ่ า ยเฉพาะกรรมการชุ ด ย่ อ ยที่ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม
โดยประมาณเงินงบประมาณดังกล่าวจากแผนการจัดประชุมในแต่ละปี ที่คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะจะทาการวางแผนงาน
ไว้ล่วงหน้า เพื่อ ปฏิบัติห น้าที่ตามที่ได้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการ โดยกาหนดค่าเบี้ ยประชุม สาหรับ ตาแหน่งประธาน
คณะกรรมการชุดย่อย จานวน 25,000 บาท/ครั้ง และตาแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย จานวน 20,000 บาท/ครั้ง/คน
3) เงินรางวัลประจาปี หรือโบนัสกรรมการ จะอ้างอิงตามผลประกอบการบริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการจะทาการประเมินตนเองทั้ง
รายบุคคล และรายคณะ เพื่อวัดผลการปฏิบัติงานในแต่ละปี ก่อนทาการจ่ายเงินโบนัสดังกล่าว
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ความเห็นคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนเห็นควรให้อัตราค่าตอบแทนสาหรับปี 2564 ต่อคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้

หมายเหตุ: * ในปี 2564 ได้รวม “คณะกรรมการสรรหา” และ “คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน” เป็น “คณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน”
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงข้อคิดเห็นผ่าน Application IR Plus AGM
ไม่มผี ู้ใดซักถามหรือให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมฯ ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้
ประธานฯ ขอให้สรุปการลงคะแนนเสียง
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สรุปผลการออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2564
ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม
1 ราย
รวม
ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นทีไ่ ม่มสี ิทธิลงคะแนนเสียง
7 ราย
รวม
รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิน้
1,055 ราย
รวม

2,100 หุ้น
1,567,390,002 หุ้น
2,933,475,478 หุ้น

มีผู้ถือหุ้นที่

จานวน (เสียง)
คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย
1,358,281,038
99.42870
ไม่เห็นด้วย
7,804,338
0.57129
งดออกเสียง
100
0.00001
รวม
1,366,085,476
100.00000
บัตรเสีย
0
รวมทั้งหมด
1,366,085,476
100.00000
วาระนี้ ผ่าน ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม (ไม่รวมผู้มสี ่วนได้
เสียในวาระนี้)
มติที่ประชุมฯ ที่ประชุมฯ อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม (ไม่รวมผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้) ตามทีก่ ล่าวข้างต้น
วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดารงตาแหน่งอีกวาระ
หมายเหตุ : รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารประกอบวาระที่ 9 แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
ประธานฯ เชิญ หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชัย ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน รายงานต่อที่ประชุมฯ ว่า ในปีนี้
กรรมการที่ต้องออกจากวาระมีจานวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี้
1. นายอมร ทรัพย์ทวีกุล
2. นายสุธรรม ส่งศิริ
3. นายสมบูรณ์ อาหุนัย
ต่อจากนั้น เลขาฯ ที่ประชุมฯ ได้ ชี้แจงหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดารงตาแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
มาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) และข้อบังคับบริษัท ข้อ 17 และ 18 กาหนดให้
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตาแหน่งจานวน 1 ใน 3 ของกรรมการในขณะนั้น ถ้าจานวน
กรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้เคียงที่สุดกับสัดส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่ง
อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ารับตาแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะออกจากตาแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับ
ฉลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตาแหน่ง
ในปีนี้ กรรมการทีต่ ้องออกตามวาระมีจานวน 3 คน ซึ่งตาแหน่งปัจจุบัน ดังต่อไป
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หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลทีจ่ ะเข้าดารงตาแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ
• คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา เพื่อทาหน้าที่กาหนดนโยบายการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง
รวมทั้งสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่ทรงคุณวุฒิที่มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณสมบัติเหมาะสมที่ควรได้รับการแต่งตั้งเป็น
กรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร แล้วแต่กรณี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
• ในช่วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 15 มกราคม 2564 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด เพื่อรับการคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการบริษัท โดยประกาศผ่านระบบสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็น
กรรมการบริษัท
• ความเห็นกรรมการสรรหา : คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณากรรมการที่จะต้องออกตามวาระ 3 คน โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ
ประสบการณ์ และความรู้ความสามารถ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัทแล้ว เห็นควรเสนอแต่งตั้ง
กรรมการที่ครบวาระ 3 คน ได้แก่ นายอมร ทรัพย์ทวีกุล, นายสุธรรม ส่งศิริ, และ นายสมบูรณ์ อาหุนัย กลับเข้าดารงตาแหน่งอีก
วาระ รายละเอี ยดประวัติ ของกรรมการบริษั ททั้ ง 3 คน และคุ ณสมบั ติ คานิย ามกรรมการอิส ระของบริ ษัท ฯ เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนกาหนด มีรายละเอียดปรากฏตาม เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 9
• คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอชื่อกรรมการรายเดิมดังต่อไปนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเข้าดารงตาแหน่งอีก
วาระ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงข้อคิดเห็นผ่าน Application IR Plus AGM
ไม่มผี ู้ใดซักถามหรือให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมฯ ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้
ประธานฯ ขอให้สรุปการลงคะแนนเสียง
สรุปผลการออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 9 พิจารณาและแต่งตั้งกรรมการทีต่ ้องออกตามวาระกลับเข้าดารงตาแหน่งอีกวาระ
ในวาระนี้มีไม่ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิน้ 1,055 ราย รวม 2,933,475,478 หุ้น
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1. นายอมร ทรัพย์ทวีกุล (กรรมการรายเดิม)
มีผู้ถือหุ้นที่

จานวน (เสียง)
คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย
2,809,634,960
95.77837
ไม่เห็นด้วย
123,840,418
4.22163
รวม
2,933,475,378
100.00000
งดออกเสียง
100
บัตรเสีย
0
รวมทั้งหมด
2,933,475,478
100.00000
วาระนี้ ผ่าน ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย เป็นคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
2. นายสุธรรม ส่งศิริ (กรรมการรายเดิม)
มีผู้ถือหุ้นที่

จานวน (เสียง)
คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย
2,906,360,965
99.07569
ไม่เห็นด้วย
27,114,413
0.92431
รวม
2,933,475,378
100.00000
งดออกเสียง
100
บัตรเสีย
0
รวมทั้งหมด
2,933,475,478
100.00000
วาระนี้ ผ่าน ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย เป็นคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นทีม่ าประชุมและออก
เสียงลงคะแนน
3. นายสมบูรณ์ อาหุนัย (กรรมการรายเดิม)
มีผู้ถือหุ้นที่

จานวน (เสียง)
คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย
2,926,813,078
99.77288
ไม่เห็นด้วย
6,662,400
0.22712
รวม
2,933,475,478
100.00000
งดออกเสียง
0
บัตรเสีย
0
รวมทั้งหมด
2,933,475,478
100.00000
วาระนี้ ผ่าน ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย เป็นคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
มติที่ประชุมฯ ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการ ทั้ง 3 คน ที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดารงตาแหน่งอีกวาระ ด้วยคะแนนเสียง
ข้างมากของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามทีก่ ล่าวข้างต้น
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วาระที่ 10 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจาปี 2564
หมายเหตุ : รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารประกอบวาระที่ 10 แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
ประธานฯ เชิญพลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชีแ้ จงรายละเอียด ดังนี้
นโยบายการคัดเลือกผูส้ อบบัญชี :
 มาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 กาหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนด
ค่าสอบบัญชีทุกปี
 หลักเกณฑ์ในการพิจารณาผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทน : ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ทาหน้าที่พิจารณาคัดเลือก
ผู้ สอบบั ญชี โดยพิ จารณาถึ งความโปร่ งใส และหลั กการก ากั บกิ จการที่ ดี รวมถึ งผลการปฏิ บั ติ งานของผู้ สอบบั ญชี ปี ที่ ผ่ า นมา
โดยคานึงถึงชื่อเสียงความน่าเชื่อถือ ความสามารถในการให้บริการตรวจสอบและการให้คารับรองงบการเงินได้ทันเวลาสม่าเสมอแล้ว
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบให้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 คณะกรรมการบริษั ทโดยผ่ านการพิ จารณาและเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบได้ พิ จารณาแล้ว เห็ นควรเสนอให้แ ต่งตั้ ง
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด เพื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
เลขาฯ ที่ประชุมฯ ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้
คณะกรรมการบริษัท (โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ) เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาดังนี้
(1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกาหนดให้
คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทาการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ สาหรับปี 2564 ดังต่อไปนี้
• นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ทะเบียนเลขที่ 4599 (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 5 ปี ตั้งแต่ ปี 2559 - 2563) หรือ
• นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ทะเบียนเลขที่ 6552 หรือ
• นางสาวรจนาถ ปัญญาธนานุศาสตร์ ทะเบียนเลขที่ 8435
ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทุกท่านดังกล่าวข้างต้น มีคุณสมบัติที่จะทาหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อยของบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ
ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารประกอบระเบียบ
วาระที่ 10
ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด จัดหา
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด ทาหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็น
ต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้
(2) กาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2564 และค่าใช้จ่ายอื่นตามทีเ่ กิดขึ้นจริงของบริษัทฯ ดังนี้
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(3) นอกจากนี้ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยภายในประเทศ
สาหรับปี 2564 จานวน 40 บริษัท โดยมีค่าสอบบัญชีจานวน 9,424,585.- บาท ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ซึ่งเรียกเก็บตามจริง
ไม่เกินร้อยละ 2.60 ของค่าสอบบัญชีทั้งกลุ่ม และค่าบริการอื่น ๆ (Non - audit fee) ได้แก่ การตรวจรับรอง BOI ฉบับละ
50,000.- บาท โดยไม่รวมของบริษัทย่อยในต่างประเทศและในประเทศ จานวน 9 บริษัท เนื่องจากผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยมี
ผู้สอบบัญชีจากบริษัทสอบบัญชีอื่น คณะกรรมการบริษัทจะดูแลและติดตามให้สามารถจัดทางบการเงินได้ทันตามระยะเวลาที่
กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกาหนด
(4) มอบอานาจให้ฝ่ ายบริห ารเป็น ผู้แต่งตั้ งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีส าหรับการสอบทานงบการเงิ นและตรวจสอบ
งบการเงินของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า ที่เกิดขึ้นระหว่างปี
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงข้อคิดเห็นผ่าน Application IR Plus AGM
ไม่มผี ู้ใดซักถามหรือให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมฯ ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้
ประธานฯ ขอให้สรุปการลงคะแนนเสียง
สรุปผลการออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 10 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีสาหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจาปี 2564
ในวาระนีไ้ ม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม
รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 1,055 ราย
รวม 2,933,475,478 หุ้น
มีผู้ถือหุ้นที่

จานวน (เสียง)
คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย
2,874,830,558
98.16561
ไม่เห็นด้วย
53,720,920
1.83439
รวม
2,928,551,478
100.00000
งดออกเสียง
4,924,000
บัตรเสีย
0
รวมทั้งหมด
2,933,475,478
100.00000
วาระนี้ ผ่าน ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยเป็นคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นทีม่ าประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
มติที่ประชุมฯ : ทีป่ ระชุมฯ อนุมัติแต่งตั้ง บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัท
ย่ อ ย ส าหรั บ รอบระยะเวลาบั ญ ชี ปี 2564โดยก าหนด ค่ า สอบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท ฯ : 2,427,600 บาท / บริ ษั ท ย่ อ ย 40 บริ ษั ท :
9,424,585 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ซึ่งจะเรียกเก็บตามจริงแต่ไม่เกินร้อยละ 2.60 ของค่าธรรมเนียมบริการงานสอบบัญชีทั้งกลุ่ม
และค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Fee) ได้แก่ การตรวจ BOI ฉบับละ 50,000.- บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามที่กล่าวข้างต้น
ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า ได้พิจารณาวาระต่างๆ ตามระเบียบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 ครบถ้วนแล้ว
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงข้อคิดเห็นผ่าน Application IR Plus AGM
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บริษทั พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)
Energy Absolute Public Company Limited
89 อาคารเอไอเอ แคปปิ ตอล เซ็นเตอร์ ชั้น16 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุ งเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02 248 2488-92 และ 02 002 3667-9 แฟกซ์ 02-248-2493 ทะเบียนเลขที่ 0107551000061

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 ทุกท่าน และกล่าวปิดประชุม
ณ เวลา 15.25 น.

ลงชื่อ -สมใจนึก เองตระกูล- ประธานที่ประชุม
(นายสมใจนึก เองตระกูล)
ประธานกรรมการบริษัท

ลงชื่อ

- เยาวลักษณ์ พุกพิกุลบันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวเยาวลักษณ์ พุกพิกุล)
เลขานุการบริษัท
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