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

รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2563
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)
วัน เวลา และสถานที่
ประชุมเมื่อวันพฤหัสฯ ที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ โครงการ People Park อ่อนนุช
เลขที่ 486 ถนนอ่อนนุช แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
จานวนผู้ถอื หุ้นที่เข้ าร่ วมการประชุม
เมื่อเริ่ มการประชุม มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมมาด้ วยตนเองและรับมอบฉันทะ รวมทังสิ
้ ้น 467 ราย รวมจานวนหุ้นทังสิ
้ ้น
3,038,222,015 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 81.4537 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายแล้ วทังหมด
้
3,730,000,000 หุ้น ครบเป็ นองค์ประชุม
ตามกฎหมายและข้ อบังคับของบริ ษัทฯ
กรรมการผู้เข้ าร่ วมประชุม
1. นายสมใจนึก เองตระกูล
2. นายสมโภชน์ อาหุนยั
3. นายอมร ทรัพย์ทวีกลุ
4. นายวุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย
5. นายสมบูรณ์ อาหุนยั
6. นายสุธรรม ส่งศิริ
7. คุณอมรศักดิ์ นพรัมภา
8. พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริ ต
9. หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชัย

กรรมการที่ลาประชุม
1. พลตารวจเอกพัชรวาท วงษ์ สวุ รรณ

ประธานคณะกรรมการ / กรรมการอิสระ (ประธานที่ประชุมฯ)
กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริ ษัท / ประธานคณะกรรมการบริ หาร /
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร / กรรมการบริ หารความเสีย่ ง
กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริ ษัท / กรรมการบริ หาร / กรรมการกาหนด
ค่าตอบแทน / กรรมการบริ หารความเสีย่ ง / รองประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริ ษัท / กรรมการบริ หาร / กรรมการบริ หาร
ความเสีย่ ง
กรรมการบริษัท / กรรมการบริ หาร
กรรมการบริษัท / กรรมการบริ หาร / กรรมการกาหนดค่าตอบแทน /
กรรมการบรรษัทภิบาล
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ /
ประธานคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง / กรรมการสรรหา /
กรรมการกาหนดค่าตอบแทน / กรรมการบรรษัทภิบาล
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ /
ประธานคณะกรรมการสรรหา / กรรมการบริ หารความเสีย่ ง /
ประธานคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน /
ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสีย่ ง (ติดภารกิจราชการ)

รวมกรรมการที่เข้ าร่วมประชุม 9 คนจากจานวนกรรมการทังหมด
้
10 คน คิดเป็ นสัดส่วนกรรมการที่เข้ าร่วมประชุมฯ เท่ากับ
ร้ อยละ 90.00 ของจานวนกรรมการทังหมดจ
้
านวน 10* คน โดยประธานคณะกรรมการ และประธานคณะกรรมการชุดย่อย
เข้ าร่วมประชุมครบทุกคณะ
หมายเหตุ :
* เนื่องจาก นายชัยวัฒน์ พงศ์พิศิษฎ์สกุล ซึง่ เคยดารงตาแหน่งเป็ น กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ (เป็ นกรรมการ
ที่มีความรู้ด้านบัญชี) / กรรมการสรรหา / กรรมการบรรษัทภิบาล / กรรมการกาหนดค่าตอบแทน ได้ ลาออกโดยมีผลตังแต่
้
วันที่ 22 เมษายน 2563 ส่งผลให้ จานวนคณะกรรมการบริษัท ลดลงเหลือ 10 คน
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ผู้เกี่ยวข้ องที่เข้ าร่ วมประชุม
1. ตัวแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด;
2. ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท S.C. Law Office จากัด;
3. ที่ปรึกษากฎหมายจาก Baker Mckenzie ซึง่ จะร่วมประชุมโดยผ่านระบบ อิเล็กทรอนิคส์;
4. ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ บริ ษัท ฟิ นเน็กซ์ แอ๊ ดไวเซอรี่ จากัด;
5. เจ้ าหน้ าที่ บจ. ออนไลน์ แอสเซ็ท ทาหน้ าที่ลงทะเบียนและนับคะแนนด้ วยระบบ barcode และดูแลระบบ
E-Voting;
6. นางสาวออมสิน ศิริ ผู้อานวยการฝ่ ายสือ่ สารองค์กร; และ
7. นางสาวเยาวลักษณ์ พุกพิกลุ เลขานุการบริษัท ทาหน้ าทีเ่ ลขาฯ ทีป่ ระชุม
ก่ อนเริ่มการประชุม
เลขาฯ ที่ประชุมชี ้แจงข้ อมูลทีเ่ กี่ยวข้ องในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563 ดังนี ้
 บริ ษัทฯ ได้ ปฏิบต
ั ิตามกฎระเบียบในการแจ้ งหนังสือเชิญประชุมต่อผู้ถือหุ้นทุกท่าน และดังต่อไปนี ้
1. จัดส่งทางไปรษณีย์ โดยได้ สง่ ล่วงหน้ า 15 วัน ก่อนการประชุม
2. บริ ษัทฯ ได้ ลงประกาศหนังสือเชิญประชุมฯ ในหนังสือพิมพ์
3. บริ ษัทฯ ได้ ลงรายละเอียดการประชุมไว้ ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ 22 วัน ก่อนวันประชุมโดยประกาศผ่านระบบ
อิเล็คทรอนิคส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)




เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 บริ ษัทฯ ได้ ประกาศผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย รวมทังแจ้
้ งในเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ เพื่อเปิ ดโอกาสแก่ผ้ ถู ือหุ้นให้ สง่ คาถามเกี่ยวกับวาระการประชุมผู้ถือ
หุ้น และเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่า มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ ารับการคัดเลือก เป็ นกรรมการ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม
2562 – 15 มกราคม 2563 ก่อนที่บริ ษัทฯ จะส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดเสนอชื่อกรรมการ
เข้ ามาให้ บริ ษัทฯ พิจารณา
บริ ษัทฯ กาหนดวันดังต่อไปนี ้
1) ณ วันที่ 20 มีนาคม 2563 ซึง่ เป็ นวันกาหนดสิทธิผ้ ถู ือหุ้น (Record Date) เพื่อเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และมีสทิ ธิรับ
เงินปั นผล กรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิ และ
มีผ้ ถู ือหุ้นที่มีสทิ ธิ์เข้ าร่วมประชุมทังสิ
้ ้น 21,596 ราย รวมจานวนหุ้น 3,730,000,000 หุ้น
แบ่งเป็ นผู้ถือหุ้น - สัญชาติไทย
21,439 ราย รวมจานวนหุ้น 2,394,621,477 หุ้น (64.20%)
- ต่างชาติ
157 ราย รวมจานวนหุ้น 1,335,378,523 หุ้น (35.80%)
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บริ ษัทฯ แจ้ งแนวปฏิบตั ิในการเข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019
1. ผู้ถือหุ้นที่อยูใ่ นกลุม่ เสีย่ ง ผู้ที่เดินทางไปหรื อกลับจากประเทศกลุม่ เสีย่ ง
2. ผู้ทตี่ ิดต่อใกล้ ชิดกับบุคคลที่มีประวัติเดินทางไปหรื อกลับจากประเทศกลุม่ เสีย่ ง เป็ นระยะเวลาน้ อยกว่า 14 วันก่อน
ประชุม
3. ผู้ที่มีไข้ หรื ออาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ
4. ผู้ทมี่ ีอาการที่อาจสงสัยว่าจะติดไวรัส COVID - 19
บริ ษัทฯ ขอความร่วมมือในการปฏิบตั ิตามคาแนะนาของกรมควบคุมโรคโดยงดการเข้ าร่วมประชุม และควรมอบฉันทะ
ให้ กรรมการอิสระของบริษัทฯ หรื อผู้อื่น เข้ าร่วมประชุมแทนได้
บริ ษัทฯ จัดจุดคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิโดยเจ้ าหน้ าที่พยาบาลวิชาชี พ บริ เวณจุดคัดกรองก่อนเข้ าลงทะเบียน
ร่ ว มงานประชุ ม ในกรณี ที่ พ บผู้ ถื อ หุ้ น/ผู้ รั บ มอบฉั น ทะที่ มี ไ ข้ (มี อุ ณ หภู มิ ตัง้ แต่ 37.5 องศาเซลเซี ย สขึ น้ ไป)
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ปฏิบตั ิตามคาแนะนาของกรมควบคุมโรค และไม่อนุญาตเข้ าไปในพื ้นที่จดั ประชุม ในการนี ้ท่าน
ยังคงสามารถใช้ สทิ ธิลงคะแนนเสียงได้ โดยมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริ ษัทฯ หรื อผู้อื่น เข้ าร่วมประชุมแทนได้



ระเบี ย บวาระการประชุ ม / วิ ธี ก ารออกเสี ย งลงคะแนน (บริ ษั ท ฯ ได้ แ จกเอกสารชี แ้ จงการออกเสี ย งลงคะแนน
การนับคะแนนเสียง และการแจ้ งผลการลงคะแนนเสียง ณ จุดลงทะเบียน แล้ ว)
1) หุ้น 1 หุ้น มี 1 เสียง ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งเสียงลงคะแนน การลงคะแนนเสียงจะต้ องลงคะแนนเท่าที่มีสทิ ธิออก
เสียง ยกเว้ นผู้ถือหุ้นทีเ่ ป็ น Custodian ซึง่ สามารถแตกเสียงลงคะแนน และลงคะแนนได้ น้อยกว่าแต่ไม่เกินจานวน
หุ้นที่ถืออยู่ ผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษ ไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้ นอกจากการออกเสียงเลือกตัง้
กรรมการ กรณีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงชี ้ขาด
2) บริ ษัทฯ ริ เริ่ ม ระบบ E-Voting - IR Plus AGM เพื่อเพิ่มช่องทางอานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นซึง่ ไม่สามารถเข้ า
ร่วมการประชุม ให้ ได้ รับชมการถ่ายทอดสดของการประชุมผู้ถือหุ้น การเข้ าถึงเอกสารและข้ อมูลนาเสนอในรูปแบบ
มัลติมีเดียต่างๆ ของบริ ษัทฯ การดูคะแนนโหวตของแต่ละวาระของที่ได้ ลงคะแนนในบัตรโหวต และได้ บนั ทึกใน
ระบบ Barcode รวมทังอ
้ านวยความสะดวกแก่ผ้ ถู ือหุ้นในการติดต่อสือ่ สารกับผู้รับมอบฉันทะที่ผ้ ถู ือหุ้นส่งเข้ าร่วม
ประชุม เพื่อให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น ทังนี
้ ้ การออกเสียงลงคะแนน ยังคง
ดาเนินตามหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายกาหนด
3) การลงคะแนนเสียงให้ ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนที่พนักงานบริ ษัทฯ แจกให้ โดยทาเครื่ องหมายในช่อง ใน
บัตรลงคะแนน และส่งมอบให้ กบั เจ้ าหน้ าที่บริ ษัทฯ การทาเครื่ องหมายเกินกว่า 1 ช่อง (ยกเว้ น Custodian) หรื อ
ลงคะแนนเสียงไม่เป็ นไปตามข้ อ 1) ข้ างต้ น หรื อขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกากับ (การแก้ ไขคะแนนเสียง ให้ ขีดฆ่า
ของเดิมและลงชื่อกากับทุกครัง้ ) ถือว่าการลงคะแนนเสียงดังกล่าวเป็ นโมฆะ
4) ผู้รับมอบฉันทะที่ผ้ ถู ือหุ้นไม่ได้ ระบุการออกเสียงลงคะแนน ในหนังสือมอบฉันทะ ขอให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียง
ลงคะแนนตามวิธีการที่แจ้ ง
5) ผู้รับมอบฉันทะที่ผ้ ถู ือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะแล้ ว บริ ษัทฯ ได้ บนั ทึกการลงคะแนนในระบบ
เรี ยบร้ อยแล้ ว ผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่วมประชุมโดยไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก
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6) ในการประชุมครัง้ นี ้ บริ ษัทฯ ใช้ Barcode ในการนับคะแนน โดยระบบจะเทคะแนนไปทางเห็นด้ วยทังหมด
้
และ
บริ ษัทฯจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนที่ “ไม่เห็นด้ วย” และ “งดออกเสียง” เพื่อหักจากคะแนนทังหมด
้
ยกเว้ น วาระที่ 8
เลือกตังกรรมการบริ
้
ษัท ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงคะแนน ทังที
้ ่ เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียง โดยบริ ษัทฯจะเก็บบัตร
ลงคะแนนทุกใบ ตามลาดับคือ “ไม่เห็นด้ วย” “งดออกเสียง” และ “เห็นด้ วย” ตามลาดับ
7) วาระที่ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นคัดค้ าน/งดออกเสียง ถือเป็ นมติเอกฉันท์
8) การพิจารณาวาระการประชุม จะพิจารณาวาระที่ 1 ถึง วาระที่ 11 โดยเมื่อเสร็ จสิ ้นการพิจารณาแต่ละวาระ ประธานฯ
จะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับวาระนันๆ
้ กรณีที่สามารถสรุปคะแนนเสียงได้ ในวาระเลขาฯ จะ
ประกาศคะแนนเสียงทันที และหากการรวบรวมคะแนนเสียงอาจล่าช้ า จะขอให้ ที่ประชุมออกเสียง และรวบรวม
คะแนนไว้ ก่อน และเลขานุการฯ จะแจ้ งสรุปผลการลงคะแนนเสียงต่อไป ผลคะแนนเสียงที่นบั ได้ จะเป็ นคะแนนเสียงที่
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้ าประชุม ด้ วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะใช้ จานวนหุ้นของ
ผู้ถือหุ้นที่เข้ าประชุมล่าสุดในวาระนันๆ
้


มติแต่ละวาระ
วาระ

วาระที่ 1
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562
ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562
วาระที่ 2
พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริ ษัทสาหรับปี 2562
และรายงานประจาปี 2562 ของบริ ษัทฯ
วาระที่ 3
พิจารณาและอนุมตั งิ บการเงินสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ซึง่ ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ ว
วาระที่ 4
พิจารณายกเลิกวงเงินหุ้นกู้ที่เหลือและยังไม่ได้ ออกเสนอขาย
จานวน 5,000 ล้ านบาท ซึง่ ได้ รับการอนุมตั จิ ากที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจาปี 2562
วาระที่ 5
พิจารณาและอนุมตั ิการออกและเสนอขายหุ้นกู้ (ใหม่) วงเงินไม่เกิน
15,000 ล้ านบาท
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ต้ องผ่ านมติด้วยคะแนนเสียง
วาระนี ้จะต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยเสียงข้ างมาก
ของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระนี ้เป็ นวาระเพื่อทราบ
ดังนัน้ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง
วาระนี ้จะต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยเสียงข้ างมาก
ของผู้ถือหุ้นซึง่ มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ดิ ้ วยเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4
ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้น
ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ดิ ้ วยเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4
ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้น
ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 6
พิจารณาและอนุมตั ิการเข้ าลงทุนของบริ ษัทฯ ที่ถือเป็ นการเข้ าทารายการระหว่างกันและการได้ มา ซึง่ ทรัพย์สนิ
วาระที่ 6.1
พิจารณาและอนุมตั ิการเข้ าลงทุนของบริ ษัทฯ ในบริษัท แลนด์
พรอสเพอริ ตี ้ โฮลดิง จากัด โดยการ เข้ าซื ้อหุ้นสามัญจานวนไม่เกินร้ อย
ละ 19 ของหุ้นทังหมดในบริ
้
ษัทเป้าหมาย จาก Prosperity Gain
Holdings Ltd. ซึง่ เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ
วาระที่ 6.2
พิจารณาและอนุมตั ิการได้ มาซึง่ สิทธิในการเช่าทีด่ ิน บริ เวณจังหวัด
ฉะเชิงเทราแบบมีเงื่อนไขบังคับก่อน ของบริ ษัท อมิตา เทคโนโลยี
(ประเทศไทย) จากัด ซึง่ เป็ นบริษัทย่อย ของบริ ษัทฯ เพื่อประโยชน์
ในการสร้ างโรงงานผลิต Battery Lithium Ion และโรงงานอื่น
ที่เกี่ยวข้ อง จากบริษัท ดับเบิ ้ลพี แลนด์ จากัด ซึง่ เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์
ในที่ดินดังกล่าว และเป็ นบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกันของบริ ษัทฯ
วาระที่ 7
พิจารณาและอนุมตั ิการจัดสรรกาไรสุทธิสาหรับผลการดาเนินงาน
ประจาปี 2562 และการจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2562
วาระที่ 8
พิจารณาและอนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2563
วาระที่ 9
พิจารณาและเลือกตังกรรมการที
้
ต่ ้ องออกตามวาระกลับเข้ าดารง
ตาแหน่งอีกวาระ
วาระที่ 10
พิจารณาอนุมตั ิแต่งตังกรรมการเข้
้
าใหม่แทนกรรมการที่ครบวาระและ
ไม่ประสงค์กลับเข้ าดารงตาแหน่ง
วาระที่ 11
พิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชี
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจาปี 2563
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วาระนี ้จะต้ องได้ รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4
ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้น
ที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
โดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสีย
วาระนี ้จะต้ องได้ รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4
ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้น
ที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
โดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสีย

วาระนี ้จะต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยเสียงข้ างมาก
ของผู้ถือหุ้นซึง่ มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ดิ ้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2
ใน 3 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
วาระนี ้จะต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยเสียงข้ างมาก
ของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระนี ้จะต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยเสียงข้ างมาก
ของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระนี ้จะต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยเสียงข้ างมาก
ของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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1.
2.

3.

4.
5.

เลขาฯ ที่ประชุมได้ แนะนาประธานคณะกรรมการ / กรรมการ ที่เข้ าร่วมประชุมในครัง้ นี ้ ดังต่อไปนี ้
คุณสมใจนึก เองตระกูล
ประธานกรรมการบริ ษัท กรรมการอิสระ และ
ประธานในที่ประชุมฯ
คุณสมโภชน์ อาหุนยั
กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริ ษัท /
ประธานกรรมการบริ หาร / กรรมการบริ หารความเสีย่ ง /
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
คุณอมร ทรัพย์ทวีกลุ
กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริ ษัท / กรรมการบริ หาร / กรรมการ
กาหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริ หารความเสีย่ ง /
รองประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
คุณวุฒเิ ลิศ เจียรนิลกุลชัย
กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริ ษัท / กรรมการบริ หาร /
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง
คุณสมบูรณ์ อาหุนยั
กรรมการบริษัท / กรรมการบริ หาร

6. คุณสุธรรม ส่งศิริ
7. คุณอมรศักดิ์ นพรัมภา

กรรมการบริษัท / กรรมการบริ หาร /
กรรมการกาหนดค่าตอบแทน / กรรมการบรรษัทภิบาล
กรรมการอิสระ

8. พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
ประธานคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง /
กรรมการสรรหา / กรรมการกาหนดค่าตอบแทน /
กรรมการบรรษัทภิบาล
9. หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชัย
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ /
ประธานคณะกรรมการสรรหา /กรรมการบริ หารความเสีย่ ง/
ประธานคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน /
ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
 เลขาฯ ประกาศ จานวนผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุมมาด้ วยตนเองและรับมอบฉันทะ (เมื่อเริ่ มประชุม) รวมทังสิ
้ ้น 467 ราย รวม
จานวนหุ้นทังสิ
้ ้น 3,038,222,015 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 81.45 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายแล้ วทังหมด
้
3,730,000,000 หุ้น ครบ
เป็ นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อที่ 34 กาหนดให้ ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สบิ ห้ า (25) คน หรื อไม่น้อยกว่ากึง่ หนึง่ ของจานวนผู้ถือหุ้น
ทังหมด
้
และต้ องมีห้ นุ นับรวมกัน ได้ ไม่น้อยกว่าหนึง่ ในสาม (1/3) (ไม่น้อยกว่า 1,244 ล้ านหุ้น) ของจานวนหุ้นที่จาหน่าย
ได้ แล้ วทังหมด
้
จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม


เพื่อความโปร่งใส บริ ษัทฯ ขอเชิญผู้ถือหุ้น 1 ท่าน เป็ นพยาน ในการนับคะแนนในแต่ละวาระโดย นางสาว พรรณรัตน์ ละออง
มณี ผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะ จานวน 80,100 หุ้น อาสาเป็ นพยานในการนับคะแนน



เลขาฯ ที่ประชุม เรี ยนเชิญ นายสมใจนึก เองตระกูล ประธานคณะกรรมการบริ ษัท ซึง่ ทาหน้ าที่เป็ นประธานที่ประชุม
(“ประธานฯ”) ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมและเปิ ดการประชุมฯ
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ประธานฯ กล่าวต้ อนรับผู้ถือหุ้น และเปิ ดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563 (ที่ประชุมฯ) โดยเริ่ มการพิจารณาวาระ
ต่างๆ ดังนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562
หมายเหตุ : สาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 ได้ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท
(www.energyabsolute.co.th.) และอยูใ่ นรูป (QR Code) พร้ อมกับหนังสือเชิญประชุม
ประธานฯ ขอให้ เลขาฯ แจ้ งรายละเอียด
เลขาฯ ที่ประชุม แจ้ งที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังนี ้
 บริ ษัทฯ ได้ จด
ั ส่งสาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 ซึง่ จัดขึ ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562
ให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ ตามทีก่ ฎหมายกาหนดแล้ ว
 คณะกรรมการจึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงาน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 ตามสาเนาที่สง่ เป็ น
เอกสารประกอบวาระ 1 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุม
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมซักถามและแสดงข้ อคิดเห็นเพิม่ เติม
ไม่มีผ้ ใู ดซักถามหรื อให้ ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี ้
สรุ ปผลการออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562
ในวาระนี ้มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมเพิ่มขึ ้น
3 ราย
รวม
6,025,600 หุ้น
รวมผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมทังสิ
้ ้น
470 ราย
รวม 3,044,247,615หุ้น
มีผ้ ถู ือหุ้นที่
จานวน (เสียง)
คิดเป็ นร้ อยละ (%)
เห็นด้ วย
3,044,247,615
100.0000
ไม่เห็นด้ วย
0
0.0000
รวม
3,044,247,615
100.0000
งดออกเสียง
0
บัตรเสีย
0
วาระนี ้ ผ่านด้ วยคะแนนเสียงเห็นด้ วยมากกว่า 50% ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นบั งดออกเสียง)

มติท่ ีประชุมฯ ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้ ว มีมติ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่
25 เมษายน 2562 ด้ วยคะแนนเสียงเห็นด้ วยส่วนใหญ่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นบั งดออกเสียง)
ตามที่ดงั กล่าวข้ างต้ น
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วาระที่ 2 เพื่อพิจารณารั บทราบรายงานของคณะกรรมการบริ ษัทสาหรั บปี 2562 และรายงานประจาปี 2562
ของบริษัทฯ
หมายเหตุ : รายงานประจาปี 2562 ในรูปแบบของ QR Code ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นล่วงหน้ าพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมฯ
ตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย ลาดับที่ 2
ในวาระนี ้ ประธานฯ เชิญนางสาวออมสิน ศิริ ผู้อานวยการฝ่ ายสื่อสารองค์กร เป็ นผู้รายงานผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ,
รายงานของคณะกรรมการสาหรับปี 2562 และรายงานประจาปี 2562 ของบริ ษัทฯ โดยนางสาวออมสิน ศิริ ได้ รายงานต่อที่
ประชุมฯ ดังนี ้
วิสัยทัศน์ ของบริษัทฯ
“เป็ นผู้นาในธุรกิจพลังงานทางเลือกโดยใช้ เทคโนโลยีที่ทนั สมัยเป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้ อม
ผู้ร่วมค้ า และพนักงานอย่างเป็ นธรรม”

เพื่อประโยชน์สงู สุดต่อผู้ใช้

ผู้ถือหุ้น

ภาพรวมผลการดาเนินงานของบริษัทฯ แบ่ งเป็ นกลุ่มธุรกิจดังนี ้
1. ไบโอดีเซลและน ้ามันปาล์ม
2. โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
3. ธุรกิจกักเก็บพลังงาน
4. ยานยนต์ไฟฟ้า
5. สถานีชาร์ จไฟฟ้า
รายละเอียดของแต่ ละประเภทมีดังต่ อไปนี ้

สรุ ปผลการดาเนินงาน ประจาปี 2562
• รายได้ รวม ปี 2562 อยูท่ ี่ 14,955 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 19.73%
• กาไรสาหรับปี 2562 อยูท่ ี่ 6,082 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 18.15%
• กาไรจากการดาเนินธุรกิจปี 2562 อยูท่ ี่ 5,904 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี 2562 ที่เท่ากับ 3,904 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้น
51.22% (ไม่รวมรายการกาไรทางบัญชี และกาไร (ขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นที่ยงั ไม่เกิดขึ ้น และรายได้ อื่นๆ))
• ปั จจัยสาคัญที่สง่ ผลต่อผลประกอบการที่ดีขึ ้นมาจากโรงไฟฟ้าพลังงานลมโครงการหนุมาน กาลังผลิตรวม 260 MW
ได้ เปิ ดดาเนินงานในเชิงพาณิชย์ (COD) ใน Q1-Q2
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ธุรกิจผลิตและจาหน่ ายไฟฟ้ าจากพลังงานหมุนเวียน

โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ และโรงไฟฟ้ าพลังงานลม
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ธุรกิจไบโอดีเซล



ปริ มาณการขาย B100 เพิ่มขึ ้น 20% จากนโยบายภาครัฐที่
ส่งเสริ มการใช้ B20 และ B10 เพื่อช่วยดูดซับสภาพคล่องของ
น ้ามันปาล์มที่อยูใ่ นสภาวะล้ นตลาด และเกิดการแข่งขันราคา
โดยทิศทางราคาจาหน่ายเริ่ มปรับตัวสูงขึ ้นในไตรมาสที่ 4



ปริ มาณการจาหน่ายสินค้ าเพิ่มขึ ้น 21% เนื่องจากมีการ
ขยายฐานลูกค้ าในประเทศมากขึ ้น ในขณะที่ราคาขายมี
ทิศทางการปรั บตัวลดลง จากการเกิ ดอุปทานในตลาด
ภูมิภาคเพิ่มขึ ้น จากประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเร่ งผลิต B100
ที่มีการสนับสนุนการบังคับใช้ B20

โครงการในอนาคต
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ธุรกิจกักเก็บพลังงาน : เป็ นฐานการเติบโตด้ วยเทคโนโลยีขนั ้ สูง

ผลิตภัณฑ์ ของ Amita
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ธุรกิจเรื อไฟฟ้า เพื่อให้ บริ การขนส่งมวลชน
เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2562 : ในงาน Silent Sound of
the River

เปิ ดตัวเรื อไฟฟ้าต้ นแบบ สาหรับให้ บริ การขนส่ง
สาธารณะในแม่น ้าเจ้ าพระยา

เพื่อพัฒนารูปแบบการคมนาคมด้ วยพลังงาน
ไฟฟ้า เชื่อมต่อจนครบวงจร

ใช้ แบตเตอรี่ ลเิ ทียมไอออนขนาด 800 KWh

รองรับจานวนผู้โดยสารได้ ถงึ 200 คน

งบประมาณการลงทุนในโครงการรวม 1
พันล้ านบาทการขนส่งมวลชน

บริการสถานีชาร์ จไฟฟ้ า (สาหรับเครื่องชาร์ จ AC และ DC) เริ่มทยอยให้ บริการตัง้ แต่ ปี 2560 ณ ปั จจุบันมีจานวน
ที่เปิ ดให้ บริการแล้ วรวมทัง้ สิน้ 384 สถานี โดยอยู่ในกรุ งเทพ 185 สถานี และกระจายใน 52 จังหวัด รวม 199 สถานี
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รางวัลและความสาเร็ จ ตลอดปี 2562

โครงการหนุมานได้ รับรางวัล Wind Power Project of the Year - Thailand : รางวัลนี ้จัดขึ ้นโดย ASIAN POWER

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

บริ ษัทได้ รับรางวัล Asia Corporate Excellence & Sustainability Awards 2019 : Industry Champion รางวัลนี ้จัดขึ ้น
โดย MORS group

Global Business Outlook Awards 2019 2 รางวัล : คือ Best Investor Relations – Thailand และ Best Renewable
Energy Provider – Thailand รางวัลนี ้จัดขึ ้นโดย Global Business Outlook

บริ ษัทฯ ได้ รับการประเมินคะแนนทางด้ าน CG ระดับดีเลิศ (5 ดาว) เป็ นปี ที่สองติดต่อกัน

บริ ษัทฯ ได้ รับรางวัล จากงาน The biZZ Awards 2019 ดังนี ้
1) World Business Leader
2) World Leader Businessperson – Mr. Somphote Ahunai
รางวัลนี ้จัดขึ ้นโดย World Confederation of Businesses

คุณสมโภชน์ อาหุนยั ได้ รับรางวัล Energy Company CEO of the Year Thailand 2019
รางวัลนี ้จัดขึ ้นโดย International Business Magazine
กิจกรรม Anti-Corruption แนวร่ วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่ อต้ านการทุจริต

บริ ษัทฯ ได้ ดาเนินการกิจกรรม Anti-Corruption และได้ ยื่นขอรับรอง เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563
ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการ CAC
เมื่อจบการรายงาน ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่อยูใ่ นที่ประชุมซักถาม
ไม่มีผ้ ใู ดซักถามหรื อให้ ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี ้
วาระที่ 2 เพื่อรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทสาหรับปี 2562 และรายงานประจาปี 2562 ของบริ ษัทฯ
ในวาระนี ้มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมเพิ่มขึ ้นดังนี ้
ในวาระนี ้มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมเพิ่มขึ ้น
1 ราย
รวม
40,000 หุ้น
รวมผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมทังสิ
้ ้น
471 ราย
รวม 3,044,287,615 หุ้น
ที่ประชุมฯ รับทราบผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ และรายงานของคณะกรรมการบริษัทสาหรับปี 2562 รวมทังรายงาน
้
ประจาปี 2562 ของบริ ษัทฯ
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หน้ า 13/36

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

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสาหรับรอบปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
หมายเหตุ : รายละเอียดปรากฏในรายงานประจาปี ในรูป (QR Code) พร้ อมกับหนังสือเชิญประชุม
ในวาระนี ้ ประธานฯ เชิญ นางสาวออมสิน ศิริ รายงานผลการดาเนินงานและตัวเลข ที่สาคัญทางการเงินของงบการเงินสาหรับรอบปี
บัญชี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี ้
ข้ อมูลการเงินที่สาคัญ

สาหรับรายงานของผู้สอบบัญชีได้ ให้ ความเห็นแบบไม่มเี งื่อนไข และ มีการจัดทาถูกต้ องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน

รายละเอียดงบแสดงฐานะทางการเงิน บัญชีกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ และ รายงานของผู้สอบบัญชีปรากฏตามรายงานประจาปี
2562
งบแสดงฐานะทางการเงิน
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บริษทั พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)
Energy Absolute Public Company Limited
89 อาคารเอไอเอ แคปปิ ตอล เซ็นเตอร์ ชั้น16 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุ งเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02 248 2488-92 และ 02 002 3667-9 แฟกซ์ 02-248-2493 ทะเบียนเลขที่ 0107551000061

งบแสดงฐานะทางการเงิน (ต่ อ)

รายได้ รวม ประจาปี 2562

กาไรขัน้ ต้ นจากการดาเนินงาน ปี 2562
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บริษทั พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)
Energy Absolute Public Company Limited
89 อาคารเอไอเอ แคปปิ ตอล เซ็นเตอร์ ชั้น16 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุ งเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02 248 2488-92 และ 02 002 3667-9 แฟกซ์ 02-248-2493 ทะเบียนเลขที่ 0107551000061

ค่ าใช้ จ่ายที่สาคัญ และ กาไรสุทธิ







ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารจานวนรวม 865 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 129 ลบ. หลักๆ มาจากค่าใช้ จา่ ยเกี่ยวกับบุคลากร ค่าตอบแทนกรรมการ
ผู้บริ หาร และ ค่าใช้ จา่ ยสานักงาน รวมถึงค่าใช้ จา่ ยด้ านโฆษณาประชาสัมพันธ์ และ การดาเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เพิม่ ขึ ้นตามการขยาย
การลงทุนไปยังธุรกิจใหม่
ต้ นทุนทางการเงิน เพิ่มขึ ้น 300 ล้ านบาท เนื่องจาก มีการกู้ยมื เงินจากสถาบันการเงิน เพื่อนามาชาระหนี ้ค่าก่อสร้ างโครงการหนุมาน
ที่ครบกาหนดชาระ
กาไรจากอัตราแลกเปลีย่ น เกิดจากการซื ้อ Forward เพื่อใช้ ชาระเจ้ าหนี ้ค่าก่อสร้ างในโครงการหนุมานทีค่ รบกาหนดชาระ

หนีส้ ินรวม , ส่ วนของผู้ถอื หุ้น , อัตราส่ วนหนีส้ นิ ต่ อส่ วนของผู้ถอื หุ้น
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บริษทั พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)
Energy Absolute Public Company Limited
89 อาคารเอไอเอ แคปปิ ตอล เซ็นเตอร์ ชั้น16 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุ งเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02 248 2488-92 และ 02 002 3667-9 แฟกซ์ 02-248-2493 ทะเบียนเลขที่ 0107551000061

โครงสร้ างหนีท้ ่ มี ีดอกเบีย้ และอัตราดอกเบีย้

เมื่อจบการรายงาน ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่อยูใ่ นที่ประชุมซักถาม และไม่ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม
ประธานฯ ขอให้ สรุปการลงคะแนนเสียง
สรุ ปผลการออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 3 เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิงบการเงินสาหรับรอบปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึง่ ผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ ว
ในวาระนี ้ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมเพิม่ ขึ ้น
รวมผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมทังสิ
้ ้น
มีผ้ ถู ือหุ้นที่
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
รวม
งดออกเสียง
บัตรเสีย

471 ราย
จานวน (เสียง)
3,043,538,715
0
3,043,538,715
748,900
0

รวม

3,044,287,615 หุ้น
คิดเป็ นร้ อยละ (%)
100.0000
0.0000
100.0000
-

วาระนี ้ ผ่านด้ วยคะแนนเสียงเห็นด้ วยมากกว่า 50% ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นบั งดออกเสียง)

มติท่ ีประชุ มฯ ที่ประชุมฯ อนุมตั ิงบการเงิน สาหรับรอบปี บญ
ั ชี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ ว ด้ วยเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นบั งดออกเสียง) ตามที่
ดังกล่าวข้ างต้ น
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หน้ า 17/36

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

วาระที่ 4 พิจารณายกเลิกวงเงินหุ้ นกู้ท่ ีเหลือและยังไม่ ได้ ออกเสนอขาย จานวน 5,000 ล้ านบาท ซึ่งได้ รับการ
อนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจาปี 2562
ประธานฯ เชิญ นางออมสิน ศิริ ผู้อานวยการฝ่ ายสือ่ สารองค์กร รายงานต่อที่ประชุมฯ ดังนี ้
หลักการและเหตุผล
• บริ ษั ทได้ รั บการอนุม ัติ ก ารออกหุ้นกู้มูลค่า ไม่เ กิ น 15,000 ล้ า นบาท จากผู้ถื อ หุ้น ในการประชุม สามัญผู้ถื อ หุ้น
ประจาปี 2562 เพื่อใช้ สาหรับลงทุนโครงการลมหนุมาน และเป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริ ษัท
• บริ ษัทได้ ออกหุ้นกู้ในปี 2562 แล้ วทังสิ
้ ้น 10,000 ล้ านบาท คงเหลืออยู่ 5,000 ล้ านบาท
• ตามข้ อก าหนดของ ก.ล.ต. ในการขอเสนอขายหุ้ นกู้ จะต้ องใช้ มติ ก ารออกหุ้ นกู้ ที่ มี อ ายุ ไ ม่ เ กิ น 1 ปี
นับจากวันที่ได้ รับการอนุมตั ิจากผู้ถือหุ้น

เมื่อจบการรายงาน ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่อยูใ่ นที่ประชุมซักถาม และไม่ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม
ประธานฯ ขอให้ สรุปการลงคะแนนเสียง
สรุ ปผลการออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 4 พิจารณายกเลิกวงเงินหุ้นกู้ที่เหลือและยังไม่ได้ ออกเสนอขาย จานวน 5,000 ล้ านบาท ซึง่ ได้ รับการ
อนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562
ในวาระนี ้มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมเพิ่มขึ ้น
1 ราย รวม
1,001 หุ้น
รวมมีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมทังสิ
้ ้น
472 ราย รวม 3,044,288,616 หุ้น
มีผ้ ถู ือหุ้นที่
จานวน (เสียง)
คิดเป็ นร้ อยละ (%)
เห็นด้ วย
3,044,288,616
100.0000
ไม่เห็นด้ วย
0
0.0000
งดออกเสียง
0
0.0000
รวม
3,044,288,616
100.0000
บัตรเสีย
0
วาระนี ้ ผ่าน ด้ วยคะแนนเสียงเห็นด้ วยไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสี่ยงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม

มติท่ ีประชุมฯ ที่ประชุมฯ มีมติอนุมตั ิการยกเลิกวงเงิ นหุ้นกู้ที่เหลือและยังไม่ได้ ออกเสนอขาย จานวน 5,000 ล้ านบาท
ซึ่งได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 ด้ วยคะแนนเสียงเห็นด้ วยมากกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม ตามที่ดงั กล่าวข้ างต้ น
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หน้ า 18/36

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

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ (ใหม่ ) ในวงเงินไม่ เกิน 15,000 ล้ านบาท
หมายเหตุ : รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 5 พร้ อมกับหนังสือเชิญประชุม
ประธานฯ เชิญ นางออมสิน ศิริ ผู้อานวยการฝ่ ายสือ่ สารองค์กร รายงานต่อที่ประชุมฯ ดังนี ้
หลักการและเหตุผล

ในปี 2563 นี ้ บริ ษัทมีแผนงานในการลงทุนโครงการต่างๆ อาทิเช่น โครงการพัฒนา Battery Factory, ลงทุนในโรงหีบ
น ้ามันปาล์ม, โรงไฟฟ้า Biomass & Biogas, ขยาย Charging Station, การพัฒนาโครงการ EV, E-Ferry, E-Bus,
E-Truck และ Projects อื่นๆ ที่อยูร่ ะหว่างการศึกษาความเป็ นไปได้ ของโครงการ รวมถึงโอกาสการลงทุนในต่างประเทศ

หุ้นกู้ชดุ เดิมที่ออกในปี 2559 จะครบกาหนดในปี 2563 จานวน 3,000 ล้ านบาท

ในปี 2562 EA ได้ รับการยกระดับความน่าเชื่อถือจาก “A-” เป็ น “A” ช่วยลดดอกเบี ้ยได้ และ Government Bond Yield
Curve ลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผา่ นมา

จากการศึกษาความเป็ นไปได้ ในการออกหุ้นกู้ วงเงินไม่เกิน 15,000 ล้ านบาท คาดว่าอัตราดอกเบี ้ยของหุ้นกู้จะอยูท่ ี่
ประมาณ 1.90% - 3.10% สาหรับหุ้นกู้อายุ 2 ปี ถึง 10 ปี (ขึ ้นอยูก่ บั สถานการณ์ ณ ขณะที่ออก)
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หน้ า 19/36

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

เมื่อจบการรายงาน ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่อยูใ่ นที่ประชุมซักถาม และไม่ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม
ประธานฯ ขอให้ สรุปการลงคะแนนเสียง
สรุ ปผลการออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมตั ิการออกและเสนอขายหุ้นกู้ (ใหม่) ในวงเงินไม่เกิน 15,000 ล้ านบาท
ในวาระนี ้ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมเพิม่ ขึ ้น
รวมผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมทังสิ
้ ้น
472 ราย
รวม 3,044,288,616 หุ้น
มีผ้ ถู ือหุ้นที่
จานวน (เสียง)
คิดเป็ นร้ อยละ (%)
เห็นด้ วย
3,044,288,616
100.0000
ไม่เห็นด้ วย
0
0.0000
งดออกเสียง
0
0.0000
รวม
3,044,288,616
100.0000
บัตรเสีย
0
วาระนี ้ผ่าน ด้ วย คะแนนเสียง เห็นด้ วย ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติท่ ีประชุ มฯ ที่ประชุมฯ อนุมตั ิการออกและเสนอขายหุ้นกู้ (ใหม่) ในวงเงินไม่เกิน 15,000 ล้ านบาทด้ วยเสียงเห็นด้ วย
ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง ตามที่ดงั กล่าวข้ างต้ น
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วาระที่ 6 พิจารณาและอนุ มัติการเข้ าลงทุนของบริ ษัทฯ ที่ถือเป็ นการเข้ าทารายการระหว่ างกันและการได้ มาซึ่ ง
ทรัพย์ สิน
วาระที่ 6.1 พิจารณาและอนุมัติการเข้ าลงทุนของบริษัทฯ ในบริษัท แลนด์ พรอสเพอริตี ้ โฮลดิง จากัด
โดยการเข้ าซือ้ หุ้นสามัญจานวนไม่ เกินร้ อยละ 19 ของหุ้นทัง้ หมดในบริษัทเป้ าหมาย จาก Prosperity
Gain Holdings Ltd. ซึ่งเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ
หมายเหตุ : รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 6 พร้ อมกับหนังสือเชิญประชุม
ประธานฯ เชิญ นางสาวออมสิน ศิริ ผู้อานวยการฝ่ ายสือ่ สารองค์กร รายงานต่อที่ประชุมฯ ดังนี ้
EA ได้ รับข้ อเสนอให้ เข้ าไปลงทุนซื ้อหุ้นในบริ ษัท แลนด์ พรอสเพอริ ตี ้ โฮลดิง จากัด (LPH) จานวนไม่เกิน 285,000,000 หุ้น
หรื อไม่เกินร้ อยละ 19 ในราคาหุ้นละ 18.00 บาท มูลค่ารวมไม่เกิน 5,130 ล้ านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
ที่มาและความสาคัญ

LPH มีบริ ษัทในกลุ่มซึ่งเป็ นเจ้ าของที่ดินขนาดใหญ่ในพื ้นที่จงั หวัดฉะเชิงเทรา (อยู่ในเขต EEC) พื ้นที่รวมประมาณ
2,869 ไร่ และอยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรม Blue Tech City ซึ่งอยู่ในทาเลที่การคมนาคมขนส่ง
สะดวก มีศกั ยภาพสูง เหมาะสมในการดาเนินธุรกิจ และยังมีที่ดินที่อยูร่ ะหว่างการพัฒนาในรูปแบบอื่นอีก

LPH เสนอให้ EA เช่าที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการของกลุม่ EA ซึ่ง EA เล็งเห็นผลประโยชน์จากการเข้ าถือหุ้น LPH จึงเข้ า
ศึกษารายละเอียด และได้ รับข้ อเสนอการเข้ าลงทุนถือหุ้นใน LPH โดยผู้จะขายคือ Prosperity Gain Holdings Ltd.
(“PGH”) ซึง่ เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

การเข้ าถือหุ้นใน LPH จะเป็ นการลงทุนเพื่อรับผลตอบแทน (Passive Investment) ในระยะยาว เป็ นโอกาสในการต่อ
ยอดทางธุรกิจ และกระจายแหล่งที่มาของรายได้

บริ ษัทได้ วา่ จ้ างที่ปรึกษาทางกฏหมาย Baker & Mckenzie Thailand, บริ ษัทประเมินที่ดิน (2 บริ ษัท), ที่ปรึกษาทางการ
เงินอิสระ (IFA) – บริ ษัท Finnex Advisory เพื่อศึกษารายละเอียดและออกรายงานความเห็นประกอบการพิจารณา
และดาเนินการตามขันตอนที
้
่กาหนดโดยสานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
การเข้ าลงทุนใน บจก. แลนด์ พรอสเพอริตี ้ โฮลดิง (LPH) และการได้ มาซึ่งสิทธิการเช่ าที่ดินบริเวณ จ.ฉะเชิงเทรา
ของ บจก.อมิตา เทคโนโลยี (ประเทศไทย) (ATT)
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ที่ตงั ้ ของที่ดินของบริษัทในกลุ่ม บจก. แลนด์ พรอสเพอริตี ้ โฮลดิง

โครงการของ DPL

การประเมินมูลค่ าที่ดนิ โดยบริษัทผู้ประเมินอิสระ 2 ราย
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สรุ ปผลการประเมินมูลค่ ายุตธิ รรมของหุ้นของ LPH ณ 31 ธันวาคม 2562

ข้ อตกลงที่สาคัญใน MOU

สรุ ปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
 ที่ปรึ กษาฯ มีความเห็นว่า ผู้ถือหุ้นควรอนุมต
ั กิ ารเข้ าทารายการทีเ่ กี่ยวโยงกันฯ ในครัง้ นี ้
 ที่ปรึ กษาฯ ขอรับรองว่าได้ ทาหน้ าที่ศก
ึ ษา พิจารณา และวิเคราะห์ ข้ อมูลต่างๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพและได้ ให้ เหตุผล บน
พื ้นฐานของความสมเหตุสมผลและการวิเคราะห์อย่างเทีย่ งธรรม โดยคานึงถึง ประโยชน์ของผู้ถือหุ้นบริ ษัทฯ เป็ นสาคัญ
การออกเสียงลงคะแนน
 ธุรกรรมการเข้ าซื ้อหุ้น LPH เข้ าข่ายเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกัน เนื่องจากผู้ขาย (PGH) เป็ นนิติบค
ุ คลที่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่
ทางอ้ อมเป็ นญาติสนิทของผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ และผู้บริ หารของ EA
 บริ ษัทจึงได้ ปฏิบต
ั ติ ามข้ อกาหนดว่าด้ วยรายการที่เกี่ยวโยงกัน
 ต้ องได้ รับการอนุมต
ั จิ ากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นทีม่ า
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสีย
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พิจารณาอนุมตั ิการเข้ าลงทุนในบริษัท แลนด์ พรอสเพอริตี ้ โฮลดิง้
P&L Projection : Key Assumptions
 Total Lease Area: 1,695 Rai
 Lease Rate: - 285,000 THB per rai per year (out of Industrial Estate)
- 700,000 THB per rai per year (Industrial Estate)
 Growth: Increase 10% every 3 years / Occupancy: 85% flat after 2025
 Other Revenues: รายได้ จากค่าบารุ งรักษา และรายได้ จากค่าบาบัดน ้าเสีย
 Growth ของมูลค่าที่ดิน: 10.05% ต่อปี (ข้ อมูลจากศูนย์ข้อมูลอสังหาริ มทรัพย์)
 Interest Rate : 4.55% / BOI: Tax Exemption 5 years
Recommended Price by IFA

EA มีความประสงค์จะซื ้อหุ้นบริ ษัท แลนด์ พรอสเพอริ ตี ้ โฮลดิง จากัด จากบริษัท Prosperity Gain Holdings Ltd. จานวน
285,000,000 หุ้น ที่ราคาหุ้นละ 18.00 บาทต่อหุ้น รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 5,130,000,000 บาท
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมซักถามและแสดงข้ อคิดเห็นเพิ่มเติม และไม่มีผ้ ใู ดซักถามหรื อให้ ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ
จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี ้
สรุ ปผลการออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 6.1 พิจารณาและอนุมตั ิการเข้ าลงทุนของบริ ษัทฯ ในบริ ษัท แลนด์ พรอสเพอริ ตี ้ โฮลดิง จากัด โดยการเข้ าซื ้อหุ้นสามัญ
จานวนไม่เกินร้ อยละ 19 ของหุ้นทังหมดในบริ
้
ษัทเป้าหมาย จาก Prosperity Gain Holdings Ltd. ซึง่ เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
ของบริ ษัทฯ
ในวาระนี ้ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมเพิม่ ขึ ้น
รวมผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมทังสิ
้ ้น
472 ราย
รวม 3,044,288,616 หุ้น
มีผ้ ถู ือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสียไม่มีสทิ ธิออกเสียง
3 ราย
รวม 1,509,206,386 หุ้น
มีผ้ ถู ือหุ้นที่
จานวน (เสียง)
คิดเป็ นร้ อยละ (%)
เห็นด้ วย
1,437,711,211
93.6570
ไม่เห็นด้ วย
97,335,199
6.3407
งดออกเสียง
35,820
0.0023
รวม
1,535,082,230
100.0000
บัตรเสีย
0
วาระนี ้ผ่าน ด้ วย คะแนนเสียง เห็นด้ วย ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
โดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสีย

มติท่ ปี ระชุมฯ ทีป่ ระชุมฯ อนุมตั ิ (1) การเข้ าลงทุนของบริ ษัทฯ ในบริ ษัท แลนด์ พรอสเพอริ ตี ้โฮลดิง จากัด โดยการเข้ าซื ้อหุ้น
สามัญจานวนไม่เกินร้ อยละ 19 ของหุ้นทังหมดในบริ
้
ษัทเป้าหมาย จาก Prosperity Gain Holdings Ltd. ซึ่งเป็ นบุคคล
ที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทฯ และ (2) มอบอานาจตามรายละเอียดที่คณะกรรมการบริ ษัทเสนอ (ความเห็นคณะกรรมการบริ ษัท)
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ในหนังสือเชิญประชุมทุกประการ ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสีย ตามที่ดงั กล่าวข้ างต้ น
วาระที่ 6.2 พิจารณาและอนุมัติการได้ มาซึ่งสิทธิในการเช่ าที่ดินบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทรา แบบมีเงื่อนไขบังคับก่ อน
ของบริ ษัท อมิตา เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จากัดซึ่งเป็ นบริ ษัทย่ อยของบริ ษัทฯ เพื่อประโยชน์ ในการ
สร้ างโรงงานผลิต Battery Lithium Ion และโรงงานอื่นที่เกี่ยวข้ อง จากบริ ษัท ดับเบิล้ พี แลนด์ จากัด
ซึ่งเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่ าว และเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ
หมายเหตุ : รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 6 พร้ อมกับหนังสือเชิญประชุม
ประธานฯ เชิญ นางออมสิน ศิริ ผู้อานวยการฝ่ ายสือ่ สารองค์กร รายงานต่อที่ประชุมฯ ดังนี ้
พิจารณาอนุมตั ิให้ ATT เช่ าที่ดินจาก DPL
ที่มาและความสาคัญ

บจก.อมิตา เทคโนโลยี (ประเทศไทย) (ATT) มีแผนที่จะสร้ างโรงงานผลิต Lithium Ion Battery กาลังการผลิต 1 Gwh
ต่อปี โดยมีกาหนดเริ่มส่งมอบ Lithium Battery ภายในช่วงต้ นปี 2564

LPH เสนอให้ เช่าทีด่ ินเพื่อพัฒนาโครงการ ขนาดที่ดินประมาณ 92 ไร่ จาก บจก.ดับเบิ ้ล พี แลนด์ (DPL) เนื่องจากที่ดิน
ในบริ เวณดังกล่าวตังอยู
้ ใ่ นพื ้นทีจ่ งั หวัดฉะเชิงเทรา (อยูใ่ นเขต EEC) ในทาเลที่สะดวกและเหมาะสมอย่างยิง่ สาหรับการ
ปลูกสร้ างโรงงานผลิต Lithium Ion Battery และโรงงานอื่นที่เกี่ยวข้ องกับการผลิตแบตเตอรี่ ลเิ ทียมอิออน รวมถึง
VOCs Concentration and NMP Purification Project, Electrolyte Plant, อาคารโรงอาหาร อาคาร work shop และ
ระบบสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้ อง

บริ ษัทได้ วา่ จ้ างที่ปรึกษาทางกฎหมาย Baker & Mckenzie Thailand, บริ ษัทประเมินที่ดิน (2 บริ ษัท), ที่ปรึกษาทางการ
เงินอิสระ (IFA) – บริ ษัท Finnex Advisory เพื่อศึกษารายละเอียดและออกรายงานความเห็นประกอบการพิจารณา
และดาเนินการตามขันตอนที
้
่กาหนดโดยสานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
การเข้ าลงทุนใน บจก. แลนด์ พรอสเพอริตี ้ โฮลดิง (LPH) และการได้ มาซึ่งสิทธิ การเช่ าที่ดินบริเวณ จ.ะเชิงเทรา
ของ บจก.อมิตา เทคโนโลยี (ประเทศไทย) (ATT
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โครงการของ Amita TH

รายละเอียดที่ดิน
 สถานที่: ตาบลเขาดิน อาเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
 โฉนดเลขที่: 4384, 4392, 9544,11487,11488, 30658, 33612
เนื ้อที่ดินรวม: 91 ไร่ 2 งาน 44 ตารางวา
 ผังเมือง: สีมว
่ ง (อ.1-อ.2) – ตามราชกิจจานุเบกษา วันที่ 9 ธันวาคม
2562 เรื่ องประกาศผังการใช้ ประโยชน์ที่ดิน EEC (อ.1 สาหรับการ
ประกอบกิจการที่มีมลพิษน้ อย, อ.2 เน้ นอุตสาหกรรมการผลิต)
พิจารณาอนุมตั ิให้ ATT เช่ าที่ดินจาก DPL
Valuation Reports
บริ ษัท Southeast Asia International Co., Ltd. ประเมินมูลค่าค่าเช่าทีด่ ินที่มีลกั ษณะและอยูใ่ นบริ เวณใกล้ เคียงดังนี ้

ที่ดินในนิคม ค่าเช่า 700,000 บาท ต่อไร่ ต่อปี

ที่ดินนอกนิคม ค่าเช่า 300,000 บาท ต่อไร่ ต่อปี
*หมายเหตุ – บริ ษัทประเมินเป็ นบริ ษัทที่อยูใ่ น list ของ กลต.
ข้ อตกลงที่สาคัญใน MOU

สรุ ปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
 ที่ปรึ กษาฯ มีความเห็นว่า ผู้ถือหุ้นควรอนุมต
ั กิ ารเข้ าทารายการ ที่เกี่ยวโยงกันฯ ในครัง้ นี ้
 ที่ปรึ กษาฯ ขอรับรองว่าได้ ทาหน้ าที่ศก
ึ ษา พิจารณา และวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพและได้ ให้ เหตุผล
บนพื ้นฐานของความสมเหตุสมผลและการวิเคราะห์อย่างเที่ยงธรรม โดยคานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นบริ ษัทฯ เป็ น
สาคัญ
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การออกเสียงลงคะแนน

ธุรกรรมการได้ มาซึง่ สิทธิการเช่า เข้ าข่ายเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกัน เนื่องจากผู้ให้ เช่า (DPL) เป็ นนิติบคุ คลที่มีผ้ ถู ือหุ้น
รายใหญ่ทางอ้ อมเป็ นญาติสนิทของผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ และผู้บริ หารของ EA

บริ ษัทจึงได้ ปฏิบตั ติ ามข้ อกาหนดว่าด้ วยรายการที่เกี่ยวโยงกัน

ต้ องได้ รับการอนุมตั จิ ากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นทีม่ า
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสีย
เมื่อจบการรายงาน ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่อยูใ่ นที่ประชุมซักถาม และไม่ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม
ประธานฯ ขอให้ สรุปการลงคะแนนเสียง
สรุ ปผลการออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 6.2 พิจารณาและอนุมตั ิการได้ มาซึง่ สิทธิในการเช่าที่ดินบริ เวณจังหวัดฉะเชิงเทรา แบบมีเงื่อนไขบังคับก่อนของบริ ษัท
อมิตา เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จากัดซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ เพื่อประโยชน์ในการสร้ างโรงงานผลิต Battery Lithium Ion
และโรงงานอื่นที่เกี่ยวข้ อง จากบริ ษัท ดับเบิ ้ลพี แลนด์ จากัด ซึง่ เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าว และเป็ นบุคคลที่เกี่ยว
โยงกันของบริ ษัทฯ
ในวาระนี ้มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมเพิ่มขึ ้น
3 ราย รวม
1,618,702 หุ้น
รวมผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมทังสิ
้ ้น
475 ราย รวม 3,045,907,318 หุ้น
มีผ้ ถู ือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสียไม่มีสทิ ธิออกเสียง
18 ราย รวม 1,908,784,349 หุ้น
มีผ้ ถู ือหุ้นที่
จานวน (เสียง)
คิดเป็ นร้ อยละ (%)
เห็นด้ วย
1,130,991,149
99.4608
ไม่เห็นด้ วย
6,096,000
0.5360
งดออกเสียง
35,820
0.0032
รวม
1,137,122,969
100.0000
บัตรเสีย
0
วาระนี ้ผ่าน ด้ วย คะแนนเสียง เห็นด้ วย ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
โดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสีย

มติท่ ปี ระชุมฯ ทีป่ ระชุมฯ อนุมตั ิ (1) อนุมตั ิการได้ มาซึ่งสิทธิในการเช่าที่ดินบริ เวณจังหวัดฉะเชิงเทราแบบมีเงื่อนไขบังคับก่อน
ของบริ ษัท อมิตา เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ เพื่อประโยชน์ในการสร้ างโรงงานผลิต
Battery Lithium Ion และโรงงานอื่นที่เกี่ยวข้ อง จากบริ ษัท ดับเบิ ้ลพี แลนด์ จากัด ซึ่งเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ดังกล่าว
และเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทฯ และ (2) มอบอานาจตามรายละเอียดที่คณะกรรมการบริ ษัทเสนอ (ความเห็น
คณะกรรมการบริ ษัท) ในหนังสือเชิญประชุมทุกประการ ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของ
้
ผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสีย ตามที่ดงั กล่าวข้ างต้ น
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วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกาไรสุทธิสาหรั บผลการดาเนินงานประจาปี 2562 และการจ่ ายเงินปั นผล
ประจาปี 2562
หลักการและเหตุผล
1. เนื่องจากบริ ษัทฯ มีทุนสารองตามกฎหมาย จานวนไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกาหนด ดังนัน้ จึงไม่ได้ จัดสรรสารองตาม
กฎหมายเพิ่มอีก
2. เสนอจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2562 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท (สามสิบสตางค์) โดยจ่ายจากกาไรสะสม
สาหรับกิจการที่ไม่ได้ รับส่งเสริ มการลงทุน รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 1,119 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราร้ อยละ 28.63 ของกาไรสุทธิ
นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล
บริ ษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในแต่ละปี ในอัตราไม่ต่ากว่าร้ อยละ 30 ของกาไรสุทธิหลังจากหักภาษี เงิ น
ได้ แ ละหัก เงิ น ส ารองต่ า งๆ ทุก ประเภทตามที่ ได้ ก าหนดไว้ ใ นข้ อ บัง คับ ของบริ ษั ท ฯ และตามที่ ก ฎหมายก าหนด ทัง้ นี ้
การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ โดยจะขึ ้นอยูก่ บั กระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไข และข้ อกาหนดใน
สัญญาต่างๆ ที่บริ ษัทฯ ผูกพันอยู่ รวมทังข้
้ อจากัดทางกฎหมาย ความจาเป็ น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต
ข้ อมูลพิจารณาการจ่ ายเงินปั นผล ประจาปี 2562 และเปรียบเทียบการจ่ ายเงินปั นผลของปี ที่ผ่านมา

กาหนด Record Date : 20 มีนาคม 2563 / กาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถามเพิม่ เติมและไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามเพิม่ เติม
ประธานฯ ขอให้ สรุปการลงคะแนนเสียง
สรุ ปผลการออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมตั กิ ารจัดสรรกาไรสุทธิสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2562 และการจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2562
ในวาระนี ้ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมเพิม่ ขึ ้น
รวมผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมทังสิ
้ ้น
475 ราย รวม 3,045,907,318 หุ้น
มีผ้ ถู ือหุ้นที่
จานวน (เสียง)
คิดเป็ นร้ อยละ (%)
เห็นด้ วย
2,982,154,919
97.9069
ไม่เห็นด้ วย
63,752,399
2.0931
รวม
3,045,907,318
100.0000
งดออกเสียง
0
บัตรเสีย
0


วาระนี ้ผ่าน ด้ วย คะแนนเสียง เห็นด้ วย มากกว่า 50% ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นบั งดออกเสียง)

มติท่ ีประชุ มฯ ที่ประชุมฯ อนุมัติ การจัดสรรกาไรสุทธิ สาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2562 และการจ่ายเงิ นปั นผล
ประจาปี 2562 ด้ วยเสียงที่เห็นด้ วย มากกว่ากึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นบั งดออกเสียง)
ตามที่เสนอดังกล่าวข้ างต้ น
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วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2563
ประธานฯ เชิญ หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชัย ประธานคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน รายงานต่อที่ประชุมฯ ดังนี ้
หลักเกณฑ์ และขัน้ ตอนในการพิจารณาและกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการ
 คณะกรรมการบริ ษัทได้ แต่งตังคณะกรรมการก
้
าหนดค่าตอบแทน เพื่อทาหน้ าที่กาหนดนโยบาย รูปแบบ และหลักเกณฑ์
การจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการชุดย่อย รวมทังบุ
้ คคลซึง่ คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย เพื่อเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริ ษัท รวมทังก
้ าหนดค่าตอบแทนผู้บริ หารของบริ ษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท
 คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน ยึดหลักเกณฑ์ วิธีการและการพิจารณาด้ วยความเป็ นธรรมและสมเหตุสมผล
ซึง่ พิจารณาตามผลการปฏิบตั ิงานเป็ นรายบุคคล ขอบเขตหน้ าทีค่ วามรับผิดชอบ ผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ และ
บริ ษัทย่อย และแนวปฏิบตั ิของบริ ษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลออดจนแนวปฏิบตั ิของบริ ษัทอื่นที่มีขนาดใกล้ เคียงกัน
ทังนี
้ ้ หลักเกณฑ์ กรอบการกาหนดค่าตอบแทนที่สาคัญได้ มีแนวทางการพิจารณาและดาเนินการ
ต่อจากนัน้ เลขาฯ ที่ประชุมชี ้แจงรายละเอียด กรอบการกาหนดค่าตอบแทนที่สาคัญได้ มีแนวทางการพิจารณาดังนี ้
1) ค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัท กาหนดเป็ นค่าตอบแทนรายเดือน เนื่องจากบริ ษัทฯ พิจารณาว่า คณะกรรมการบริ ษัทมี
ภาระหน้ าที่ และความรับผิดชอบต่อบริ ษัทฯ อยูต่ ลอดเวลาของการดารงตาแหน่ง
2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย กาหนดในลักษณะของเบี ้ยประชุม โดยจ่ายเฉพาะกรรมการชุดย่อยที่เข้ าร่วมประชุม
โดยประมาณเงินงบประมาณดังกล่าวจากแผนการจัดประชุมในแต่ละปี ที่คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะจะทาการ
วางแผนงานไว้ ลว่ งหน้ า เพื่อปฏิบตั ิหน้ าที่ตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
3) เงินรางวัลประจาปี หรื อโบนัสกรรมการ จะอ้ างอิงตามผลประกอบการบริ ษัทฯ ทังนี
้ ้ คณะกรรมการจะทาการประเมิน
ตนเองทังรายบุ
้
คคล และรายคณะ เพื่อวัดผลการปฏิบตั ิงานในแต่ละปี ก่อนทาการจ่ายเงินโบนัสดังกล่าว
ที่ประชุมคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริ ษัท เห็นควรเสนออัตราค่าตอบแทนสาหรับปี 2563 เท่ากับ
ปี 2562 ที่ผา่ นมา ทังนี
้ ้ มีตาแหน่งรองประธานคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการกลยุทธ์องค์กรเพิ่มเข้ ามาในปี 2563
ค่าตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2563 (ปี ที่เสนอ) เปรี ยบเทียบกับปี 2562 (ปี ที่ผา่ นมา) มีดงั นี ้
รายการ
ค่าตอบแทนรายเดือน
- ประธานคณะกรรมการบริ ษัท
- รองประธานคณะกรรมการบริ ษัท
- กรรมการบริ ษัท
 โบนัส
- ประธานคณะกรรมการบริ ษัท
- รองประธานคณะกรรมการบริ ษัท*
- กรรมการบริ ษัท
 สิทธิประโยชน์ / ผลประโยชน์ อื่นๆ
(ไม่รวมสิทธิประโยชน์ / ผลประโยชน์ที่ได้ รับตามข้ อบังคับ
ของบริ ษัทฯ)

เสนอสาหรับปี 2563

ปี 2562
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จ่าย 50,000.- บาท/เดือน
จ่าย 50,000.- บาท/เดือน
จ่าย 45,000.- บาท/เดือน
ไม่มี
จ่าย 40,000.- บาท/เดือน/คน จ่าย 40,000.- บาท/เดือน/คน
ไม่เกิน 2,000,000.- บาท/ปี
ไม่เกิน 1,750,000.- บาท/ปี
ไม่เกิน 1,500,000.- บาท/ปี
ไม่มี

ไม่เกิน 2,000,000.- บาท/ปี
ไม่มี
ไม่เกิน 1,500,000.- บาท/ปี
ไม่มี
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รายการ
เสนอสาหรับปี 2563
ค่าเบี ้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย
- คณะกรรมการบริ หาร
จ่าย 20,000.- บาท/คน/ครัง้ การประชุม
(จ่ า ยเฉพาะกรรมการที่ เ ข้ า ร่ วมประชุม
และเป็ นผู้ ที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ เงิ น เดื อ นประจ า
ในฐานะผู้บริ หารหรื อที่ปรึกษา)
- คณะกรรมการตรวจสอบ
จ่ายเฉพาะที่เข้ าร่ วมประชุม รวมทังคณะ
้
แล้ วไม่เกิน 680,000.- บาท/ปี
- คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน
จ่ายเฉพาะที่เข้ าร่ วมประชุม รวมทังคณะ
้
แล้ วไม่เกิน 170,000.- บาท/ปี
-

คณะกรรมการสรรหา

-

คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง

-

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

-

คณะกรรมการกลยุทธ์องค์กร

จ่ายเฉพาะที่เข้ าร่ วมประชุม รวมทังคณะ
้
แล้ วไม่เกิน 170,000.- บาท/ปี
จ่ายเฉพาะที่เข้ าร่ วมประชุม รวมทังคณะ
้
แล้ วไม่เกิน 750,000.- บาท/ปี
จ่ายเฉพาะที่เข้ าร่ วมประชุม รวมทังคณะ
้
แล้ วไม่เกิน 420,000.- บาท/ปี
จ่ายเฉพาะที่เข้ าร่ วมประชุม รวมทังคณะ
้
แล้ วไม่เกิน 210,000.- บาท/ปี

ปี 2562
จ่าย 20,000.- บาท/คน/ครัง้ การประชุม
(จ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้ าร่ วมประชุม
และเป็ น ผู้ที่ ไ ม่ไ ด้ รั บ เงิ น เดื อ นประจ า
ในฐานะผู้บริ หารหรื อที่ปรึกษา)
จ่ า ยเฉพาะที่ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม รวมทัง้
คณะแล้ วไม่เกิน 680,000.- บาท/ปี
จ่ า ยเฉพาะที่ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม รวมทัง้
คณะแล้ วไม่เกิน 170,000.- บาท/ปี
จ่ า ยเฉพาะที่ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม รวมทัง้
คณะแล้ วไม่เกิน 170,000.- บาท/ปี
จ่ า ยเฉพาะที่ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม รวมทัง้
คณะแล้ วไม่เกิน 750,000.- บาท/ปี
จ่ า ยเฉพาะที่ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม รวมทัง้
คณะแล้ วไม่เกิน 420,000.- บาท/ปี
ไม่มี

ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถาม
ไม่มีผ้ ใู ดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมฯ พิจารณาลงคะแนนเสียงในระเบียบวาระนี ้
สรุ ปผลการออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2563
ในวาระนี ้ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมเพิ่มขึ ้น
รวมผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมทังสิ
้ ้น
475 ราย
รวม
3,045,907,318 หุ้น
ในวาระนี ้มีผ้ ถู ือหุ้นที่ไม่มีสทิ ธิลงคะแนนเสียง
5 ราย
รวม
1,568,501,502 หุ้น
มีผ้ ถู ือหุ้นที่
จานวน (เสียง)
คิดเป็ นร้ อยละ (%)
เห็นด้ วย
1,467,894,259
99.3562
ไม่เห็นด้ วย
9,511,557
0.6438
งดออกเสียง
0
0
รวม
1,477,405,816
100.0000
บัตรเสีย
0
วาระนี ้ ผ่าน ด้ วยคะแนนเสียงเห็นด้ วยไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสี่ยงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม (ไม่รวมผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสีย)

มติท่ ปี ระชุมฯ ทีป่ ระชุมฯ อนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2563 ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมาก (เกินกว่า 2 ใน 3) ของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุม (ไม่รวมผู้มีสว่ นได้ เสียในวาระนี ้) ตามที่ดงั กล่าวข้ างต้ น
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วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตัง้ กรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้ าดารงตาแหน่ งอีกวาระ
ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมฯ ว่า เนื่องจากตนเองเป็ นกรรมการที่ครบวาระ ดังนัน้ จึง เชิญ หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชัย
ประธานคณะกรรมการสรรหา ทาหน้ าที่ประธานในที่ประชุมฯ
หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชัย ประธานคณะกรรมการสรรหา แถลงต่อที่ประชุมฯ ดังนี ้

ในปี นี ้ กรรมการที่ต้องออกจากวาระมีจานวน 4 ท่าน ดังต่อไปนี ้
1. นายสมใจนึก เองตระกูล
ประธานกรรมการบริ ษัท / กรรมการอิสระ
2. นายอมรศักดิ์ นพรัมภา
กรรมการอิสระ
3. พลตารวจเอกพัชรวาท วงษ์ สวุ รรณ
กรรมการอิสระ / กรรมการบริ หารความเสีย่ ง
4. นายชัยวัฒน์ พงศ์พิศษิ ฎ์สกุล *
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ (เป็ นกรรมการที่มีความรู้ด้านบัญชี) /
กรรมการสรรหา / กรรมการบรรษัทภิบาล / กรรมการกาหนดค่าตอบแทน
สาหรับ นายชัยวัฒน์ พงศ์พิศิษฎ์สกุล ซึง่ จะครบวาระในปี นี ้ ไม่ประสงค์จะกลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการเนื่องจากอายุมาก
ขึ ้น ส่งผลให้ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบว่างลง (นายชัยวัฒน์ พงศ์พิศิษฎ์สกุล ได้ ยื่นใบลาออกจากการดารง
ตาแหน่งกรรมการบริ ษัท โดยมีผลในวันที่ 22 เมษายน 2563)
ต่อจากนัน้ เลขาฯ ที่ประชุมฯ ได้ ชี ้แจงหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ าดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการของบริ ษัทฯ และ
ประวัติของกรรมการแต่ละท่าน ดังนี ้
 หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ าดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการของบริ ษัทฯ
1) คณะกรรมการบริ ษัท ได้ แต่งตังคณะกรรมการสรรหา
้
เพื่อทาหน้ าที่กาหนดนโยบายการสรรหากรรมการและ
ผู้บริ หารระดับสูง รวมทังสรรหาคั
้
ดเลือกและเสนอบุคคลที่ทรงคุณวุฒิ ที่มีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม และคุณสมบัติ
เหมาะสมที่สมควรได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการและ/หรื อผู้บริ หารแล้ วแต่กรณี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2) ในช่วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 15 มกราคม 2563 บริ ษัทฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด เพื่อรับการคัดเลือกเข้ าเป็ นกรรมการบริ ษัท โดยประกาศผ่านระบบ
สือ่ สารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทังนี
้ ้ เมื่อสิ ้นสุดระยะเวลาดังกล่าวไม่ปรากฏ
ว่ามีผ้ ถู ือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการคัดเลือกเป็ นกรรมการบริ ษัท
3) คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการบริ ษัท ได้ พิจารณากรรมการที่จะต้ องออกตามวาระ 3 ท่าน ได้ แก่
1. ท่านสมใจนึก เองตระกูล
ประธานกรรมการบริ ษัท / กรรมการอิสระ
2. ท่านอมรศักดิ์ นพรัมภา
กรรมการอิสระ
3. พลตารวจเอกพัชรวาท วงษ์ สวุ รรณ
กรรมการอิสระ / กรรมการบริ หารความเสีย่ ง
โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ประสบการณ์ และความรู้อนั จะก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ การดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ
แล้ ว เห็นควรเสนอแต่งตังกรรมการรายเดิ
้
มดังกล่าวข้ างต้ น กลับเข้ าดารงตาแหน่งอีกวาระหนึง่
ประธานฯ เปิ ด โอกาสให้ ผ้ ูถื อ หุ้น สอบถามไม่มี ผ้ ูใ ดสอบถาม ประธานฯ จึ ง ขอให้ ที่ ป ระชุม ฯ พิ จ ารณาลงคะแนนเสีย ง
ในระเบียบวาระนี ้
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บริษทั พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)
Energy Absolute Public Company Limited
89 อาคารเอไอเอ แคปปิ ตอล เซ็นเตอร์ ชั้น16 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุ งเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02 248 2488-92 และ 02 002 3667-9 แฟกซ์ 02-248-2493 ทะเบียนเลขที่ 0107551000061

เลขาฯที่ประชุมฯ ได้ ชี ้แจงเพิ่มเติมว่า เพื่อให้ เป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ในวาระนี ้จึงขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงคะแนนเลือกตัง้
กรรมการเป็ นรายบุคคล ในบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้ แจกไปแล้ วทังที
้ ่ เห็นด้ วย / ไม่เห็นด้ วย / งดออกเสียง บริษัทฯ จะขอเก็บ
บัตรคะแนนเสียงเลือกตังกรรมการที
้
ละท่าน
สรุ ปผลการออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 9 พิจารณาและแต่งตังกรรมการที
้
่ต้องออกตามวาระกลับเข้ าดารงตาแหน่งอีกวาระ
ในวาระนี ้ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมเพิ่มขึ ้น
รวมผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมทังสิ
้ ้น
475 ราย
รวม 3,045,907,318 หุ้น
(1) นายสมใจนึก เองตระกูล (กรรมการรายเดิม) : ประธานกรรมการบริ ษัท / กรรมการอิสระ
มีผ้ ถู ือหุ้นที่
จานวน (เสียง)
คิดเป็ นร้ อยละ (%)
เห็นด้ วย
3,025,283,722
99.3229
ไม่เห็นด้ วย
20,623,596
0.6771
รวม
3,045,907,318
100.0000
งดออกเสียง
0
บัตรเสีย
0
วาระนี ้ ผ่าน ด้ วยคะแนนเสียงเห็นด้ วยมากกว่า 50% ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับงดออกเสียง)

(2) นายอมรศักดิ์ นพรัมภา (กรรมการรายเดิม) : กรรมการอิสระ
มีผ้ ถู ือหุ้นที่
จานวน (เสียง)
เห็นด้ วย
3,035,859,318
ไม่เห็นด้ วย
10,048,000
รวม
3,045,907,318
งดออกเสียง
0
บัตรเสีย
0

คิดเป็ นร้ อยละ (%)
99.6701
0.3299
100.0000
-

วาระนี ้ ผ่าน ด้ วยคะแนนเสียงเห็นด้ วยมากกว่า 50% ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นบั งดออกเสียง)

(3) พลตารวจเอกพัชรวาท วงษ์ สวุ รรณ (กรรมการรายเดิม) : กรรมการอิสระ / กรรมการบริ หารความเสีย่ ง
มีผ้ ถู ือหุ้นที่
จานวน (เสียง)
คิดเป็ นร้ อยละ (%)
เห็นด้ วย
2,881,339,425
94.5990
ไม่เห็นด้ วย
164,506,393
5.4010
รวม
3,045,845,818
100.0000
งดออกเสียง
61,500
บัตรเสีย
0
วาระนี ้ ผ่าน ด้ วยคะแนนเสียงเห็นด้ วยมากกว่า 50% ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นบั งดออกเสียง)

มติท่ ีประชุมฯ ที่ประชุมฯ มีมติอนุมตั ิเลือกตังกรรมการ
้
3 ท่าน ที่ต้องออกตามวาระกลับเข้ าดารงตาแหน่งอีกวาระ ด้ วย
คะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นบั งดออกเสียง) ตามที่เสนอดังกล่าวข้ างต้ น
ต่อจากนัน้ หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชัย ซึ่งทาหน้ าที่ประธานในที่ประชุมฯ ในวาระที่ 9 ได้ เชิญนายสมใจนึก เองตระกูล
เข้ าทาหน้ าที่ประธานในที่ประชุมฯ ต่อไป
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วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติแต่ งตัง้ กรรมการเข้ าใหม่ แทนกรรมการที่ครบวาระและไม่ ประสงค์ กลับเข้ าดารงตาแหน่ ง
หมายเหตุ : ประวัติของกรรมการเข้ าใหม่มีรายละเอียดปรากฏตาม เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 10
นาย สมใจนึก ประธานในที่ประชุมฯ เชิญหม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชัย ประธานคณะกรรมการสรรหา ดังต่อไปนี ้
หลักการและเหตุผล
เพื่อให้ เป็ นไปตามองค์ประกอบของคณะกรรมการบริ ษัทตามหลักเกณฑ์ของสานักงาน ก.ล.ต. ซึ่งกาหนดให้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบต้ องมีสมาชิก อย่างน้ อย 3 คน (โดยต้ องเป็ นกรรมการอิสระ) และเนื่องจากนายชัยวัฒน์ พงศ์พิศิษฎ์สกุล ซึ่งเป็ น
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ (เป็ นกรรมการที่มีความรู้ ด้านบัญชี ) ซึ่งจะครบวาระในปี นี ้ และไม่ประสงค์จะกลับเข้ า
ดารงตาแหน่งกรรมการเนื่องจากอายุมากขึ ้น ส่งผลให้ กรรมการตรวจสอบของบริ ษัทว่างลง 1 ตาแหน่ง
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัทฯ ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตังกรรมการเข้
้
าใหม่
คือ นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ (“นายสมภพฯ”) เข้ าดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ (เป็ นกรรมการที่มี
ความรู้ด้านบัญชี) /กรรมการสรรหา / กรรมการบรรษัทภิบาล / กรรมการกาหนดค่าตอบแทน แทนตาแหน่งที่ว่างลง โดยผ่าน
กระบวนการกลัน่ กรองของคณะกรรมการบริ ษัทแล้ วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิ จ และเป็ นบุคคลที่มี
ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อนั จะก่อให้ เกิดประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทและผู้ถือหุ้น มีความรู้ ด้าน
บัญ ชี และมีค วามเป็ นอิ สระในการให้ ค วามเห็น และมี คุณ สมบัติต ามนิย ามกรรมการอิ สระที่ บ ริ ษั ท ก าหนดไว้ เ ท่า กับ ที่
คณะกรรมการกากับตลาดทุนกาหนดในเรื่ องของการถือหุ้น
ต่อจากนัน้ เลขาฯ แสดงประวัติของนายสมภพฯ คุณสมบัติการเป็ นกรรมการอิสระ และหลักเกณฑ์การสรรหา(ตามรายละเอียด
ปรากฏตาม เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 10)
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถาม และไม่มีผ้ ใู ดสอบถาม จึงขอให้ ที่ประชุมฯ พิจารณาลงคะแนนเสียงในระเบียบวาระนี ้
สรุ ปผลการออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 10 พิจารณาอนุมตั ิแต่งตังกรรมการเข้
้
าใหม่แทนกรรมการที่ครบวาระและไม่ประสงค์กลับเข้ าดารงตาแหน่ง
ในวาระนี ้ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมเพิ่มขึ ้น
รวมผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมทังสิ
้ ้น
475 ราย
รวม 3,045,907,318 หุ้น
นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ (กรรมการรายใหม่) : เสนอเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
(เป็ นกรรมการที่มคี วามรู้ด้านบัญชี) /กรรมการสรรหา / กรรมการบรรษัทภิบาล / กรรมการกาหนดค่าตอบแทน
มีผ้ ถู ือหุ้นที่
จานวน (เสียง)
คิดเป็ นร้ อยละ (%)
เห็นด้ วย
3,041,777,418
99.8644
ไม่เห็นด้ วย
4,129,900
0.1356
รวม
3,045,907,318
100.0000
งดออกเสียง
0
บัตรเสีย
0
วาระนี ้ ผ่าน ด้ วยคะแนนเสียงเห็นด้ วยมากกว่า 50% ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับงดออกเสียง)

มติท่ ปี ระชุมฯ ที่ประชุมฯ มีมติอนุมตั ิแต่งตัง้ นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ (กรรมการรายใหม่) : เสนอเข้ าดารงตาแหน่ง
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ (เป็ นกรรมการที่มคี วามรู้ด้านบัญชี) /กรรมการสรรหา / กรรมการบรรษัทภิบาล /
กรรมการกาหนดค่าตอบแทน ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นบั งดออกเสียง)
ตามทีเ่ สนอดังกล่าวข้ างต้ น
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วาระที่ 11 พิจารณาและอนุ มัติการแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีสาหรั บรอบระยะเวลาบัญชี ประจาปี 2563 และกาหนด
ค่ าสอบบัญชีประจาปี 2563
หมายเหตุ : รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 11 ของหนังสือเชิญประชุม
ประธานฯ เชิญพลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริ ต กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชี ้แจงรายละเอียด ดังนี ้
นโยบายการคัดเลือกผู้สอบบัญชี :
 มาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 กาหนดให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและ
กาหนดค่าสอบบัญชีทกุ ปี


หลักเกณฑ์ในการพิจารณาผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทน : ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ทาหน้ าที่พิจารณา
คัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาถึงความโปร่ งใส และหลักการกากับกิจการที่ดี รวมถึงผลการปฏิบตั ิงานของผู้สอบบัญชี
ปี ที่ ผ่านมา โดยค านึง ถึง ชื่ อเสียงความน่าเชื่ อถื อ ความสามารถในการให้ บ ริ ก ารตรวจสอบและการให้ ค ารั บ รอง
งบการเงินได้ ทนั เวลาสม่าเสมอแล้ ว คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบให้ เสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อพิจารณา
และเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น



คณะกรรมการบริ ษั ทโดยผ่านการพิจารณาและเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ ว เห็นควรเสนอให้
แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด เพื่อเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ
และบริ ษัทย่อย

เลขาฯ ที่ประชุมฯ ชี ้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี ้
• คณะกรรมการบริ ษั ท (โดยผ่า นการพิจ ารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ) เห็นควรเสนอแต่ง ตัง้ ผู้สอบบัญชี จ าก
บริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด เป็ นผู้ สอบบัญชีของบริ ษัทฯ สาหรับปี 2563 และกาหนดค่าสอบ
บัญชีรวมจานวน 2,427,600.- บาท และค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องไม่เกิน 2% ของค่าสอบบัญชีทงกลุ
ั ้ ม่ และค่าบริ การ
อื่นๆ (Non-Audit fee) ได้ แก่การตรวจ BOI ฉบับละ 50,000.-บาท
• เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมตั ิ ทังนี
้ ้ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังต่อไปนี ้เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ
นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ทะเบียนเลขที่ 4599
(เป็ นผู้สอบบัญชีบริ ษัทฯ 4 ปี ได้ แก่ ปี 2559 และ ปี 2562 ) และ /หรื อ
นายบุญเรื อง เลิศวิเศษวิทย์
ทะเบียนเลขที6่ 552และ/หรื อ
นายพงทวี รัตนะโกเศศ
ทะเบียนเลขที่ 7795
• ผู้สอบบัญชีทกุ คนดังกล่าวข้ างต้ นมีคณ
ุ สมบัติที่จะทาหน้ าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน ของบริ ษัทจด
ทะเบียน และไม่มีความสัมพันธ์ หรื อผลประโยชน์ ที่เกี่ ย วข้ องกับธุรกิ จของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยของบริ ษัท ฯ กับ
ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อเป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องหรื อญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
•

ในกรณีที่ผ้ สู อบบัญชีดงั กล่าวข้ างต้ นไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ บริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด
จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด ทาหน้ าที่ตรวจสอบบัญชี และ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดงั กล่าวได้
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กาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2563 และค่าใช้ จ่ายอื่นตามที่เกิดขึ ้นจริ งของบริษัทฯ ดังนี ้



ทังนี
้ ้ ไม่รวมค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าเอกสาร/สิง่ พิมพ์ ค่าติดต่อสือ่ สาร ค่าเดินทาง เป็ นต้ น ซึง่ เรี ยกเก็บตามจริ งไม่เกินร้ อยละ
2 ของค่าธรรมเนียมบริ การงานสอบบัญชีทงกลุ
ั ้ ม่



นอกจากนี ้ บริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด ได้ รับการคัดเลือกเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทย่อยภายใน
ประเทศ สาหรับปี 2563 จานวน 34 บริ ษัท โดยมีค่าสอบบัญชีจานวน 8,368,585.- บาท ทังนี
้ ้ไม่รวมค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ เช่น
ค่าเอกสาร/สิ่งพิมพ์ ค่าติดต่อสื่อสาร ค่าเดินทาง เป็ นต้ น ซึ่งเรี ยกเก็บตามจริ งไม่เกินร้ อยละ 2 ของค่าธรรมเนียมบริ การ
งานสอบบัญชีทงกลุ
ั ้ ม่ และค่าบริ การอื่น ๆ (Non - audit fee) ได้ แก่ การตรวจรับรอง BOI ฉบับละ 50,000.- บาท โดยไม่รวม
ของบริ ษัทย่อยและ บริ ษัทร่ วมในต่างประเทศ 10 บริ ษัท เนื่องจากผู้สอบบัญชีของบริ ษัทย่อยที่จดั ตังและจดทะเบี
้
ยนใน
ต่างประเทศมีผ้ สู อบบัญชีจากบริ ษัทสอบบัญชีอื่น คณะกรรมการบริ ษัท จะดูแลและติดตามให้ สามารถจัดทางบการเงินได้
ทันตามระยะเวลาที่กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ องกาหนด



มอบอานาจให้ ฝ่ายบริ หารเป็ นผู้แ ต่ง ตัง้ ผู้สอบบัญ ชี แ ละกาหนดค่าสอบบัญชี สาหรั บ การสอบทานงบการเงิ น และ
ตรวจสอบงบการเงินของบริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม และกิจการร่วมค้ า ที่เกิดขึ ้นระหว่างปี

ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถาม และไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถาม จึงขอให้ ที่ประชุมฯ พิจารณาลงคะแนนเสียงในระเบียบ
วาระนี ้
สรุ ปผลการออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 11 พิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชี สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจาปี 2563
ในวาระนี ้มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมเพิ่มขึ ้น
1 ราย รวม
100 หุ้น
รวมผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมทังสิ
้ ้น
476 ราย รวม 3,045,907,418 หุ้น
มีผ้ ถู ือหุ้นที่
จานวน (เสียง)
คิดเป็ นร้ อยละ (%)
เห็นด้ วย
3,045,907,418
100.0000
ไม่เห็นด้ วย
0
0.0000
รวม
3,045,907,418
100.0000
งดออกเสียง
0
บัตรเสีย
0
วาระนี ้ ผ่าน ด้ วยคะแนนเสียงเห็นด้ วยมากกว่า 50% ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นบั งดออกเสียง)

รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563

หน้ า 35/36

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

มติที่ประชุมฯ : ทีป่ ระชุมฯ อนุมตั ิแต่งตัง้ บริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ และ
บริ ษัทย่อย สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2563 โดยกาหนด ค่าสอบบัญชีสาหรับปี 2563 ตามที่เสนอข้ างต้ น และมอบอานาจ
ให้ ฝ่ายจัดการเป็ นผู้แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีสาหรับการสอบทานงบการเงินและตรวจสอบงบการเงินของ
บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม และกิจการร่วมค้ า ที่เกิดขึ ้นระหว่างปี ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน (ไม่นบั งดออกเสียง) ตามที่กล่าวข้ างต้ น
ประธานฯ แจ้ งต่อทีป่ ระชุมฯ ว่า ได้ พิจารณาวาระต่างๆ ตามระเบียบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 ครบถ้ วนแล้ ว
ในลาดับถัดไป ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามเพิ่มเติมอื่นๆ
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้เข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 ทุกท่าน และกล่าวปิ ด
ประชุม ณ เวลา 15.17 น.

ลงชื่อ____________________________ประธานที่ประชุมฯ
(นายสมใจนึก เองตระกูล)
ประธานคณะกรรมการบริษัท

ลงชื่อ ___________________________ บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวเยาวลักษณ์ พุกพิกลุ )
เลขานุการบริ ษัท
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