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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2562
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)
วัน เวลา และสถานที่ ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทารา
แกรนด์ แอท เซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จานวนผู้ถอื หุ้นที่เข้ าร่ วมการประชุม
เมื่อเริ่มการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมมาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะ รวมทั้งสิ้น 1,105 ราย รวมจานวนหุ้นทั้งสิ้น
2,368,367,869 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.4951ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายแล้วทั้งหมด 3,730,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม
ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ
กรรมการผู้เข้ าร่ วมประชุม
1. นายสมใจนึก เองตระกูล
2. นายสมโภชน์ อาหุนัย
3. นายอมร ทรัพย์ทวีกุล
4. นายวุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย
5. นายสมบูรณ์ อาหุนัย
6. นายสุธรรม ส่งศิริ
7. นายอมรศักดิ์ นพรัมภา
8. พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต
9. หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชัย
10. นายชัยวัฒน์ พงศ์พิศษิ ฎ์สกุล
กรรมการที่ลาประชุม
1. พลตารวจเอกพัชรวาท วงษ์สุวรรณ

ประธานคณะกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานที่ประชุมฯ
กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท / ประธานคณะกรรมการบริหาร /
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท / กรรมการบริหาร /
กรรมการกาหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง /
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท / กรรมการบริหาร /
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการกาหนดค่าตอบแทน /
กรรมการบรรษัทภิบาล
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ /
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหา /
กรรมการกาหนดค่าตอบแทน / กรรมการบรรษัทภิบาล
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ /
ประธานคณะกรรมการสรรหา / กรรมการบริหารความเสี่ยงกาหนด /
กรรมการกาหนดค่าตอบแทน / กรรมการบรรษัทภิบาล
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
ประธานคณะกรรมการกาหนดค่ าตอบแทน / กรรมการสรรหา /
ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง (ติดภารกิจราชการ)

รวมกรรมการที่เข้าร่วมประชุม 10 คน จากจานวนกรรมการทั้งหมด 11 คน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมฯ เท่ากับ
ร้อยละ 90.91 ของจานวนกรรมการทั้งหมดจานวน 11 คน โดยประธานคณะกรรมการ และประธานคณะกรรมการชุดย่อย
ทั้ง 6 คณะ เข้าร่วมประชุมครบทุกคณะ
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ผู้เกี่ยวข้ องที่เข้ าร่ วมประชุม
1. ตัวแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด
2. ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท S.C. Law Office จากัด
3. เจ้าหน้าที่ บจ. ออนไลน์ แอสเซ็ท ทาหน้าที่ลงทะเบียนและนับคะแนนด้วยระบบ barcode และดูแลระบบ E-Voting
4. นางสาวเยาวลักษณ์ พุกพิกุล เลขานุการบริษัท ทาหน้าทีเ่ ลขาฯ ที่ประชุม
5. นายบวร เพียรพงศ์พาณิช หัวหน้าสายงานบัญชีและการเงิน
6. นางสาวออมสิน ศิริ ผู้อานวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร
ก่ อนเริ่มการประชุม
เลขาฯ ที่ประชุมชี้แจงข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้องในการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจาปี 2562 ดังนี้
 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบในการแจ้งหนังสือเชิญประชุมต่อผู้ถือหุ้นทุกท่าน ดังต่อไปนี้
1. จัดส่งทางไปรษณีย์ โดยได้ส่งล่วงหน้า 28 วัน ก่อนการประชุม
2. บริษัทฯ ได้ลงประกาศหนังสือเชิญประชุมฯ ในหนังสือพิมพ์
3. บริษัทฯ ได้ลงรายละเอียดการประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ 34 วัน ก่อนวันประชุม โดยประกาศผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)


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



บริษัทฯ กาหนดวันดังต่อไปนี้
ณ วันที่ 13 มีนาคม 2562 ซึ่งเป็นวันกาหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุน้ และมีสิทธิรับ
เงินปันผล กรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุน้ พิจารณาอนุมัติ และ
มีผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 19,523 ราย รวมจานวนหุ้น 3,730,000,000 หุน้
แบ่งเป็นผู้ถือหุ้น - สัญชาติไทย
19,379 ราย รวมจานวนหุ้น 2,408,815,603 หุ้น (64.58%)
- ต่างชาติ
144 ราย รวมจานวนหุ้น 1,321,184,397 หุ้น (35.42%)
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ระเบียบวาระการประชุม / วิธีการออกเสียงลงคะแนน
1) หุ้น 1 หุ้น มี 1 เสียง ผู้ถือหุ้นไม่ส ามารถแบ่งเสียงลงคะแนน การลงคะแนนเสียงจะต้องลงคะแนนเท่าที่มีสิทธิ
ออกเสียง ยกเว้นผู้ถือหุ้นที่เป็น Custodian ซึ่งสามารถแตกเสียงลงคะแนน และลงคะแนนได้น้อยกว่าแต่ไม่เกิน
จานวนหุ้นที่ถืออยู่ ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียง
เลือกตั้งกรรมการ กรณีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงชี้ขาด
2) บริษัทฯ ริเริ่ม ระบบ E-Voting - IR Plus AGM เพื่อเพิ่มช่องทางอานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งไม่สามารถเข้า
ร่วมการประชุม ให้ได้รับชมการถ่ายทอดสดของการประชุมผู้ถือหุ้น การเข้าถึงเอกสารและข้อมูลนาเสนอในรูปแบบ
มัลติมีเดียต่างๆ ของบริษัทฯ การดูคะแนนโหวตของแต่ละวาระของที่ได้ลงคะแนนในบัตรโหวต และได้บันทึก
ในระบบ Barcode รวมทั้งอานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการติดต่อสื่อสารกับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นส่งเข้า
ร่วมประชุม เพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ การออกเสียงลงคะแนน
ยังคงดาเนินตามหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายกาหนด
3) การลงคะแนนเสียงให้ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนที่พนักงานบริษัทฯ แจกให้ โดยทาเครื่องหมายในช่อง
ในบัตรลงคะแนน และส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่บริษัทฯ การทาเครื่องหมายเกินกว่า 1 ช่อง (ยกเว้น Custodian) หรือ
ลงคะแนนเสียงไม่เป็นไปตามข้อ 1) ข้างต้น หรือขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกากับ (การแก้ไขคะแนนเสียง ให้ขีดฆ่า
ของเดิมและลงชื่อกากับทุกครั้ง) ถือว่าการลงคะแนนเสียงดังกล่าวเป็นโมฆะ
4) ผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะ ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียง
ลงคะแนนตามวิธีการที่แจ้ง
5) ผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทฯ ได้บันทึกการลงคะแนนในระบบ
เรียบร้อยแล้ว ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมโดยไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก
6) ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ใช้ Barcode ในการนับคะแนน โดยระบบจะเทคะแนนไปทางเห็นด้วยทั้งหมด และ
บริษัทฯ จะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” เพื่อหักจากคะแนนทั้งหมด ยกเว้น วาระที่ 8
เลือกตั้งกรรมการบริษัท ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนน ทั้งที่ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยบริษัทฯ จะเก็บ
บัตรลงคะแนนทุกใบ ตามลาดับคือ “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง” และ “เห็นด้วย” ตามลาดับ
7) วาระที่ไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้าน / งดออกเสียง ถือเป็นมติเอกฉันท์
8) การพิจารณาวาระการประชุม จะพิจารณาวาระที่ 1 ถึง วาระที่ 9 โดยเมื่อเสร็จสิ้นการพิจารณาแต่ละวาระ ประธานฯ
จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ และจะขอให้ที่ประชุมออกเสียง และรวบรวมคะแนน
ไว้ก่อน และเลขานุการฯ จะแจ้งสรุปผลการลงคะแนนเสียงต่อไป ผลคะแนนเสียงที่นับได้ จะเป็นคะแนนเสียงที่รวม
คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะใช้จานวนหุ้นของ
ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ
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มติแต่ ละวาระ
วาระ

ต้ องผ่ านมติด้วยคะแนนเสียง

วาระที่ 1 : เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2561 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561

เสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน ไม่นับผู้ถือหุน้ ซึ่งงดออกเสียง

วาระที่ 2 : เพื่อรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท
สาหรับปี 2561 และรายงานประจาปี 2561 ของบริษัทฯ

วาระเพือ่ ทราบ
ไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 : เพื่อพิจารณาและอนุมัติงบการเงินสาหรับปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2561 ซึง่ ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตแล้ว

เสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน ไม่นับผู้ถือหุน้ ซึ่งงดออกเสียง

วาระที่ 4 : พิจารณาการยกเลิกการออกหุ้นกูว้ งเงิน 20,000 ล้านบาท
ซึ่งได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นปี 2561

เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 5 : พิจารณาและอนุมัตกิ ารออกและเสนอขายหุ้นกูใ้ นวงเงิน
ไม่เกิน 15,000 ล้านบาท

เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 6 : พิจารณาและอนุมัตกิ ารจัดสรรกาไรสุทธิสาหรับผลการ
ดาเนินงานประจาปี 2561 และการจ่ายเงินปันผล
ประจาปี 2561
วาระที่ 7 : พิจารณาและอนุมัตกิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
สาหรับปี 2562

เสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน ไม่นับผู้ถือหุน้ ซึ่งงดออกเสียง

วาระที่ 8 : พิจารณาและอนุมัตกิ ารเลือกตัง้ กรรมการที่ต้องออก
ตามวาระกลับเข้าดารงตาแหน่งอีกวาระ

เสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน ไม่นับผู้ถือหุน้ ซึ่งงดออกเสียง

วาระที่ 9 : พิจารณาและอนุมัตกิ ารแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
สาหรับรอบระยะเวลา บัญชีประจาปี 2562 และ
กาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2562

เสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน ไม่นับผู้ถือหุน้ ซึ่งงดออกเสียง
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เลขาฯ ที่ประชุมได้ แนะนาประธานคณะกรรมการ / กรรมการ ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ดังต่อไปนี้

1. คุณสมใจนึก เองตระกูล

ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ และประธานในที่ประชุมฯ

2. คุณสมโภชน์ อาหุนัย

กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท /
ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง /
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท / กรรมการบริหาร /
กรรมการกาหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง /
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท / กรรมการบริหาร /
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร

3. คุณอมร ทรัพย์ทวีกุล

4. คุณวุฒเิ ลิศ เจียรนิลกุลชัย
5. คุณสมบูรณ์ อาหุนัย
6. คุณสุธรรม ส่งศิริ
7. คุณอมรศักดิ์ นพรัมภา
8. พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต

9. คุณชัยวัฒน์ พงศ์พิศิษฎ์สกุล

10. หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชัย

กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร /
กรรมการกาหนดค่าตอบแทน / กรรมการบรรษัทภิบาล
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง /
กรรมการสรรหา / กรรมการกาหนดค่าตอบแทน /
กรรมการบรรษัทภิบาล
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการกาหนดค่าตอบแทน / กรรมการสรรหา /
ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการสรรหา /
กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกาหนดค่าตอบแทน /
กรรมการบรรษัทภิบาล
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เลขาฯ ที่ประชุมได้แจ้งบุคคลที่ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมดังต่อไปนี้
1) ผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ สาหรับปีบัญชี 2561 จาก บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด
2) ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท S.C. Law Office จากัด
3) บริษัท Online Asset จากัด จัดทาระบบ E-voting และทาการตรวจสอบการลงทะเบียนของผู้ถอื หุ้นและตรวจนับ
และประกาศคะแนนเสียงร่วมกับ เจ้าหน้าที่ของบริษัท; และ
4) นางสาวเยาวลักษณ์ พุกพิกุล เลขานุการบริษัท ทาหน้าทีเ่ ป็น เลขาฯ ในที่ประชุม



เลขาฯ ประกาศ จานวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมมาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะ (เมื่อเริ่มประชุม) รวมทั้งสิ้น 1,105 ราย
รวมจานวนหุ้นทั้งสิ้น 2,368,367,869 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.4951 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายแล้วทั้งหมด 3,730,000,000 หุ้น
ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 34 กาหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจานวนผู้ถอื หุ้น
ทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกัน ได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) (ไม่น้อยกว่า 1,244 ล้านหุ้น) ของจานวนหุ้นที่จาหน่าย
ได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม



เพื่อความโปร่งใส บริษัทฯ ขอเชิญผู้ถือหุ้น 1 ท่าน เป็นผูต้ รวจสอบการนับคะแนนที่เป็นอิสระ ในการนับคะแนนในแต่ละวาระ
โดยนางสาวเกษรา จันทร์คง ผู้ถือหุ้นรายย่อย จานวน 15,000 หุ้น อาสาเป็นเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนน



เลขาฯ ที่ประชุม เรียนเชิญ นายสมใจนึก เองตระกูล ประธานคณะกรรมการบริษัท ซึง่ ทาหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม
(“ประธานฯ”) ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทีเ่ ข้าร่วมประชุมและเปิดการประชุมฯ

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 (ที่ประชุมฯ) โดยเริ่มการพิจารณาวาระ
ต่างๆ ดังนี้

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจาปี 2562

หน้า 6/40

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (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 แฟกซ์ 02-248-2493 ทะเบียนเลขที่ 0107551000061

วาระที่ 1 เพื่ อพิ จ ารณารั บรองรายงานการประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ นประจ าปี 2561 ซึ่ งประชุ ม เมื่ อวั น ที่
27 เมษายน 2561
ประธานฯ ขอให้เลขาฯ แจ้งรายละเอียด
เลขาฯ ที่ประชุม แจ้งที่ประชุมผู้ถอื หุ้นดังนี้
 บริษัทฯ ได้จัดส่งสาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ให้แก่
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามที่กฎหมายกาหนดแล้ว
 คณะกรรมการจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงาน การประชุมสามัญผูถ
้ ือหุ้นประจาปี 2561 ตามสาเนาที่ส่งเป็น
เอกสารประกอบวาระ 1 ให้แก่ผู้ถอื หุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิม่ เติม
ไม่มีผู้ใดซักถามหรือให้ขอ้ คิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้
สรุ ปผลการออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 1 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561
ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น
32 ราย
รวม
24,361,650 หุ้น
รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทัง้ สิ้น
1,136 ราย
รวม 2,368,512,470 หุ้น
มีผู้ถือหุ้นที่
จานวน (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)

มติท่ ีประชุมฯ ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้ว มีมติ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่
27 เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยส่วนใหญ่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับงดออกเสียง)
ตามที่ดังกล่าวข้างต้น
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วาระที่ 2 เพื่อพิจารณารั บทราบรายงานของคณะกรรมการบริ ษัทสาหรั บปี 2561 และรายงานประจาปี 2561
ของบริษัทฯ
หมายเหตุ : สรุปผลการดาเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในรอบปีบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และผลการ
ดาเนินงานของบริษัทฯ และบริษทั ย่อย ปรากฏในรายงานประจาปี 2561 ในรูป QR Code ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อม
กับหนังสือเชิญประชุมฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลาดับที่ 2
ในวาระนี้ ประธานฯ เชิ ญ นางสาวออมสิ น ศิ ริ ผู้ อ านวยการฝ่ า ยสื่ อ สารองค์ ก ร รายงานภาพรวมของบริ ษั ท ฯ และ
นายบวร เพียรพงศ์พาณิช รายงานผลการดาเนินงานของบริษัทฯ, รายงานของคณะกรรมการสาหรับปี 2561 และรายงาน
ประจาปี 2561 ของบริษัทฯ ดังนี้


นางสาวออมสิน ศิริ ผู้อานวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร รายงานภาพรวมของบริษัทฯ โดยรายงานแบ่งตามรายธุรกิจของบริษัทฯ
และกลุม่ บริษัทฯ รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารประกอบบรรยาย วาระที่ 2
สาหรับกิจกรรม Anti-Corruption แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริต
บริษัทฯ กาหนดแนวปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต และนามาใช้ในทุกระดับชั้น
 บริษัทฯ กาหนดนโยบาย รับเรื่องร้องเรียน คุ้มครอง พนักงานผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริต
 บริษัทฯ มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน โดยผู้ร้องเรียนสามารถส่งข้อร้องเรียนผ่านทาง Email ถึงประธาน คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้โดยตรง
 บริษัทฯ กาหนดแผนงานการเข้าร่วม และขอการรับรองฯ จาก คณะกรรมการ CAC



ต่อจากนั้น นายบวร เพียรพงศ์พาณิช รายงานผลการดาเนินงาน ปี 2561 ดังนี้
- สรุ ปผลการดาเนินงาน ประจาปี 2561

หมายเหตุ: * รายได้ทงั้ หมด และ กาไรสุทธิ หัก กาไรทางบัญชีที่เกิดจาการรวมกิจการ 895 ล้านบาท
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บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (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 แฟกซ์ 02-248-2493 ทะเบียนเลขที่ 0107551000061

-

รายได้ รวมทัง้ ปี 12,490 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ ร้ อยละ 7.0

รายได้รวมในปี 2561 หากหัก กาไรทางบัญชีที่เกิดจากการรวมธุรกิจ 895 ล้านบาท จะมีรายได้จากการดาเนินธุรกิจ 11,596 ลบ.
ลดลง 78 ลบ. หรือ ลดลง 0.7%
-

โครงสร้ างรายได้ มีสัดส่ วนรายได้ จากธุรกิจไฟฟ้ าเพิ่มมากขึน้

-

รายได้ ธุรกิจไฟฟ้ า 7,681 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ ร้ อยละ 8

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจาปี 2562
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-

รายได้ ธุรกิจไบโอดีเซล 3,511 ลบ. ลดลงร้ อยละ 22

ปริมาณการขายและราคาขายเฉลี่ยลดลง เกิดจากภาวะผลผลิตปาล์มที่ล้นตลาด และกาลังผลิตในระบบที่มีอยู่เกินกว่าความ
ต้องการของตลาด ส่งผลให้มีการแข่งขันทางด้านราคา เพื่อชิงส่วน แบ่งในตลาด
-

กาไรขัน้ ต้ น 6,822 ล้ านบาท และ มีอัตรากาไรขัน้ ต้ นปรับตัวดีขึน้
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บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)
Energy Absolute Public Company Limited
89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น16 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
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-

ค่ าใช้ จ่ายที่สาคัญ และ กาไรสุทธิ

-

ค่าใช้จ่ายในการบริหารจานวนรวม 735 ล้านบาท ในปี 2561 เพิ่มขึ้น 127 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2560
เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร เพิ่มขึ้น 109.59 ล้านบาท เมื่อเทียบ
ช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการที่มีจานวนพนักงานและผู้บริหารของ EA และบริษัทย่อย เพิ่มขึ้นตาม
แผนการขยายการลงทุนไปยังธุรกิจใหม่
ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา (R&D) ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์เพิ่มขึ้น 117 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นการวิจัย
และพัฒนา และกิจกรรมส่งเสริมการเปิดตัวธุรกิจใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ธุรกิจการผลิตแบตเตอรี่, สถานีอัดประจุ
ไฟฟ้า และยานยนต์ไฟฟ้า ทั้งนี้เป็นไปตามการดาเนินแผนกลยุทธ์ของบริษัท (เป็นส่วนของ EA และบริษัทย่อย
จานวน 47 ล้านบาท และ AMITA จานวน 70 ล้านบาท)
ต้นทุนทางการเงิน ลดลงจานวน 98 ล้านบาท มาจากบริษัทได้เจรจาปรับเงื่อนไขสาคัญในสัญญาเงินกู้ระยะยาว
กับสถาบันการเงิน
กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนทีเ่ กิดขึ้นส่วนใหญ่ เกิดจากการบันทึกเจ้าหนี้คา่ สินทรัพย์ของโครงการหนุมาน

-

-
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-

รายได้ รวม และ กาไรสุทธิ

-

ฐานะทางการเงิน (Statement of Financial Position)

-

Liabilities , Shareholder Equity, D/E Ratio
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-

เงินกู้ยมื ที่มีดอกเบีย้ และกาหนดการชาระคืน

-

โครงการลงทุนที่สาคัญในปี 2561 - 2562

โครงการลงทุน
ธุรกิจไบโอดีเซล :
โรงงานใหม่ ผลิต Green Diesel
และ PCM
แบตเตอรีเ่ ฟสที่ 1 : 1 GWh
(รวมสาธารณูปโภคทั้งหมด)
รถยนต์ไฟฟ้า รุ่น MINE SPA 1
เรือไฟฟ้า
สถานีชาร์จไฟฟ้า 1,000 สถานี

ดาเนินการ
อยู่ระหว่างเริม่ ก่อสร้างเฟสที่ 1
กาหนดแล้วเสร็จภายในปี 2562

แหล่งเงินทุน
กระแสเงินสดจากการดาเนินงาน
+ เงินกู้ระยะยาว

สั่งซื้อเครื่องจักร, อยู่ระหว่างการก่อสร้างเฟสที่ 1
กาหนดแล้วเสร็จภายในปี 2562
เริ่มทยอยส่งมอบในช่วงต้นปี 2563 เป็นต้นไป
กาหนดแล้วเสร็จ 20 ลาแรกภายในปี 2562
กาหนดแล้วเสร็จภายในปี 2562

กระแสเงินสดจากการดาเนินงาน
+ เงินกู้ระยะยาว
กระแสเงินสดจากการดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากการดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากการดาเนินงาน
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-

งบการเงินเปรี ยบเทียบในอุตสาหกรรม

* รายได้รวมและกาไรสุทธิของ EA รวมกาไรจากการเข้าถือหุน้ AMITTA จานวน 894.58 ล้านบาท (หากตัดรายการนี,้
รายได้รวมจะอยู่ที่อันดับ 8 และกาไรสุทธิจะอยู่อันดับ 4)
-

อัตราส่ วนการเงินเปรียบเทียบในอุตสาหกรรม
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ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู อื หุ้นซักถาม
ผู้เข้าร่วมประชุม แจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามดังนี้
1. การประกันอุบัติเหตุ ของสถานี charging station
ประธานฯ เชิญ นายสมโภชน์ อาหุนัย ตอบข้อซักถามดังนี้
นายสมโภชน์ ตอบข้อซักถาม : บริษัทฯ ได้ทาประกันทรัพย์สินไว้กับบริษัทรับประกันภัย 2 แห่ง โดยเป็นการคุ้มครอง
ความเสียหายทีเ่ กิดกับทรัพย์สิน ซึง่ วงเงินคุม้ ครองครอบคลุมมูลค่าวงเงินแต่ละแห่งที่บริษัทฯ ลงทุนติดตัง้ Charging Station
2. จากข้ อ มู ล อั ต ราส่ ว นการเงิ น เปรี ย บเที ย บในอุ ต สาหกรรม ข้ า งต้ น ท าอย่ า งไรจึ ง จะให้ ร าค าหุ้ น ขึ้ น และสะท้ อ น
ผลประกอบการที่ดีของบริษัทฯ
นายสมโภชน์ อาหุนัย ตอบข้อซักถาม : ราคาหุ้น เป็นเรื่องที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม หน้าทีข่ อง
ผู้บริหาร คือทาให้บริษัทฯ มีความมั่นคง ทัง้ ในระยะสั้นและระยะยาว โดยพยามขยายกิจการไปสู่ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น
Charging station, รถยนต์ไฟฟ้า บริษัทฯ ต่อยอด Oreo Chemical จากธุรกิจไบโอดีเซล และ Green Diesel จะเป็น
Biodiesel generation ที่ 2 นอกจากนี้ยังมีโครงการเรือไฟฟ้า ซึง่ วางเป้าหมายที่จะให้บริการในแม่น้าเจ้าพระยา หรือ
โครงการแบตเตอรี่ ซึ่งเป็นพื้นฐานที่จะทาให้พลังงานทางเลือก กลายเป็น พลังงานทางเลือก และเป็นพลังงานหลัก ซึ่งจะ
เข้ามาแข่งขันกับพลังงานจาก Fossil สิ่งเหล่านี้ จะสร้างความแข็งแรง และการเติบโตของบริษัทฯ ในระยะยาว
ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้งชื่อนายสมเกียรติ์ ถือหุ้น 500 หุ้น สอบถามดังนี้
1. สอบถามโครงการ Solar + Battery ในต่างประเทศ มีความคุ้มค่า หรือไม่ อย่างไร
นายสมโภชน์ ตอบข้อซักถาม : ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดเผยการจัดตัง้ บริษัทย่อยในต่างประเทศเพื่อเข้าดาเนินโครงการ
Solar + Battery ในประเทศเวียดนามนั้น จะเป็นโครงการที่จะทดแทนการผลิตกระแสไฟฟ้าจาก Diesel ในปัจจุบัน ซึ่ง
โครงการดังกล่าว เป็นโครงการนาร่องที่บริษัทฯ พยายามสะท้อนแนวความคิดของบริษัทฯ ซึ่งแสดงให้เห็นถึง
ความสามารถของบริษัทในการนาเอาเทคโนโลยีต่างๆ ที่มีอยู่ปัจจุบัน ผนวกเข้าเพื่อให้ได้สิ่งที่ดีกว่า ซึ่งจะทาให้พลังงาน
ทางเลือกกลายเป็นพลังงานทดแทน สาหรับความคุ้มค่าการลงทุนนั้น บริษัทฯ ได้ศึกษาผลตอบแทนของโครงการแล้ว
และเห็นว่าจะได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่า
2. ขอทราบรายได้จาก Charging Station
นายสมโภชน์ ตอบข้อซักถาม : เนื่องจากบริษัทฯ มีเป้าหมายในธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้า ประกอบกับมูลค่าการลงทุนของรถยนต์
ไฟฟ้ามีมูลค่าสูงกว่าธุรกิจ Charging Station นอกจากนี้ บริษัทฯ จาเป็นต้องวางโครงสร้างที่สนับสนุนธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้า
ก่อน มิฉะนั้น ผู้บริโภคที่ต้องการซื้อรถยนต์ไฟฟ้า จะไม่กล้าซื้อรถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งหากพิจารณาจากจานวนผู้สนใจรถยนต์
ไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทฯ และหากพิจารณารวมถึงรถยนต์ไฟฟ้ารายอื่นๆ แล้ว เหล่านี้จะกลายเป็นฐานลูกค้า Charging
Station ประกอบบริษัทฯ มีต้นทุน Charging Station ต่อสถานี ที่ถูกกว่าผู้ประกอบการรายอื่นๆ ดังนั้น บริษัทฯ จึงเชื่อมั่นว่า
Charging Station จะกลายเป็น Flag Ship ในอนาคตต่อไป
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ผูเ้ ข้าร่วมประชุม แจ้งชื่อ น.ส. สุวรรณี เชียรสิริไกรวุฒิ เป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ถือหุ้น 100 หุ้น สอบถามสรุปได้ดังนี้
1. ธุรกิจเรือไฟฟ้าที่มีเป้าหมายจะให้บริการในแม่น้าเจ้าพระยานั้น เป็นธุรกิจที่ต้องได้รับสัมปทานหรือไม่
นายสมโภชน์ ตอบข้อซักถาม : ธุรกิจเรือ ปัจจุบันมีผู้โดยสารต่อวันสูง และเป็นการขนส่งมวลชนที่เร็ว และมีค่าโดยสาร
ที่ถูกกว่าเมื่อเทียบกับรถไฟฟ้า การเข้ามาในธุรกิจนี้ เป็นส่วนเกี่ยวเนื่องจากธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งบริษัทฯ มีการวิจัย
และพัฒนา มีเทคโนโลยีในการพัฒนาอุปกรณ์ที่มีอยู่ปัจจุบัน เพื่อใช้กับเรือไฟฟ้า สาหรับความคุ้มค่านั้น เนื่องจากเรือ
ไฟฟ้า จะช่วยลดค่าน้ามันเชื้อเพลิงอย่างมาก ซึ่งเมื่อพิจารณามูลค่าการลงทุนเทียบกับรถไฟฟ้านั้น เรือไฟฟ้ายังเป็น
ธุรกิจที่คุ้มค่า
สาหรับการให้บริการเรือไฟฟ้าในแม่น้าเจ้าพระยานั้น ไม่ได้เป็นธุรกิจที่ต้องได้รับสัมปทาน โดยผู้ประกอบการที่ประสงค์
จะดาเนินธุรกิจนี้ จะต้องมีเรือที่ได้มาตรฐาน และได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า การเทียบท่าเรือสามารถเทียบท่าเรือ
สาธารณะได้ตลอดเส้นทาง
2. ขอทราบรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อทาเป็น Taxi / เงินลงทุนของรถยนต์ไฟฟ้า
นายสมโภชน์ ตอบข้อซักถาม : ผู้ประกอบการ Taxi มีความสนใจที่จะซื้อจานวน 3,500 คัน ซึ่งรถยนต์ไฟฟ้า ได้ถูกออกแบบ
ให้ มีพื้ นที่ในห้ องโดยสาร และที่เก็บสั มภาระที่กว้ างขึ้น เนื่ องจากไม่ต้ องบรรจุ ถั งแก๊ ส นอกจากนี้ ยั งช่วยในเรื่ อง
ค่าใช้จ่ายที่ลดลงของผู้ให้บริการ
การใช้งบประมาณน้อยในการทาโครงการรถยนต์ไฟฟ้า เป็นความภูมิใจของบริษัทฯ ที่เริ่มต้นธุรกิจนี้ด้วยเงินลงทุนที่ต่า
นอกจากนี้ บริษัท ยังมีเทคโนโลยีที่เป็นส่วนสาคัญของรถยนต์ไฟฟ้าของตนเอง ซึ่งอาจนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงในธุรกิจ
นี้ หากมีการใช้งานจริง
3. ขอทราบแนวโน้มธุรกิจของน้ามันปาล์ม ซึ่งในต่างประเทศมีประกาศห้ามใช้ Diesel
นายสมโภชน์ ตอบข้อซักถาม : เนื่องจากในภาพรวมธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้า เป็นธุรกิจที่ใช้พลังงานสะอาด ซึ่งเป็นปัจจัย
หนึ่งที่ทาให้รายได้จากน้ามันปาล์มของบริษัทฯ ลดลง และนาไปสู่ปาล์มล้นตลาด จากวิกฤติดังกล่าว บริษัทฯ ได้
พัฒนา Diesel ให้เป็น Green Diesel ซึ่งสามารถผสมในน้ามัน Diesel ได้ในอัตราส่วนที่มากขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยัง
วิจัย พัฒนา และคิดค้น นวัตกรรมใหม่ๆ โดยได้ผลิตภัณฑ์ PCM
ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม และในวาระนี้ เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน
ที่ประชุมฯ รับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทฯ และรายงานของคณะกรรมการบริษัทสาหรับปี 2561 รวมทั้งรายงาน
ประจาปี 2561 ของบริษัทฯ
หมายเหตุ :
ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น

72 ราย รวม
2,551,681 หุ้น
1,207 ราย รวม 2,370,064,151 หุ้น
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วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมตั ิงบการเงินสาหรับรอบปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ในวาระนี้ ประธานฯ เชิญ นายบวร เพียรพงศ์พาณิช หัวหน้าสายงานบัญชีและการเงิน รายงานผลการดาเนินงานและตัวเลข ที่สาคัญ
ทางการเงินของงบการเงินสาหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังนี้


รายงานของผู้สอบบัญชี บริษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์ คูเปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด
 ผู้สอบบัญชีเสนอรายงานแบบไม่มีเงื่อนไข และ มีการจัดทาถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน (รายละเอียดงบแสดงฐานะทางการเงิน บัญชีกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และ รายงานของผู้สอบบัญชี
ปรากฏตามรายงานประจาปี 2561)



ข้ อมูลสาคัญทางการเงิน
หน่ วย : ล้ านบาท
ปี 2561
(งบเฉพาะ)

ปี 2561
(งบรวม)

ปี 2560
(งบรวม)

เปลี่ยนแปลง
(งบรวม)

สินทรัพย์รวม

27,590

59,207

44,530

+14,677

33%

หนี้สินรวม

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%

กาไรสุทธิ

3,486

5,061

3,817

1,244

33%

0.93

1.33

1.02

0.33

32%

กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)




บริษัทฯ ได้จัดทางบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และ รายงานของผู้สอบบัญชี สาหรับปีสิ้ นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว และ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 2/2562
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 และ คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2562 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
โดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ามีความถูกต้องพอเพียง จึงขอนาเสนอต่อ
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

เมื่อจบการรายงาน ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในที่ประชุมซักถาม และไม่ผู้ถือหุ้นซักถาม
ประธานฯ ขอให้สรุปการลงคะแนนเสียง
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สรุ ปผลการออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 3 เพื่ อพิ จารณาและอนุ มั ติ งบการเงิ นสาหรั บปี สิ้ นสุ ดวั นที่ 31 ธั นวาคม 2561 ซึ่ งผ่ านการตรวจสอบจาก
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทัง้ สิ้น
1,207 ราย
รวม 2,370,064,151 หุ้น
มีผู้ถือหุ้นที่
จานวน (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
วาระนี้ ผ่าน ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยมากกว่า 50% ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
(ไม่นับงดออกเสียง)
มติท่ ีประชุ มฯ ที่ประชุมฯ อนุมัติงบการเงิน สาหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับงดออกเสียง) ตามที่
ดังกล่าวข้างต้น
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วาระที่ 4 พิจารณาการยกเลิกการออกหุ้นกู้วงเงิน 20,000 ล้ านบาท ซึ่งได้ รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถอื หุ้น ปี 2561
ประธานฯ เชิญ นางออมสิน ศิริ ผู้อานวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร รายงานต่อที่ประชุมฯ ดังนี้
หลักการและเหตุผล
• ตามที่บริษัทฯ ได้รับการอนุมัติการออกหุ้นกู้มูลค่าไม่เกิน 20,000 ล้านบาท จากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี
2561 เพื่อที่ใช้สาหรับ Refinance Supplier Credit สาหรับโครงการ HNM และเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทนั้น
• เนื่องด้วยทางบริษัทย่อยโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม อยู่ระหว่างการ Refinance ด้วยวิธี Project Finance ทาให้
บริษัทฯ ไม่ได้ดาเนินการออกหุ้นกู้ตามที่ได้ขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นในปีที่ผ่านมา
• ตามกฎระเบียบข้อบังคับของ กลต. มติการออกหุ้นกู้จะมีอายุ 1 ปี นับจากวันที่ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น
เมื่อจบการรายงาน ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในที่ประชุมซักถาม และไม่ผู้ถือหุ้นซักถาม
ประธานฯ ขอให้สรุปการลงคะแนนเสียง
สรุ ปผลการออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 4 พิจารณาการยกเลิกการออกหุ้นกู้วงเงิน 20,000 ล้านบาท ซึ่งได้รบั อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2561
ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น
2 ราย รวม
4,300 หุ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิน้
1,209 ราย รวม 2,370,068,451 หุ้น
มีผู้ถือหุ้นที่
จานวน (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 ของจานวนเสี่ยงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติท่ ปี ระชุมฯ ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติการยกเลิกการออกหุ้นกู้วงเงิน 20,000 ล้านบาท ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยมากกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ตามที่ดังกล่าวข้างต้น
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วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ (ใหม่ ) ในวงเงินไม่ เกิน 15,000 ล้ านบาท
ประธานฯ เชิญ นางออมสิน ศิริ ผู้อานวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร รายงานต่อที่ประชุมฯ ดังนี้
หลักการและเหตุผล
• เพื่อใช้ในการดาเนินงานและเป็นเงินทุนสนับสนุนในการพัฒนาโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ ดังนี้
- โครงการ Green Diesel & PCM
- โครงการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle)
- โครงการพัฒนาเรือไฟฟ้า (Electric Ferry)
- โครงการ Charging Station
- โครงการ Battery (1st Phase)
- Refinance หุ้นกู้เดิมที่จะครบกาหนดชาระ
- เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ
• การออกหุ้นกูเ้ ป็นการจัดหาแหล่งเงินกูซ้ ึ่งมีต้นทุนทางการเงินทีต่ ่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีนี้ บริษัทฯ ได้รับการยกระดับ
Company Rating จาก “BBB+” เป็น “A-” จากบริษัท TRIS Rating จากัด
สรุ ปข้ อกาหนดหลักของหุ้นกู้
ชนิด
สกุลเงิน
มูลค่ารวมของหุน้ กู้
อายุ
การเสนอขาย
อัตราดอกเบี้ย
การไถ่ถอนก่อน
กาหนด
ตลาดรอง

หุ้นกู้ทุกประเภทและรูปแบบ (มีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกัน)
เงินบาทและ/หรือเงินสกุลต่างประเทศ
ไม่เกิน 15,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในจานวนที่เทียบเท่า
ไม่เกิน 10 ปี นับตั้งแต่วันออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว
คราวเดียวหรือหลายคราว หรือเป็นโครงการ หรือในลักษณะหมุนเวียน (revolving) ให้แก่ประชาชน
ทั่วไปหรือผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงหรือผู้ลงทุนสถาบัน ในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกันได้
ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและเงื่อนไขของหุ้นกู้ ณ เวลาที่ออกในคราวนั้น
ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกาหนด บริษทั ฯ มี หรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้
คืนก่อนกาหนด ทั้งนี้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว
บริษัทฯ อาจจดทะเบียนหุ้นกู้กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือตลาดรองอื่น

อานาจกาหนด และรายละเอียดอื่นๆ
ให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบอานาจให้ลงนามมีอานาจ ดังนี้
1. กาหนดรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้รวมถึงประเภท ชื่อ อัตราดอกเบี้ย อายุการไถ่ถอน การแต่งตั้งผู้แทน
ผู้ถือหุ้นกู้ ตลอดจนกาหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายซึ่ งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงราคา วิธีการ และ
ระยะเวลาเสนอขายและจัดสรร
2. แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินและ/หรือผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์และ/หรือสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของ
ผู้ออกหลักทรัพย์และ/หรือหลักทรัพย์และ/หรือบุคคลอื่นใดในกรณีที่จะต้องมีการแต่งตั้งตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องหรือ
ในกรณีอื่นใดตามที่เห็นควร (ถ้ามี)
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3. นาหุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (The Thai Bond Market Association) หรือตลาดรอง
อื่นได้ต ามความเหมาะสม ตลอดจนให้ มีอานาจด าเนิ นการขออนุญ าต เปิ ดเผยข้อมู ลและดาเนิน การอื่น ใด กั บ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. ติดต่อ เจรจา เข้าทา ลงนาม แก้ไข สัญญาและ/หรือเอกสารต่างๆ รวมถึ งติดต่อให้ข้อมูลยื่นเอกสารหลักฐานกั บ
สานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใด ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวตลอดจนดาเนินการใดๆ
ที่เกี่ยวข้องหรือจาเป็นได้ทุกประการตามที่เห็นควร
เมื่อจบการรายงาน ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในที่ประชุมซักถาม และไม่ผู้ถือหุ้นซักถาม
ประธานฯ ขอให้สรุปการลงคะแนนเสียง
สรุ ปผลการออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ (ใหม่) ในวงเงินไม่เกิน 15,000 ล้านบาท
ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น
2 ราย
รวม
5,300 หุ้น
รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทัง้ สิ้น
1,211 ราย
รวม
2,370,073,751 หุ้น
มีผู้ถือหุ้นที่
จานวน (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 ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติท่ ีประชุมฯ ที่ประชุมฯ อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ (ใหม่) ในวงเงินไม่เกิน 15,000 ล้านบาท ด้วยเสียงเห็นด้วย
ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ตามที่ดังกล่าวข้างต้น
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วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกาไรสุทธิสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2561 และการจ่ ายเงินปั นผล
ประจาปี 2561
ประธานฯ เชิญ คุณบวร เพียรพงศ์พาณิชย์ หัวหน้าสายงานบัญชีและการเงิน รายงานต่อที่ประชุมฯ ดังนี้
นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปีในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 30 ของกาไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงิน
ได้ แ ละหั ก เงิ น ส ารองต่ า งๆ ทุ ก ประเภทตามที่ ได้ ก าหนดไว้ ใ นข้ อ บั ง คั บ ของบริ ษั ท ฯ และตามที่ ก ฎหมายก าหนด ทั้ ง นี้
การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไข และข้อกาหนดใน
สัญญาต่างๆ ที่บริษัทฯ ผูกพันอยู่ รวมทั้งข้อจากัดทางกฎหมาย ความจาเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
• เนื่องจากบริษัทฯ มีทุนสารองตามกฎหมาย จานวนไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกาหนด ดังนั้น จึงไม่ได้จัดสรรสารองตาม
กฎหมายเพิ่มอีก
• คณะกรรมการบริษัท เสนอจ่ายเงินปันผลประจาปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางค์)
โดยจ่ายจากกาไรสะสมสาหรับกิจการที่ไม่ได้รับส่งเสริมการลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 932.5 ล้านบาท คิดเป็นอัตรา
ร้อยละ 26.75 ของกาไรสุทธิ
ข้ อมูลพิจารณาและเปรียบเทียบการจ่ ายเงินปั นผล
รายการ
กาไรสะสม ณ. วันที่ 31 ธันวาคม (ล้านบาท)
กาไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ) (ล้านบาท)
กาไรสุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)
เงินปันผล (บาท/หุ้น)
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกาไรสุทธิของบริษัท

ปี 2561
11,626
3,486
0.93
0.25
932.5
26.75%

ปี 2560

ปี 2559

8,886
8,886
1.08
0.20
746.0
18.58%

5,430
2,103
0.56
0.15
559
26.60%

ปี 2558
(ปรับปรุง)
(ปรับปรุง)
3,699
2,298
0.62
0.10
373.0
16.23%

คณะกรรมการบริษัท อนุมัติกาหนดวันที่ 13 มีนาคม 2562 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) และ กาหนดจ่ายเงินปันผล
ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
เมื่อจบการรายงาน ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในที่ประชุมซักถาม และไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม
ประธานฯ ขอให้สรุปการลงคะแนนเสียง
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สรุ ปผลการออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกาไรสุทธิสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2561 และการจ่ายเงินปันผล
ประจาปี 2561
รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทัง้ สิ้น
1,211 ราย
รวม 2,370,073,751หุ้น
มีผู้ถือหุ้นที่
จานวน (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)

มติท่ ปี ระชุมฯ ที่ประชุมฯ อนุมัติอนุมัติการจัดสรรกาไรสุทธิสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2561 และการจ่ายเงินปันผล
ประจาปี 2561 ด้วยเสียงที่เห็นด้วย มากกว่ากึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับงดออกเสียง)
ตามที่ดังกล่าวข้างต้น

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2562
ประธานฯ เชิญ นายชัยวัฒน์ พงศ์พิศิษฎ์สกุล ประธานคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน รายงานต่อที่ประชุมฯ ดังนี้
หลักเกณฑ์ และขัน้ ตอนในการพิจารณาและกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการ
 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน เพื่อทาหน้าที่กาหนดนโยบาย รูปแบบ และหลักเกณฑ์
การจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งบุคคลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เพื่อเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งกาหนดค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
 คณะกรรมการกาหนดค่ าตอบแทน ยึดหลักเกณฑ์ วิธีการและการพิ จารณาด้วยความเป็น ธรรมและสมเหตุสมผล
ซึ่งพิจารณาตามผลการปฏิบัติงานเป็นรายบุคคล ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ ผลการดาเนินงานของบริษัท ฯ และ
บริษัทย่อย และแนวปฏิบตั ิของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลออดจนแนวปฏิบัติของบริษัทอื่นที่มีขนาดใกล้เคียงกัน
ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ กรอบการกาหนดค่าตอบแทนที่สาคัญได้มีแนวทางการพิจารณาและดาเนินการ
ต่อจากนั้น เลขาฯ ที่ประชุมชี้แจงรายละเอียด กรอบการกาหนดค่าตอบแทนที่สาคัญได้มีแนวทางการพิจารณาดังนี้
1) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กาหนดเป็นค่าตอบแทนรายเดือน เนื่องจากบริษัทฯ พิจารณาว่า คณะกรรมการบริษัทมี
ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อบริษัทฯ อยู่ตลอดเวลาของการดารงตาแหน่ง
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2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย กาหนดในลักษณะของเบี้ยประชุม โดยจ่ายเฉพาะกรรมการชุดย่อยที่เข้าร่วมประชุม
โดยประมาณเงินงบประมาณดังกล่าวจากแผนการจัดประชุมในแต่ละปีที่คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะจะทาการ
วางแผนงานไว้ล่วงหน้า เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
3) เงินรางวัลประจาปี หรือโบนัสกรรมการ จะอ้างอิงตามผลประกอบการบริษัทฯ ทัง้ นี้ คณะกรรมการจะทาการประเมิน
ตนเองทัง้ รายบุคคล และรายคณะ เพื่อวัดผลการปฏิบัติงานในแต่ละปี ก่อนทาการจ่ายเงินโบนัสดังกล่าว
ที่ประชุมคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนออัตราค่าตอบแทนสาหรับปี 2562 เท่ากับ
ปี 2561 ที่ผ่านมา
ค่าตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2562 (ปีที่เสนอ) เปรียบเทียบกับปี 2561 (ปีที่ผ่านมา) มีดังนี้
รายการ
 ค่าตอบแทนรายเดือน
- ประธานคณะกรรมการบริษัท
- กรรมการบริษัท
 โบนัส
- ประธานคณะกรรมการบริษัท
- กรรมการบริษัท
 สิทธิประโยชน์ / ผลประโยชน์ อื่นๆ
(ไม่รวมสิทธิประโยชน์ / ผลประโยชน์ที่ได้รับตามข้อบังคับ
ของบริษัทฯ)



เสนอสาหรับปี 2562
จ่าย 50,000.- บาท/เดือน
จ่าย 40,000.- บาท/เดือน/คน

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

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

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

รายการ
เสนอสาหรับปี 2562
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย
- คณะกรรมการบริหาร
จ่าย 20,000.- บาท/คน/ครั้งการประชุม
(จ่ า ยเฉพาะกรรมการที่ เ ข้า ร่ วมประชุ ม
และเป็ น ผู้ ที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ เงิ น เดื อ นประจ า
ในฐานะผู้บริหารหรือที่ปรึกษา)
- คณะกรรมการตรวจสอบ
จ่ายเฉพาะที่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งคณะ
แล้วไม่เกิน 680,000.- บาท/ปี
- คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน
จ่ายเฉพาะที่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งคณะ
แล้วไม่เกิน 170,000.- บาท/ปี
-

คณะกรรมการสรรหา

-

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

-

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

ปี 2561

จ่ายเฉพาะที่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งคณะ
แล้วไม่เกิน 170,000.- บาท/ปี
จ่ายเฉพาะที่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งคณะ
แล้วไม่เกิน 750,000.- บาท/ปี

ปี 2561
จ่าย 20,000.- บาท/คน/ครั้งการประชุม
(จ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม
และเป็ น ผู้ ที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ เงิ น เดื อ นประจ า
ในฐานะผู้บริหารหรือที่ปรึกษา)
จ่ า ยเฉพาะที่ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม รวมทั้ ง
คณะแล้วไม่เกิน 680,000.- บาท/ปี
จ่ า ยเฉพาะที่ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม รวมทั้ ง
คณะแล้วไม่เกิน 170,000.- บาท/ปี
จ่ า ยเฉพาะที่ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม รวมทั้ ง
คณะแล้วไม่เกิน 170,000.- บาท/ปี
จ่ า ยเฉพาะที่ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม รวมทั้ ง
คณะแล้วไม่เกิน 750,000.- บาท/ปี

จ่ายเฉพาะที่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งคณะ จ่ า ยเฉพาะที่ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม รวมทั้ ง
แล้วไม่เกิน 420,000.- บาท/ปี
คณะแล้วไม่เกิน 420,000.- บาท/ปี

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจาปี 2562

หน้า 24/40

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (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 แฟกซ์ 02-248-2493 ทะเบียนเลขที่ 0107551000061

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม
ไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาลงคะแนนเสียงในระเบียบวาระนี้
สรุ ปผลการออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติกาหนดค่าตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2562
ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น
3 ราย
รวม
ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียง
7 ราย
รวม
รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น
1,214 ราย
รวม
มีผู้ถือหุ้นที่
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
รวม
บัตรเสีย
รวมทั้งหมด

จานวน (เสียง)
733,899,088
2,655,661
215,800
736,770,549
0
736,770,549

128,300 หุ้น
1,633,431,502 หุ้น
2,370,202,051 หุ้น
คิดเป็นร้อยละ (%)
99.6103
0.3604
0.0293
100.0000
100.0000

วาระนี้ ผ่าน ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสี่ยงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม (ไม่รวมผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย)

มติท่ ปี ระชุมฯ ทีป่ ระชุมฯ อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก (เกินกว่า 2 ใน 3) ของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุม (ไม่รวมผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้) ตามที่ดังกล่าวข้างต้น
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วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตัง้ กรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้ าดารงตาแหน่ งอีกวาระ
ในวาระนี้ เนื่องจาก หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชัย ประธานคณะกรรมการสรรหา ครบกาหนดต้องออกตามวาระ ดังนั้น
ประธานฯ จึงเชิญนายชัยวัฒน์ พงศ์พิศษิ ฎ์สกุล กรรมการสรรหา และกรรมการอิสระ รายงานต่อที่ประชุมฯ ดังนี้

ในปีนี้ กรรมการที่ต้องออกจากวาระมีจานวน 4 ท่าน ดังต่อไปนี้
1. พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต

2. นายวุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย
3. หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชัย

4. นายสมโภชน์ อาหุนัย

กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ /
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหา /
กรรมการกาหนดค่าตอบแทน / กรรมการบรรษัทภิบาล
กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท) /
กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
ประธานคณะกรรมการสรรหา / กรรมการบริหารความเสี่ยง /
กรรมการกาหนดค่าตอบแทน / กรรมการบรรษัทภิบาล
กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท) /
ประธานคณะกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง /
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ต่อจากนั้น เลขาฯ ที่ประชุมฯ ได้ ชี้แจงหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดารงตาแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ และ
ประวัติของกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้
 หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดารงตาแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ
1) คณะกรรมการบริ ษัท ได้แ ต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา เพื่อ ทาหน้าที่ กาหนดนโยบายการสรรหากรรมการและ
ผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งสรรหาคัดเลือกและเสนอบุคคลที่ทรงคุ ณวุฒิ ที่มีคุณธรรม จริ ยธรรม และคุณสมบั ติ
เหมาะสมที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการและ/หรือผู้บริหารแล้วแต่กรณี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2) ในช่วงระหว่างวันที่ 2 ตุลาคม 2561 – 15 มกราคม 2562 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด เพื่อรับการคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการบริษัท โดยประกาศผ่านระบบ
สื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าวไม่ปรากฏ
ว่ามีผู้ถอื หุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท
3) คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณากรรมการที่จะต้องออกตามวาระ 4 ท่าน โดยพิจารณา
จากคุณสมบัติ ประสบการณ์ และความรู้อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ แล้ว เห็นควร
เสนอแต่งตัง้ กรรมการรายเดิมดังกล่าวข้างต้น กลับเข้าดารงตาแหน่งอีกวาระหนึ่ง
4) ประวัติของกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน ปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุมฯ ตัง้ แต่หน้า 54-62
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม
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เลขาฯ ที่ประชุมฯ ชี้แจงเพิม่ เติมว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ในวาระนีจ้ ึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกตั้ง
กรรมการเป็นรายบุคคล ในบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้แจกไปแล้วทัง้ ที่ เห็นด้วย / ไม่เห็นด้วย / งดออกเสียง บริษัทฯ จะขอเก็บ
บัตรคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการทีละท่าน
ไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาลงคะแนนเสียงในระเบียบวาระนี้
สรุ ปผลการออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 8 พิจารณาและแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดารงตาแหน่งอีกวาระ
ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น
1 ราย รวม
800 หุ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น
1,215 ราย รวม
2,370,202,851 หุ้น
1 : พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต (กรรมการรายเดิม)
มีผู้ถือหุ้นที่
จานวน (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. นายวุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย (กรรมการรายเดิม)
มีผู้ถือหุ้นที่
จานวน (เสียง)
เห็นด้วย
2,229,990,162
ไม่เห็นด้วย
139,653,689
รวม
2,369,643,851
งดออกเสียง
559,000
บัตรเสีย
0
รวมทั้งหมด
2,370,202,851

คิดเป็นร้อยละ (%)
94.1066
5.8934
100.0000
100.0000

วาระนี้ ผ่าน ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยมากกว่า 50% ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับงดออกเสียง)
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3. หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชัย (กรรมการรายเดิม)
มีผู้ถือหุ้นที่
จานวน (เสียง)
เห็นด้วย
2,341,483,887
ไม่เห็นด้วย
28,446,864
รวม
2,369,930,751
งดออกเสียง
272,100
บัตรเสีย
0
รวมทั้งหมด
2,370,202,851

คิดเป็นร้อยละ (%)
98.7997
1.2003
100.0000
100.0000

วาระนี้ ผ่าน ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยมากกว่า 50% ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับงดออกเสียง)

4. นายสมโภชน์ อาหุนัย (กรรมการรายเดิม)
มีผู้ถือหุ้นที่
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
รวม
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวมทั้งหมด

จานวน (เสียง)
2,368,361,450
1,626,201
2,369,987,651
215,100
100
2,370,202,851

คิดเป็นร้อยละ (%)
99.9314
0.0686
100.0000
100.0000

วาระนี้ ผ่าน ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยมากกว่า 50% ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับงดออกเสียง)

มติท่ ปี ระชุมฯ ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดารงตาแหน่งอีกวาระ ด้วยคะแนนเสียง
ข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับงดออกเสียง) ตามที่ดังกล่าวข้างต้น
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วาระที่ 9 พิจารณาและอนุ มัติการแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีสาหรั บรอบระยะเวลาบัญชี ประจาปี 2562 และกาหนด
ค่ าสอบบัญชีประจาปี 2562
ในวาระนี้ เนื่องจาก พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ครบกาหนดต้อง
ออกตามวาระ ดังนั้น ประธานฯ เชิญ นายชัยวัฒน์ พงศ์พิศิษฎ์สกุล กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ชี้แจงรายละเอียด
ดังนี้
นโยบายการคัดเลือกผู้สอบบัญชี :
 มาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 กาหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและ
กาหนดค่าสอบบัญชีทุกปี


หลักเกณฑ์ในการพิจารณาผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทน : ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ทาหน้าที่พิจารณา
คัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาถึงความโปร่งใส และหลักการกากับกิจการที่ดี รวมถึงผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี
ปีที่ ผ่านมา โดยค านึ ง ถึง ชื่ อเสี ยงความน่ าเชื่ อถื อ ความสามารถในการให้ บ ริก ารตรวจสอบและการให้ค ารับ รอง
งบการเงินได้ทันเวลาสม่าเสมอแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบให้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา
และเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น



คณะกรรมการบริษัทโดยผ่านการพิจารณาและเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด เพื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
และบริษัทย่อย

เลขาฯ ที่ประชุมฯ ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้
- หลักเกณฑ์ในการพิจารณาผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทน
• คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากความโปร่งใส ความมีอิสระ และหลักการกากับ
ดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีปีที่ผ่านมา ชื่อเสียง ความน่าเชื่อถือ ความสามารถในการ
ให้บริการตรวจสอบ และการให้คารับรองงบการเงินได้ทันเวลาสม่าเสมอแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าใน
ปีที่ผ่านมา ผู้สอบบัญชี จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีความเป็น
อิสระ และมีประสบการณ์ในงานตรวจสอบบัญชีของธุรกิจ สามารถให้คาแนะนาที่เป็นประโยชน์ มีผลงานตรวจสอบที่มี
คุณภาพ และส่งมอบงบการเงินได้รวดเร็ว มีมาตรฐานสากล และมีเครือข่ายการตรวจสอบบัญชีในต่างประเทศ เห็นควร
ให้เสนอคณะกรรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและเสนอต่อ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2562

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจาปี 2562

หน้า 29/40

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (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 แฟกซ์ 02-248-2493 ทะเบียนเลขที่ 0107551000061

•

•

•

- เสนอแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด
เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
สาหรับปี 2562 ดังต่อไปนี้
1. นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ทะเบียนเลขที่ 4599 (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 3 ปี ได้แก่ ปี 2559 - 2561)
และ/หรือ
2. นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์
ทะเบียนเลขที่ 6552 และ/หรือ
3. นางพงทวี รัตนะโกเศศ
ทะเบียนเลขที่ 7795
(ประวัติผู้สอบบัญชีฯ ปรากฏในหน้า 64 – 66 ของหนังสือเชิญประชุมฯ)
ผู้สอบบัญชีทุกท่านดังกล่าวข้างต้น มีคุณสมบัติที่จะทาหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ
และบริษัทย่อยของ บริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ของบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด
จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด ทาหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของ บริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

- กาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาปี 2562
• กาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2562 และค่าใช้จ่ายอื่นตามที่เกิดขึ้นจริงของบริษัทฯ ดังนี้
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ปี 2562 (ปีที่เสนอ)
ปี 2561
ค่าสอบบัญชี (Audit fee) : บริษัทฯ
2,327,600 บาท
2,327,600 บาท
(งบการเงินระหว่างกาลและสาหรับปี)
ค่าบริการอื่น (Non – audit fee)
50,000 บาท/ฉบับ 50,000 บาท/ฉบับ
- ค่าตรวจสอบการปฏิ บัติตามเงื่อ นไขของ
บัตรส่งเสริมการลงทุน

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
-

หมายเหตุ : ค่าสอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งเรียกเก็บตามจริงไม่เกินร้อยละ 2 ของค่าธรรมเนียม
บริการงานสอบบัญชี ทั้งกลุ่ม
•

นอกจากนี้ บริษัท ไพร้ซ วอเตอร์ เฮาส์คู เปอร์ส เอบีเอเอส จากัด ได้ รับการคั ดเลือกเป็น ผู้สอบบั ญชีข องบริษัท ย่อ ย
ภายในประเทศ สาหรับปี 2562 จานวน 30 บริษัท โดยมีค่าสอบบัญชีจานวน 7,552,585.- บาท ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่าย
อื่ น ๆ ซึ่ ง เรี ย กเก็ บ ตามจริ ง ไม่ เ กิ น ร้ อ ยละ 2 ของค่ า ธรรมเนี ย มบริ ก ารงานสอบบั ญ ชี ทั้ ง กลุ่ ม และค่ า บริ ก ารอื่ น ๆ
(Non – audit fee) ได้แก่ การตรวจรับรอง BOI ฉบับละ 50,000.- บาท โดยไม่รวมของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมใน
ต่างประเทศ 5 บริษัท โดยผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยที่จัดตั้งและจดทะเบียนในต่างประเทศมีผู้สอบบัญชีจากบริษัทสอบ
บัญชีอื่น คณะกรรมการบริษัท จะดูแลและติดตามให้ สามารถจัดทางบการเงินได้ทันตามระยะเวลาที่กฎหมายและ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกาหนด
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กรณีที่มีบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า ที่เกิดขึ้นระหว่างปี ขอให้มอบอานาจให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้แต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีสาหรับการสอบทานงบการเงินและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทย่อย บริษัทร่วม
และกิจการร่วมค้า ที่เกิดขึ้นระหว่างปี

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาลงคะแนน
เสียงในระเบียบวาระนี้
สรุ ปผลการออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสาหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจาปี 2562 และ กาหนด
ค่าสอบบัญชีประจาปี 2562
ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น
5 ราย
รวม
7,902 หุ้น
รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทัง้ สิ้น
1,220 ราย
รวม 2,370,210,753 หุ้น
มีผู้ถือหุ้นที่
จานวน (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 : ทีป่ ระชุมฯ อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด เป็นผู้สอบบัญชี
ของบริษัทฯ และกาหนดค่าสอบบัญชีสาหรับปี 2562 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยมากกว่ากึ่งหนึ่ง ของ
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับงดออกเสียง)
ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า ได้พิจารณาวาระต่างๆ ตามระเบียบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 ครบถ้วนแล้ว
ในลาดับถัดไป จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้งชื่อ นายกัญจน์ ทัตติยกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ถือหุ้น 100 หุ้น สอบถามเรื่องทีเ่ กี่ยวข้องกับบริษัทฯ
ดังนี้
1. สอบถามความคืบหน้าโครงการโรงงานแบตเตอรี่
นายอมร ทรัพย์ทวีกุล กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบข้อซักถาม ดังนี้
โครงการฯ ได้ดาเนินการออกแบบ และพิจารณาสั่งซื้อเครื่องจักร อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังต้องรอความชัดเจนของ
นโยบายแผนโครงการ EEC
นายสมโภชน์ อาหุนัย ตอบข้อซักถาม ถึงเรื่องทาเลที่ตงั้ ของโครงการโรงงานแบตเตอรี่ ว่าปัจจุบัน เนื่องจากยังไม่มีความ
ชัดเจนของแผนโครงการ EEC ซึ่งเป็นปัจจัย ทาให้บริษัทฯ พิจารณาทาเลที่ตั้งอื่นๆ ประกอบ อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ยังคง
ยึดมั่นที่จะจัดหาสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ
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ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้งชื่อ นายชานาญ ธรรมเจริญ เป็นผู้ถือหุ้ นมาด้วยตนเอง ถือหุ้น 150,000 หุ้น และรับมอบฉันทะ จานวน
55,000 หุ้น สอบถามกาหนดการก่อสร้างโครงการโรงแบตเตอรี่ 1GWh (Phase 1) และโรงผลิตรถยนต์ไฟฟ้า
นายสมโภชน์ อาหุนัย ตอบข้อซักถาม ว่า ในการดาเนินโครงการต่างๆ นั้น บริษัทฯ ได้พิจารณา และตั้งกาหนดระยะเวลาไว้ใน
เกณฑ์ที่ยาก สาหรับการเลื่อนกาหนดการเปิดดาเนินการโครงการในเชิงพาณิชย์ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม นั้นมีเหตุ
มาจากปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาแล้วเสร็จของโครงการยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ดังนั้น จึงขอให้ผู้ถือหุ้นให้ความมั่นใจ
สาหรับการดาเนินโครงการโรงงานแบตเตอรี่นั้น ได้ดาเนินการออกแบบ และสั่งซื้อเครื่องจักรบางส่วนตามที่ได้กล่าวข้างต้น
และในส่วนของรถยนต์ไฟฟ้านั้น เป็นส่วนที่ทาขึ้นจากแม่พิมพ์ ยังคงเหลือในส่วนของโรงประกอบรถยนต์
นายประพัฒน์ เธียไพรัตน์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ถื อหุ้น 1,618,800 หุ้น (ณ วันรวมรวบรายชื่อผู้ถือหุ้น) กล่าวแสดงความ
ชื่นชมต่อโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ ซึ่งเป็นการริเริ่มสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ให้แก่ประเทศ
ประธานฯ เชิญผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ ขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมฯ และกล่าวปิดการประชุมเวลา 16.05 น.

ลงชื่อ

ประธานที่ประชุมฯ
(นายสมใจนึก เองตระกูล)
ประธานคณะกรรมการบริษัท

ลงชื่อ

บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวเยาวลักษณ์ พุกพิกุล)
เลขานุการบริษัท

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจาปี 2562

หน้า 32/40

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (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 แฟกซ์ 02-248-2493 ทะเบียนเลขที่ 0107551000061

เอกสารประกอบบรรยาย วาระที่ 2
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