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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2562 
บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จ ากัด (มหาชน) 

 

วัน เวลา และสถานที่  ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทารา 
แกรนด์ แอท เซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ เลขที ่1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
 

จ านวนผู้ถอืหุ้นที่เข้าร่วมการประชุม 
เมื่อเริ่มการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมมาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะ รวมทั้งส้ิน 1,105 ราย รวมจ านวนหุ้นทั้งส้ิน                                      
2,368,367,869 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.4951ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายแล้วทั้งหมด 3,730,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม 
ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ  
 

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายสมใจนึก เองตระกูล ประธานคณะกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานท่ีประชุมฯ 
2. นายสมโภชน์ อาหุนัย กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพนับริษัท / ประธานคณะกรรมการบริหาร / 

ประธานเจา้หน้าที่บริหาร / กรรมการบริหารความเส่ียง 
3. นายอมร ทรัพย์ทวกีุล กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพนับริษัท  / กรรมการบริหาร /  

กรรมการก าหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเส่ียง /  
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

4. นายวฒุิเลิศ เจียรนิลกุลชยั กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพนับริษัท  / กรรมการบริหาร /  
กรรมการบริหารความเส่ียง 

5. นายสมบูรณ์  อาหุนัย   กรรมการบรษิัท / กรรมการบริหาร 
6. นายสุธรรม ส่งศิร ิ กรรมการบรษิัท /  กรรมการบริหาร / กรรมการก าหนดคา่ตอบแทน /  

กรรมการบรรษัทภิบาล 
7. นายอมรศกัดิ์ นพรัมภา กรรมการอิสระ 
8. พลอากาศเอกชัยนันท์   ธรรมสุจริต กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ /  

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหา /  
กรรมการก าหนดค่าตอบแทน / กรรมการบรรษัทภิบาล  

9. หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชยั กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ / 
ประธานคณะกรรมการสรรหา / กรรมการบริหารความเส่ียงก าหนด /  
กรรมการก าหนดค่าตอบแทน  / กรรมการบรรษัทภิบาล 

10. นายชยัวัฒน์ พงศ์พิศษิฎ์สกุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /  
ประธานคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน / กรรมการสรรหา /  
ประธานคณะกรรมการบรรษัทภบิาล 

กรรมการที่ลาประชุม 
1. พลต ารวจเอกพชัรวาท วงษ์สุวรรณ  กรรมการอิสระ และกรรมการบรหิารความเส่ียง (ติดภารกจิราชการ) 
 

รวมกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุม 10 คน จากจ านวนกรรมการท้ังหมด 11 คน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการท่ีเข้าร่วมประชุมฯ เทา่กับ
ร้อยละ 90.91 ของจ านวนกรรมการท้ังหมดจ านวน 11 คน โดยประธานคณะกรรมการ และประธานคณะกรรมการชุดย่อย  
ทั้ง 6 คณะ เขา้ร่วมประชุมครบทุกคณะ 
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ผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม 
1.  ตัวแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
2.  ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท S.C. Law Office จ ากัด 
3.  เจ้าหน้าที่ บจ. ออนไลน ์แอสเซ็ท ท าหน้าที่ลงทะเบียนและนับคะแนนด้วยระบบ barcode และดูแลระบบ E-Voting 
4.  นางสาวเยาวลักษณ์ พุกพิกุล เลขานุการบรษิัท ท าหน้าทีเ่ลขาฯ ท่ีประชุม 
5.  นายบวร เพียรพงศ์พาณิช หัวหน้าสายงานบัญชแีละการเงิน  
6.  นางสาวออมสิน ศิริ ผู้อ านวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร 
 
ก่อนเร่ิมการประชุม  
เลขาฯ ท่ีประชุมชี้แจงข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ดังนี้  
 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบในการแจ้งหนังสือเชิญประชุมต่อผู้ถือหุ้นทุกท่าน ดงัต่อไปนี ้

1. จัดส่งทางไปรษณีย์ โดยได้ส่งล่วงหน้า 28 วัน ก่อนการประชุม  
2. บริษัทฯ ได้ลงประกาศหนังสือเชญิประชุมฯ ในหนงัสือพิมพ ์
3. บริษัทฯ ได้ลงรายละเอียดการประชุมไวใ้นเว็บไซต์ของบริษัทฯ 34 วัน ก่อนวันประชมุ โดยประกาศผ่านระบบ

อิเลก็ทรอนกิส์ของตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกจิการท่ีดีของส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 
 

 เมื่อวันท่ี 2 ตุลาคม  2561 บริษัทฯ ได้ประกาศผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งแจ้ง
ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเปิดโอกาสใหแ้ก่ผู้ถือหุ้นส่งค าถามเกี่ยวกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอรายชื่อบุคคลที่
เห็นว่า มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการคัดเลือก เป็นกรรมการ ระหว่างวันที่ 2 ตุลาคม 2561  – 15 มกราคม 2562 
ก่อนที่บริษัทฯ จะส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อกรรมการ เข้ามาให้บริษัทฯ พิจารณา   
 

 บริษัทฯ ก าหนดวันดงัต่อไปนี ้
ณ วันท่ี 13 มีนาคม 2562 ซึ่งเป็นวันก าหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อเขา้ร่วมประชุมผู้ถือหุน้ และมีสิทธิรับ
เงินปันผล กรณีที่ท่ีประชุมผู้ถือหุน้พิจารณาอนมุัติ และ  
มีผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์เขา้ร่วมประชุมทั้งสิ้น  19,523 ราย รวมจ านวนหุ้น 3,730,000,000 หุน้ 
แบ่งเป็นผู้ถือหุ้น - สัญชาติไทย  19,379 ราย  รวมจ านวนหุ้น 2,408,815,603 หุ้น (64.58%)  

- ต่างชาติ              144 ราย  รวมจ านวนหุ้น 1,321,184,397 หุ้น (35.42%) 
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 ระเบียบวาระการประชุม / วิธีการออกเสียงลงคะแนน  
1) หุ้น 1 หุ้น มี 1 เสียง ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งเสียงลงคะแนน การลงคะแนนเสียงจะต้องลงคะแนนเท่าที่มีสิทธิ 

ออกเสียง ยกเว้นผู้ถือหุ้นที่เป็น Custodian ซึ่งสามารถแตกเสียงลงคะแนน และลงคะแนนได้น้อยกว่าแต่ไม่เกิน
จ านวนหุ้นที่ถืออยู่ ผู้ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียง
เลือกตั้งกรรมการ กรณีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงชี้ขาด 

2) บริษัทฯ ริเริ่ม ระบบ E-Voting  - IR Plus AGM เพื่อเพิ่มช่องทางอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งไม่สามารถเข้า
ร่วมการประชุม ให้ได้รับชมการถ่ายทอดสดของการประชุมผู้ถือหุ้น การเข้าถึงเอกสารและข้อมูลน าเสนอในรูปแบบ
มัลติมีเดียต่างๆ ของบริษัทฯ การดูคะแนนโหวตของแต่ละวาระของที่ได้ลงคะแนนในบัตรโหวต และได้บันทึก 
ในระบบ Barcode รวมทั้งอ านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการติดต่อส่ือสารกับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นส่งเข้า
ร่วมประชุม เพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ การออกเสียงลงคะแนน 
ยังคงด าเนินตามหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายก าหนด  

3) การลงคะแนนเสียงให้ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนที่พนักงานบริษัทฯ แจกให้ โดยท าเครื่องหมายในช่อง 
ในบัตรลงคะแนน และส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่บริษัทฯ การท าเครื่องหมายเกินกว่า 1 ช่อง (ยกเว้น Custodian) หรือ
ลงคะแนนเสียงไม่เป็นไปตามข้อ 1) ข้างต้น หรือขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อก ากับ (การแก้ไขคะแนนเสียง ให้ขีดฆ่า
ของเดิมและลงชื่อก ากับทุกครั้ง) ถือว่าการลงคะแนนเสียงดังกล่าวเป็นโมฆะ 

4) ผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะ ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียง
ลงคะแนนตามวิธีการท่ีแจ้ง 

5) ผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทฯ ได้บันทึกการลงคะแนนในระบบ
เรียบร้อยแล้ว ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมโดยไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก 

6) ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ใช้ Barcode ในการนับคะแนน โดยระบบจะเทคะแนนไปทางเห็นด้วยทั้งหมด และ
บริษัทฯ จะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” เพื่อหักจากคะแนนทั้งหมด  ยกเว้น วาระท่ี 8 
เลือกตั้งกรรมการบริษัท ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนน ทั้งที่ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยบริษัทฯ จะเก็บ
บัตรลงคะแนนทุกใบ ตามล าดับคือ “ไม่เห็นด้วย”  “งดออกเสียง” และ “เห็นด้วย” ตามล าดับ    

7) วาระท่ีไม่มีผู้ถือหุ้นคัดคา้น / งดออกเสียง ถือเป็นมติเอกฉันท ์
8) การพิจารณาวาระการประชุม จะพิจารณาวาระที่ 1 ถึง วาระที่ 9 โดยเมื่อเสร็จส้ินการพิจารณาแต่ละวาระ ประธานฯ 

จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ และจะขอให้ที่ประชุมออกเสียง และรวบรวมคะแนน 
ไว้ก่อน และเลขานุการฯ จะแจ้งสรุปผลการลงคะแนนเสียงต่อไป ผลคะแนนเสียงที่นับได้ จะเป็นคะแนนเสียงที่รวม
คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะใช้จ านวนหุ้นของ 
ผู้ถือหุ้นท่ีเข้าประชุมล่าสุดในวาระน้ันๆ 
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มติแต่ละวาระ 
วาระ ต้องผ่านมตด้ิวยคะแนนเสียง 

วาระท่ี 1 :  เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
                 ประจ าป ี2561 ซึง่ประชุมเมื่อวันท่ี 27 เมษายน 2561 

เสียงขา้งมาก ของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชุมและ 
ออกเสียงลงคะแนน ไม่นับผู้ถือหุน้ซึ่งงดออกเสียง 

วาระท่ี 2 :  เพื่อรับทราบรายงานของคณะกรรมการบรษิัท 
                 ส าหรับปี 2561 และรายงานประจ าปี 2561 ของบริษัทฯ 

วาระเพือ่ทราบ  
ไม่มีการลงคะแนนเสียง 

วาระท่ี 3 :  เพื่อพิจารณาและอนมุัติงบการเงินส าหรับปี ส้ินสุดวันที่  
                 31 ธันวาคม 2561 ซึง่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี 
                 รับอนุญาตแล้ว 

เสียงขา้งมาก ของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชุมและ 
ออกเสียงลงคะแนน ไม่นับผู้ถือหุน้ซึ่งงดออกเสียง 
 

วาระท่ี 4 :  พิจารณาการยกเลิกการออกหุ้นกูว้งเงิน 20,000 ล้านบาท  
                 ซึ่งได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นปี 2561 

เสียงไม่น้อยกวา่สามในส่ี (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

วาระท่ี 5 :  พิจารณาและอนุมัตกิารออกและเสนอขายหุ้นกูใ้นวงเงนิ 
                 ไม่เกิน 15,000 ล้านบาท 

เสียงไม่น้อยกวา่สามในส่ี (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

วาระท่ี 6 :  พิจารณาและอนุมัตกิารจัดสรรก าไรสุทธิส าหรับผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 2561 และการจ่ายเงินปันผล 
ประจ าป ี2561 

เสียงขา้งมาก ของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชุมและ 
ออกเสียงลงคะแนน ไม่นับผู้ถือหุน้ซึ่งงดออกเสียง 

วาระท่ี 7 :  พิจารณาและอนุมัตกิ าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 
                 ส าหรับปี 2562 

เสียงไม่น้อยกวา่สองในสาม (2/3) ของผู้ถือหุ้น 
ซึ่งมาประชมุ และมีสิทธิออกเสียง 

วาระท่ี 8 :  พิจารณาและอนุมัตกิารเลือกตัง้กรรมการท่ีต้องออก 
                 ตามวาระกลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระ 

เสียงขา้งมาก ของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชุมและ 
ออกเสียงลงคะแนน ไม่นับผู้ถือหุน้ซึ่งงดออกเสียง 

วาระท่ี 9 :  พิจารณาและอนุมัตกิารแต่งตั้งผู้สอบบัญช ี
                 ส าหรับรอบระยะเวลา บัญชีประจ าปี 2562 และ 
                 ก าหนดค่าสอบบัญชปีระจ าปี 2562 

เสียงขา้งมาก ของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชุมและ 
ออกเสียงลงคะแนน ไม่นับผู้ถือหุน้ซึ่งงดออกเสียง 
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 เลขาฯ ท่ีประชุมได้ แนะน าประธานคณะกรรมการ / กรรมการ ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ดงัต่อไปนี ้
 

1. คุณสมใจนกึ  เองตระกูล ประธานกรรมการบริษัท  / กรรมการอิสระ และประธานในที่ประชมุฯ 

2. คุณสมโภชน์ อาหุนัย 
 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพนับริษัท /  
ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเส่ียง /  
ประธานเจา้หน้าที่บริหาร   

3. คุณอมร ทรัพย์ทวีกุล 
 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพนับริษัท  / กรรมการบริหาร /  
กรรมการก าหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเส่ียง /  
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

4. คุณวุฒเิลิศ เจยีรนิลกุลชัย กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพนับริษัท /  กรรมการบริหาร / 
กรรมการบริหารความเส่ียง 

5. คุณสมบูรณ์ อาหุนัย กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร 

6. คุณสุธรรม ส่งศิร ิ กรรมการบรษิัท / กรรมการบริหาร /  
กรรมการก าหนดค่าตอบแทน / กรรมการบรรษัทภิบาล 

7.     คุณอมรศักดิ์ นพรัมภา กรรมการอิสระ 

8. พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจรติ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /  
ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง /   
กรรมการสรรหา / กรรมการก าหนดค่าตอบแทน /  
กรรมการบรรษัทภิบาล 

9. คุณชัยวัฒน์ พงศ์พิศิษฎ์สกุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /  
กรรมการก าหนดค่าตอบแทน / กรรมการสรรหา /  
ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล  

10. หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชยั กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการสรรหา / 
กรรมการบริหารความเส่ียง / กรรมการก าหนดค่าตอบแทน /   
กรรมการบรรษัทภิบาล 
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 เลขาฯ ท่ีประชุมไดแ้จ้งบคุคลที่ไดร้ับเชิญเขา้ร่วมประชุมดังต่อไปนี้ 
1) ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ส าหรับปีบัญชี 2561 จาก บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
2) ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท S.C. Law Office จ ากัด  
3) บริษัท Online Asset  จ ากัด จดัท าระบบ E-voting และท าการตรวจสอบการลงทะเบยีนของผู้ถอืหุ้นและตรวจนับ

และประกาศคะแนนเสียงร่วมกับ เจ้าหน้าที่ของบรษิัท; และ 
4) นางสาวเยาวลักษณ์ พุกพกิุล เลขานุการบรษิัท ท าหน้าทีเ่ป็น เลขาฯ ในท่ีประชมุ 

 
 เลขาฯ ประกาศ จ านวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมมาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะ (เมื่อเริ่มประชุม) รวมทั้งส้ิน 1,105 ราย 

รวมจ านวนหุ้นทั้งส้ิน 2,368,367,869 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.4951 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายแล้วทั้งหมด 3,730,000,000 หุ้น 
ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 34 ก าหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและ 
ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบหา้ (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึง่หน่ึงของจ านวนผู้ถอืหุ้น
ทั้งหมด  และต้องมีหุ้นนับรวมกัน ได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) (ไม่น้อยกว่า 1,244 ล้านหุ้น) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่าย 
ได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม 
 

 เพื่อความโปร่งใส บริษัทฯ ขอเชิญผู้ถือหุ้น 1 ท่าน เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนที่เป็นอิสระ ในการนับคะแนนในแต่ละวาระ  
โดยนางสาวเกษรา จันทร์คง ผู้ถือหุ้นรายย่อย จ านวน 15,000 หุ้น อาสาเป็นเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนน 

 

 เลขาฯ ที่ประชุม เรยีนเชญิ นายสมใจนกึ เองตระกูล ประธานคณะกรรมการบริษัท ซึง่ท าหนา้ที่เป็นประธานที่ประชมุ 
(“ประธานฯ”) ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นท่ีเข้ารว่มประชุมและเปิดการประชุมฯ  

 
ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 (ที่ประชมุฯ) โดยเริ่มการพิจารณาวาระ
ต่างๆ ดังนี ้
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วาระที่ 1 เพื่ อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือ หุ้นประจ า ปี  2561 ซึ่ งประชุมเมื่ อวันที่  
27 เมษายน 2561 

 

ประธานฯ ขอใหเ้ลขาฯ แจง้รายละเอียด  
เลขาฯ ท่ีประชุม แจ้งที่ประชุมผู้ถอืหุ้นดังนี ้
 บริษัทฯ ได้จัดสง่ส าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561  ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันท่ี 27 เมษายน 2561 ใหแ้ก่

ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย และ กรมพัฒนาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณชิย์ ตามที่กฎหมายก าหนดแลว้  
 คณะกรรมการจงึเสนอให้ที่ประชมุพิจารณารับรองรายงาน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 ตามส าเนาที่ส่งเป็น

เอกสารประกอบวาระ 1 ให้แก่ผู้ถอืหุ้นพร้อมกับหนังสือเชญิประชมุ 
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุซักถามและแสดงข้อคดิเห็นเพิม่เติม  
ไม่มีผู้ใดซกัถามหรือให้ขอ้คิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมตใินวาระน้ี 
 
                สรุปผลการออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 1 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 
ในวาระน้ีมีผู้ถือหุ้นเขา้ร่วมประชมุเพิ่มขึ้น                 32 ราย      รวม      24,361,650 หุ้น 
รวมผู้ถือหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมทัง้ส้ิน                          1,136 ราย     รวม 2,368,512,470 หุ้น  

มีผู้ถือหุ้นที่ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ (%) 
เห็นด้วย 2,368,300,370 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
รวม 2,368,300,370 100.0000 
งดออกเสียง 212,100 - 
บัตรเสีย 0 - 
รวมทั้งหมด 2,368,512,470 100.0000 

                     วาระนี้ ผ่าน ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยมากกว่า 50% ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับงดออกเสียง) 

 
มติที่ประชุมฯ ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่  
27 เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยส่วนใหญ่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับงดออกเสียง)  
ตามที่ดังกล่าวข้างต้น 
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วาระที่ 2  เพื่อพิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทส าหรับปี 2561 และรายงานประจ าปี 2561  
ของบริษัทฯ 

  

หมายเหตุ :  สรุปผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในรอบปีบัญชี ส้ินสุด วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และผลการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษทัย่อย ปรากฏในรายงานประจ าปี 2561 ในรูป QR Code ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อม
กับหนังสือเชิญประชุมฯ ตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย ล าดับที ่2 
 
ในวาระนี้ ประธานฯ เชิญนางสาวออมสิน ศิริ  ผู้อ านวยการฝ่ายส่ือสารองค์กร รายงานภาพรวมของบริษัทฯ และ 
นายบวร เพียรพงศ์พาณิช รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ, รายงานของคณะกรรมการส าหรับปี 2561 และรายงาน
ประจ าปี 2561 ของบริษัทฯ  ดังนี ้
 
 นางสาวออมสิน ศิริ ผู้อ านวยการฝ่ายส่ือสารองค์กร รายงานภาพรวมของบริษัทฯ โดยรายงานแบ่งตามรายธุรกิจของบริษัทฯ 

และกลุ่มบริษัทฯ  รายละเอียดปรากฏตาม  เอกสารประกอบบรรยาย วาระที่ 2 
ส าหรับกิจกรรม Anti-Corruption แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริต  
บริษัทฯ ก าหนดแนวปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต และน ามาใช้ในทุกระดับชั้น 
 บริษัทฯ ก าหนดนโยบาย รับเรื่องร้องเรียน คุ้มครอง พนักงานผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริต 
 บริษัทฯ มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน โดยผู้ร้องเรียนสามารถส่งข้อร้องเรียนผ่านทาง Email ถึงประธาน คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้โดยตรง 
 บริษัทฯ ก าหนดแผนงานการเข้าร่วม และขอการรับรองฯ จาก คณะกรรมการ CAC 

 
 ต่อจากนั้น นายบวร เพียรพงศ์พาณิช รายงานผลการด าเนินงาน ปี 2561 ดังนี้ 

- สรุปผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2561 

 
หมายเหต:ุ * รายได้ทัง้หมด และ ก าไรสุทธ ิหัก ก าไรทางบัญชีที่เกดิจาการรวมกจิการ 895 ล้านบาท 
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- รายได้รวมทัง้ปี 12,490 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 7.0 

 
 
รายได้รวมในปี 2561 หากหัก ก าไรทางบัญชีที่เกิดจากการรวมธุรกิจ 895 ล้านบาท จะมีรายได้จากการด าเนินธุรกิจ 11,596 ลบ. 
ลดลง 78 ลบ. หรือ ลดลง 0.7% 
 

- โครงสร้างรายได้ มีสัดส่วนรายได้จากธุรกิจไฟฟ้าเพิ่มมากขึน้ 
 

 
 

- รายได้ธุรกิจไฟฟ้า 7,681 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 8 
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- รายได้ธุรกิจไบโอดีเซล 3,511 ลบ. ลดลงร้อยละ 22 
 

 

 
ปริมาณการขายและราคาขายเฉล่ียลดลง เกิดจากภาวะผลผลิตปาล์มที่ล้นตลาด และก าลังผลิตในระบบที่มีอยู่เกินกว่าความ
ต้องการของตลาด ส่งผลให้มีการแข่งขันทางด้านราคา เพื่อชิงส่วน แบ่งในตลาด 
 

- ก าไรขัน้ต้น 6,822 ล้านบาท และ มีอัตราก าไรขัน้ต้นปรับตัวดีขึน้ 

 



 บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ ากัด (มหาชน) 
Energy Absolute Public Company Limited 
89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น16  ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท์ 02 248 2488-92 และ 02 002 3667-9 แฟกซ ์02-248-2493  ทะเบียนเลขที่ 0107551000061 

 

 
 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562   หน้า 11/40 
 

 
 

- ค่าใช้จ่ายที่ส าคัญ และ ก าไรสุทธิ 

 
 

-  ค่าใช้จ่ายในการบริหารจ านวนรวม 735 ล้านบาท ในปี 2561 เพิ่มขึ้น 127 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2560  
เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร เพิ่มขึ้น 109.59 ล้านบาท เมื่อเทียบ
ช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการที่มีจ านวนพนักงานและผู้บริหารของ EA และบริษัทย่อย เพิ่มขึ้นตาม
แผนการขยายการลงทุนไปยังธุรกิจใหม่ 

-  ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา (R&D) ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์เพิ่มขึ้น 117 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นการวิจัย
และพัฒนา และกิจกรรมส่งเสริมการเปิดตัวธุรกิจใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ธุรกิจการผลิตแบตเตอรี่, สถานีอัดประจุ
ไฟฟ้า และยานยนต์ไฟฟ้า ทั้งนี้เป็นไปตามการด าเนินแผนกลยุทธ์ของบริษัท (เป็นส่วนของ EA และบริษัทย่อย 
จ านวน 47 ล้านบาท และ AMITA จ านวน 70 ล้านบาท) 

-  ต้นทุนทางการเงิน ลดลงจ านวน 98 ล้านบาท มาจากบริษัทได้เจรจาปรับเงื่อนไขส าคัญในสัญญาเงินกู้ระยะยาว 
กับสถาบันการเงิน 

-  ก าไรจากอัตราแลกเปล่ียนทีเ่กิดขึ้นส่วนใหญ ่เกิดจากการบันทึกเจ้าหน้ีคา่สินทรัพย์ของโครงการหนุมาน 
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- รายได้รวม และ ก าไรสุทธิ 

 
 

- ฐานะทางการเงนิ (Statement of Financial Position) 

 
 

- Liabilities , Shareholder Equity, D/E Ratio 
 

 
 



 บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ ากัด (มหาชน) 
Energy Absolute Public Company Limited 
89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น16  ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท์ 02 248 2488-92 และ 02 002 3667-9 แฟกซ ์02-248-2493  ทะเบียนเลขที่ 0107551000061 

 

 
 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562   หน้า 13/40 
 

- เงนิกู้ยมืที่มีดอกเบีย้ และก าหนดการช าระคืน 

 
 
 

 

 
 

- โครงการลงทุนที่ส าคัญในปี 2561 - 2562 
 

โครงการลงทุน ด าเนนิการ แหล่งเงนิทนุ 
ธุรกิจไบโอดีเซล : 
โรงงานใหม ่ ผลิต Green Diesel 
และ PCM 

อยู่ระหว่างเริม่ก่อสร้างเฟสที ่1 
ก าหนดแลว้เสร็จภายในปี 2562 

กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน 
+ เงินกู้ระยะยาว 

แบตเตอรีเ่ฟสที่ 1 : 1 GWh 
(รวมสาธารณูปโภคทั้งหมด) 

ส่ังซื้อเครื่องจกัร, อยู่ระหว่างการก่อสร้างเฟสที ่1 
ก าหนดแลว้เสร็จภายในปี 2562 

กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน 
+ เงินกู้ระยะยาว 

รถยนต์ไฟฟ้า รุ่น MINE SPA 1 เริ่มทยอยสง่มอบในช่วงต้นป ี2563 เป็นต้นไป กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน 

เรือไฟฟ้า ก าหนดแลว้เสร็จ 20 ล าแรกภายในปี 2562 กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน 

สถานีชาร์จไฟฟ้า 1,000 สถาน ี ก าหนดแลว้เสร็จภายในปี 2562 กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน 
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- งบการเงนิเปรียบเทียบในอุตสาหกรรม 

 
* รายได้รวมและก าไรสุทธิของ EA รวมก าไรจากการเขา้ถือหุน้ AMITTA จ านวน 894.58 ล้านบาท (หากตดัรายการน้ี, 
รายได้รวมจะอยู่ที่อันดับ 8 และก าไรสุทธิจะอยู่อันดับ 4) 
 

- อัตราส่วนการเงนิเปรียบเทียบในอุตสาหกรรม 
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ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถอืหุ้นซักถาม 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม แจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง  สอบถามดังนี้ 
1. การประกันอุบัติเหตุ ของสถานี charging station  

ประธานฯ เชิญ นายสมโภชน์ อาหุนัย ตอบข้อซักถามดังนี้  
นายสมโภชน์ ตอบข้อซักถาม : บริษัทฯ ได้ท าประกันทรัพย์สินไว้กับบริษัทรับประกันภัย 2 แห่ง โดยเป็นการคุ้มครอง 
ความเสียหายทีเ่กดิกับทรัพย์สิน ซึง่วงเงินคุม้ครองครอบคลุมมูลค่าวงเงนิแต่ละแหง่ที่บรษิัทฯ ลงทุนตดิตัง้ Charging Station  
 

2. จากข้อมูล อัตราส่วนการเงินเปรียบเทียบในอุตสาหกรรม ข้างต้น ท าอย่างไรจึงจะให้ราค าหุ้นขึ้น และสะท้อน 
ผลประกอบการท่ีดีของบริษัทฯ 
นายสมโภชน์ อาหุนัย ตอบข้อซกัถาม : ราคาหุ้น เป็นเรื่องที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ อยา่งไรก็ตาม หน้าทีข่อง
ผู้บริหาร คือท าให้บริษัทฯ มคีวามมั่นคง ทัง้ในระยะส้ันและระยะยาว โดยพยามขยายกจิการไปสู่ธุรกิจที่เกี่ยวขอ้ง เช่น 
Charging station, รถยนต์ไฟฟ้า บริษัทฯ ต่อยอด Oreo Chemical จากธุรกิจไบโอดีเซล และ Green Diesel จะเป็น 
Biodiesel generation ที่ 2 นอกจากนี้ยังมีโครงการเรือไฟฟ้า ซึง่วางเปา้หมายที่จะให้บริการในแม่น้ าเจ้าพระยา  หรือ
โครงการแบตเตอรี่ ซึ่งเป็นพ้ืนฐานท่ีจะท าให้พลังงานทางเลือก กลายเป็น พลังงานทางเลือก และเป็นพลังงานหลัก ซึ่งจะ
เข้ามาแขง่ขันกับพลังงานจาก Fossil ส่ิงเหล่านี้ จะสรา้งความแขง็แรง และการเติบโตของบริษัทฯ ในระยะยาว 
 

ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้งชื่อนายสมเกียรติ์ ถือหุ้น 500 หุ้น สอบถามดังนี้ 
1. สอบถามโครงการ  Solar + Battery ในต่างประเทศ มีความคุ้มค่า หรือไม่ อย่างไร 

นายสมโภชน์ ตอบข้อซักถาม : ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดเผยการจัดตัง้บริษัทย่อยในต่างประเทศเพื่อเข้าด าเนินโครงการ 
Solar + Battery ในประเทศเวยีดนามนั้น จะเป็นโครงการท่ีจะทดแทนการผลิตกระแสไฟฟ้าจาก Diesel ในปัจจุบัน ซึ่ง
โครงการดงักลา่ว เป็นโครงการน าร่องที่บริษัทฯ พยายามสะท้อนแนวความคดิของบริษัทฯ ซึ่งแสดงให้เห็นถึง
ความสามารถของบริษัทในการน าเอาเทคโนโลยีต่างๆ ที่มีอยู่ปัจจบุัน ผนวกเข้าเพื่อให้ได้สิ่งที่ดีกวา่ ซึ่งจะท าให้พลังงาน
ทางเลือกกลายเป็นพลังงานทดแทน ส าหรับความคุ้มคา่การลงทนุน้ัน บริษัทฯ ได้ศึกษาผลตอบแทนของโครงการแล้ว 
และเห็นว่าจะได้รับผลตอบแทนที่คุ้มคา่  
 

2. ขอทราบรายได้จาก Charging Station 
นายสมโภชน์ ตอบข้อซักถาม : เนื่องจากบริษัทฯ มีเป้าหมายในธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้า ประกอบกับมูลค่าการลงทุนของรถยนต์
ไฟฟ้ามีมูลค่าสูงกว่าธุรกิจ Charging Station นอกจากนี้ บริษัทฯ จ าเป็นต้องวางโครงสร้างที่สนับสนุนธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้า
ก่อน มิฉะนั้น ผู้บริโภคที่ต้องการซื้อรถยนต์ไฟฟ้า จะไม่กล้าซื้อรถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งหากพิจารณาจากจ านวนผู้สนใจรถยนต์
ไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทฯ และหากพิจารณารวมถึงรถยนต์ไฟฟ้ารายอื่นๆ แล้ว เหล่านี้จะกลายเป็นฐานลูกค้า Charging 
Station ประกอบบริษัทฯ มีต้นทุน Charging Station ต่อสถาน ีที่ถูกกว่าผู้ประกอบการรายอื่นๆ ดังนั้น บริษัทฯ จึงเชื่อมั่นว่า 
Charging Station จะกลายเป็น Flag Ship ในอนาคตต่อไป  
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ผู้เข้าร่วมประชุม แจ้งชื่อ น.ส. สุวรรณี เชียรสิริไกรวุฒิ เป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ถือหุ้น 100 หุ้น สอบถามสรุปได้ดังนี้ 
1. ธุรกิจเรือไฟฟ้าที่มีเป้าหมายจะให้บริการในแม่น้ าเจ้าพระยานั้น เป็นธุรกิจที่ต้องได้รับสัมปทานหรือไม่ 

นายสมโภชน์ ตอบข้อซักถาม :  ธุรกิจเรือ ปัจจุบันมีผู้โดยสารต่อวันสูง และเป็นการขนส่งมวลชนที่เร็ว และมีค่าโดยสาร
ที่ถูกกว่าเมื่อเทียบกับรถไฟฟ้า การเข้ามาในธุรกิจนี้ เป็นส่วนเกี่ยวเนื่องจากธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งบริษัทฯ มีการวิจัย
และพัฒนา มีเทคโนโลยีในการพัฒนาอุปกรณ์ที่มีอยู่ปัจจุบัน เพื่อใช้กับเรือไฟฟ้า ส าหรับความคุ้มคา่นั้น เนื่องจากเรือ
ไฟฟ้า จะช่วยลดค่าน้ ามันเชื้อเพลิงอย่างมาก ซึ่งเมื่อพิจารณามูลค่าการลงทุนเทียบกับรถไฟฟ้านั้น เรือไฟฟ้ายังเป็น
ธุรกิจที่คุ้มค่า  
ส าหรับการให้บริการเรือไฟฟ้าในแม่น้ าเจ้าพระยานั้น ไม่ได้เป็นธุรกิจที่ต้องได้รับสัมปทาน โดยผู้ประกอบการที่ประสงค์
จะด าเนินธุรกิจนี้ จะต้องมีเรือที่ได้มาตรฐาน และได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า การเทียบท่าเรือสามารถเทียบท่าเรือ
สาธารณะได้ตลอดเส้นทาง 

2. ขอทราบรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อท าเป็น Taxi   / เงินลงทุนของรถยนต์ไฟฟ้า 
นายสมโภชน์ ตอบข้อซักถาม :  ผู้ประกอบการ Taxi มีความสนใจที่จะซื้อจ านวน 3,500 คัน ซึ่งรถยนต์ไฟฟ้า ได้ถูกออกแบบ

ให้มีพื้นที่ในห้องโดยสาร และที่เก็บสัมภาระที่กว้างขึ้น เนื่องจากไม่ต้องบรรจุถั งแก๊ส นอกจากนี้ ยังช่วยในเรื่อง

ค่าใช้จ่ายที่ลดลงของผู้ให้บริการ  

การใช้งบประมาณน้อยในการท าโครงการรถยนต์ไฟฟ้า เป็นความภูมิใจของบริษัทฯ ที่เริ่มต้นธุรกิจนี้ด้วยเงินลงทุนที่ต่ า 

นอกจากนี้ บริษัท ยังมีเทคโนโลยีที่เป็นส่วนส าคัญของรถยนต์ไฟฟ้าของตนเอง  ซึ่งอาจน าไปสู่การเปล่ียนแปลงในธุรกิจ

นี้ หากมีการใช้งานจริง 

3. ขอทราบแนวโน้มธุรกิจของน้ ามันปาล์ม ซึ่งในต่างประเทศมีประกาศห้ามใช้ Diesel 
นายสมโภชน์ ตอบข้อซักถาม : เนื่องจากในภาพรวมธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้า เป็นธุรกิจที่ใช้พลังงานสะอาด ซึ่งเป็นปัจจัย
หนึ่งที่ท าให้รายได้จากน้ ามันปาล์มของบริษัทฯ ลดลง และน าไปสู่ปาล์มล้นตลาด จากวิกฤติดังกล่าว บริษัทฯ ได้
พัฒนา Diesel ให้เป็น Green Diesel ซึ่งสามารถผสมในน้ ามัน Diesel ได้ในอัตราส่วนที่มากขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยัง
วิจัย พัฒนา และคิดค้น นวัตกรรมใหม่ๆ  โดยได้ผลิตภัณฑ์ PCM   
 
ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม และในวาระนี้ เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน 

 

ที่ประชุมฯ รับทราบผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ และรายงานของคณะกรรมการบรษิัทส าหรับปี 2561 รวมทั้งรายงาน 
ประจ าป ี2561 ของบริษัทฯ 

 

หมายเหตุ :  
ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 72 ราย  รวม         2,551,681 หุ้น 
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งส้ิน           1,207 ราย  รวม  2,370,064,151 หุ้น 
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วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมตัิงบการเงนิส าหรับรอบปี สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
  

ในวาระนี้ ประธานฯ เชิญ นายบวร เพียรพงศ์พาณชิ หัวหนา้สายงานบัญชีและการเงนิ รายงานผลการด าเนินงานและตัวเลข ที่ส าคัญ
ทางการเงินของงบการเงินส าหรับรอบปีบัญชี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดงันี้  
 
 รายงานของผู้สอบบัญช ีบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 

 ผู้สอบบัญชีเสนอรายงานแบบไม่มีเงื่อนไข และ มีการจัดท าถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน (รายละเอียดงบแสดงฐานะทางการเงิน บัญชีก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และ รายงานของผู้สอบบัญชี
ปรากฏตามรายงานประจ าปี 2561) 
 

 ข้อมูลส าคัญทางการเงนิ 
หน่วย : ล้านบาท 

 ปี 2561 
(งบเฉพาะ) 

ปี 2561 
(งบรวม) 

ปี 2560 
(งบรวม) 

เปลี่ยนแปลง 
(งบรวม) 

สินทรัพย์รวม 27,590 59,207 44,530 +14,677 33% 

หน้ีสินรวม 11,889 39,690 29,786 9,904 33% 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 15,701 19,517 14,744 4,773 32% 

รายได้รวมทั้งหมด 7,571 12,490 11,673 817 7% 

ก าไรสุทธ ิ 3,486 5,061 3,817 1,244 33% 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาท/หุ้น) 0.93 1.33 1.02 0.33 32% 
 
 บริษัทฯ ได้จัดท างบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และ รายงานของผู้สอบบัญชี ส าหรับปีส้ินสุด ณ วันที่  

31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว และ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 2/2562 
วันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2562 และ คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2562 วันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2562 

 โดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ามคีวามถกูต้องพอเพียง จึงขอน าเสนอต่อ
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัต ิ

 
เมื่อจบการรายงาน ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในท่ีประชุมซกัถาม และไม่ผู้ถือหุ้นซักถาม  
 
ประธานฯ ขอให้สรุปการลงคะแนนเสียง 
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             สรุปผลการออกเสียงลงคะแนน 
วาระที่ 3 เพื่อพิจารณาและอนุมัติงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวันที่  31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจาก 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว 
 
รวมผู้ถือหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมทัง้ส้ิน              1,207 ราย     รวม 2,370,064,151 หุ้น  

มีผู้ถือหุ้นที่ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ (%) 
เห็นด้วย 2,369,621,351 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
รวม 2,369,621,351 100.0000 
งดออกเสียง 442,800 - 
บัตรเสีย 0 - 
รวมทั้งหมด 2,370,064,151 100.0000 

วาระน้ี ผ่าน ดว้ยคะแนนเสียงเหน็ด้วยมากกวา่ 50% ของผู้ถือหุ้นที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน  
(ไม่นับงดออกเสียง) 

 
มติที่ประชุมฯ  ที่ประชุมฯ อนุมัติงบการเงิน ส าหรับรอบปีบัญชี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจาก 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับงดออกเสียง)  ตามที่
ดังกล่าวข้างต้น 
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วาระที่ 4 พิจารณาการยกเลิกการออกหุ้นกู้วงเงนิ 20,000 ล้านบาท ซ่ึงได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถอืหุ้น ปี 2561 
 

ประธานฯ เชิญ นางออมสิน ศิร ิผู้อ านวยการฝ่ายสื่อสารองคก์ร รายงานต่อที่ประชุมฯ ดงันี ้ 

 
หลักการและเหตุผล 
• ตามที่บริษัทฯ ได้รับการอนุมัติการออกหุ้นกู้มูลค่าไม่เกิน 20,000 ล้านบาท จากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 

2561 เพื่อท่ีใช้ส าหรับ Refinance Supplier Credit ส าหรับโครงการ HNM และเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทนั้น 
• เนื่องด้วยทางบริษัทย่อยโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม อยู่ระหว่างการ Refinance ด้วยวิธี Project Finance ท าให้ 

บริษัทฯ ไม่ได้ด าเนินการออกหุ้นกู้ตามที่ได้ขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นในปีที่ผ่านมา 
• ตามกฎระเบียบข้อบังคับของ กลต. มติการออกหุ้นกู้จะมีอายุ 1 ปี นับจากวันท่ีได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น 
 
เมื่อจบการรายงาน ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในท่ีประชุมซกัถาม และไม่ผู้ถือหุ้นซักถาม  
 
ประธานฯ ขอให้สรุปการลงคะแนนเสียง 
 
             สรุปผลการออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 4 พิจารณาการยกเลิกการออกหุ้นกู้วงเงิน 20,000 ล้านบาท ซึ่งได้รบัอนุมัติจากที่ประชมุผู้ถือหุ้น ปี 2561 
ในวาระน้ีมีผู้ถือหุ้นเขา้ร่วมประชมุเพิ่มขึ้น    2 ราย  รวม   4,300 หุ้น 
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้ารว่มประชมุทั้งส้ิน            1,209 ราย  รวม 2,370,068,451 หุ้น 

มีผู้ถือหุ้นที่ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ (%) 
เห็นด้วย 2,369,841,751 99.9904 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 226,700 0.0096 
รวม 2,370,068,451 100.0000 
บัตรเสีย 0 - 
รวมทั้งหมด 2,370,068,451 100.0000 

                     วาระนี้ ผ่าน ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสี่ยงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม  

 
มติที่ประชุมฯ  ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติการยกเลิกการออกหุ้นกู้วงเงิน 20,000 ล้านบาท ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
ปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยมากกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ตามที่ดังกล่าวข้างต้น 
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วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้  (ใหม่) ในวงเงนิไม่เกิน 15,000 ล้านบาท 
 

ประธานฯ เชิญ นางออมสิน ศิร ิผู้อ านวยการฝ่ายสื่อสารองคก์ร รายงานต่อที่ประชุมฯ ดงันี ้ 
หลักการและเหตุผล 
• เพื่อใชใ้นการด าเนินงานและเป็นเงินทุนสนับสนุนในการพัฒนาโครงการตา่งๆ ของบริษัทฯ ดังนี้ 

-  โครงการ Green Diesel & PCM 
-  โครงการพัฒนายานยนต์ไฟฟา้ (Electric Vehicle) 
-  โครงการพัฒนาเรือไฟฟ้า (Electric Ferry) 
-  โครงการ Charging Station 
-  โครงการ Battery (1st Phase) 
-  Refinance หุ้นกู้เดมิที่จะครบก าหนดช าระ 

         -  เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ 
• การออกหุ้นกูเ้ป็นการจัดหาแหล่งเงินกูซ้ึ่งมตี้นทุนทางการเงินท่ีต่ า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีนี้ บริษัทฯ ได้รับการยกระดับ 

Company Rating จาก “BBB+” เป็น “A-” จากบริษัท TRIS Rating จ ากัด 
 
สรุปข้อก าหนดหลกัของหุ้นกู้ 
 
ชนดิ หุ้นกู้ทุกประเภทและรูปแบบ (มีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกัน) 
สกุลเงนิ เงินบาทและ/หรือเงินสกุลต่างประเทศ 
มูลค่ารวมของหุน้กู ้ ไม่เกิน 15,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในจ านวนท่ีเทียบเท่า 
อาย ุ ไม่เกิน 10 ปี นับตั้งแตว่ันออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว 
การเสนอขาย คราวเดียวหรือหลายคราว หรือเป็นโครงการ หรือในลักษณะหมุนเวียน (revolving) ให้แก่ประชาชน

ทั่วไปหรือผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงหรือผู้ลงทุนสถาบัน ในคราวเดยีวกันหรือตา่งคราวกันได้ 
อัตราดอกเบี้ย ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและเงื่อนไขของหุ้นกู้ ณ เวลาที่ออกในคราวนั้น 
การไถ่ถอนก่อน
ก าหนด 

ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนก าหนด บริษทัฯ มี หรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้
คืนก่อนก าหนด ทั้งนี้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว 

ตลาดรอง บริษัทฯ อาจจดทะเบยีนหุ้นกู้กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรอืตลาดรองอื่น 

 
อ านาจก าหนด และรายละเอียดอื่นๆ 
ให้คณะกรรมการบรษิัทฯ หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มอบอ านาจให้ลงนามมีอ านาจ ดังนี้ 
1. ก าหนดรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้รวมถึงประเภท ชื่อ อัตราดอกเบี้ย อายุการไถ่ถอน การแต่งตั้งผู้แทน  

ผู้ถือหุ้นกู้ ตลอดจนก าหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายซึ่ งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงราคา วิธีการ และ
ระยะเวลาเสนอขายและจัดสรร  

2. แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินและ/หรือผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์และ/หรือสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของ 
ผู้ออกหลักทรัพย์และ/หรือหลักทรัพย์และ/หรือบุคคลอื่นใดในกรณีที่จะต้องมีการแต่งตั้งตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องหรือ
ในกรณีอ่ืนใดตามที่เห็นควร (ถ้ามี) 
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3. น าหุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (The Thai Bond Market  Association) หรือตลาดรอง
อื่นได้ตามความเหมาะสม  ตลอดจนให้มีอ านาจด าเนินการขออนุญาต เปิดเผยข้อมูลและด าเนินการอื่นใด กับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

4. ติดต่อ เจรจา เข้าท า ลงนาม แก้ไข สัญญาและ /หรือเอกสารต่างๆ รวมถึงติดต่อให้ข้อมูลยื่นเอกสารหลักฐานกับ
ส านักงาน ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใด ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวตลอดจนด าเนินการใดๆ 
ที่เกี่ยวข้องหรือจ าเป็นได้ทุกประการตามที่เห็นควร  

 
เมื่อจบการรายงาน ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในท่ีประชุมซกัถาม และไม่ผู้ถือหุ้นซักถาม  
 
ประธานฯ ขอให้สรุปการลงคะแนนเสียง 
 
             สรุปผลการออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 5 พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ (ใหม่) ในวงเงินไม่เกิน 15,000 ล้านบาท 
ในวาระน้ีมีผู้ถือหุ้นเขา้ร่วมประชมุเพิ่มขึ้น                   2 ราย      รวม                5,300 หุ้น 
รวมผู้ถือหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมทัง้ส้ิน              1,211 ราย     รวม  2,370,073,751 หุ้น  

มีผู้ถือหุ้นที่ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ (%) 
เห็นด้วย 2,369,846,551 99.9904 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 227,200 0.0096 
รวม 2,370,073,751 100.0000 
บัตรเสีย 0 - 
รวมทั้งหมด 2,370,073,751 100.0000 

                     วาระนี้ ผ่าน ด้วย คะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 
มติที่ประชุมฯ  ที่ประชุมฯ อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ (ใหม่) ในวงเงินไม่เกิน 15,000 ล้านบาท ด้วยเสียงเห็นด้วย  
ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ตามที่ดังกล่าวข้างต้น 
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วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 และการจ่ายเงินปันผล
ประจ าปี 2561 

 
ประธานฯ เชิญ คุณบวร เพียรพงศ์พาณิชย์ หัวหน้าสายงานบัญชแีละการเงิน รายงานต่อที่ประชุมฯ ดังนี ้ 
 
นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปีในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 30 ของก าไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงิน
ได้และหักเงินส ารองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้ก าหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามที่กฎหมายก าหนด ทั้งนี้  
การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไข และข้อก าหนดใน
สัญญาต่างๆ ท่ีบริษัทฯ ผูกพันอยู่ รวมทั้งข้อจ ากัดทางกฎหมาย ความจ าเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต 

 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
• เนื่องจากบริษัทฯ มีทุนส ารองตามกฎหมาย จ านวนไม่น้อยกว่าที่กฎหมายก าหนด ดังนั้น จึงไม่ได้จัดสรรส ารองตาม

กฎหมายเพิ่มอีก 
• คณะกรรมการบริษัท เสนอจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางค์)  

โดยจ่ายจากก าไรสะสมส าหรับกิจการที่ไม่ได้รับส่งเสริมการลงทุน รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 932.5 ล้านบาท คิดเป็นอัตรา 
ร้อยละ 26.75 ของก าไรสุทธิ 
 

ข้อมูลพิจารณาและเปรียบเทยีบการจ่ายเงนิปันผล  

รายการ ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 
(ปรับปรุง) 
(ปรับปรุง) 

ก าไรสะสม ณ. วันที่ 31 ธันวาคม (ล้านบาท) 11,626 8,886 5,430 3,699 

ก าไรสุทธิ (งบเฉพาะกจิการ) (ล้านบาท) 3,486 8,886 2,103 2,298 

ก าไรสุทธติ่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น) 0.93 1.08 0.56 0.62 

เงินปันผล (บาท/หุ้น) 0.25 0.20 0.15 0.10 

รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท) 932.5 746.0 559 373.0 

สัดส่วนการจา่ยเงินปันผลต่อก าไรสุทธิของบริษัท  26.75% 18.58% 26.60% 16.23% 
 

คณะกรรมการบริษัท อนุมัติก าหนดวันที่ 13 มีนาคม 2562 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) และ ก าหนดจ่ายเงินปันผล
ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 
 

เมื่อจบการรายงาน ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่ีอยู่ในท่ีประชุมซกัถาม และไม่มีผู้ถือหุ้นซกัถาม  
 

 ประธานฯ ขอให้สรุปการลงคะแนนเสียง 
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             สรุปผลการออกเสียงลงคะแนน 
วาระท่ี 6 พิจารณาและอนมุัติการจัดสรรก าไรสุทธิส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 และการจ่ายเงินปันผล
ประจ าป ี2561 
รวมผู้ถือหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมทัง้ส้ิน            1,211 ราย     รวม 2,370,073,751หุ้น  

มีผู้ถือหุ้นที่ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ (%) 
เห็นด้วย 2,358,547,251 99.5226 
ไม่เห็นด้วย 11,312,900 0.4774 
รวม 2,369,860,151 100.0000 
งดออกเสียง 213,600 - 
บัตรเสีย 0 - 
รวมทั้งหมด 2,370,073,751 100.0000 

                     วาระนี้ ผ่าน ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย มากกว่า 50% ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับงดออกเสียง) 

 
มติที่ประชุมฯ  ที่ประชุมฯ อนุมัติอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 และการจ่ายเงินปันผล
ประจ าปี 2561 ด้วยเสียงที่เห็นด้วย มากกว่ากึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับงดออกเสียง) 
ตามที่ดังกล่าวข้างต้น 
 
 
วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2562 
 
ประธานฯ เชิญ นายชยัวฒัน์ พงศ์พิศิษฎ์สกุล ประธานคณะกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน รายงานต่อที่ประชุมฯ ดงันี ้
 
หลักเกณฑ์และขัน้ตอนในการพิจารณาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน เพื่อท าหน้าที่ก าหนดนโยบาย รูปแบบ และหลักเกณฑ์ 

การจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งบุคคลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เพื่อเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งก าหนดค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัท  เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน ยึดหลักเกณฑ์ วิธีการและการพิจารณาด้วยความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล  
ซึ่งพิจารณาตามผลการปฏิบัติงานเป็นรายบุคคล ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย และแนวปฏิบตัิของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลออดจนแนวปฏิบัติของบริษัทอื่นที่มีขนาดใกล้เคียงกัน 
ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ กรอบการก าหนดค่าตอบแทนที่ส าคัญได้มีแนวทางการพิจารณาและด าเนินการ 

 
ต่อจากนั้น เลขาฯ ที่ประชมุชี้แจงรายละเอียด กรอบการก าหนดคา่ตอบแทนที่ส าคญัได้มีแนวทางการพิจารณาดงันี ้
1) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ก าหนดเป็นค่าตอบแทนรายเดือน เนื่องจากบริษัทฯ พิจารณาว่า คณะกรรมการบริษัทมี

ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อบริษัทฯ อยู่ตลอดเวลาของการด ารงต าแหน่ง 
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2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย ก าหนดในลักษณะของเบี้ยประชุม โดยจ่ายเฉพาะกรรมการชุดย่อยที่เข้าร่วมประชุม 
โดยประมาณเงินงบประมาณดังกล่าวจากแผนการจัดประชุมในแต่ละปีที่คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะจะท าการ
วางแผนงานไว้ล่วงหน้า เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 

3) เงินรางวัลประจ าปี หรือโบนัสกรรมการ จะอ้างอิงตามผลประกอบการบริษัทฯ ทัง้นี ้ คณะกรรมการจะท าการประเมิน
ตนเองทัง้รายบคุคล และรายคณะ เพื่อวัดผลการปฏิบัติงานในแตล่ะปี ก่อนท าการจ่ายเงินโบนัสดังกล่าว 

 
ที่ประชุมคณะกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนออัตราคา่ตอบแทนส าหรับปี 2562 เท่ากับ
ปี 2561 ที่ผ่านมา 
ค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2562 (ปีท่ีเสนอ) เปรียบเทียบกับป ี2561 (ปีท่ีผ่านมา) มีดังนี้ 

รายการ เสนอส าหรับปี 2562 ปี 2561 

 ค่าตอบแทนรายเดือน   
- ประธานคณะกรรมการบริษัท จ่าย 50,000.- บาท/เดือน จ่าย 50,000.- บาท/เดือน 
- กรรมการบริษัท จ่าย 40,000.- บาท/เดือน/คน จ่าย 40,000.- บาท/เดือน/คน 
 โบนัส   
- ประธานคณะกรรมการบริษัท ไม่เกิน 2,000,000.- บาท/ปี ไม่เกิน 2,000,000.- บาท/ปี 
- กรรมการบริษัท ไม่เกิน 1,500,000.- บาท/ปี/คน ไม่เกิน 1,500,000.- บาท/ปี/คน 
 สิทธิประโยชน ์/ ผลประโยชน ์อื่นๆ 

(ไม่รวมสิทธิประโยชน์ / ผลประโยชน์ท่ีได้รับตามข้อบังคับ 

ของบริษัทฯ) 

ไม่มี ไม่มี 

 

 

รายการ เสนอส าหรับปี 2562 ปี 2561 

 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย   
- คณะกรรมการบริหาร จ่าย 20,000.- บาท/คน/ครั้งการประชุม

(จ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม 
และเป็นผู้ที่ ไม่ได้รับเงินเดือนประจ า 
ในฐานะผู้บริหารหรือที่ปรึกษา) 

จ่าย 20,000.- บาท/คน/ครั้งการประชุม
(จ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม 
และเป็นผู้ที่ไม่ได้รับเงินเดือนประจ า 
ในฐานะผู้บริหารหรือที่ปรึกษา) 

- คณะกรรมการตรวจสอบ จ่ายเฉพาะที่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งคณะ
แล้วไม่เกิน 680,000.- บาท/ปี 

จ่ายเฉพาะที่เข้าร่วมประชุม รวมทั้ง
คณะแล้วไม่เกิน 680,000.- บาท/ปี 

- คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน จ่ายเฉพาะที่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งคณะ
แล้วไม่เกิน 170,000.- บาท/ปี 

จ่ายเฉพาะที่เข้าร่วมประชุม รวมทั้ง
คณะแล้วไม่เกิน 170,000.- บาท/ปี 

- คณะกรรมการสรรหา จ่ายเฉพาะที่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งคณะ
แล้วไม่เกิน 170,000.- บาท/ปี 

จ่ายเฉพาะที่เข้าร่วมประชุม รวมทั้ง
คณะแล้วไม่เกิน 170,000.- บาท/ปี 

- คณะกรรมการบริหารความเส่ียง จ่ายเฉพาะที่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งคณะ
แล้วไม่เกิน 750,000.- บาท/ปี 

จ่ายเฉพาะที่เข้าร่วมประชุม รวมทั้ง
คณะแล้วไม่เกิน 750,000.- บาท/ปี 

- คณะกรรมการบรรษัทภิบาล จ่ายเฉพาะที่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งคณะ
แล้วไม่เกิน 420,000.- บาท/ปี 

จ่ายเฉพาะที่เข้าร่วมประชุม รวมทั้ง
คณะแล้วไม่เกิน 420,000.- บาท/ปี 
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ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม 
 
ไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมฯ พจิารณาลงคะแนนเสียงในระเบียบวาระนี้       
 
          สรุปผลการออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 7 พิจารณาและอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2562 
ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น       3 ราย  รวม               128,300 หุ้น 
ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียง       7 ราย  รวม    1,633,431,502 หุ้น 
รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งส้ิน                             1,214 ราย  รวม    2,370,202,051 หุ้น  
 

มีผู้ถือหุ้นที่ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ (%) 
เห็นด้วย 733,899,088 99.6103 
ไม่เห็นด้วย 2,655,661 0.3604 
งดออกเสียง 215,800 0.0293 
รวม 736,770,549 100.0000 
บัตรเสีย 0 - 
รวมทั้งหมด 736,770,549 100.0000 

                     วาระนี้ ผ่าน ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสี่ยงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม (ไม่รวมผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย) 

 
มติที่ประชุมฯ  ทีป่ระชุมฯ อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก (เกินกว่า 2 ใน 3) ของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุม (ไม่รวมผู้มีส่วนได้เสียในวาระน้ี) ตามที่ดังกล่าวข้างต้น 
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วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตัง้กรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระ 
 
ในวาระน้ี เนื่องจาก หมอ่มราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชัย ประธานคณะกรรมการสรรหา ครบก าหนดต้องออกตามวาระ ดังนั้น 
ประธานฯ จึงเชิญนายชัยวฒัน์ พงศ์พิศษิฎ์สกุล กรรมการสรรหา และกรรมการอิสระ รายงานต่อที่ประชุมฯ ดังนี ้
 ในปีนี้ กรรมการท่ีต้องออกจากวาระมีจ านวน 4 ท่าน ดังต่อไปนี ้
 

1. พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / 
 ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง / กรรมการสรรหา / 
กรรมการก าหนดค่าตอบแทน / กรรมการบรรษัทภิบาล 

2. นายวุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท) / 
กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเส่ียง 

3. หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชัย กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /  
ประธานคณะกรรมการสรรหา / กรรมการบริหารความเส่ียง /  
กรรมการก าหนดค่าตอบแทน / กรรมการบรรษัทภิบาล 

4. นายสมโภชน์ อาหุนัย กรรมการบรษิัท (กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท) / 
ประธานคณะกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเส่ียง / 
ประธานเจา้หน้าที่บริหาร 

 
ต่อจากนั้น เลขาฯ ที่ประชุมฯ ได้ ชี้แจงหลักเกณฑใ์นการคัดเลือกบุคคลที่จะเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ และ
ประวัติของกรรมการแต่ละท่าน ดังนี ้
 หลักเกณฑใ์นการคัดเลือกบุคคลที่จะเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ 

1) คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา เพื่อท าหน้าที่ก าหนดนโยบายการสรรหากรรมการและ
ผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งสรรหาคัดเลือกและเสนอบุคคลที่ทรงคุณวุฒิ  ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณสมบัติ
เหมาะสมที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการและ/หรือผู้บริหารแล้วแต่กรณี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 

2) ในช่วงระหวา่งวันท่ี 2 ตุลาคม 2561 – 15 มกราคม 2562 บริษัทฯ เปดิโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลท่ีมี
คุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด เพื่อรับการคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการบริษัท โดยประกาศผ่านระบบ 
ส่ือสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าวไม่ปรากฏ
ว่ามีผู้ถอืหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัท 

3) คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการบรษิัท ได้พิจารณากรรมการท่ีจะต้องออกตามวาระ 4 ท่าน โดยพิจารณา
จากคุณสมบัติ ประสบการณ์ และความรู้อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ แล้ว เห็นควร
เสนอแต่งตัง้กรรมการรายเดิมดงักล่าวขา้งต้น กลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง 

4) ประวัติของกรรมการท่ีต้องออกตามวาระท้ัง 4 ท่าน ปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชมุฯ ตัง้แต่หน้า 54-62  
 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม  
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เลขาฯ ที่ประชุมฯ ชี้แจงเพิม่เติมวา่ เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลท่ีดี ในวาระน้ีจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกตั้ง
กรรมการเป็นรายบคุคล ในบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้แจกไปแล้วทัง้ที่ เห็นดว้ย  / ไม่เห็นดว้ย / งดออกเสียง บริษัทฯ จะขอเก็บ
บัตรคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการทีละท่าน 
 
ไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมฯ พจิารณาลงคะแนนเสียงในระเบียบวาระน้ี 
 
                สรุปผลการออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 8  พิจารณาและแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระ 
ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น   1 ราย  รวม     800  หุ้น 
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งส้ิน             1,215 ราย  รวม   2,370,202,851 หุ้น 

   1 : พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต (กรรมการรายเดิม)  
มีผู้ถือหุ้นท่ี จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ (%) 

เห็นด้วย 2,368,498,051 99.9373 
ไม่เห็นด้วย 1,486,100 0.0627 
รวม 2,369,984,151 100.0000 
งดออกเสียง 218,700 - 
บัตรเสีย 0 - 
รวมทั้งหมด 2,370,202,851 100.0000 

                     วาระนี้ ผ่าน ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยมากกว่า 50% ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับงดออกเสียง) 

 
2. นายวฒุิเลิศ เจียรนิลกุลชยั (กรรมการรายเดมิ) 

มีผู้ถือหุ้นที่ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ (%) 
เห็นด้วย 2,229,990,162 94.1066 
ไม่เห็นด้วย 139,653,689 5.8934 
รวม 2,369,643,851 100.0000 
งดออกเสียง 559,000 - 
บัตรเสีย 0 - 
รวมทั้งหมด 2,370,202,851 100.0000 

                     วาระนี้ ผ่าน ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยมากกว่า 50% ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับงดออกเสียง) 
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3. หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชัย (กรรมการรายเดิม)  
มีผู้ถือหุ้นที่ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ (%) 

เห็นด้วย 2,341,483,887 98.7997 
ไม่เห็นด้วย 28,446,864 1.2003 
รวม 2,369,930,751 100.0000 
งดออกเสียง 272,100 - 
บัตรเสีย 0 - 
รวมทั้งหมด 2,370,202,851 100.0000 

                     วาระนี้ ผ่าน ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยมากกว่า 50% ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับงดออกเสียง) 

 
4. นายสมโภชน์ อาหุนัย (กรรมการรายเดิม)  

มีผู้ถือหุ้นที่ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ (%) 
เห็นด้วย 2,368,361,450 99.9314 
ไม่เห็นด้วย 1,626,201 0.0686 
รวม 2,369,987,651 100.0000 
งดออกเสียง 215,100 - 
บัตรเสีย 100 - 
รวมทั้งหมด 2,370,202,851 100.0000 

                    วาระนี้ ผ่าน  ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยมากกว่า 50% ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับงดออกเสียง) 

 
มติที่ประชุมฯ  ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการท่ีต้องออกตามวาระกลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระ ด้วยคะแนนเสียง
ข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับงดออกเสียง) ตามที่ดังกล่าวข้างต้น 
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วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจ าปี 2562 และก าหนด 
ค่าสอบบัญชีประจ าปี 2562 

  

ในวาระน้ี เนื่องจาก พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ครบก าหนดต้อง
ออกตามวาระ ดังนั้น ประธานฯ เชิญ นายชัยวัฒน์ พงศ์พิศิษฎ์สกลุ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ชี้แจงรายละเอียด 
ดังนี ้
 

นโยบายการคดัเลอืกผู้สอบบญัชี :  
 มาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ก าหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและ

ก าหนดค่าสอบบัญชีทุกปี 

 หลักเกณฑ์ในการพิจารณาผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทน : ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ท าหน้าที่พิจารณา

คัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาถึงความโปร่งใส และหลักการก ากับกิจการที่ดี รวมถึงผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี 

ปีที่ผ่านมา โดยค านึงถึงชื่อเสียงความน่าเชื่อถือ ความสามารถในการให้บริการตรวจสอบและการให้ค ารับรอง  

งบการเงินได้ทันเวลาสม่ าเสมอแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบให้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา

และเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

 คณะกรรมการบริษัทโดยผ่านการพิจารณาและเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้

แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด เพื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 

และบริษัทย่อย  

เลขาฯ ที่ประชุมฯ ชี้แจงรายละเอยีดเพิ่มเตมิดังนี้ 
- หลักเกณฑ์ในการพิจารณาผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทน 

• คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากความโปร่งใส ความมีอิสระ และหลักการก ากบั
ดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีปีที่ผ่านมา ชื่อเสียง ความน่าเชื่อถือ ความสามารถในการ
ให้บริการตรวจสอบ และการให้ค ารับรองงบการเงินได้ทันเวลาสม่ าเสมอแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าใน
ปีท่ีผ่านมา ผู้สอบบัญชี จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีความเป็น
อิสระ และมีประสบการณ์ในงานตรวจสอบบัญชีของธุรกิจ สามารถให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ มีผลงานตรวจสอบที่มี
คุณภาพ และส่งมอบงบการเงินได้รวดเร็ว มีมาตรฐานสากล และมีเครือข่ายการตรวจสอบบัญชีในต่างประเทศ เห็นควร
ให้เสนอคณะกรรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและเสนอต่อ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2562 
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- เสนอแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด 
• เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 

ส าหรับปี 2562 ดังต่อไปนี้ 
1. นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข      ทะเบียนเลขที่ 4599 (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 3 ปี ได้แก่ ปี 2559 - 2561)  

              และ/หรือ 
2. นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์             ทะเบียนเลขที ่6552 และ/หรือ 
3. นางพงทวี รัตนะโกเศศ             ทะเบียนเลขที ่7795 

 (ประวัติผู้สอบบัญชีฯ ปรากฏในหน้า 64 – 66 ของหนังสือเชิญประชุมฯ) 
• ผู้สอบบัญชีทุกท่านดังกล่าวข้างต้น มีคุณสมบัติที่จะท าหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ 

และบริษัทย่อยของ บริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ของบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว 

• ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด 
จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด ท าหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของ บริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ 
 

- ก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2562 
• ก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2562 และค่าใช้จ่ายอื่นตามที่เกิดขึ้นจริงของบริษัทฯ ดังนี ้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี ปี 2562 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2561 เพิ่มขึ้น (ลดลง) 
ค่าสอบบัญชี (Audit fee) : บริษัทฯ  
(งบการเงินระหว่างกาลและส าหรับปี) 

2,327,600 บาท 2,327,600 บาท - 

ค่าบริการอื่น (Non – audit fee) 
- ค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของ

บัตรส่งเสริมการลงทุน 

50,000 บาท/ฉบับ 50,000 บาท/ฉบับ - 

 
หมายเหตุ : ค่าสอบบัญชดีังกลา่วข้างต้นยงัไม่รวมค่าใชจ้่ายอื่นๆ ซึ่งเรยีกเก็บตามจรงิไม่เกินร้อยละ 2 ของคา่ธรรมเนยีม
บริการงานสอบบัญช ีทั้งกลุ่ม 
 
• นอกจากนี้ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย

ภายในประเทศ ส าหรับปี 2562 จ านวน 30 บริษัท โดยมีค่าสอบบัญชีจ านวน 7,552,585.- บาท ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่าย 
อื่น ๆ ซึ่งเรียกเก็บตามจริงไม่เกินร้อยละ 2 ของค่าธรรมเนียมบริการงานสอบบัญชีทั้งกลุ่ม และค่าบริการอื่นๆ  
(Non – audit fee) ได้แก่ การตรวจรับรอง BOI ฉบับละ 50,000.- บาท โดยไม่รวมของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมใน
ต่างประเทศ 5 บริษัท โดยผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยที่จัดตั้งและจดทะเบียนในต่างประเทศมีผู้สอบบัญชีจากบริษัทสอบ
บัญชีอื่น คณะกรรมการบริษัท จะดูแลและติดตามให้สามารถจัดท างบการเงินได้ทันตามระยะเวลาที่กฎหมายและ
กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องก าหนด 
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• กรณีที่มีบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า ที่เกิดขึ้นระหว่างปี ขอให้มอบอ านาจให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้แต่งตั้ง 
ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีส าหรับการสอบทานงบการเงินและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทย่อย บริษัทร่วม 
และกิจการร่วมค้า ท่ีเกิดขึ้นระหว่างปี 

 

 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงขอให้ท่ีประชุมฯ พิจารณาลงคะแนน
เสียงในระเบียบวาระน้ี       

         สรุปผลการออกเสียงลงคะแนน 
วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจ าปี 2562 และ ก าหนด 
ค่าสอบบัญชีประจ าปี 2562 
ในวาระน้ีมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น      5 ราย  รวม             7,902 หุ้น 
รวมผู้ถือหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมทัง้ส้ิน                           1,220 ราย     รวม 2,370,210,753 หุ้น 

มีผู้ถือหุ้นที่ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ (%) 
เห็นด้วย 2,348,533,553 99.9995 
ไม่เห็นด้วย 12,800 0.0005 
รวม 2,348,546,353 100.0000 
งดออกเสียง 21,664,400 - 
บัตรเสีย 0 - 
รวมทั้งหมด 2,370,210,753 100.0000 

                     วาระนี้ ผ่าน ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยมากกว่า 50% ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับงดออกเสียง) 

 
มติที่ประชุมฯ : ทีป่ระชุมฯ อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชี
ของบริษัทฯ และก าหนดค่าสอบบัญชีส าหรับปี 2562 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยมากกว่ากึ่งหนึ่ง ของ 
ผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับงดออกเสียง) 
 
ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชมุฯ ว่า ได้พิจารณาวาระตา่งๆ ตามระเบียบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ครบถ้วนแล้ว 
 
ในล าดับถัดไป จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ   
ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้งชื่อ นายกัญจน์ ทัตติยกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ถือหุ้น 100 หุ้น สอบถามเรื่องทีเ่กี่ยวข้องกับบริษัทฯ 
ดังนี ้
1. สอบถามความคืบหน้าโครงการโรงงานแบตเตอรี ่ 

นายอมร ทรัพย์ทวกีุล กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบข้อซักถาม ดังนี ้
- โครงการฯ ได้ด าเนินการออกแบบ และพิจารณาส่ังซื้อเครื่องจกัร อย่างไรกต็าม บริษัทฯ ยังต้องรอความชดัเจนของ

นโยบายแผนโครงการ EEC  
นายสมโภชน์ อาหุนัย ตอบข้อซกัถาม ถึงเรื่องท าเลที่ตัง้ของโครงการโรงงานแบตเตอรี่ ว่าปจัจุบัน เนื่องจากยังไมม่ีความ
ชัดเจนของแผนโครงการ EEC  ซึ่งเป็นปัจจัย ท าให้บริษัทฯ พิจารณาท าเลที่ตั้งอื่นๆ ประกอบ อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ยังคง 
ยึดมั่นที่จะจัดหาส่ิงที่ดีที่สุดเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ   
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ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้งชื่อ นายช านาญ ธรรมเจริญ เป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ถือหุ้น 150,000 หุ้น และรับมอบฉันทะ จ านวน 
55,000 หุ้น สอบถามก าหนดการก่อสร้างโครงการโรงแบตเตอรี่ 1GWh (Phase 1) และโรงผลิตรถยนต์ไฟฟ้า  
 

นายสมโภชน์ อาหุนัย ตอบข้อซักถาม ว่า ในการด าเนินโครงการต่างๆ นั้น บริษัทฯ ได้พิจารณา และตั้งก าหนดระยะเวลาไว้ใน
เกณฑ์ที่ยาก ส าหรับการเลื่อนก าหนดการเปิดด าเนินการโครงการในเชิงพาณิชย์ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม นั้นมีเหตุ
มาจากปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาแล้วเสร็จของโครงการยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
ดังนั้น จึงขอให้ผู้ถือหุ้นให้ความมั่นใจ  
 

ส าหรับการด าเนินโครงการโรงงานแบตเตอรี่นั้น ได้ด าเนินการออกแบบ และส่ังซื้อเครื่องจักรบางส่วนตามที่ได้กล่าวข้างต้น 
และในส่วนของรถยนต์ไฟฟ้านั้น เป็นส่วนท่ีท าขึ้นจากแม่พิมพ์ ยังคงเหลือในส่วนของโรงประกอบรถยนต์  
 

นายประพัฒน์ เธียไพรัตน์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ถือหุ้น 1,618,800 หุ้น (ณ วันรวมรวบรายชื่อผู้ถือหุ้น) กล่าวแสดงความ 
ชื่นชมต่อโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ ซึ่งเป็นการริเริ่มสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ให้แก่ประเทศ  
   
ประธานฯ เชิญผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม 

 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเตมิ ประธานฯ ขอบคุณผู้ถือหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมฯ และกล่าวปิดการประชุมเวลา 16.05 น. 
 
 
 

ลงชื่อ                                               ประธานท่ีประชุมฯ 

               (นายสมใจนึก เองตระกูล) 
                                                                                                  ประธานคณะกรรมการบริษัท 

 
 

ลงชื่อ                                         บันทึกรายงานการประชุม 

         (นางสาวเยาวลักษณ์ พุกพกิุล) 
                 เลขานุการบริษัท 
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เอกสารประกอบบรรยาย วาระที่ 2 
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