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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557
ของ
บริษัท พลังงานบริสุทธิ% จํากัด (มหาชน)
วัน เวลา และสถานที
ประชุมเมือวันศุกร์ ที 18 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องประชุมวิภาวดีบอลรูม โรงแรม
เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้ าว เลขที 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900
จํานวนผู้ถือหุ้นทีเข้ าร่ วมการประชุม
เมือเริมการประชุม มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมมาด้ วยตนเองและรับมอบฉันทะ รวมทั 9งสิ 9น 351 ราย รวมจํานวนหุ้นทั 9งสิ 9น
2,643,047,058 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 70.8592 ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายแล้ วทั 9งหมด 3,730,000,000 หุ้น ครบเป็ นองค์ประชุม
ตามกฎหมายและข้ อบังคับของบริษัท
กรรมการผู้เข้ าร่ วมประชุม
1. นายสมใจนึก เองตระกูล

ประธานกรรมการและประธานทีประชุมฯ

2. นายสมโภชน์ อาหุนยั

กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้ าหน้ าทีบริหาร

3. นายอมร ทรัพย์ทวีกลุ

กรรมการ, กรรมการบริหาร และประธานเจ้ าหน้ าทีด้ านบัญชีและการเงิน

4. นายสุธรรม ส่งศิริ

กรรมการและกรรมการบริหาร

5. พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต
6. นายชัยวัฒน์ พงศ์พศิ ิษฏ์สกุล

กรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการ, กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

7. หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชัย

กรรมการ, กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

8. นายบรรณรัตน์ พิชญากร

กรรมการ, กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

กรรมการทีลาประชุม
1. นายวุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย

กรรมการและกรรมการบริหาร

ผู้เกียวข้ องทีเข้ าร่ วมประชุม
1. นางสาวชวนา วิวฒ
ั น์พนชาติ

ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที( 4712 จาก บริษัท สํานักงานปี ติเสวี จํากัด
(สําหรับรอบปี บัญชี 2556 ของบริษัทฯ)
2. นายศุภศักดิG จิรเสวีนปุ ระพันธ์
บริ ษทั S.C. Law Office จํากัด
3. นางสาวเยาวลักษณ์ พุกพิกลุ
เลขานุการบริษัท (ทําหน้ าทีเลขาฯ ทีประชุม)
4. เจ้ าหน้ าที บจ. โอเจ อินเตอร์ เนชันแนล ทําหน้ าทีลงทะเบียนและนับคะแนนด้ วยระบบ bar-code
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ก่ อนเริมการประชุม
เลขาฯ ทีประชุมชี 9แจงข้ อมูลทีเกียวข้ องในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2557ดังนี 9
เมือวันที 18 มีนาคม 2557 บริษทั ฯ ได้ ประกาศผ่านระบบอิเล็คทรอนิคส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั 9ง
แจ้ งในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในระหว่างวันที 18 มีนาคม - 17 เมษายน 2557 เพือเปิ ดโอกาสแก่ผ้ ถู ือหุ้นให้ ส่งคําถามที
เกียวข้ องกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอรายชือบุคคลทีเห็นว่ามีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม เพือเข้ ารับการคัดเลือกเป็ น
กรรมการบริษัท ก่อนทีบริษัทฯ จะส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น แต่ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดเสนอชือบุคคลเพือเป็ นกรรมการ
ให้ บริษัทฯ พิจารณา
และในวันเดียวกันนี 9 บริษัทฯ ได้ เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในเว็บไซต์ของบริษทั ฯโดยประกาศผ่านระบบ
อิเล็คทรอนิคส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เพือให้ เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดีของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
ณ วันที 26 มีนาคม 2557 ซึงเป็ นวันกําหนดสิทธิผ้ ถู ือหุ้น (Record Date) เพือเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และมีสิทธิรับ
เงินปั นผลกรณีทีทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิ และ ณ วันที 27 มีนาคม 2557 ซึงเป็ นวันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอน
หุ้น เพือรวบรวมรายชือผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
มีผ้ ถู ือหุ้นทีมีสิทธิGเข้ าร่วมประชุมทั 9งสิ 9น
6,093 ราย
รวมจํานวนหุ้น 3,730,000,000 หุ้น
แบ่งเป็ นผู้ถือหุ้น - สัญชาติไทย
6,075 ราย
รวมจํานวนหุ้น 3,224,121,807 หุ้น (86.44%)
- ต่างชาติ
18 ราย
รวมจํานวนหุ้น 505,878,193 หุ้น (13.56%)
ต่อจากนั 9น เลขาฯ ประกาศ จํานวนผู้ถือหุ้นทีเข้ าร่ วมประชุมมาด้ วยตนเองและรับมอบฉันทะ (เมือเริมประชุม) รวมทั 9งสิ 9น 351 ราย
รวมจํานวนหุ้นทั 9งสิ 9น 2,643,047,058 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 70.8592 ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายแล้ วทั 9งหมด 3,730,000,000 หุ้น
ครบเป็ นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้ อบังคับของบริษัท
เลขาฯ ทีประชุมได้ แนะนํากรรมการและผู้บริหารของบริษัท ทีเข้ าร่วมประชุมในครัง9 นี 9 ดังต่อไปนี 9
1. นายสมใจนึก เองตระกูล
ประธานกรรมการและประธานทีประชุมฯ
2. นายสมโภชน์ อาหุนยั

กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้ าหน้ าทีบริหาร

3. นายอมร ทรัพย์ทวีกลุ

กรรมการ, กรรมการบริหาร และประธานเจ้ าหน้ าทีด้ านบัญชีและการเงิน

4.
5.
6.
7.
8.

กรรมการและกรรมการบริหาร
กรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการ, กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการ, กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการ, กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

นายสุธรรม ส่งศิริ
พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต
นายชัยวัฒน์ พงศ์พศิ ิษฏ์สกุล
หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชัย
นายบรรณรัตน์ พิชญากร
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เลขาฯ ทีประชุมได้ แจ้ งบุคคลทีได้ รับเชิญเข้ าร่วมประชุมดังต่อไปนี 9
1. นางสาวชวนา วิวฒ
ั น์พนชาติ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที 4712 จากบริษทั สํานักงานปี ติเสวี จํากัด
(สําหรับรอบปี บัญชี 2556 ของบริษัทฯ)
2. นายศุภศักดิG จิรเสวีนปุ ระพันธ์ บริ ษทั S.C. Law Office จํากัด
นอกจากนี 9 บริษัทฯ ได้ มอบหมายให้ บริษทั โอเจ อินเตอร์ เนชันแนล จํากัด เป็ นผู้ตรวจสอบการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นและ
ตรวจนับผลคะแนนเสียงร่วมกับเจ้ าหน้ าทีของบริษทั ฯ โดยนางสาวเยาวลักษณ์ พุกพิกลุ เลขานุการบริษัท เป็ นผู้ประกาศ
คะแนนเสียงของแต่ละวาระ
ต่อจากนั 9น เลขาฯ ทีประชุม เรี ยนเชิญ นายสมใจนึก เองตระกูล ประธานกรรมการบริ ษทั ซึงทําหน้ าทีเป็ นประธานทีประชุมฯ
(“ประธานฯ”) กล่าวขอบคุณผู้เข้ าร่วมประชุมและเปิ ดการประชุมฯ ทั 9งนี 9 ก่อนเริมพิจารณาวาระต่างๆ ประธานฯ ขอให้ เลขาฯ
ทีประชุมชี 9แจงระเบียบวาระการประชุมและการออกเสียงลงคะแนนดังนี 9
การพิจารณาวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557 จะพิจารณาเรี ยงลําดับตามวาระ คือ วาระที 1 ถึงวาระที 9
การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นมีรายละเอียดดังนี 9
1. ในการออกเสียงลงคะแนน ตามข้ อบังคับของบริษัท ข้ อที 36 กําหนดให้ การออกเสียงลงคะแนนในการประชุม
ผู้ถือหุ้น ให้ ถือว่า 1 หุ้น มี 1 เสียง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้ เสียเป็ นพิเศษในเรืองใด ผู้ถือหุ้นคนนั 9นไม่มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในเรื องนั 9น นอกจากการออกเสียงเลือกตังกรรมการ
9
2. มติของทีประชุมผู้ถือหุ้น
จะต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ถ้ าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในทีประชุมออกเสียงชี 9ขาด
3. ผู้ถือหุ้นทีประสงค์จะซักถาม หรื อต้ องการให้ กรรมการ / ผู้บริหารชี 9แจงเพิมเติม ควรแจ้ งชือ / นามสกุล และแจ้ ง
ว่าเป็ นผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเองหรื อรับมอบฉันทะ ก่อนการซักถาม โดยบริษัทฯ จะเปิ ดโอกาสให้ ซกั ถามเมือ
นําเสนอจบในแต่ละวาระ หรื อเมือพิจารณาครบทุกวาระ
4. ผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้ เสียเป็ นพิเศษในวาระใด ห้ ามมิให้ ออกเสียงในวาระนั 9น หรือบริษัทฯ อาจเชิญผู้ถือหุ้น
ดังกล่าวออกจากทีประชุมเฉพาะในวาระนั 9นๆ
ในวาระการอนุมตั ิการเลือกตั 9งกรรมการผู้ถือหุ้นสามารถ
ลงคะแนนได้ โดยไม่ถือว่ามีส่วนได้ เสียเป็ นพิเศษ
5. ในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิ ดโอกาสให้ ซกั ถามในเรื องทีเกียวข้ อง และถามว่ามีผ้ ใู ดคัดค้ านหรืองดออกเสียง
หรื อไม่
กรณีมีผ้ คู ดั ค้ านหรืองดออกเสียง:
ประธานฯ จะขอให้ ท่านทีประสงค์จะคัดค้ านหรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนทีได้ แจกให้
ณ จุดลงทะเบียน โดย กา เครืองหมาย ลงในกรอบสีเหลียมในช่องทีต้ องการ และขอให้ ท่านชูมือขึ 9น
เพือให้ พนักงานของบริ ษัทฯ เก็บบัตรเพือนับคะแนน
สําหรับผู้ทีเห็นด้ วย:
จะถือว่าได้ เห็นชอบอนุมตั ิตามวาระทีเสนอและไม่ต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน
วาระเพือทราบ (วาระที 2) จะไม่มีการลงคะแนนเสียง
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6.

ในการประชุมฯ ครัง9 นี 9 บริ ษัทฯ ใช้ Bar-code ในการนับคะแนน โดยการนับคะแนนระบบจะทําการ
เทคะแนนไปทางเห็นด้ วยทั 9งหมด และจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผู้ทีประสงค์จะลงมติ ไม่เห็น
ด้ วย และ งดออกเสียง เพือหักจากคะแนนทั 9งหมด
ในวาระเลือกตั 9งกรรมการ (วาระที 5 และวาระที 6) บริ ษทั ฯ จะทําการเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ
โดยเรี ยกเก็บบัตรเห็นด้ วย หลังจากทีเรี ยกเก็บบัตรไม่เห็นด้ วย และ งดออกเสียง ตามลําดับ
สําหรับผู้รับมอบฉันทะทีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะแล้ ว บริษทั ฯ ได้ บนั ทึกการ
ลงคะแนนในระบบเรี ยบร้ อยแล้ ว ผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุมโดยไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก
สําหรับผู้รับมอบฉันทะทีผู้ถือหุ้นไม่ได้ ระบุการออกเสียงลงคะแนนผู้รับมอบฉันทะจะต้ องออกเสียง
ลงคะแนนตามวิธีการทีแจ้ งข้ างต้ น
เมือจบการพิจารณาแต่ละวาระ ประธานฯ จะขอให้ รวบรวมคะแนนเสียง โดยเลขาฯ ทีประชุมจะแจ้ งและ
สรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
กรณีทีสามารถเสร็จสิ 9นการรวมคะแนนเสียงได้ อย่างรวดเร็ วในวาระนั 9น เลขานุการฯ จะแจ้ งและสรุปผล
การลงคะแนนเสียงของวาระนั 9นทันที
กรณีทีการรวบรวมคะแนนเสียงต้ องใช้ เวลานาน ประธานฯ จะขอให้ พิจารณาวาระถัดไป โดยเลขาฯ ทีประชุม
จะแจ้ งและสรุปผลของมติทีประชุมผู้ถือหุ้นในวาระถัดไป หรือเมือเสร็จสิ 9นการรวบรวมคะแนนเสียง
ผลคะแนนเสียงทีนับได้ จะเป็ นคะแนนเสียงทีรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทีเข้ าประชุมด้ วยตนเองและโดย
การมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะใช้ จํานวนหุ้นของผู้ถือหุ้นทีเข้ าประชุมล่าสุดในวาระนั 9นๆ
และเพือให้ เกิดความโปร่งใส บริษัทฯ ขอเชิญผู้ถือหุ้น 1 ท่าน เป็ นพยานในการนับคะแนนในแต่ละวาระ

ประธานฯ กล่าวเริมการพิจารณาวาระต่างๆ ดังนี 9
วาระที, 1 พิจารณารั บรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั ง- ที 1/2556 ซึงประชุมเมือวันที 28 มิถุนายน 2556
ประธานทีประชุมแจ้ งทีประชุมผู้ถือหุ้นว่า การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง9 ที 1/2556 ซึงจัดขึ 9นเมือวันที
28 มิถนุ ายน 2556 บริษทั ฯ ได้ จดั ส่งสําเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ ตามทีกฎหมายกําหนดแล้ ว
คณะกรรมการจึงเสนอให้ ทีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

ครัง9 ที

1/2556

รายละเอียดปรากฎตามสําเนาทีส่งเป็ นเอกสารประกอบวาระที 1 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมครัง9 นี 9 จึงเสนอให้ ที
ประชุมฯ พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง9 ที 1/2556 ดังกล่าว
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ทีประชุมซักถามและแสดงข้ อคิดเห็นเพิมเติม และไม่มีผ้ ใู ดซักถามหรือให้ ข้อคิดเห็น
เพิมเติม ประธานฯ จึงขอให้ ทีประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี 9
มติท,ปี ระชุม

ทีประชุมฯ พิจารณาแล้ ว มีมติเป็ นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง9 ที 1/2556

ซึงประชุมเมือวันที 28 มิถนุ ายน 2556 ด้ วยคะแนนเสียงดังนี 9

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจํ าปี 2557
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การลงคะแนนเสียง
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
รวมจํานวนผู้ออกเสียง

คะแนน
2,721,656,984
0
0
2,721,656,984

คิดเป็ นร้ อยละ
100.0000
0.000
0.000
100.0000

หมายเหตุ: ในวาระนี 9มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมเพิมขึ 9นอีกจํานวน 10 ราย รวมเป็ นจํานวนหุ้น 78,609,926 หุ้น รวมมีผ้ เู ข้ าร่วม
ประชุมทั 9งสิ 9น 361 ราย รวมเป็ นจํานวนหุ้น 2,721,656,984 หุ้น
วาระที 2

พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทสําหรั บปี 2556 และรายงานประจําปี 2556 ของบริษัทฯ

ในวาระนี 2 ประธานฯ เรี ยนเชิญนายสมโภชน์ อาหุนยั ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้ าหน้ าที(บริหาร
เป็ นผู้รายงานผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ และรายงานของคณะกรรมการบริษัทสําหรับปี 2556 และรายงานประจําปี 2556
ของบริษัทฯ โดยนายสมโภชน์ อาหุนยั แจ้ งต่อที(ประชุมฯ ดังนี 2
ผลการดําเนินงาน

ส่ วนงานผลิตและจําหน่ าย นํา- มันไบโอดีเซล

ส่ วนงานกลีเซอรีนบริ สุทธิ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจํ าปี 2557
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Solar Power

Wind Power

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จังหวัดลพบุรี ขนาดกําลังการผลิต 8 เมกะวัตต์
รายละเอียดโครงการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจํ าปี 2557
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โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จังหวัดนครสวรรค์ ขนาดกําลังการผลิต 90 เมกะวัตต์
รายละเอียดโครงการ

Certificate & Award
1. Certificate : “Kosher” รับรองว่ากลีเซอรี นของบริษัทฯ ผ่านการตรวจสอบทีมาของวัตถุดิบและกระบวนการผลิต
ตามมาตรฐานโคเชอร์ (Kosher) ของกลุ่มผู้ซื 9อชาวยิว สามารถนําไปใช้ ในอุตสาหกรรมอาหารได้ โดยมี
ระยะเวลาถึง 30 พฤศจิกายน 2557
2. Award : รับมอบโล่เชิดชูเกียรติโครงการ “หุ้นใหม่ ความภูมิใจของจังหวัด” หรื อ IPOP รุ่นที 1
สําหรับรายละเอียดเพิมเติม นายสมโภชน์ อาหุนยั ขอให้ อ้างอิงข้ อมูลในรายงานประจําปี ทีบริษัทฯ ได้ ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือ
หุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบซีดี-รอม
หลังจากนั 9น ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามและแสดงข้ อคิดเห็นเพิมเติมในประเด็นทีเกียวข้ อง โดยขอให้
ผู้ถือหุ้นแจ้ งชือ-นามสกุล และสถานะก่อนทีจะสอบถามหรือแสดงข้ อคิดเห็น โดยมีผ้ ซู กั ถามซึงสรุปสาระสําคัญ ดังนี 9
คุณอังคณา ณ สงขลา อาสาพิทกั ษ์ สิทธิสมาคมส่ งเสริมผู้ลงทุนไทย ซักถามดังนี 9
คุณอังคณา ชืนชมทีบริษัทฯ แสดงเจตนารมณ์เข้ าร่วมต่อต้ านการคอร์ รัปชัน และขอทราบความคืบหน้ าการ
ดําเนินงานเพือให้ ผ่านการรับรองในเรื องนี 9
ตอบข้ อซักถาม : น.ส. เยาวลักษณ์ พุกพิกลุ เลขานุการบริษัทฯ ชี 9แจงว่า ปั จจุบนั คณะกรรมการบริษัทฯ ได้
อนุมตั ินโยบายต่อต้ านการคอร์ รัปชัน (อ้ างอิงจากรายงานประจําปี 2556 หัวข้ อ ความรับผิดชอบต่อสังคม)
และบริษัทฯ อยู่ระหว่างการดําเนินการเพือให้ สามารถปฏิบตั ิตามรายละเอียดและข้ อกําหนดย่อยอืนๆ อย่าง
ครบถ้ วน
คุณอังคณา ขอข้ อมูลระยะเวลาการได้ รับเงินอุดหนุนส่วนเพิม (Adder) ของโรงไฟฟ้ าแต่ละโครงการ และมาตรการ
รองรับหลังจากหมดระยะเวลารับเงินอุดหนุน รวมทั 9งข้ อมูลของโครงการผลิตกระแสไฟฟ้ าทีซื 9อทีดินไม่ครบ
ตอบข้ อซักถาม : นายสมโภชน์ อาหุนยั กรรมการ, ประธานคณะกรรมการบริหารและประธานเจ้ าหน้ าที
บริหาร ชี 9แจงว่า โครงการโรงผลิตกระแสไฟฟ้ า จะมีค่า Adder แตกต่างกัน ทั 9งนี 9 เนืองจากช่วงระยะเวลาที
บริษทั ฯ ได้ รับใบอนุญาตแตกต่างกัน ระยะเวลาทีได้ รับ Adder แตกต่างกัน
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจํ าปี 2557
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โครงการโรงผลิตกระแสไฟฟ้ า 8 MW ทีจังหวัดลพบุรี มี Adder 8 บาท เป็ นระยะเวลา 10 ปี หลังจากนั 9น
จะไม่ได้ รับ Adder แต่ยงั คงได้ ฐานราคาค่าไฟฟ้ า ซึงมีค่า FT เข้ ามาชดเชย
ตอบคําถามทีเกียวกับโครงการผลิตกระแสไฟฟ้ าทีซื 9อทีดินไม่ครบ
สําหรับโครงการโรงผลิตกระแสไฟฟ้ า
90 MW ทีจังหวัดพิษณุโลก เนืองจากบริษัทฯ ยังไม่ได้ กําหนดชนิดของแผง Solar เพือใช้ ในโครงการนี 9 ดังนั 9น
บริ ษทั ฯ จึงต้ องการรวบรวมทีดินให้ มากทีสุด เพือให้ สามารถติดตั 9งได้ กบั แผง Solar ทุกชนิด ทั 9งนี 9 แผง Solar
ชนิด Thin Film ต้ องใช้ ทีดินมาก ซึงทีดินทีมีอยู่ปัจจุบนั เพียงพอสําหรับติดตั 9งแผงประเภท Crystalline
ประกอบกับปั จจุบนั ความได้ เปรี ยบของ Thin Film ลดน้ อยลง และเมือดูภาพรวมของ Balance of plant แล้ ว
เห็นว่า ความได้ เปรียบเชิงพาณิชย์ของแผงชนิด Thin Film ลดลง ดังนั 9น จึงมีแนวโน้ มว่า บริษทั ฯ อาจไม่ต้อง
ซื 9อทีดินให้ ครบ 100% ตามแผน
คุณวีรยุทธ นักลงทุนทั,วไป ซักถามเกียวกับโครงการโรงผลิตกระแสไฟฟ้ าพลังงานลม 126 MW กําหนดเสร็จสิ 9นในเดือน
มีนาคม 2558 โดยนายสมโภชน์ อาหุนยั เป็ นผู้ชี 9แจงและตอบข้ อซักถาม ดังต่อไปนี 9
สัญญาส่วนทีลงนามในสัญญากับ ก.ฟ.ผ. นั 9น ได้ ทราบ Adder เรี ยบร้ อยแล้ ว ทั 9งนี 9ถือว่าเสร็จสิ 9นแล้ วหรื อไม่ และ
ต้ องมีขั 9นตอนอืนๆ อีกหรือไม่
ตอบข้ อซักถาม : ปั จจุบนั บริษัทฯ ได้ รับร่างสัญญาจาก ก.ฟ.ผ. เรี ยบร้ อยแล้ ว ทั 9งนี 9 มีรายละเอียดในเชิง
เทคนิคของโครงการ ซึงบริ ษทั ฯ ต้ องการผนวกรายละเอียดดังกล่าวให้ เป็ นส่วนหนึงของสัญญา ดังนั 9น จึง
ต้ องการให้ เสร็จสิ 9นการรวบรวมรายละเอียดทางเทคนิคของโครงการตามทีกล่าวข้ างต้ น ก่อนลงนามในสัญญา
ขอทราบประมาณการรายได้ จากโครงการผลิตกระแสไฟฟ้ าจากพลังงานลม ซึงกําหนดเสร็จสิ 9นในเดือนมีนาคม
ปี 2558 คิดเป็ นสัดส่วนเทียบกับโครงการผลิตกระแสไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ตอบข้ อซักถาม : การประมาณการของรายได้ มีหลายปั จจัยทีมากระทบ ปั จจัยทีสําคัญ คือ ผู้ผลิตกังหัน
(turbine) ขนาดของกังหันทีใช้ และประเภทของกังหัน โดยประสิทธิภาพของกังหันแต่ละชนิดจะไม่เท่ากัน
ทั 9งนี 9 ปั จจุบนั บริษัทฯ อยู่ระหว่างการกําหนดรายละเอียด (Details Design) ก่อนออกแบบก่อสร้ าง และอยู่
ระหว่างการประเมินค่าพลังงานลมของกังหันแต่ละชนิด ซึงจะให้ ค่า yield ทีแตกต่างกัน ทั 9งนี 9 ข้ อมูลดังกล่าว
ยังไม่แน่นอน จึงขอให้ ข้อมูลเมือมีความชัดเจน
โครงการโรงผลิตกระแสไฟฟ้ าพลังงานลม มีการจัดหาเงินโดยใช้ Joint Venture หรื อ ใช้ เงินกู้
ตอบข้ อซักถาม : บริษทั ฯ คาดว่าเงินทุนทีได้ จาก IPO จะเพียงพอต่อการลงทุน ประกอบกับปั จจุบนั ธนาคาร
พาณิชย์ได้ ให้ การสนับสนุนแก่บริษัทฯ เป็ นอย่างดี อย่างไรก็ตาม ตามทีบริษัทฯ ได้ เปิ ดเผยในหนังสือชี 9ชวน
ณ เริมโครงการ บริษัทฯ มีพนั ธมิตรทีร่วมลงทุนโครงการลม ซึงบริ ษัทฯ จะต้ องแบ่งส่วนกําไร ตามทีกําหนดไว้
ทั 9งนี 9 บริษัทฯ ไม่มีนโยบายลงทุนในรูป Joint Venture เพิมเติม
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กรณีโครงการโรงผลิตกระแสไฟฟ้ าพลังงานลม เสร็จไม่ทนั ตามกําหนด โครงการดังกล่าว จะเลือนออกไปนานแค่ไหน
ตอบข้ อซักถาม : บริษทั ฯ มันใจว่าจะเสร็จสิ 9นภายในปี หน้ า แต่จะเสร็จสิ 9นในเดือนมีนาคม หรื อไม่ขึ 9นอยู่กบั
การกําหนดรายละเอียดหลักๆ ซึงหากไม่สามารถเสร็จสิ 9นการกําหนดรายละเอียดหลักๆ เพือประกอบเป็ นส่วน
หนึงของสัญญาได้ ทนั ก็มีแนวโน้ มว่าโครงการอาจจะเลือนออกไป แต่ไม่เกินปี 2558
นายอภินันท์ ตันติวัตนะ ผู้ถือหุ้นรายย่ อย สอบถาม โดยนายสมโภชน์ อาหุนยั เป็ นผู้ชี 9แจงและตอบข้ อซักถาม ดังต่อไปนี 9
เทคโนโลยีของ Solar cell มีอะไรบ้ าง
ตอบข้ อซักถาม : ในโครงการโรงผลิตกระแสไฟฟ้ า โครงการแรกของบริษัท คือโครงการ 8 MV ทีลพบุรี บริษัทฯ
ได้ นําเทคโนโลยีทีมีอยู่ในตลาดมาทดลองใช้ และเก็บสถิติ
สําหรับโครงการโรงผลิตกระแสไฟฟ้ าที 2 – 90 MV ทีนครสวรรค์ ใช้ แผง Solar แบบ Polycrystalline ซึงมี
ประสิทธิภาพในการแปลงกระแสไฟฟ้ าประมาณ 15.5% (แผง Solar สามารถแปลงเป็ นกระแสไฟฟ้ าได้ แม้ วา่
จะมี พลังงานตกลงทีแผง Solar เพียงประมาณ 15.5%) ซึงแผง Solar ปั จจุบนั จะมีประสิทธิภาพมากขึ 9น ดังนั 9น
ประสิทธิภาพของแผง Solar สําหรับโครงการทีนครสวรรค์ คาดว่าจะใกล้ เคียง 16%
อายุของแผง Solar นานเท่าไร
ตอบข้ อซักถาม : โดยทัวไปแผง Solar จะมีอายุมากกว่า 25 ปี แต่จะมีความเสือมสภาพ ซึงผู้ผลิตได้ ประกัน
คุณภาพของแผง Solar เช่น ในช่วง 10 ปี แรก แผง Solar จะต้ องมีประสิทธิภาพเหลืออยู่ไม่ตํากว่า 90% และ
ในปี ที 25 แผง Solar จะต้ องมีประสิทธิภาพเหลือไม่ตํากว่า 85% ของ capacity วันแรก หมายความว่า ปี ที 26
แผง Solar ยังคงใช้ ได้ อยู่ ดังนั 9น ในปั จจุบนั จึงยังไม่สามารถตอบได้ ว่า แผง Solar จะทํางานได้ นานเท่าไหร่
ทั 9งนี 9 ขึ 9นอยู่กบั การบํารุงรักษาเป็ นหลัก
ขอทราบรายได้ ตลอดอายุสญ
ั ญา
ตอบข้ อซักถาม : ขอให้ อ้างอิงประมาณการเปิ ดเผยในหนังสือชี 9ชวนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุน IPO ซึงได้
ทําประมาณการอย่างระมัดระวัง (Conservative) ว่าโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกําลังการ
ผลิต 90 MW จะมีรายได้ ประมาณ 1,500 ล้ านบาทต่อปี สําหรับเรื อง Profit Margin ตามทีได้ เปิ ดเผยใน
หนังสือชี 9ชวนนั 9น ต้ นทุนการดําเนินการทีเกิดขึ 9นจริงจะเท่ากับหรื อน้ อยกว่าทีได้ เปิ ดเผยไว้ ดังนั 9น Margin ควร
จะสูงกว่าทีเปิ ดเผยในหนังสือชี 9ชวนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุน IPO
สัดส่วน เงินลงทุนเทียบกับ Revenue Profit
ตอบข้ อซักถาม : อัตราการขายกระแสไฟฟ้ านั 9น ก.ฟ.ผ. จะประกาศราคาค่าไฟฟ้ าซึงเป็ นฐานบวก ค่า FT เป็ น
รายเดือนโดย บริษทั ฯ จะนําตัวเลขดังกล่าวมาคํานวณจํานวนหน่วยกระแสไฟฟ้ าทีผลิตได้ ทั 9งนี 9 ต้ องคํานึงถึง
เวลาทีขายไฟฟ้ าทีเป็ นช่วง “on peak” หรื อ “off peak” โดยจะนําค่าเหล่านี 9มารวมกัน เพือให้ ได้ ราคาขาย
กระแสไฟฟ้ าแต่ละเดือน

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจํ าปี 2557

หน้ า9/26

บริษัท พลังงานบริสุทธิ จํากัด (มหาชน)
Energy Absolute Public Company Limited
888อาคารไอทาวเวอร์ ชัน15ถนนวิภาวดีรังสิ ต แขวงจตุจกั ร เขตจตุจักร กรุ งเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-554-9238-42 แฟกซ์ 02-554-9243 ทะเบียนเลขที/ 0107551000061

ผู้ถือหุ้นรายย่ อย 1 ท่ านมาประชุมด้ วยตนเอง สอบถามข้ อมูลเพิมเติม โดยนายสมโภชน์ อาหุนยั เป็ นผู้ชี 9แจงและตอบข้ อ
ซักถาม ดังต่อไปนี 9
Solar Farm เมือเสร็จสิ 9น สัดส่วนรายได้ ในปี 2557 ของผลิตภัณฑ์เป็ นเท่าไหร่
ตอบข้ อซักถาม : เมือโครงการ Solar Farm เสร็จสิ 9น 1 โครงการ บริษัทฯ จะมีรายได้ เพิมขึ 9น 1,500 ล้ านบาท
ทั 9งนี 9 หากไม่มีปัจจัยอืนใดมากระทบ รายได้ ของ Solar Farm จะมากกว่า ส่วนของไบโอดีเซล
เนืองจากผลกําไรจาก ไบโอดีเซล ไม่มีความเสถียร เพราะต้ องพึงพาตลาด บริษัทฯ มีมาตรการอย่างไรทีจะทําให้ มี
ความเสถียร และขอทราบแนวโน้ มการเติบโตในปี 2557
ตอบข้ อซักถาม : เนืองจากปั จจุบนั
รัฐบาลมีแนวโน้ มส่งเสริมการผสมนํ 9ามันไบโอดีเซลในนํ 9ามันมากขึ 9น
ซึงหมายความว่า บริษทั ฯ จะได้ ยอดขายมากขึ 9น (ผสมจาก 5% เป็ น 7% จะมีสว่ นเพิม 40%) ทั 9งนี 9 บริษัทฯ ได้
ปรับปรุงและขยายกําลังการผลิตไว้ ดังนั 9น คาดว่า บริษัทฯ จะได้ ประโยชน์จากแนวโน้ มดังกล่าวมากพอสมควร
ดังนั 9น การคํานวณสัดส่วนรายได้ จึงต้ องพิจารณาจากปั จจัยของปริมาณการใช้ ไบโอดีเซลทีเพิมขึ 9น ประกอบ
กับราคาไบโอดีเซลทีแปรผันตามราคาปาล์ม ซึงแนวโน้ มของรายได้ จากไบโอดีเซล และจาก Solar Farm น่าจะ
สูงขึ 9นเรื อยๆ
หลังจากโครงการ Solar Farm เสร็จสิ 9นแล้ ว บริษทั ฯ มีโครงการใหม่ในอนาคตเพิมเติมหรื อไม่
ตอบข้ อซักถาม : ปั จจุบนั บริษัทฯ ต้ องการดําเนินโครงการทีมีอยู่ปัจจุบนั ให้ ดีทีสุด สําหรับโครงการใหม่ตอ่ จาก
นี 9 อยู่ระหว่างขั 9นตอนการศึกษาโครงการใหม่ๆ ทั 9งนี 9 หากมีความชัดเจนมากขึ 9น บริษทั ฯ จะเปิ ดเผยให้ ผ้ ถู ือหุ้น
และนักลงทุนได้ ทราบเป็ นทัวกัน
โครงการทีเกิดภายหลัง จะทําให้ Profit Margin เพิมขึ 9น หรื อลดลงอย่างไร
ตอบข้ อซักถาม : โครงการโรงผลิตกระแสไฟฟ้ าจากพลังงานงานแสงอาทิตย์ มีต้นทุน และ Foreign Exchange
ทีแตกต่างกัน สําหรับโครงการโรงผลิตกระแสไฟฟ้ าจากพลังงานลม ปั จจุบนั บริษัทฯ อยู่ระหว่างการเลือกชนิด
ของกังหัน Turbine โดยในภาพรวม จะเห็นว่า โครงการผลิตกระแสไฟฟ้ าจากพลังงานลมจะให้ Profit Margin
ทีตํากว่าโครงการผลิตกระแสไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ อย่างไรก็ตาม คาดว่า โครงการผลิตกระแสไฟฟ้ าจาก
พลังงานลมจะให้ Profit Margin ในระดับทีน่าสนใจมากเช่นกัน
นายวิโรจน์ ผู้ ูถือหุ้นรายย่ อย สอบถามข้ อมูลเพิมเติม โดยนายสมโภชน์ อาหุนยั เป็ นผู้ชี 9แจงและตอบข้ อซักถาม ดังต่อไปนี 9
ค่า FT ขึ 9นลงมีผลต่อการขายไฟฟ้ าของบริษัทฯ หรื อไม่
ตอบข้ อซักถาม : ค่า FT มีผลกระทบโดยตรงต่อราคาขายไฟฟ้ า เนืองจากราคาขายไฟฟ้ าประกอบด้ วย
1. ค่าไฟฟ้ าฐาน 2. ค่า FT และ 3. Adder ดังนั 9น หากค่า FT ลดลง ราคาขายไฟฟ้ าจะลดลงเช่นกัน ทั 9งนี 9
หากพิจารณาภาพรวมของต้ นทุนการผลิตกระแสไฟฟ้ าของประเทศ จะเห็นว่าค่า FT มีแนวโน้ มสูงขึ 9นมากกว่า
จะลดลง
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กรรมสิทธิG ในทีดินโครงการต่างๆ เป็ นของบริษัทฯ หรื อไม่
ตอบข้ อซักถาม : โดยแยกโครงการเป็ นดังนี 9
1. โครงการโรงผลิตกระแสไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ ทีดินเป็ นของบริษัทฯ
2. โครงการโรงผลิตกระแสไฟฟ้ าพลังงานลม บริษัทฯ เช่าทีดินระยะยาวกับเจ้ าของทีดิน เนืองจากทีดิน
ทีจะต้ องใช้ ในโครงการ มีเป็ นเส้ นทางยาว 50-60 กิโลเมตร ซึงในทางปฏิบตั ิการซื 9อทีดินทําได้ ยากและ
ต้ องใช้ เงินทุนมาก ดังนั 9น บริษัทฯ จึงใช้ กลยุทธ์แบ่งผลประโยชน์ ให้ แก่เจ้ าของทีดินทีอนุญาตให้ บริษัทฯ
ติดตั 9งกังหัน
เมือไม่มีผ้ ใู ดซักถามหรื อให้ ข้อคิดเห็นเพิมเติม จึงถือว่า ทีประชุมฯ รับทราบผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ
และรายงานของคณะกรรมการบริษัทสําหรับปี 2556 รวมทั 9งรายงานประจําปี 2556 ของบริษัทฯ แล้ ว
ประธานฯ จึงขอให้ ทีประชุมพิจารณาวาระต่อไป
หมายเหตุ: ในวาระนี 9มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมเพิมขึ 9นจํานวน 35 ราย รวมจํานวนหุ้น 11,142,616 หุ้น รวมมีจํานวนผู้ถือหุ้น
เข้ าร่วมประชุมทั 9งสิ 9น 396 ราย รวมเป็ นจํานวนหุ้น 2,732,799,600 หุ้น
วาระที, 3 พิจารณาและอนุมัตงิ บการเงินของบริ ษัทสําหรั บรอบปี บัญชีสนิ L สุดวันที 31 ธันวาคม 2556
ในวาระนี 9 ประธานฯ เชิญ นายอมร ทรัพย์ทวีกลุ กรรมการ และประธานเจ้ าหน้ าทีด้ านบัญชีและการเงิน
รายงานผลการดําเนินงาน งบการเงินและตัวเลขทีสําคัญทางการเงินของงบการเงินสําหรับรอบปี บัญชี สิ 9นสุดวันที 31
ธันวาคม 2556 ดังนี 9
รายงานของผู้สอบบัญชี
ผู้สอบบัญชีเสนอรายงานแบบไม่ มีเงื,อนไข แต่ มีวรรคเน้ นข้ อมูลหรื อเหตุการณ์
ความเห็น : เห็นว่า งบการเงินข้ างต้ นนี 9แสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท พลังงานบริสุทธิG จํากัด (มหาชน) และ
บริ ษทั ย่อย และของเฉพาะบริ ษัท พลังงานบริสทุ ธิG จํากัด (มหาชน) ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 และผลการ
ดําเนินงานรวมและเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการ สําหรับปี สิ 9นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้ อง
ตามทีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ข้ อมูลหรือเหตุการณ์ ท, ีเน้ น : มีข้อสังเกตตามหมายเหตุข้อ 3 และ ข้ อ 4 เกียวกับการเปลียนแปลงนโยบายการ
บัญชีเนืองจากการนํามาตรฐานการบัญชีใหม่มาถือปฏิบตั ิ โดยมิได้ แสดงความเห็นอย่างมีเงือนไขต่อกรณีนี 9แต่
อย่างใด
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งบแสดงฐานการเงิน

สินทรั พย์ รวม

หนีสL ินรวม

สินทรั พย์รวม
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งบกําไรขาดทุน

งบกระแสเงินสด

ทั 9งนี 9 รายละเอียดอืนๆ สามารถอ้ างอิงได้ จากรายงานประจําปี ของบริษัทฯ ทีได้ จดั ส่งไปให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นแล้ วในรูปแบบ
ของ CD-Rom
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจํ าปี 2557

หน้ า13/26

บริษัท พลังงานบริสุทธิ จํากัด (มหาชน)
Energy Absolute Public Company Limited
888อาคารไอทาวเวอร์ ชัน15ถนนวิภาวดีรังสิ ต แขวงจตุจกั ร เขตจตุจักร กรุ งเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-554-9238-42 แฟกซ์ 02-554-9243 ทะเบียนเลขที/ 0107551000061

ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ทีประชุมซักถามและแสดงข้ อคิดเห็นเพิมเติม และไม่มีผ้ ใู ดซักถามหรือให้ ข้อคิดเห็น
เพิมเติม ประธานฯ จึงขอให้ ทีประชุมพิจารณาลงมติในระเบียบวาระนี 9
มติท,ปี ระชุม

ทีประชุมฯ

พิจารณาแล้ วมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั งิ บการเงินของบริษทั สําหรับรอบปี บัญชีสิ 9นสุดวันที

31 ธันวาคม 2556 ด้ วยคะแนนเสียงดังนี 9
การลงคะแนนเสียง
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
รวมจํานวนผู้ออกเสียง

คะแนน
2,732,799,700
0
0
2,732,799,700

คิดเป็ นร้ อยละ
100.0000
0.0000
0.0000
100.0000

หมายเหตุ: ในวาระนี 9มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมเพิมขึ 9นเป็ นจํานวน 1 ราย รวมเป็ นจํานวนหุ้น 100 หุ้น รวมมีผ้ ูเข้ าร่วมประชุม
ทั 9งสิ 9น 397 ราย รวมเป็ นจํานวนหุ้น 2,732,799,700 หุ้น
วาระที, 4 พิจารณาและอนุมัตกิ ารจัดสรรกําไรสุทธิสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2556 และการจ่ ายเงินปั นผล
ประจําปี 2556
ในวาระนี 9 ประธานฯ เชิญ นายอมร ทรัพย์ทวีกุล ประธานเจ้ าหน้ าทีด้ านบัญชีและการเงิน เป็ นผู้ชี 9แจงและ
รายงาน ต่อทีประชุมผู้ถือหุ้น โดยนายอมร ทรัพย์ทวีกุล แถลงต่อทีประชุม ดังนี 9
เนืองจากปั จจุบนั บริษทั ฯ มีทนุ สํารองตามกฎหมายจํานวน 17.70 ล้ านบาท จึงเหลือทุนสํารอง
ตามกฎหมายอีกจํานวน 19.60 ล้ านบาท เพือให้ เต็มตามทีกฎหมายกําหนด
นอกจากนี 9 ทีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ พจิ ารณาการจัดสรรกําไรสุทธิสําหรับผลการดําเนินงาน
ประจําปี 2556 และการจ่ายเงินปั นผล ประจําปี 2556 ซึงมีมติเป็ นเอกฉันท์ให้ เสนอการจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมายเพิมอีก
จํานวน 19.60 ล้ านบาท และจัดสรรเป็ นเงินปั นผลประจําปี 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.020 บาท (สองสตางค์) ต่อหุ้น รวมเป็ น
เงิน 74.60 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 40.67 ของกําไรสุทธิ หลังหักสํารองตามกฎหมายของงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั 9งนี 9 เงิน
ปั นผลดังกล่าว จ่ายจากกําไรสุทธิสําหรับปี สิ 9นสุดวันที 31 ธันวาคม 2556 ในส่วนของกิจการทีได้ รับการส่งเสริมการลงทุน
รายละเอียดการจ่ายเงินปั นผลเปรี ยบเทียบกับปี ทีผ่านมามีดงั ต่อไปนี 9
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สําหรับรายละเอียดการกําหนดวันให้ สิทธิG และวันจ่ายเงินปั นผลมีดงั ต่อไปนี 9

ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ทีประชุมซักถามและแสดงข้ อคิดเห็นเพิมเติม
ให้ ข้อคิดเห็นเพิมเติม ประธานฯ จึงขอให้ ทีประชุมพิจารณาลงมติในระเบียบวาระนี 9

และไม่มีผ้ ใู ดซักถามหรือ

มติท,ปี ระชุม
ทีประชุมได้ พิจารณาแล้ วมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการจัดสรรกําไรสุทธิสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2556
และการจ่ายเงินปั นผล ประจําปี 2556 ตามทีเสนอข้ างต้ น ด้ วยคะแนนเสียงดังนี 9
การลงคะแนนเสียง
คะแนน
คิดเป็ นร้ อยละ
เห็นด้ วย
2,732,821,200
100.0000
ไม่เห็นด้ วย
0
0.0000
งดออกเสียง
0
0.0000
รวมจํานวนผู้ออกเสียง
2,732,821,200
100.0000
หมายเหตุ: ในวาระนี 9มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมเพิมขึ 9นเป็ นจํานวน 2 ราย รวมเป็ นจํานวนหุ้น 21,500 หุ้น รวมมีผ้ ูเข้ าร่วมประชุม
ทั 9งสิ 9น 399 ราย รวมเป็ นจํานวนหุ้น 2,732,821,200 หุ้น
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วาระที, 5 พิจารณาและอนุมัตเิ ลือกตังL กรรมการที,ต้องออกตามวาระกลับเข้ าดํารงตําแหน่ งอีกวาระ
ในวาระนี 9 เพือให้ เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี เนืองจากประธานฯ และกรรมการทีจะต้ องออก
ตามวาระเป็ นผู้มีส่วนได้ เสีย ดังนั 9น จึงเชิญ นายอมร ทรัพย์ทวีกลุ ทําหน้ าทีประธานในทีประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี 9 เพือให้ เกิด
ความโปร่งใสในการพิจารณาเลือกตั 9งกรรมการ
นายอมร ทรัพย์ทวีกลุ ประธานฯ ในทีประชุมฯ ขอให้ เลขาฯ ทีประชุม ชี 9แจงรายละเอียดทีเกียวข้ อง โดยมี
เนื 9อหาดังต่อไปนี 9
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ทีเกียวข้ อง และข้ อบังคับบริษัทข้ อที 18 กําหนดให้ กรรมการ
จํานวนหนึงในสาม (1/3) ของจํานวนกรรมการในขณะนั 9นต้ องออกจากตําแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ
กรรมการทีครบวาระในปี นี 9มีจํานวน 3 คน ได้ แก่
1. นายสมใจนึก เองตระกูล ประธานกรรมการบริษัท
2. นายสมโภชน์ อาหุนยั กรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้ าหน้ าทีบริหาร
3. พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต กรรมการบริษทั , ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
ทั 9งนี 9 ประวัติของกรรมการทั 9ง 3 คน ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระที 5 ทีได้ จัดส่งให้ ผ้ ูถือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญ
ประชุม
และตามทีบริษัทฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอชือบุคคลทีมีคณ
ุ สมบัตติ ามทีกําหนด เพือเสนอเข้ ารับการเลือกตัง9
เป็ นกรรมการบริษัทนั 9น ปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใด เสนอชือบุคคลเพือเข้ ารับการเลือกตั 9งเป็ นกรรมการดังกล่าว
นอกจากนี 9 ในทีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง9 ที 2/2557 ได้ พจิ ารณาเห็นว่า กรรมการทั 9ง 3 คน เป็ นผู้มีความรู้
ความสามารถ และมีประสบการณ์ รวมทั 9งได้ ปฏิบตั ิหน้ าทีของตนด้ วยดีเสมอมา จึงมีมติเป็ นเอกฉันท์ เห็นชอบเสนอ
ชือกรรมการทีออกตามวาระทั 9ง 3 คน เพือให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั 9งกรรมการทีต้ องออกตามวาระกลับ
เข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึงและเพือให้ เป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาลทีดี ในวาระนี 9 ประธานฯ จึงขอให้ ผ้ ู
ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเลือกตั 9งกรรมการเป็ นรายบุคคลในบัตรลงคะแนนเสียงทั 9งที เห็นด้ วย / ไม่เห็นด้ วย / งดออกเสียง
รายละเอียดและประวัติของกรรมการทั 9ง 3 คน มีดงั ต่อไปนี 9
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1. นายสมใจนึก เองตระกูล
สัญชาติ

ไทย

อายุ

69 ปี

ตําแหน่ งปั จจุบัน

ประธานกรรมการบริ ษัท

สัดส่ วนการถือหุ้นในบริ ษัท (%)

ไม่มี

ความสัมพันธ์ ทางครอบครั ว ระหว่ างผู้บริหาร

ไม่มี

คุณวุฒกิ ารศึกษาสูงสุด
ปริญญารัฐประศาสนศาสตร์ ดษุ ฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิBมหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปริญญาตรี นิติศาสตร์บณ
ั ฑิตมหาวิทยาลัยศรี ปทุม
เศรษฐศาสตร์ บณ
ั ฑิต UPSALA COLLEGE NEW JERSEY U.S.A.
ปริญญาบัตรหลักสูตรการป้ องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที( 35
วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร The Role of Chairman Program รุ่นที( 9/2549
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยหลักสูตร Directors Accreditation Program รุ่นที( 98/2555
ประสบการณ์ ทาํ งานช่ วงระยะเวลา 5 ปี
2551 - ปั จจุบัน
2538 - ปั จจุบัน

บมจ.พลังงานบริ สุทธิ

ธุรกิจผลิตและจําหน่ายไบโอดีเซลและธุรกิจผลิตและจําหน่าย

- ประธานกรรมการบริ ษัท

กระแสไฟฟ้ าจากพลังงานทดแทน
ธุรกิจให้ บริการรับประกันวินาศภัย
(Non-Life Insurance) เป็ นหลัก

บมจ.ทิพยประกันภัย
- ประธานกรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการบริหาร
- ประธานกรรมการอิสระ

2547 - ปั จจุบัน

บมจ.เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ธุรกิจโรงภาพยนตร์ และธุรกิจโบว์ลิ(งและคาราโอเกะธุรกิจ

2551 - ปั จจุบัน

- ประธานกรรมการบริษัท /
บมจ.เวชธานี

ศูนย์การค้ า
ธุรกิจโรงพยาบาล

- ประธานกรรมการบริ ษัท
การดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอืน
การดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษัทอืน

: 2 บริ ษทั
: 4 บริ ษทั

การดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษัทย่ อยของบริ ษัทฯ

: ไม่มี

วันทีได้ รับแต่ งตัง- เป็ นกรรมการ / จํานวนปี ทีดํารงตําแหน่ ง
: 12 มีนาคม 2551 / 6 ปี 1 เดือน
จํกรรมการ
านวนครัง- เข้ าประชุม / การประชุมทัง- หมด : คณะกรรมการบริษัท 5 / 7 ครัง-
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2. นายสมโภชน์ อาหุนัย
สัญชาติ

ไทย

อายุ

46 ปี

ตําแหน่ งปั จจุบัน

กรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้ าหน้ าที(บริหาร

สัดส่ วนการถือหุ้นในบริ ษัท (%)

41.17% (ถือโดย : นายสมโภชน์ 40.47 % และคู่สมรส 0.70 %)

ความสัมพันธ์ ทางครอบครั วระหว่ างผู้บริหาร

เป็ นพี(ชายของน.ส. สุภาภรณ์ อาหุนยั (ผู้อํานวยการฝ่ ายการเงิน)
เป็ นคู่สมรสของนางบลังก้ า ซูหลานหวาง
(ผู้อํานวยการฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาระบบ)

คุณวุฒกิ ารศึกษาสูงสุด

ปริญญาโทMBA, University of Pittsburgh, USA
ปริญญาตรี วศิ วกรรมศาสตร์ จฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยหลักสูตร Director
Accreditation Program รุ่นที( 60/2549

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ประสบการณ์ ทาํ งานช่ วงระยะเวลา 5 ปี
2551 – ปั จจุบัน
บมจ.พลังงานบริ สุทธิ
- กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร
2552 – ปั จจุบัน
- ประธานเจ้ าหน้ าที(บริหาร
2555 – ปั จจุบัน
- ประธานเจ้ าหน้ าที(บริหารด้ านการตลาด
(รักษาการ)
2554 - พ.ย. 2556
- ผู้อํานวยการฝ่ ายโรงงาน
2552 – ปั จจุบัน

บจก.วะตะแบก วินด์
- กรรมการบริษัท

ธุรกิจผลิตและจําหน่ายไบโอดีเซล และ
ธุรกิจผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้ า
จากพลังงานทดแทน

ธุรกิจผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้ าจาก
พลังงานลม

การดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอืน
การดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษัทอืน

: ไม่มี
: 1 บริษทั

การดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษัทย่ อยของบริ ษัทฯ

: 7 บริษทั

: 4 มีนาคม 2552 / 5 ปี 1 เดือน
จํานวนครัง- เข้ าประชุม / การประชุมทัง- หมด : คณะกรรมการบริษัท 6 / 7 ครังคณะกรรมการบริหาร 9 / 11 ครังวันทีได้ รับแต่ งตัง- เป็ นกรรมการ / จํานวนปี ทีดํารงตําแหน่ งกรรมการ
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3. พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต
สัญชาติ
อายุ

ไทย
63 ปี

ตําแหน่ งปั จจุบัน

กรรมการบริษัท,
ประธานกรรมการตรวจสอบ (ตั 9งแต่วนั ที 11 มีนาคม 2557)
กรรมการอิสระ

สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
ไม่มี
ความสัมพันธ์ ทางครอบครั วระหว่ างผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒกิ ารศึกษาสูงสุด
วิศวกรรมศาสตร์ มหาบัณฑิตจากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย
ปริญญาตรี วศศิ ลวกรรมศาสตร์
ั (รัฑิฐตศาสตร์
(เกียรติ) มหาวิ
นิยมอัทนยาลั
ดับสอง)
าลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปศาสตร์บณ
ั ฑิบตณ
ยรามคํจุาฬแหง
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบริหารทัวไป) มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึง) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยหลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที 67/2550
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยหลักสูตร Audit Committee Program รุ่นที 22/2551
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยหลักสูตร Monitoring of the Quality of Financial Reporting รุ่นที 16/2555
ประสบการณ์ ทาํ งานช่ วงระยะเวลา 5 ปี
2555 - ปั จจุบัน
บมจ.พลังงานบริ สุทธิ%
- กรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการอิสระ
2550 - ปั จจุบัน
บมจ. ไฮโดรเท็ค
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการอิสระ
2549 - ปั จจุบัน
สํานักงานปลัด กระทรวงกลาโหม
- ข้ าราชการบํานาญ
การดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื,น
การดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษัทอื,น
การดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษัทย่ อยของบริ ษัทฯ

ธุรกิจผลิตและจําหน่ายไบโอดีเซลและธุรกิจผลิตและจําหน่าย
กระแสไฟฟ้ าจากพลังงานทดแทน

งานออกแบบ ก่อสร้ าง จัดหา ติดตั 9งและการทดลอง เดินระบบ
สําหรับระบบผลิตนํ 9าประปา ระบบบําบัดนํ 9าเสีย
หน่วยงานราชการ

: 1 บริษทั
: ไม่มี
: ไม่มี
วันที,ได้ รับแต่ งตังL เป็ นกรรมการ / จํานวนปี ที,ดาํ รงตําแหน่ งกรรมการ : 7 สิงหาคม 2555 / 1 ปี 8 เดือน
จํานวนครั งL เข้ าประชุม / การประชุมทังL หมด : คณะกรรมการบริษัท
7 / 7 ครั งL
คณะกรรมการตรวจสอบ 9 / 9 ครั งL

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจํ าปี 2557

หน้ า19/26

บริษัท พลังงานบริสุทธิ จํากัด (มหาชน)
Energy Absolute Public Company Limited
888อาคารไอทาวเวอร์ ชัน15ถนนวิภาวดีรังสิ ต แขวงจตุจกั ร เขตจตุจักร กรุ งเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-554-9238-42 แฟกซ์ 02-554-9243 ทะเบียนเลขที/ 0107551000061

นอกจากนี 9 นายอมร ทรัพย์ทวีกลุ ประธานฯ ทีประชุมในวาระนี 9 ได้ กล่าวถึงผลงานต่างๆ ของกรรมการทั 9ง 3 คน
ทีต้ องออกตามวาระ ดังนี 9
1) นายสมใจนึก เองตระกูล ประธานกรรมการบริษัท : เป็ นผู้ทีผลักดันให้ บริษัทฯ เติบโตและเข้ าสู่ธุรกิจการผลิต
กระแสไฟฟ้ าเช่นปั จจุบนั เป็ นผู้มีวิสยั ทัศน์ ทีกว้ างไกล มีสายสัมพันธ์ทางธุรกิจทีดีทั 9งในประเทศ และต่างประเทศ
ซึงอํานวยคุณประโยชน์ต่อบริษทั ฯ เป็ นอย่างมาก และผลักดันให้ บริษัทเติบโตอย่างยังยืน
2) นายสมโภชน์ อาหุนยั กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้ าหน้ าทีบริหาร : เป็ นผู้ผลักดันให้ ธุรกิจ
ไบโอดีเซลของบริษัทฯ เติบโตขึ 9นมาก จนเป็ นผู้ผลิตและจําหน่ายไบโอดีเซลทีมีส่วนแบ่งทางการตลาดในลําดับต้ น
ของประเทศ
รวมทั 9งเป็ นผู้ทีมีส่วนสําคัญทีผลักดันจนทําให้ ธรุ กิจผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้ าพลังงานทดแทนของ
บริ ษทั ฯ ประสบผลสําเร็จ เช่นทุกวันนี 9
3) พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต กรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ : เป็ นผู้ผลักดัน ริเริมให้
บริษทั ฯ มีกระบวนการตรวจสอบทีดี มีหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
เมือไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามข้ อมูลเพิมเติม ประธานฯ ทีประชุม จึงขอให้ ทีประชุมฯ พิจารณาลงมติ โดยขอให้ เลือกตั 9ง
กรรมการเป็ นรายบุคคลในบัตรลงคะแนนทีได้ แจกให้ ไป
มติท,ปี ระชุม
ทีประชุมฯ พิจารณาแล้ ว มีมติด้วยเสียงข้ างมาก อนุมตั ิเลือกตั 9งกรรมการทีต้ องออกตามวาระกลับเข้ า
ดํารงตําแหน่งอีกวาระ ทั 9ง 3 คน ด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี 9
1) นายสมใจนึก เองตระกูล : ประธานกรรมการบริษัท
การลงคะแนนเสียง
คะแนน
คิดเป็ นร้ อยละ
เห็นด้ วย
2,742,403,800
99.9458
ไม่เห็นด้ วย
879,400
0.0320
งดออกเสียง
608,000
0.0222
รวมจํานวนผู้ออกเสียง
2,743,891,200
100.0000
2) นายสมโภชน์ อาหุนยั : กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้ าหน้ าทีบริหาร
การลงคะแนนเสียง
คะแนน
คิดเป็ นร้ อยละ
เห็นด้ วย
2,743,044,200
99.9691
ไม่เห็นด้ วย
0
0.0000
งดออกเสียง
847,000
0.0309
รวมจํานวนผู้ออกเสียง
2,743,891,200
100.0000
3) พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต: กรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
การลงคะแนนเสียง
คะแนน
คิดเป็ นร้ อยละ
เห็นด้ วย
2,743,007,200
99.9678
ไม่เห็นด้ วย
19,000
0.0007
งดออกเสียง
865,000
0.0315
รวมจํานวนผู้ออกเสียง
2,743,891,200
100.0000
หมายเหตุ: ในวาระนี 9ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมเพิมขึ 9น รวมมีผ้ ูเข้ าร่วมประชุมทั 9งสิ 9น 403 ราย รวมเป็ นจํานวนหุ้น
2,743,891,200 หุ้น
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจํ าปี 2557
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วาระที, 6 พิจารณาและอนุมัตเิ ลือกตังL กรรมการอิสระเข้ าใหม่ 1 คน เพิ,มเป็ นกรรมการในคณะกรรมการบริษัท
ประธานฯ ขอให้ เลขาฯ ทีประชุม ชี 9แจงรายละเอียดของวาระดังต่อไปนี 9
ตามข้ อบังคับของบริษัทฯ ข้ อ 16 กําหนดให้ บริษัทต้ องมีกรรมการคณะหนึงเพือดําเนินกิจการของบริษัทฯ
ประกอบด้ วยกรรมการอย่างน้ อยห้ า (5) คนแต่ไม่เกินสิบห้ า (15) คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึงหนึงของจํานวนกรรมการ
ทั 9งหมด ต้ องมีถินทีอยู่ในราชอาณาจักรไทย
ปั จจุบนั กรรมการบริษัทมีจํานวนทั 9งสิ 9น 9 ท่าน ซึงยังไม่เกินจํานวนสูงสุดตามข้ อบังคับของบริษัท
และสําหรับกรรมการอิสระนั 9น จะต้ องมีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ าม รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบวาระที 6 ทีได้ จดั ส่งไปพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมฯ
อย่างไรก็ดี ตามทีบริษัทฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นเสนอบุคคลทีมีคณ
ุ สมบัติตามทีกําหนด เพือเสนอชือเข้ ารับ
การเลือกตั 9งเป็ นกรรมการบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผ้ ูถือหุ้นรายใด เสนอบุคคลอืนเพือเข้ ารับการเลือกตั 9งเป็ นกรรมการดังกล่าว
ในวาระนี 9 ประธานฯ แถลงต่อทีประชุมว่า ในทีประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง9 ที 2/2557 ได้ พจิ ารณาถึงความ
เหมาะสม รวมทั 9งความรู้ ประสบการณ์ของบุคคลทีจะเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการเพือเป็ นคุณประโยชน์ต่อบริษัทฯ แล้ วเห็นว่า
พลตํารวจเอกพัชรวาท วงษ์สุวรรณ เป็ นผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ทํางานในหน่วยงานราชการระดับสูง
ซึงจะส่งเสริมและทําประโยชน์ต่อบริ ษัทฯ
ตรงตามวัตถุประสงค์ทีวางไว้
ดังนั 9น
คณะกรรมการบริ ษทั จึงมีมติ
เป็ นเอกฉันท์ เสนอชือพลตํารวจเอกพัชรวาท วงษ์สุวรรณ เพือให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั 9งเป็ นกรรมการอิสระใน
คณะกรรมการบริษทั
ทั 9งนี 9 ประวัติของ พลตํารวจเอกพัชรวาท วงษ์สวุ รรณ ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระที 6 ทีได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้น
พร้ อมหนังสือเชิญประชุมนั 9น มีดงั ต่อไปนี 9
พลตํารวจเอกพัชรวาท วงษ์ สุวรรณ
สัญชาติ
ไทย
อายุ
66 ปี
เสนอเพือเลือกตัง- เป็ น
กรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริ ษัท (%)
3,053,000 หุ้น (0.082 %) ณ วันที( 11 มีนาคม 2557
ความสัมพันธ์ ทางครอบครั วระหว่ างผู้บริหาร
ไม่มี
คุณวุฒกิ ารศึกษาสูงสุด
ปริญญาโทศิลปศาสตร์ มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาตรี โรงเรี ยนนายร้ อยตํารวจ
โรงเรี ยนเตรี ยมทหาร
มัธยมศึกษาโรงเรี ยนเซนต์คาเบรี ยล
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ไม่มี
ประสบการณ์ ทาํ งานช่ วงระยะเวลา 5 ปี
2551
ผู้บญ
ั ชาการตํารวจแห่งชาติ
บริษทั ซีพีออลล์ จํากัด (มหาชน) - กรรมการอิสระ
19 ก.พ. 2556 - ปั จจุบัน
ประเภทธุรกิจ : ดําเนินธุรกิจร้ านสะดวกซื 2อภายใต้ เครื( องหมายการค้ า7-Eleven และให้ สิทธิ
แก่ผ้ คู ้ าปลีกรายอื(น ในการดําเนินธุรกิจในประเทศไทย และลงทุน ในธุรกิจสนับสนุนธุรกิจร้ านค้ า
สะดวก รวมถึงการลงทุนในธุรกิจศูนย์จําหน่ายสินค้ าแบบชําระเงินสดและบริการตนเองภายใต้ ชื(อ
"แม็คโคร"
การดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอืน : 1 บริษทั
การดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษัทอืน
: ไม่มี
การดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษัทย่ อยของบริ ษัทฯ : ไม่มี
คุณสมบัตติ ามคํานิยามกรรมการอิสระของบริ ษัทฯ
: ครบถ้ วน
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจํ าปี 2557
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ในวาระนี 9 ไม่มีผ้ ูถือหุ้นซักถามข้ อมูลเพิมเติม ประธานฯ ทีประชุม จึงขอให้ ทีประชุมฯ พิจารณาลงมติ ในวาระนี 9
มติท,ปี ระชุม
ทีประชุมฯ พิจารณาแล้ ว มีมติด้วยเสียงข้ างมาก อนุมตั ิเลือกตั 9ง พลตํารวจเอกพัชรวาท วงษ์ สวุ รรณ
เป็ นกรรมการอิสระเข้ าใหม่ 1 คน เพิมในคณะกรรมการบริษทั โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี 9
การลงคะแนนเสียง
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
รวมจํานวนผู้ออกเสียง

คะแนน
2,742,862,100
63,400
968,800
2,743,894,300

คิดเป็ นร้ อยละ
99.9624
0.0023
0.0353
100.0000

หมายเหตุ: ในวาระนี 9มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมเพิมขึ 9นเป็ นจํานวน 2 ราย รวมเป็ นจํานวนหุ้น 3,100 หุ้น รวมมีผ้ ูเข้ าร่วมประชุม
ทั 9งสิ 9น 405 ราย รวมเป็ นจํานวนหุ้น 2,743,894,300 หุ้น
วาระที, 7 พิจารณาและอนุมัตกิ ําหนดค่ าตอบแทนกรรมการสําหรั บปี 2557
ประธานฯ เชิญนายสมโภชน์ อาหุนยั กรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้ าหน้ าทีบริหาร ชี 9แจง
ต่อทีประชุม ดังต่อไปนี 9
เนืองจากในปี 2556 บริษัทฯ ได้ เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ประกอบกับธุรกิจการดําเนินงาน
ของบริษัทฯ เติบโตขึ 9นอย่างต่อเนือง ส่งผลทําให้ คณะกรรมการบริษัทมีภาระความรับผิดชอบสูงมากขึ 9น ทั 9งนี 9 บริษัทฯ มี
หลักเกณฑ์การพิจารณา โดยคํานึงถึงระดับและองค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการ ซึงจะต้ องมีความเหมาะสมและ
เพียงพอทีจะจูงใจและรักษากรรมการทีมีคณ
ุ ภาพ มีความรู้และความเข้ าใจธุรกิจของบริษัท ให้ อยู่กบั บริษัทฯในระยะ
ยาว
ในการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการนั 9น ทีประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้ ใช้ ความระมัดระวังและกลันกรอง อย่าง
รอบคอบ ตามหลักเกณฑ์ทีกล่าวข้ างต้ น โดยเปรี ยบเทียบกับธุรกิจประเภทเดียวกับบริษทั เพือกําหนดค่าตอบแทนที
เหมาะสม ดังนั 9น ทีประชุมคณะกรรมการบริษัท จึงเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
ดังนี 9
คณะ

ปี 2557 (ปี ทีเสนอ)
ค่ าตอบแทนรายเดือน

ประธานกรรมการบริ ษัท
กรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ

จํานวนเงิน 50,000.- บาท/เดือน
ไม่เกิน 1,500,000 บาท/ปี
จํานวนเงิน 40,000.-บาท/คน/เดือน
ไม่เกิน 1,000,000 บาท/คน/ปี
เบี 2ยประชุม: จ่ายเฉพาะที(เข้ าประชุม รวมทังคณะไม่
2
เกิน 600,000 บาท/ปี

กรรมการบริ หาร

เบี 2ยประชุม : 10,000 บาท/คน /ครัง2 การประชุม
(จ่ายเฉพาะที(เข้ าประชุมและที(ไม่ได้ รับเงินเดือนประจําในฐานะผู้บริ หารหรื อที(ปรึกษา)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจํ าปี 2557
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เปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการปี 2556 ดังนี 2
ปี 2556
คณะ
ประธานกรรมการบริ ษัท
กรรมการบริษัท
ประธานกรรมการตรวจสอบ

เบีย- ประชุม
35,000 บาท/ครัง2 การประชุม
30,000 บาท/คน/ครัง2 การประชุม
35,000 บาท/ครัง2 การประชุม

กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหาร

30,000 บาท/คน/ครัง2 การประชุม
10,000 บาท/คน/ครัง2 การประชุม
(จ่ายเฉพาะที(เข้ าประชุมและที(ไม่ได้ รับเงินเดือนประจําในฐานะผู้บริหารหรื อที(ปรึกษา)
ไม่เกิน 5,000,000 บาท/ปี

ค่ าทีปรึกษาและค่ าใช้ จ่ายอืนๆ

มติท,ปี ระชุม
ทีประชุมฯ พิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2557 ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
2 ใน 3 ของคะแนนเสียงทั 9งหมดของผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามทีเสนอ ดังนี 9
คณะ
ประธานกรรมการบริ ษัท
กรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหาร

ปี 2557 (ปี ที,เสนอ)
ค่ าตอบแทนรายเดือน
โบนัส (ปี /คน)
จํานวนเงิน 50,000.- บาท/เดือน
ไม่เกิน 1,500,000 บาท/ปี
จํานวนเงิน 40,000.-บาท/คน/เดือน
ไม่เกิน 1,000,000 บาท/คน/ปี
เบี 9ยประชุม: จ่ายเฉพาะทีเข้ าประชุม รวมทั 9งคณะไม่เกิน 600,000 บาท/ปี
เบี 9ยประชุม : 10,000 บาท/คน /ครัง9 การประชุม
(จ่ายเฉพาะทีเข้ าประชุมและทีไม่ได้ รับเงินเดือนประจําในฐานะผู้บริหารหรื อทีปรึกษา)

โดยรายละเอียดการลงคะแนนเสียงมีดงั ต่อไปนี 9
การลงคะแนนเสียง
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
รวมจํานวนผู้ออกเสียง

คะแนน
2,714,001,815
29,869,485
23,000
2,743,894,300

คิดเป็ นร้ อยละ
98.9106
1.0886
0.0008
100.0000

หมายเหตุ: ในวาระนี 9ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมเพิมขึ 9น รวมมีผ้ ูเข้ าร่วมประชุมทั 9งสิ 9น 405 ราย รวมเป็ นจํานวนหุ้น
2,743,894,300 หุ้น

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจํ าปี 2557
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วาระที, 8 พิจารณาและอนุมัตจิ ่ ายเงินโบนัสกรรมการบริษัทประจําปี 2556
ในวาระนี 9 ประธานฯ เชิญนายสมโภชน์ อาหุนยั กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้ าหน้ าทีบริหาร
ชี 9แจงรายงานต่อทีประชุมฯ ดังนี 9
เนืองจากในปี ทีผ่านมาคณะกรรมการบริษัทได้ ปฏิบตั ิหน้ าทีอย่างดียิง ส่งผลให้ ผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ
เติบโตอย่างต่อเนือง
การพิจารณาโบนัสกรรมการสําหรับปี 2556 ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ได้ ร่วมกันพิจารณาโบนัสกรรมการ
สําหรับปี 2556 โดยพิจารณาจากผลการปฎิบตั ิงานของคณะกรรมการบริษัททีผ่านมาและเปรียบเทียบอ้ างอิง
กับธุรกิจอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันหรื อใกล้ เคียงกับบริษัทฯ แล้ ว เห็นควรเสนอให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมตั ิเงินโบนัสแก่กรรมการบริษัทสําหรับปี 2556 ดังนี 9
- ประธานกรรมการบริษัท จํานวนเงิน 750,000.- บาท
จํานวนเงิน 500,000.- บาท/คน
- กรรมการบริษัท
จึงเสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นเพือพิจารณาอนุมตั ิจ่ายเงินโบนัสกรรมการบริษัทประจําปี 2556 ตามแจ้ งดังกล่าว
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามข้ อมูลเพิมเติม
นายสุพจน์ เอือL ชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้นรายย่ อย ซักถามเพิมเติม โดยนายสมโภชน์ อาหุนยั เป็ นผู้ชี 9แจง
สอบถามถึงสาเหตุทีเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิเงินโบนัสของกรรมการบริษัทสําหรับปี 2556 ในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจําปี 2557
ตอบข้ อซักถาม : เนืองจากในปี 2556 บริ ษทั ฯ ไม่มีวาระขออนุมตั ิเงินโบนัสของกรรมการ ดังนั 9น ในปี 2557 จึงเสนอ
ต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นเพือพิจารณาอนุมตั ิ
นายสุพจน์ เอื 9อชัยเลิศกุล กล่าวขอบคุณ และเห็นว่าบริษัทฯ ได้ ทําตามขั 9นตอนถูกต้ อง นอกจากนี 9 ได้ เสนอแนะให้
บริ ษทั ฯ จัดทําข้ อมูลรายงานค่าตอบแทนกรรมการทีได้ จ่ายจริง เปรี ยบเทียบกับวงเงินค่าตอบแทนรวมทีผู้ถือหุ้นอนุมตั ิ
รวมทั 9ง รายงานจํานวนครัง9 การเข้ าร่วมประชุมของกรรมการ
ตอบข้ อซักถาม : ค่าตอบแทนกรรมการทีจ่ายจริงในปี 2556 มีจํานวนทีน้ อยกว่าค่าตอบแทนกรรมการทีผู้ถือหุ้น
อนุมตั ิ
ประธานฯ กล่าวขอบคุณคําเสนอแนะ โดยบริษัทฯ จะนําข้ อเสนอแนะดังกล่าวไปปรับใช้ ในปี ถัดไป และเมือไม่มี
ผู้ถือหุ้นซักถามเพิมเติม ประธานฯ จึง ขอให้ ทีประชุมฯ พิจารณาลงมติในวาระนี 9
มติท,ปี ระชุม
ทีประชุมฯ พิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิจ่ายเงินโบนัสกรรมการบริษัทประจําปี 2556 ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่า 2 ใน 3 ของคะแนนเสียงทั 9งหมดของผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามทีเสนอดังนี 9
- ประธานกรรมการบริษัท จํานวนเงิน 750,000.- บาท
- กรรมการบริษัท
จํานวนเงิน 500,000.- บาท/คน
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โดยรายละเอียดการลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี 9
การลงคะแนนเสียง
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
รวมจํานวนผู้ออกเสียง

คะแนน
2,713,948,315
29,927,985
18,000
2,743,894,300

คิดเป็ นร้ อยละ
98.9086
1.0907
0.0007
100.0000

หมายเหตุ: ในวาระนี 9ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมเพิมขึ 9น รวมมีผ้ ูเข้ าร่วมประชุมทั 9งสิ 9น 405 ราย รวมเป็ นจํานวนหุ้น
2,743,894,300 หุ้น
วาระที, 9 พิจารณาและอนุมัตกิ ารแต่ งตังL ผู้สอบบัญชีสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี 2557
และกําหนดค่ าสอบบัญชีประจําปี 2557
ในวาระนี 9 ประธานฯ ทีประชุม เชิญประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ พลอากาศเอก
ชัยนันท์ ธรรมสุจริต ชี 9แจงรายละเอียด ดังนี 9
มาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 กําหนดให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั 9งผู้สอบบัญชีและ
กําหนดค่าสอบบัญชีทกุ ปี
นอกจากนี 9 ตามประกาศ ก.ล.ต. ที กจ. 39/2548 (ฉบับที 20) กําหนดให้ บริษทั จดทะเบียน จัดให้ มีการหมุนเวียนผู้สอบ
บัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบตั ิหน้ าทีสอบทานหรื อตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัทมาแล้ ว
5 รอบปี บัญชีติดต่อกัน ทั 9งนี 9 บริ ษัทสามารถแต่งตั 9งผู้สอบบัญชีรายใหม่ทีสังกัดสํานักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชี
รายเดิมก็ได้
คณะกรรมการบริษทั ฯ โดยผ่านการพิจารณาและเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบได้ พจิ ารณาแล้ ว เห็นควรให้ เปลียน
บริ ษทั ผู้สอบบัญชี และแต่งตั 9งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริ ษทั เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จํากัด เพือเป็ นผู้สอบบัญชี
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยกําหนดค่าสอบบัญชีรวม 1,900,000.-บาท และค่าใช้ จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้ องไม่เกิน 10%
ของค่าสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังต่อไปนี 9เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
- นางสาวมะลิวรรณ พาหุวฒ
ั นกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที 4701 และ/หรื อ
- นายมานิตย์ วรกิจจาภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที 7326
ทั 9งนี 9 ผู้สอบบัญชีดงั กล่าวข้ างต้ นทุกท่านไม่มีความสัมพันธ์ หรื อผลประโยชน์ทีเกียวข้ องกับธุรกิจของบริษัทฯ และบริ ษทั
ย่อยของบริษัทฯ กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อเป็ นผู้ทีเกียวข้ องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
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ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ทีประชุมซักถามและแสดงข้ อคิดเห็นเพิมเติม และไม่มีผ้ ใู ดซักถามหรือให้ ข้อคิดเห็น
เพิมเติม ประธานฯ จึงขอให้ ทีประชุมพิจารณาลงมติในระเบียบวาระนี 9
นายสุพจน์ เอือL ชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง สอบถามถึงสาเหตุทีเปลียนบริษัทผู้สอบบัญชี
ในการนี 9 พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต ชี 9แจงต่อทีประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ได้ พจิ ารณาอย่างรอบครอบ โดยคํานึงถึงความโปร่งใสและหลักบรรษัทภิบาล เนืองด้ วย บริษทั สํานักงาน ปี ติเสวี
จํากัด ได้ ปฏิบตั ิหน้ าทีเป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทติดต่อกันเป็ นเวลา 5 รอบปี บัญชี ประกอบกับบริษัทฯ ได้ พิจารณาถึง
ระยะเวลาการทํางาน และปั จจัยอืนๆ รอบด้ าน
และเมือไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามเพิมเติม ประธานฯ จึง ขอให้ ทีประชุมฯ พิจารณาลงมติในวาระนี 9
มติท,ปี ระชุม
ทีประชุมฯ พิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิแต่งตั 9งผู้สอบบัญชีสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี 2557 และ
กําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2557 ด้ วยเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามทีเสนอ ดังนี 9
การลงคะแนนเสียง
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
รวมจํานวนผู้ออกเสียง

คะแนน
2,743,876,300
18,000
0
2,743,894,300

คิดเป็ นร้ อยละ
99.9993
0.0007
0.0000
100.0000

หลังจากเสร็จสิ 9นการพิจารณาวาระที 9 ประธานฯ แถลงต่อทีประชุมฯ ว่าได้ พิจารณาวาระต่างๆ ตามระเบียบ
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557 ครบถ้ วนแล้ ว และได้ เชิญผู้ถือหุ้นทีสนใจเข้ าเยียมชมโครงการต่างๆ ของบริษทั
ขอให้ ลงทะเบียนทีเลขานุการบริ ษัทฯ โดยบริษัทฯ จะแจ้ งวันเวลา และโครงการ ทีจะเข้ าเยียมชมต่อไป
และไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามเพิมเติมประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้เข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557 ทุกท่าน
และกล่าวปิ ดประชุม ณ เวลา 16.15 น.

ลงชื(อ-นายสมใจนึก เองตระกูล-ประธานที(ประชุม
(นายสมใจนึก เองตระกูล)

ลงชือ-นางสาวเยาวลักษณ์ พุกพิกลุ -บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวเยาวลักษณ์ พุกพิกลุ )
เลขานุการบริษัท
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