


 
 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จำกัด (มหาชน) 

(“บริษัทฯ”) มีความห่วงใยต่อสุขภาพของ ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ ทุกท่านท่ีเข้าร่วมประชุม จึงขอแจ้งแนวทางการเข้าร่วมประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันศุกร์ท่ี 22 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น  
เพ่ือเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ ท่านผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ ให้สามารถเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และออกเสียง
ลงคะแนนในระบบ E-Voting (E-AGM) ได้ตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์กำหนดไว้ รายละเอียดการเข้า
ร่วมประชุมแบบ E-AGM ปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 9 

ท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ สามารถศึกษาคู่มือการใช้งานแอปพลิเคชั่น IR Plus AGM สำหรับการประชุมได้จาก 

 คู่มือการใช้งาน Mobile Application IR Plus AGM: โดยการสแกน QR Code ด้านล่าง 

 

 วิดีโอแนะนำการลงทะเบียนและการใช้งาน IR Plus AGM: สามารถรับชมวีดีโอได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ท่ี 
https://www.energyabsolute.co.th/agm_manual.asp 

บริษัทฯ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นอย่างสูง 
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หน้า 1 

ท่ี EA : CS-AGM/2565 
วันท่ี 21 มีนาคม 2565 

เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จำกัด (มหาชน) 

สิ่งท่ีแนบมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565, รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 
พร้อมงบการเงินแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2564 ในรูปแบบ QR Code พร้อม
กับหนังสือเชิญประชุม (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 1, 2 และ 3) 

2. รายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นกู้ (ใหม่) ในวงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท (ประกอบการพิจารณา
ระเบียบวาระท่ี 5) 

3. ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระและถูกเสนอชื่อเพื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง และนิยามกรรมการอิสระ 
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 8) 

4. รายละเอียดของผู้สอบบัญชีท่ีได้รับการเสนอชื่อแต่งต้ังสำหรับปี 2565 (ประกอบการพจิารณาระเบียบวาระท่ี 9) 
5. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
6. ข้อปฏิบัติและขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 
7. ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทฯ สำหรับเป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 
8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค. (สิ่งท่ีแนบมาด้วย 8.1, 8.2, 8.3 ตามลำดับ) 
9. ข้อกำหนดสำหรับการเข้าร่วมประชุม แบบ E-AGM และคู่มือการใช้งาน Mobile Application IR Plus AGM /  

วีดีโอแนะนำการลงทะเบียนและการใช้งาน (ข้อมูลถูกบันทึกในรูป QR Code) 

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 
2565 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยวิธีการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เท่านั้น เพ่ือพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ซ่ึงประชุมเม่ือวันท่ี 28 มกราคม 2565 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : 
 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ของบริษัทฯ ได้ถูกจัดขึ้นในวันที่ 28 มกราคม 2565 โดยบริษัทฯ ได้บันทึกและจัดทำ

รายงานการประชุมดังกล่าวส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด  
และสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2565 ได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.energyabsolute.co.th) แล้ว 
และปรากฏในรูปแบบ QR Code ซ่ึงแนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเป็น เอกสารประกอบระเบียบวาระท่ี 1 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : 
 เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2565 
การลงมติ : 
 วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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หน้า 2 

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท และรายงานประจำปี 2564 ของบริษัทฯ 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : 
 สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา รายละเอียดผลการ

ดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ปรากฏในรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งมาในรูปแบบ QR Code 
ซ่ึงแนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเป็น เอกสารประกอบระเบียบวาระท่ี 2 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : 
 เห็นควรเสนอให้ที ่ประชุมผู ้ถือหุ ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทสำหรับปี 2564 และรายงานประจำปี 2564  

(แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบระเบียบวาระท่ี 2 
การลงมติ : 
 วาระนี้เป็นวาระเพ่ือทราบ ดังนั้น จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี 
รับอนุญาตแล้ว 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : 
 มาตรา 112 และ 113 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้คณะกรรมการ

บริษัทฯ ต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู ้ถือหุ้น 
ในการประชุมสามัญประจำปี เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

 คณะกรรมการบริษัท (โดยการเสนอและสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ) ได้อนุมัติให้เสนองบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) 
และบัญชีกำไรขาดทุน ที่ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบแล้ว สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และผู้สอบบัญชี 
รับอนุญาตได้แสดงความเห็นไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีอย่างไม่มีเงื ่อนไข รายละเอียดของงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน)  
และบัญชีกำไรขาดทุน ที่ตรวจสอบแล้ว สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ปรากฏในรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 
One Report) ส่งมาในรูปแบบ QR Code ซ่ึงแนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเป็น เอกสารประกอบระเบียบวาระท่ี 3 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : 
 เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการ

ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) โดยมี
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบระเบียบวาระท่ี 3 

การลงมติ : 
 วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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หน้า 3 

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติยกเลิกการออกหุ้นกู้วงเงิน 20,000 ล้านบาท ซ่ึงได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2564 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : 
 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 ได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 

20,000 ล้านบาท เพ่ือการลงทุนในโครงการต่างๆ และเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ 

 เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้ดำเนินการออกหุ้นกู้ในปี 2564 ท้ังจำนวนครบตามที่ได้รับอนุมัติจากท่ีประชมุสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 
 คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ในการยื่นคำขอออกหุ้นกู้  

โดยกำหนดต้องย่ืนคำขอภายใน 1 ปี นับจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ 
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: 
 เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติยกเลิกการออกหุ้นกู้ท้ังจำนวนในวงเงิน 20,000 ล้านบาท ซ่ึงได้รับการอนุมัติจาก

ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เม่ือวันท่ี 23 เมษายน 2564 
การลงมติ: 
 วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ (ใหม่) วงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : 
 เนื่องจากปี 2565 บริษัทฯ วางแผนงานในการลงทุน Projects ต่างๆ อาทิเช่น โครงการพัฒนา Battery Factory, โรงไฟฟ้า

พลังงานขยะ, การขยาย Charging Station, การพัฒนาโครงการ EV, E-Ferry, E-Bus, E-Truck, เขื ่อนในต่างประเทศ และ 
Projects อ่ืนๆ ท่ีอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ รวมถึงโอกาสการลงทุนในต่างประเทศ 

 บริษัทฯ ได้ขออนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2565 เม่ือวันท่ี 28 มกราคม 2565 ในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวน
ไม่เกิน 900 ล้านยูโร หรือสกุลอ่ืนเทียบเท่า เพ่ือสนับสนุนโครงการดังกล่าวข้างต้น  

 เนื่องจาก Government Bond Yield Curve ที่ลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งได้ผ่านช่วงจุดต่ำสุดมาแล้ว ทำให้มีความ
เป็นไปได้ท่ีจะสูงข้ึนในปีนี้ โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากภาวะเงินเฟ้อท่ีสูงข้ึน 

 เพ่ือเปน็การเพิ่มสภาพคล่องและเป็นการสนับสนุนการบริหารกระแสเงินสดของบริษัทฯ 
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : 
 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาการออกหุ้นกู้แล้วเห็นว่า เป็นแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อการสนับสนุนการดำเนินงานของ

กลุ่มบริษัท และเพื่อเตรียมความพร้อมเป็นเงินลงทุนของโครงการต่างๆ ซึ่งจะช่วยสร้างผลตอบแทนให้กับบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นต่อไป 
ดังนั้น จึงเห็นควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ตามรายละเอียดที่ได้แนบมาพร้อมกับ
หนังสือเชิญประชุมเป็น เอกสารประกอบระเบียบวาระท่ี 5 

การลงมติ:  
 วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน  
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วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : 
 บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่ได้

กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยขึ้นอยู่กับ 
งบกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื ่อนไข และข้อกำหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริษัทฯ ผูกพันอยู่ รวมทั้งข้อจำกัดทางกฎหมาย  
ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต 

 ตารางดังต่อไปนี้แสดงข้อมูลเปรียบเทียบกำไรสุทธิและอัตราการจ่ายเงินปันผลของปีท่ีผ่านมา 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล 
จากงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ปี 2564 
(ปีท่ีเสนอ) 

ป ี2563 ปี 2562 

1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)  2,670.99 3,357.86 3,908.38
2. กำไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐาน (บาท:หุ้น) 0.72 0.90 1.05
3. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลท่ีจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)  41.89 33.32 28.63
4. เงินปันผลจ่ายประจำปีต่อหุ้น (บาท:หุ้นสามัญ)  0.30 0.30 0.30
5. จำนวนเงินปันผลที่จ่ายเป็นเงิน (ล้านบาท)  1,119.00 1,119.00 1,119.00

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : 
 เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ ดังนี้ 

(1) บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าท่ีกฎหมายกำหนดแล้ว จึงไม่ต้องสำรองตามกฎหมายดังกล่าวเพิ่มอีก 
(2) บริษัทฯ อยู่ในช่วงการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ คณะกรรมการบริษัท จึงเสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564  

โดยจัดสรรเป็นเงินปันผลในอัตรา 0.30 บาท (สามสิบสตางค์) ต่อหุ้นสามัญ รวมเป็นเงิน 1,119 ล้านบาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อย 
สิบเก้าล้านบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 41.89 ของกำไรสุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ) โดยจ่ายจากกำไรสะสมของกิจการท่ี
ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 
หมายเหตุ: อัตราจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล 

(3) คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติกำหนดให้วันที่ 14 มีนาคม 2565 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และสิทธิในการรับเงินปันผลประจำปี 2564 (Record Date) โดยกำหนดการจ่ายเงินปันผล
ประจำปี 2564 ดังกล่าว ในวันท่ี 20 พฤษภาคม 2565 
หมายเหตุ: การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ยังไม่มีความแน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 

การลงมติ: 
 วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : 
 มาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อ 23. ของข้อบังคับบริษัทฯ  

การจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ ้น โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือ 
วางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าท่ีประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่าง
อ่ืนก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบบริษัทฯ 

หลักเกณฑ์และข้ันตอนในการพิจารณาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั ้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อทำหน้าที ่กำหนดนโยบาย รูปแบบ และ

หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย รวมท้ังบุคคลซ่ึงคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เพ่ือเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พิจารณาผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ขอบเขตหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
พิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และแนวปฏิบัติของบริษัทอื่นที่มีขนาดและอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน 
ท้ังนี้หลักเกณฑ์ กรอบการกำหนดค่าตอบแทน แนวทางพิจารณาและดำเนินการมีดังนี้ 
(1) คา่ตอบแทนกรรมการบริษัท กำหนดเป็นค่าตอบแทนรายเดือน เนื่องจากคณะกรรมการมีภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบต่อ

บริษัทตลอดระยะเวลาของการดำรงตำแหน่ง 
(2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย กำหนดเป็นเบี้ยประชุม โดยจ่ายเฉพาะกรรมการชุดย่อยที่เข้าร่วมประชุม กำหนด 

ค่าเบี้ยประชุมสำหรับตำแหน่งประธานจำนวน 25,000.- บาท/ครั้ง และตำแหน่งกรรมการจำนวน 20,000.- บาท/ครั้ง/คน 
(3) วงเงินรางวัล (โบนัส) ประจำปีสำหรับกรรมการบริษัท จะอ้างอิงผลประกอบการของบริษัท โดยคณะกรรมการจะทำการ

ประเมินตนเองท้ังรายบุคคล และรายคณะ เพ่ือวัดผลการปฏิบัติงานในแต่ละปี 
 ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นควรให้เสนออัตราค่าตอบแทนสำหรับปี 2565 ต่อคณะกรรมการ

บริษัท ดังนี้ 

ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565 (ปีท่ีเสนอ) เปรียบเทียบกับปี 2564 (ปีท่ีผ่านมา) 

รายการ เสนอสำหรับปี 2565 ปี 2564 
 ค่าตอบแทนรายเดือน   

- ประธานกรรมการบริษัท จ่าย 50,000.- บาท/เดือน จ่าย 50,000.- บาท/เดือน 
- รองประธานกรรมการบริษัท จ่าย 45,000.- บาท/เดือน จ่าย 45,000.- บาท/เดือน 
- กรรมการบริษัท จ่าย 40,000.- บาท/เดือน/คน จ่าย 40,000.- บาท/เดือน/คน 

 โบนัส   
- ประธานกรรมการบริษัท ไม่เกิน 2,000,000.- บาท/ป ี ไม่เกิน 2,000,000.- บาท/ป ี
- รองประธานกรรมการบริษัท ไม่เกิน 1,750,000.- บาท/ป ี ไม่เกิน 1,750,000.- บาท/ป ี
- กรรมการบริษัท ไม่เกิน 1,500,000.- บาท/คน/ป ี ไม่เกิน 1,500,000.- บาท/คน/ป ี
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รายการ เสนอสำหรับปี 2565 ปี 2564 
 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย   

- คณะกรรมการบรหิาร จ่าย 20,000.- บาท/คน/ครั้งการ
ประชุม (จ่ายเฉพาะที่เข้าร่วมประชุม
และเป็น 
ผู้ท่ีไม่ได้รบัเงินเดอืนประจำในฐานะ
ผู้บริหารหรือท่ีปรกึษา)

จ่าย 20,000.- บาท/คน/ครั้งการประชุม 
(จ่ายเฉพาะที่เข้ารว่มประชุมและเปน็ 
ผู้ท่ีไม่ได้รบัเงินเดอืนประจำในฐานะ
ผู้บริหารหรือท่ีปรกึษา) 

- คณะกรรมการตรวจสอบ จ่ายเฉพาะที่เข้ารว่มประชุม รวมท้ัง
คณะแล้วไม่เกิน 680,000.- บาท/ปี

จ่ายเฉพาะที่เข้าร่วมประชุม รวมท้ังคณะ
แล้วไม่เกิน 680,000.- บาท/ปี

- คณะกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน 

จ่ายเฉพาะที่เข้ารว่มประชุม รวมท้ัง
คณะแล้วไม่เกิน 315,000.- บาท/ป ี

จ่ายเฉพาะที่เข้าร่วมประชุม รวมท้ังคณะ
แล้วไม่เกิน 340,000.- บาท/ป ี

- คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง จ่ายเฉพาะที่เข้ารว่มประชุม รวมท้ัง
คณะแล้วไม่เกิน 750,000.- บาท/ป ี

จ่ายเฉพาะที่เข้าร่วมประชุม รวมท้ังคณะ
แล้วไม่เกิน 750,000.- บาท/ป ี

- คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ 
การพัฒนาอย่างย่ังยืน

จ่ายเฉพาะที่เข้ารว่มประชุม รวมท้ัง
คณะแล้วไม่เกิน 420,000.- บาท/ป ี

จ่ายเฉพาะที่เข้าร่วมประชุม รวมท้ังคณะ
แล้วไม่เกิน 420,000.- บาท/ป ี

- คณะกรรมการกลยุทธ์องค์กร จ่ายเฉพาะที่เข้ารว่มประชุม รวมท้ัง
คณะแล้วไม่เกิน 210,000.- บาท/ปี

จ่ายเฉพาะที่เข้าร่วมประชุม รวมท้ังคณะ
แล้วไม่เกิน 210,000.- บาท/ปี

 สิทธิประโยชน์ / ผลประโยชน์อื่นๆ  
(ไม่รวมสิทธิประโยชน์/ผลประโยชน์ท่ีได้รับ
ตามข้อบังคับบริษทัฯ)  

ไม่ม ี ไม่ม ี

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : 
 คณะกรรมการบริษัท (โดยผ่านการพิจารณาและเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน) พิจารณาแล้ว เห็นควร

ให้เสนอท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565 โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอข้างต้น 
การลงมติ: 
 วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม 

วาระที่ 8 พิจารณาและเลือกต้ังกรรมการท่ีต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : 
 มาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัท ข้อ 17. และข้อ 18. 

กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการในขณะนั้น  
ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับสัดส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการ 
ซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลัง 
จดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับฉลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการท่ีอยู่ในตำแหน่งนานท่ีสดุนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง 
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 ในปีนี้ กรรมการท่ีต้องออกตามวาระมีจำนวน 4 ท่าน ดังต่อไปนี้ 

1. นายสมโภชน์ อาหุนัย รองประธานคณะกรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) /  
ประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการกลยุทธ์องค์กร /  
กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

2. พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ /  
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน /  
กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างย่ังยืน  

3. หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชัย กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 
และการพัฒนาอย่างย่ังยืน 

4. นายวุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) /  
กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง 

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ 

 คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบายการสรรหากรรมการ
และผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่ทรงคุณวุฒิที่มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณสมบัติเหมาะสมที่ควร
ได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร แล้วแต่กรณี เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 

 ในช่วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 15 มกราคม 2565 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อรับการคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการบริษัท โดยประกาศผ่านระบบสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็น
กรรมการบริษัท 

 ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากรรมการ 
ที่จะต้องออกตามวาระ 4 ท่าน โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ประสบการณ์ และความรู้ความสามารถ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ 
ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทแล้ว เห็นควรเสนอแต่งตั ้งกรรมการที ่ครบวาระ 4 ท่าน ได้แก่ (1) นายสมโภชน์ อาหุนัย  
(2) พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต (3) หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชัย และ (4) นายวุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย กลับเข้าดำรง
ตำแหน่งอีกวาระ รายละเอียดประวัติของกรรมการบริษัททั้ง 4 ท่าน และคุณสมบัติ คำนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ  
ท่ีเข้มกว่าหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด มีรายละเอียดปรากฏตาม เอกสารประกอบระเบียบวาระท่ี 8 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : 
 คณะกรรมการบริษัท (โดยการเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน) และไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียใน

วาระนี้ ได้พิจารณาคุณสมบัติและประวัติกรรมการตามที่เสนอข้างต้น 4 ท่าน เห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ  
มีคุณสมบัติเหมาะสม และมีประสบการณ์อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัท  
จึงเห็นสมควรเสนอชื่อกรรมการรายเดิมดังต่อไปนี้ เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกต้ังเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ 

 

1. นายสมโภชน์ อาหุนัย รองประธานคณะกรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) /  
ประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการกลยุทธ์องค์กร /  
กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
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2. พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ /  
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน /  
กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างย่ังยืน  

3. หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชัย กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 
และการพัฒนาอย่างย่ังยืน 

4. นายวุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) /  
กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง 

การลงมติ : 

 วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 9 พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2565 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : 

 มาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด  พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัท 37. กำหนดให้ 
ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท 

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน 

 คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากความโปร่งใส ความมีอิสระ และหลักการกำกับดูแล
กิจการที่ดี รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีปีที่ผ่านมา ชื่อเสียง ความน่าเชื่อถือ ความสามารถในการให้บริการตรวจสอบ
และการให้คำรับรองงบการเงินได้ทันเวลาสม่ำเสมอแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าในปีที ่ผ่านมาผู้สอบบัญชี 
จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีความเป็นอิสระ และมีประสบการณ์  
ในงานตรวจสอบบัญชีของธุรกิจ สามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ มีผลงานตรวจสอบที่มีคุณภาพ และส่งมอบงบการเงินได้
รวดเร็ว มีมาตรฐานสากล และมีเครือข่ายการตรวจสอบบัญชีในต่างประเทศ เห็นควรให้เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
และเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : 

 คณะกรรมการบริษัท (โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ) เห็นควรเสนอท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาดังนี้ 

1. แต่งตั ้งผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู ้สอบบัญชีของบริษัทฯ  
โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี 2565 ดังต่อไปนี้ 

1) นางสาวอมรรัตน์ เพ่ิมพูนวัฒนาสุข ทะเบียนเลขท่ี 4599 หรือ 
(เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 6 ปี ได้แก่ ปี 2559 - 2564)  

2) นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ทะเบียนเลขท่ี 6552 หรือ 
3) นางสาวรจนาถ ปัญญาธนานุศาสตร์  ทะเบียนเลขท่ี 8435 
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ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทุกท่านดังกล่าวข้างต้น มีคุณสมบัติที่จะทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ 
และบริษัทย่อยของบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของ
บริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตาม เอกสาร
ประกอบระเบียบวาระท่ี 9 

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด  
จัดหาผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตอื ่นของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ทำหน้าที ่ตรวจสอบบัญชี  
และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ 

2. กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 และค่าใช้จ่ายอ่ืนตามท่ีเกิดข้ึนจริงของบริษัทฯ ดังนี้ 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี ปี 2565 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2564 เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 
ค่าสอบบัญชี (Audit fee) : บริษัทฯ 
(งบการเงินระหว่างกาลและสำหรับปี) 

2,427,600 บาท 2,427,600 บาท - 

ค่าบริการอื่น (Non – audit fee) 
- ค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตร

ส่งเสริมการลงทุน 

50,000 บาท/ฉบับ 50,000 บาท/ฉบับ - 

3. รับทราบว่า บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ได้รับการคัดเลือกและเสนอเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย
ภายในประเทศ สำหรับปี 2565 จำนวน 46 บริษัท โดยมีค่าสอบบัญชีจำนวน 9,584,235.- บาท และค่าบริการอื ่นๆ  
(Non-audit fee) ค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน ฉบับละ 50,000.- บาท โดยไม่รวมของ
บริษัทย่อยในต่างประเทศและในประเทศ จำนวน 9 บริษัท เนื่องจากผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท
สอบบัญชีอื่น โดยคณะกรรมการบริษัทจะดูแลและติดตามให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามระยะเวลาที่กฎหมายและ
กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกำหนด 

4. มอบอำนาจให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับการสอบทานงบการเงินและตรวจสอบ 
งบการเงินของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า ท่ีเกิดข้ึนระหว่างปี 

การลงมติ : 
 วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ตามวัน เวลา และวิธีการที่กำหนด 

ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นจะใช้
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้ สำหรับผู้ถือหุ้นนอกจากนั้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้
เฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น และย่ืนต่อบริษัทฯ ก่อนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ 

สำหรับผู้ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ได้ สามารถมอบ
ฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ท่านใดท่านหนึ่งตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดและแจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
(สิ่งที่แนบมาด้วย 6 และ 8) เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้ (ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการ
มอบฉันทะมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีแนบมาด้วย 7) 
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ในการนี้ ท่านผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะโปรดยื่นหนังสือมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่กล่าว
ข้างต้นต่อบริษัทฯ ภายในวันท่ี 20 เมษายน 2565 เพ่ือให้บริษัทฯ สามารถตรวจสอบเอกสารได้ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 

อนึ่ง บริษัทฯ ได้กำหนดให้วันที่ 14 มีนาคม 2565 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจำปี 2565 (Record Date) และสิทธิในการรับเงินปันผลประจำปี 2564 โดยกำหนดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ดังกล่าว  
ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 (หมายเหตุ: สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว ยังไม่มีความแน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565) ท้ังนี้ ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เชิญผู้แทนจากบริษัทท่ีปรึกษากฎหมายเพ่ือเป็นผู้ตรวจสอบ
การลงคะแนนเสียงและดูแลการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนหลักการกำกับ
ดูแลกิจการท่ีดีเพ่ือเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประชุมผู้ถือหุ้นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

 ขอแสดงความนับถือ 
 บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จำกัด (มหาชน) 
 

 
 (นายสมใจนึก เองตระกูล) 
 ประธานคณะกรรมการบริษัท 
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สิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 1 
เอกสารประกอบระเบียบวาระท่ี 1, 2, 3 

 
 
 

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 
รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) รวมงบการเงินประจำปี 2564 

 
(เอกสารประกอบอยู่ในรูปแบบ QR Code) 

 

 
 

https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=EA&date=220422 
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สิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 2 
เอกสารประกอบระเบียบวาระท่ี 5 

รายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นกู้ (ใหม่) ในวงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 1/2565 เม่ือวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2565 ได้พิจารณาการออกหุ้นกู้แล้วเห็นว่า  
เป็นแนวทางท่ีเป็นประโยชน์ต่อการสนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท ซ่ึงจะช่วยสร้างผลตอบแทนให้กับบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
ต่อไป ดังนั้น จึงให้เสนอต่อผู้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น เพ่ือพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยมีรายละเอียดเบื้องต้น ดังนี้ 

วัตถุประสงค์ : ทดแทนหุ้นกู้ชุดเดิมท่ีครบกำหนดชำระ ชำระเงินกู้เดิมของบริษัทฯ และใช้ในการดำเนินงานหรือเป็นเงินทุน
และสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ 

ชนิด : หุ้นกู้ทุกประเภทและทุกรูปแบบ (มีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกัน) ท้ังนี้ข้ึนอยู่กับความเหมาะสมของ
สภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว 

สกุลเงิน : เงินบาท และ/หรือ เงินสกุลต่างประเทศ โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะท่ีมีการออกและเสนอขายหุ้นกู้
ในแต่ละคราว 

มูลค่ารวมของหุ้นกู้ : ไม่เกิน 20,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอ่ืนในจำนวนท่ีเทียบเท่า ท้ังนี้ บริษัทฯ สามารถออกและเสนอขาย
หุ้นกู้เพ่ิมเติม และ/หรือ ออกและเสนอขายหุ้นกู้เพ่ือทดแทนหุ้นกู้เดิมท่ีมีการไถ่ถอนไปแล้วได้ ภายในวงเงิน
ดังกล่าว 

อายุ : ไม่เกิน 15 ปีนับต้ังแต่ออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว 
การเสนอขาย : เสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียวหรือหลายคราว และ/หรือ เป็นโครงการ และ/หรือ ในลักษณะหมุนเวียน 

(revolving) ให้แก่ประชาชนท่ัวไป และ/หรือ ให้แก่นักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน 
และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกันตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ 
สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ กฎระเบียบอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องท่ีมีผลใช้บังคับในขณะท่ีออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้น 

อัตราดอกเบี้ย :  ข้ึนอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้หรือตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ท่ีได้ออกในคราวนั้น 
ท้ังนี้ ให้อยู่ภายใต้ข้อบังคับของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ ประกาศ
หรือกฎระเบียบอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องท่ีมีผลใช้บังคับในขณะท่ีออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว 

การไถ่ถอนก่อน
กำหนด : 

ผู้ถือหุ้นกู้ และบริษัทฯ อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด ท้ังนี้เป็นไปตามข้อตกลงและ
เงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว 

ตลาดรอง : บริษัทฯ อาจจดทะเบียนหุ้นกู้กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือตลาดรองอ่ืนใดตามความเหมาะสม 
อำนาจกำหนด
รายละเอียดอ่ืนๆ : 

ให้คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริหารมอบอำนาจให้ลงนาม มีอำนาจดังนี้ 
1. กำหนดรายละเอียดต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ รวมถึงประเภท ชื่อ อัตราดอกเบี้ย อายุการไถ่ถอน 

การแต่งต้ังผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตลอดจนกำหนดรายละเอียดท่ีเกี่ยวข้องกับการเสนอขาย ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จำกัด
ราคา วิธีการ และระยะเวลาเสนอขายและจัดสรร 
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 2. แต่งต้ังท่ีปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือสถาบันการจัดอันดับความ
น่าเชื่อของผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรือ หลักทรัพย์ และ/หรือ บุคคลอ่ืนใด ในกรณีท่ีจะต้องมีการแต่งต้ัง
ตามกฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง หรอืในกรณีอ่ืนใดตามที่เห็นควร 

3. นำหุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (The Thai Bond Market Association) 
หรือตลาดรองอ่ืนได้ตามความเหมาะสม ตลอดจนให้มีอำนาจดำเนินการขออนุญาตเปิดเผยข้อมูลและ
ดำเนินการอ่ืนใดกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

4. ติดต่อ เจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไข สัญญา และ/หรือ เอกสารต่างๆ รวมถึงติดต่อ ให้ข้อมูล ย่ืนเอกสาร 
หลักฐาน กับสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานอ่ืนใดท่ีเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้
ดังกล่าว ตลอดจนดำเนินการใดๆ ท่ีเกี่ยวข้อง หรือจำเป็นได้ทุกประการตามท่ีเห็นควร 
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สิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 3 
เอกสารประกอบระเบียบวาระท่ี 8

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระและถูกเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ 

นายสมโภชน์ อาหุนัย 
เสนอเลือกต้ังเป็น : 
กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) / รองประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการกลยุทธ์องค์กร / 
กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร) 
นายสมโภชน์ อาหุนัย / สัญชาติไทย / อายุ 54 ปี

 

 ได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการ : 12 มีนาคม 2551 
 จำนวนปีท่ีดำรงตำแหน่งกรรมการ : 14 ปี ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2565
ตำแหน่งปัจจุบัน 
 กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)  
 รองประธานคณะกรรมการบริษัท 
 ประธานกรรมการคณะกลยุทธ์องค์กร 
 กรรมการบริหารความเสี่ยง 
 ประธานคณะกรรมการบริหาร 
 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
การถือหุ้นบริษัท (นับรวมหุ้นของคู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ)
 จำนวนหุ้น ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2563 

ถือโดย ตนเอง 
ถือผ่าน Custodian 
ถือโดย คู่สมรส 

 จำนวนหุ้น ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2564 
ถือโดยตนเอง 
ถือผ่าน Custodian 
ถือโดยคู่สมรส 

 จำนวนหุ้นเพ่ิมขึ้น (ลดลง) 
ถือโดยตนเอง 
ถือผ่าน Custodian 
ถือโดยคู่สมรส 

:  1,534,189,993 หุ้น (41.1311%) 
: 876,436,386 หุ้น (23.4969%) 
: 632,770,000 หุ้น (16.9643%) 
:  24,983,607 หุ้น (0.6698%) 
:  1,534,189,993 หุ้น (41.1311%) 
: 865,736,386 หุ้น (23.2101%) 
: 643,470,000 หุ้น (17.2512%) 
: 24,983,607 หุ้น (0.6698%) 
: -ไม่มี- 
:  (10,700,000) หุ้น (0.2869%) 
: 10,700,000 หุ้น (0.2869%) 
: -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :  
 เป็นน้องชายร่วมบิดา-มารดาเดียวกันของ นายสมบูรณ์ อาหุนัย (กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร)   
 เป็นพ่ีชายร่วมบิดา-มารดาเดียวกันของ นางสาวสภุาภรณ์ อาหุนัย (ผู้อำนวยการฝา่ยมาตรฐานคุณภาพ งานอนุญาต ประกันภัยและ

สิ่งแวดล้อม) 
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นายสมโภชน์ อาหุนัย (ต่อ) 

คุณวุฒิการศึกษา 
 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต University of Pittsburgh, U.S.A. 
 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ (วิศวกรรมพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อม)
ประวัติการอบรม 
หลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 60/2549 
หลักสูตรอื่นๆ 
 หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม และการลงทุน รุ่นท่ี 2  

โดยสถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม (วธอ.) 
 หลักสูตรอบรมการลงทุน ULTRA WEALTH - INVEST LIKE A MASTER  

รุ่นท่ี 1 โดย สมาคมเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 หลักสูตรผู้บริหารด้านหลักนิติธรรมและการพัฒนา จัดโดย สถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) 
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่น 9 โดยสถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.) 
 การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “สภาวะแวดล้อมโลกและภายในประเทศกับความมั่นคงด้านพลังงาน”  

จัดโดย วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
 การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “รถยนต์ไฟฟ้าพลิกโอกาสธุรกิจ เปลี่ยนวิถีชีวิตคนไทย” จัดโดย หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ 
 การบรรยายพิเศษในกิจกรรม Monthly Update จัดโดย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “สัมมนาพลังพลเมืองเพื่อชุมชนเข้มแข็ง : Thailand’s Best Practice” จัดโดย สถาบันพระปกเกล้า 
 การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Climate Actions Our Efforts, Our Common Responsibility”  

จัดโดย องค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 
 การบรรยาย หัวข้อ “ทิศทาง EV ไทย เพ่ือความย่ังยืน” จัดโดย สมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทย (สวยท) 
ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 
ตำแหน่งในบริษัทฯ 
 2563 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริษัท 
 2563 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการกลยุทธ์องค์กร 
 2557 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง 
 2552 - ปัจจุบัน  ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
 2551 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร 
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
 กรรมการบริษัท บมจ.เน็กซ์ พอยท์ 
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2564 
 คณะกรรมการบริษัท : 5/6*   ครั้ง 
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : 6/6   ครั้ง 

* ไม่นับรวมการประชุมที่ไม่มผีู้บริหารเข้าร่วม 

 คณะกรรมการกลยุทธ์องค์กร : 2/2   ครั้ง 
 คณะกรรมการบริหาร : 8/12   ครั้ง 

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ในธุรกิจอื่นท่ีอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี 
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การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ในบริษัทอื่น / องค์กรอื่น 
 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) 
 ท่ีปรึกษา สมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทย 
 กรรมการ มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา 
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 กรรมการ สถานบริบาลผู้สงูอายุรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 
 ท่ีปรึกษากิตติมศักด์ิ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 กรรมการอำนวยการ สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 ประธานสถาบันพลังงานเพ่ืออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
 กรรมการบริษัท บจก. ทีเฮลท์ โปรดักส์ 
 กรรมการบริษัท บจก. เอกหญิงกฤษฎ์ โฮลดิง / บจก. อีเทอนิต้ี โฮลดิง 
 กรรมการบริษัท บจก. เอสพีบีแอล โฮลดิง 
 กรรมการบริษัท บจก. แอ๊บโซลูท อินฟีนีต้ี 
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ในบริษัทย่อยของบริษัทฯ : กรรมการบริษัท 20 บริษัท 
หลักเกณฑ์การสรรหา 
 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันท่ี 

1 ตุลาคม 2564 ถึง 15 มกราคม 2565 และเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกและเสนอ
ชื่อเลือกต้ังเป็นกรรมการบริษัทในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

 คณะกรรมการบริษัท (โดยการเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน) พิจารณาแล้ว เห็นชอบให้เสนอชื่อต่อท่ีประชุม
ผู้ถือหุ้น เพ่ือพิจารณาเลือกต้ังกลับเข้าดำรงตำแหน่งตามท่ีเสนอข้างต้นอีกวาระ 

 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเห็นว่า มีคุณสมบัติเหมาะกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
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พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต 
เสนอเลือกต้ังเป็น : 
กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / 
กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างย่ังยืน (กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร) 
พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต / สัญชาติไทย / อายุ 72 ปี 

 

 ได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการ : 7 สิงหาคม 2555 
 จำนวนปีท่ีดำรงตำแหน่งกรรมการ : 9 ปี 8 เดือน ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2565 
ตำแหน่งปัจจุบัน 
 กรรมการอิสระ 
 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 
 กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างย่ังยืน

 
 

การถือหุ้นบริษัท (นับรวมหุ้นของคู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ) 
 จำนวนหุ้น ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2563 
 จำนวนหุ้น ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2564 
 จำนวนหุ้นเพ่ิมขึ้น (ลดลง) 

:  -ไม่มี- 
:  -ไม่มี- 
:  -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี - 
คุณวุฒิการศึกษา 
 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์), มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
 บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบริหารท่ัวไป), มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
 บริหารธุรกิจบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นท่ี 2546, วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) 
 ปริญญาบัตร โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ สถาบันทหารเรือข้ันสูง 
 M. Eng. Asian Institute of Technology (A.I.T.) 
 D. Eng.(Candidate) Asian Institute of Technology (A.I.T.)
ประวัติการอบรม 
หลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 67/2550 
 หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นท่ี 22/2551 
 หลักสูตร Monitoring of the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่นท่ี 16/2555 
 หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leader (RCL) รุ่นท่ี 13/2561
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พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต (ต่อ) 

หลักสูตรอื่นๆ 
 หลักสูตร “Drafting, Negotiating & Managing Successful Construction Contracts” Summit 2015  

จัดโดย สถาบันวิจัยโอเมก้าเวิลด์คลาส 
 หลักสูตร AC HOT UPDATE เตรียมรับ CG ยุคใหม่ก้าวไกลสู่ความย่ังยืน จัดโดย สภาวิชาชีพบัญช ีในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 หลักสูตร Forensic Data Analytics: Fighting Fraud with Big Data  

จัดโดย บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด 
 หลักสูตร เมืองอัจฉริยะและศูนย์ข้อมูล จัดโดย สมาคมวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย 
 หลักสูตร การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง /การบริหารเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและรองรับยุทธศาสตร์  

จัดโดย บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จำกัด (มหาชน) 
 หลักสูตร The side nobody knows EV transformation in Thai way จัดโดย สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 หลักสูตร ยานยนต์ไฟฟ้า: เทคโนโลยี การออกแบบ โครงสร้างพ้ืนฐาน และการประยุกต์ใช้งาน จัดโดย สมาคมวิศวกรไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศ, IEEE Power & Energy Society –Thailand Chapter ร่วมกับ สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย
ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 
ตำแหน่งในบริษัทฯ 
 2564 - ปจัจุบัน  กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 2564 - ปจัจุบัน  กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างย่ังยืน
 2557 - ปจัจุบัน  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
 2555 - ปจัจุบัน กรรมการอิสระ 
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: - ไม่มี - 
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2564 
 คณะกรรมการบริษัท : 5/7   ครั้ง 
 คณะกรรมการตรวจสอบ : 9/9   ครั้ง 
 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน :  4/4   ครั้ง 
 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างย่ังยืน : 4/4   ครั้ง 
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : 6/6   ครั้ง 

 

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ในบริษัทอื่น / องค์กรอื่น 
 ข้าราชการบำนาญ  สำนักงานปลัด กระทรวงกลาโหม 
 วิศวกรโครงสร้างอิสระ  สำนักงานปลัด กระทรวงกลาโหม 
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ในบริษัทย่อยของบริษัทฯ : ไม่มี 

 
  



 

บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จํากัด (มหาชน) 
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พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต (ต่อ) 

หลักเกณฑ์การสรรหา 
 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันท่ี 

1 ตุลาคม 2564 ถึง 15 มกราคม 2565 และเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกและเสนอชื่อ
เลือกต้ังเป็นกรรมการบริษัทในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

 คณะกรรมการบริษัท (โดยการเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน) พิจารณาแล้ว เห็นชอบให้เสนอชื่อต่อท่ีประชุม
ผู้ถือหุ้น เพ่ือพิจารณาเลือกต้ังกลับเข้าดำรงตำแหน่งตามท่ีเสนอข้างต้นอีกวาระ 

 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเห็นว่า มีคุณสมบัติเหมาะกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ี

เกี่ยวข้อง 
 การดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ สิงหาคม - ปัจจุบัน (9 ปี 8 เดือน) จำนวนปีเมื่อรวมกับวาระที่จะได้รับเลือกตั้งในครั้งนี้ คือ 12 ปี 

6 เดือน โดยได้รับการเสนอแต่งต้ังเป็นกรรมการอิสระเกิน 9 ปี เนื่องจากเป็นผู้ท่ีมีความรู้ ประสบการณ์ในกลุ่มธุรกิจของบริษัท  
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หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชัย 
เสนอเลือกต้ังเป็น : 
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน /  
กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างย่ังยืน (กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร) 
หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชัย / สัญชาติไทย / อายุ 61 ปี 

 

 ได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการ : 26 พฤศจิกายน 2553 
 จำนวนปีท่ีดำรงตำแหน่งกรรมการ : 11 ปี 4 เดือน ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2565 
ตำแหน่งปัจจุบัน 
 กรรมการอิสระ 
 กรรมการตรวจสอบ 
 ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 
 ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
 กรรมการบริหารความเสี่ยง 

 
 

การถือหุ้นบริษัท (นับรวมหุ้นของคู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ) 
 จำนวนหุ้น ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2563 
 จำนวนหุ้น ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2564 
 จำนวนหุ้นเพ่ิมขึ้น (ลดลง) 

:  -ไม่มี- 
:  -ไม่มี- 
:  -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี - 
คุณวุฒิการศึกษา 
 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
 นิติศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
ประวัติการอบรม 
หลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 98/2555 
 หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นท่ี 41/2555 
 หลักสูตร Role of Nomination and Governance Committee (RNG) รุ่นท่ี 7/2558 
 หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leader (RCL) รุ่นท่ี 13/2561
หลักสูตรอื่นๆ 
 หลักสูตร AC HOT UPDATE เตรียมรับ CG ยุคใหม่ก้าวไกลสู่ความย่ังยืน จัดโดย สภาวิชาชีพบัญช ีในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 หลักสูตร Forensic Data Analytics: Fighting Fraud with Big Data จัดโดย บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส 

จํากัด 
 หลักสูตร การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง / การบริหารเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและรองรับยุทธศาสตร์ จัดโดย บริษัท 

พลังงานบริสุทธ์ิ จำกัด (มหาชน) 
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หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชัย (ต่อ) 

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 
ตำแหน่งในบริษัทฯ 
 2564 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 
 2564 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
 2557 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง 
 2553 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: - ไม่มี - 
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2564 
 คณะกรรมการบริษัท : 7/7   ครั้ง 
 คณะกรรมการตรวจสอบ : 9/9   ครั้ง 
 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน : 4/4   ครั้ง 
 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างย่ังยืน : 4/4   ครั้ง 
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : 6/6   ครั้ง 

 

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ในธุรกิจอื่นท่ีอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี 
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ในบริษัทอื่น / องค์กรอื่น 
 ผู้อำนวยการ สำนักงานกฎหมาย ม.ร.ว. บวรฉัตร ฉัตรชัย 
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ในบริษัทย่อยของบริษัทฯ : ไม่มี 
หลักเกณฑ์การสรรหา 
 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันท่ี 

1 ตุลาคม 2564 ถึง 15 มกราคม 2565 และเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกและเสนอชื่อ
เลือกต้ังเป็นกรรมการบริษัทในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

 คณะกรรมการบริษัท (โดยการเสนอจากคณะกรรมการสรรหา) พิจารณาแล้ว เห็นชอบให้เสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณา
เลือกต้ังกลับเข้าดำรงตำแหน่งตามท่ีเสนอข้างต้นอีกวาระ 

 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเห็นว่า มีคุณสมบัติเหมาะกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ี

เกี่ยวข้อง 
 การดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ พฤศจิกายน 2553 - ปัจจุบัน (11 ปี 4 เดือน) จำนวนปีเมื่อรวมกับวาระที่จะได้รับเลือกต้ัง

ในคร้ังนี้ คือ 14 ปี 4 เดือน โดยได้รับการเสนอแต่งต้ังเป็นกรรมการอิสระเกิน 9 ปี เนื่องจากเป็นผู้ท่ีมีความรู้ ประสบการณ์ในกลุ่ม
ธุรกิจของบริษัท 
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นายวุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย 
เสนอเลือกต้ังเป็น : 
กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง  
(กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร) 
นายวุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย / สัญชาติไทย / อายุ 51 ปี 
 ได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการ : 12  มีนาคม 2551 
 จำนวนปีท่ีดำรงตำแหน่งกรรมการ : 14 ปี ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2565
ตำแหน่งปัจจุบัน 
 กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) 
 กรรมการบริหาร 
 กรรมการบริหารความเสี่ยง 

การถือหุ้นบริษัท (นับรวมหุ้นของคู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ)
 จำนวนหุ้น ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2563 

ถือโดย ตนเอง 
ถือโดย คู่สมรส 

 จำนวนหุ้น ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2564 
ถือโดยตนเอง 
ถือโดยคู่สมรส 

 จำนวนหุ้นเพ่ิมขึ้น (ลดลง) 
ถือโดยตนเอง 
ถือโดยคู่สมรส 

:  15,332,849 หุ้น (0.4111%) 
: 15,332,849 หุ้น (0.4111%) 
:  - ไม่มี - 
:  15,332,849 หุ้น (0.4111%) 
: 15,332,849 หุ้น (0.4111%) 
: - ไม่มี - 
: - ไม่มี - 
:   -ไม่มี- 
:  - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี - 
คุณวุฒิการศึกษา 
 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรม, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
 บัญชีบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ประวัติการอบรม 
การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 71/2551
ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 
ตำแหน่งในบริษัทฯ 
 2557 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง 
 2551 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร 
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี 
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นายวุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย (ต่อ) 

จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2564 
 คณะกรรมการบริษัท : 7/7   ครั้ง 
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : 6/6   ครั้ง 
 คณะกรรมการบริหาร : 12/12   ครั้ง 

 

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ในธุรกิจอื่นท่ีอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี 
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ในบริษัทอื่น / องค์กรอื่น 
 กรรมการบริษัท  บจก. วินโดว์ เอเชีย 
 กรรมการบริษัท  บจก. เพอร์เฟค ออยล์ 
 กรรมการบริษัท  บจก. เพาเวอร์ 10 / บจก. ดับเบิ้ล 10 / บจก. เฟมัส 10 / บจก. มิตรสยามออยล์ 
 กรรมการบริษัท  บจก. ชาลีเทรดด้ิง / บจก. มาเจริญ / บจก. สืบเนื่องการค้า / บจก. ทู พลัส วัน ออยล์ 
 กรรมการบริษัท  บจก. มาลีออยล์ / บจก. ซี.ซี.ออยล์ 
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ในบริษัทย่อยของบริษัทฯ : กรรมการ 21 บริษัท 
หลักเกณฑ์การสรรหา 
 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันท่ี 

1 ตุลาคม 2564 ถึง 15 มกราคม 2565 และเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกและเสนอชื่อ
เลือกต้ังเป็นกรรมการบริษัทในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

 คณะกรรมการบริษัท (โดยการเสนอจากคณะกรรมการสรรหา) พิจารณาแล้ว เห็นชอบให้เสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณา
เลือกต้ังกลับเข้าดำรงตำแหน่งตามท่ีเสนอข้างต้นอีกวาระ 

 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเห็นว่า มีคุณสมบัติเหมาะกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
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นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ 
กรรมการอิสระของบริษัทฯ จะต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระ ดังนี้ 
(1) ถือหุ้นไม่เกิน 0.8% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ท้ังนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ท่ีเกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย 
(2) ไม่มีหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้ที่มีอำนาจ

ควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุม
ของบริษัทฯเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้าม
ดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือท่ีปรึกษา ของส่วนราชการซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจ
ควบคุมของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย 

(3) ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง 
และบุตร รวมท้ังคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร
หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ
บริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับ
การแต่งต้ัง 

(5) ไม่เปน็หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ 
และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบ
บัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะพ้น
จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งต้ัง 

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับ
ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ
บริษัทฯ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอสิระ 
ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ก่อนได้รับการแต่งต้ัง 

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับ 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 

(8) ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้าง
หุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือที่ถือหุ้นเกิน 1% ของ
จำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการ
ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

(9) ไม่มีลักษณะอ่ืนใดท่ีทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ 

นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้มกว่าหลักเกณฑ์ ข้อ 17 (2) ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง 
การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ กล่าวคือ นิยามของกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้มกว่ากับข้อกำหนดของ 
ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ 
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สิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 4 
เอกสารประกอบระเบียบวาระท่ี 9 

การแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2565 

รายชื่อและประวัติของผู้สอบบัญชีท่ีได้รับการเสนอชื่อแต่งต้ังเป็นผู้สอบบัญชี 

 นางสาวอมรรัตน์ เพ่ิมพูนวัฒนาสุข 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4599 
ปีการดำรงตำแหน่งผู้สอบบัญชีของบริษัท ต้ังแต่ปี 2559 - 2564 ระยะเวลา 6 ปี 
ประวัติการศึกษา  ปริญญาตรี สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 บัญชีมหาบัณฑิต สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
การถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี- (ณ สิ้นปี 2564) 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวผู้บรหิาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย -ไม่มี- 
ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน -ไม่มี- 
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจท่ีมีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าท่ีได้อย่างเป็นอิสระ -ไม่มี- 
ความสัมพันธ์ในฐานะกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือดำรงตำแหน่งหน้าท่ีใดๆ ของบริษัท หรือ
บริษัทย่อย 

-ไม่มี- 

 นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 6552 
ปีการดำรงตำแหน่งผู้สอบบัญชีของบริษัท - ไม่มี - 
ประวัติการศึกษา  บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
การถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี- (ณ สิ้นปี 2564) 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวผู้บรหิาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย -ไม่มี- 
ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน -ไม่มี- 
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจท่ีมีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าท่ีได้อย่างเป็นอิสระ -ไม่มี- 
ความสัมพันธ์ในฐานะกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือดำรงตำแหน่งหน้าท่ีใดๆ ของบริษัท หรือ
บริษัทย่อย 

-ไม่มี- 
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 นางสาวรจนาถ ปัญญาธนานุศาสตร์ 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 8435 
ปีการดำรงตำแหน่งผู้สอบบัญชีของบริษัท - ไม่มี - 
ประวัติการศึกษา  บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
การถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี- (ณ สิ้นปี 2564) 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวผู้บรหิาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย -ไม่มี- 
ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน -ไม่มี- 
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจท่ีมีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าท่ีได้อย่างเป็นอิสระ -ไม่มี- 
ความสัมพันธ์ในฐานะกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือดำรงตำแหน่งหน้าท่ีใดๆ ของบริษัท หรือ
บริษัทย่อย 

-ไม่มี- 

 
 
 



 

บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จํากัด (มหาชน) 
Energy Absolute Public Company Limited 
89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์  ช้ัน 16  ถนนรัชดาภิเษก  แขวงดินแดง  เขตดินแดง  กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท์ 02 248 2488-92, 02 002 3667-9      แฟกซ์ 02 248 2493      ทะเบียนเลขท่ี 0107551000061 

 
 

หน้า 27 

สิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 5 
ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เก่ียวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

หมวดท่ี 5 
คณะกรรมการ 

ข้อ 16. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพ่ือดำเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน แต่ไม่เกิน
สิบห้า (15) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถ่ินท่ีอยู่ในประเทศไทย 
กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้ 

ข้อ 17. ให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเลือกต้ังกรรมการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้ 
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง 
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ท้ังหมดตาม (1) เลือกต้ังบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ 

กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
(3) บุคคลท่ีได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกต้ังเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการ 

ท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในครั้งนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงได้รับการเลือกต้ังในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากันเกินจำนวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในคร้ังนั้น ให้ประธานในท่ีประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด 

ข้อ 18. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหน่ึงในสาม (1/3) ของจำนวน
กรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ท่ีสุดกับ
สัดส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซ่ึงพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกได้ 
กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับฉลากกัน ส่วนปีหลังๆ 
ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในตำแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหนง่ 

ข้อ 19. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเม่ือ 
(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ 
(4) ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 21.  
(5) ศาลมีคำสั่งให้ออก 

ข้อ 21. ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจำนวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

ข้อ 23. กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามท่ีท่ีประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงท้ังหมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุม โดยอาจกำหนด
ค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนท่ีแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะและจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้ 
มีผลตลอดไปจนกว่าท่ีประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอ่ืนก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับ
เบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท 
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ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท 
ในอันท่ีจะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท 

หมวดท่ี 6 
การประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 32.  คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของ
รอบปีบัญชีของบริษัท  
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุม 
ผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร 
ผู้ถือหุ้นซ่ึงมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นท่ีจำหน่ายได้ท้ังหมดหรือผู้ถือหุ้นจำนวน 
ไม่น้อยกว่าย่ีสิบห้า (25) คน ซ่ึงมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นท่ีจำหน่ายได้ท้ังหมด
จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผล
ในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุม 
ผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันท่ีได้รบัหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว 

ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานท่ี วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม 
และเรื่องท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ 
เพ่ืออนุมัติ หรือเพ่ือพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมท้ังความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น
และนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ท้ังนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมใน
หนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน 
ท้ังนี้ สถานท่ีท่ีจะใช้เป็นท่ีประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นท่ีต้ังสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือท่ีอ่ืนใด ตามท่ี
คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้ 

ข้อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่าย่ีสิบห้า (25) คน 
หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ ถือหุ้นท้ังหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3)  
ของจำนวนหุ้นท่ีจำหน่ายได้แล้วท้ังหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นคร้ังใด  
เม่ือล่วงเวลานัดไปแล้วหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซ่ึงมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามท่ีกำหนดไว้ใน
วรรคหน่ึง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้มีการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุม 
ผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไป
ยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุมในการประชุมคร้ังหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม 

ข้อ 35. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ใน 
ท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้ท่ีประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานใน 
ท่ีประชุมดังกล่าว 

ข้อ 36. ในการออกเสยีงลงคะแนนในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษใน 
เรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกต้ังกรรมการ และมติของ 
ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 
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(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง
เท่ากันให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางส่วนท่ีสำคัญให้แก่บุคคลอ่ืน 
(ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอ่ืนมาเป็นของบริษัท 
(ค) การทำ แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางส่วนท่ีสำคัญ การ

มอบหมายให้บุคคลอ่ืนใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอ่ืนโดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน 

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท 
(จ) การเพ่ิมหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 
(ฉ) การเลิกบริษัท 
(ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท 
(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอ่ืน 

ข้อ 37. กิจการท่ีประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้ 
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา 
(2) พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน 
(3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล 
(4) พิจารณาเลือกต้ังกรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีพ้นจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
(5) พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนค่าสอบบัญชี และ 
(6) กิจการอ่ืนๆ 

ข้อ 41. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 
(1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนท่ีผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมท้ังรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบ

บัญชี และ 
(2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ พร้อมเอกสารประกอบต่างๆ เพ่ือประกอบรายงาน 

ข้อ 42.  ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีท่ีบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่าย 
เงินปันผล เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากท่ีประชุม 
ผู้ถือหุ้น 
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เม่ือเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอท่ีจะ
ทำเช่นนั้น และเม่ือได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นทราบ
ในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป 
การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันท่ีท่ีประชุมผู้ถือหุ้น หรือท่ีประชุมคณะกรรมการลงมติ
แล้วแต่กรณี ท้ังนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายปันผลน้ันในหนังสือพิมพ์ 
เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย 

ข้อ 43. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วย
ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน 
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ข้อ 44. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าท่ีใดๆ ของบริษัท 
ข้อ 46. ผู้สอบบัญชีมีหน้าท่ีเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งท่ีมีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหา

เกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพ่ือชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้นและให้บริษัทจัดส่งรายงาน และเอกสารท้ังหมดของ
บริษัทท่ีผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย 
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สิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 6 
ข้อปฏิบัติและขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนลงวันท่ี  
19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวปฏิบัติท่ีดี ซ่ึงจะเป็นการสร้างความเช่ือมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น 
ผู้ลงทุน และผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์
ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้น 
ท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป ท้ังน้ี เน่ืองจากผู้ถือหุ้นบางรายอาจยังไม่คุ้นเคยกับข้อพึงปฏิบัติท่ีนำมาใช้ในการประชุม 
ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิท่ีจะผ่อนผันการย่ืนเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิ 
เข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามท่ีบริษัทฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม 

 เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม 
บริษัทฯ ขอให้ผู้ถอืหุ้นแสดงหลักฐานและปฏิบัตใินการเข้ารว่มประชุมผูถ้ือหุ้นดังต่อไปน้ี 

ผู้เข้าร่วมประชุม เอกสารหรือหลักฐาน 
1. บุคคลธรรมดา  ใบลงทะเบียน (ซ่ึงมีแถบบาร์โค้ด (Barcode) ปรากฏ) 

1.1 ผู้ถือหุ้นท่ีมีสญัชาตไิทย  บัตรประจำตวัของผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรขา้ราชการ 
หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกจิ) 

 หากมีการเปลี่ยนช่ือหรือนามสกุล ให้แสดงหลักฐานการเปลี่ยนแปลงน้ันด้วย
1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ  ใบสำคัญประจำตวัคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารใช้แทน  หนังสือ

เดินทางท่ียังไมห่มดอายุ
กรณีมอบฉันทะ (ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถกูต้อง) 
 หนังสือมอบฉันทะซ่ึงได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงรายมือช่ือผู้มอบฉันทะและผูร้ับมอบฉันทะ 
 สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้นหรอืหนังสอืเดินทาง (กรณีผูม้อบฉันทะเป็นชาวตา่งประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ 
 บัตรประชาชน ใบขับขี่ หรอืหนังสือเดินทาง (กรณีผูร้ับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ 

 
2. นิติบุคคล  ใบลงทะเบียน (ซ่ึงมีแถบ Barcode ปรากฏ)

2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 
หมายเหตุ ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการ
รับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 
พร้อมตราประทับบริษัท 

 หนังสือรับรองนิติบุคคลออกให้ไม่เกิน 3 เดือน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ 

 บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการ
ผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือรับรองนิติบุคคล 

 หนังสือมอบฉันทะ ซ่ึงได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือช่ือผู้มอบ
ฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ 

 หากมีการเปลี่ยนช่ือหรือนามสกุล ให้แสดงหลักฐานการเปลี่ยนแปลงน้ันด้วย 
 บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบ

ฉันทะ
2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ 

หมายเหตุ ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการ
รับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 
พร้อมตราประทับบริษัท และหากเป็นเอกสารท่ีจัดทำ
ขึ้นในต่างประเทศ ควรมีการรับรองลายมือช่ือโดย 

 หนังสือรับรองนิติบุคคล 
 บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มี

อำนาจในหนังสือรับรองนิติบุคคล 
 หนังสือมอบฉันทะ ซ่ึงได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือช่ือผู้มอบ

ฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ 
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โนตารี พับลิค  หากมีการเปลี่ยนช่ือหรือนามสกุล ให้แสดงหลักฐานการเปลี่ยนแปลงน้ันด้วย 
 บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบ

ฉันทะ 
กรณีมอบฉันทะ (ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง) 
 หนังสือมอบฉันทะซ่ึงได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือช่ือผู้มอบฉันทะและผูร้ับมอบฉันทะ 
 สำเนาหนังสือรับรองและลงลายมือช่ือรับรองโดยผู้มีอำนาจของนิติบุคลของผู้มอบฉันทะ 
 บัตรประชาชน หรอืบัตรขา้ราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ของผู้รบัมอบฉันทะ

 การมอบฉันทะและวิธีการมอบฉันทะ 
การมอบฉันทะและหนังสือมอบฉันทะ 
ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกจิการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2550 ลงวันท่ี 2 กุมภาพันธ์ 2550 ไดก้ำหนดแบบของ
หนังสือมอบฉันทะในการประชุมผูจ้องหุ้น และการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมหาชนจำกดัไว้ 3 แบบ โดยใหใ้ช้แบบหน่ึงแบบใดท่ีได้แนบมาพร้อม
หนังสือเชิญประชุมในครั้งน้ีแลว้ คือ 

แบบ รายละเอียด สำหรับใช้ในกรณ ี
แบบ ก. หนังสือมอบฉันทะแบบท่ัวไป ซ่ึงเป็นแบบท่ีงา่ยไม่ซับซ้อน กรณีผูถ้ือหุ้นตอ้งการมอบฉันทะแบบท่ัวไป 
แบบ ข. หนังสือมอบฉันทะท่ีกำหนดรายการต่างๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ี

ละเอียดชัดเจนตายตัว 
กรณีผู้ถือหุ้นต้องการมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืน หรือกรรมการอิสระ 
ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 

แบบ ค. เฉพาะกรณีผู้ถือหุน้เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้คัสโตเดียน 
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดแูลหุ้น  

กรณีท่ีผู้ถอืหุ้นเปน็นักลงทุนตา่งประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน 
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดแูลหุ้น 

วิธีการมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเป็นผูรั้บมอบฉันทะ 
 ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้

ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

 ผู้ถือหุ้นโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือช่ือผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะให้ถูกต้องครบถ้วน 

 ปิดอากรแสตมป์ 20 บาทลงในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมท้ังขีดฆ่าลงวันท่ีท่ีทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันทาง
กฎหมาย 

 ส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริงพร้อมปิดอากรแสตมป์และเอกสารประกอบมาทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามช่ือ-ท่ีอยู่ ของบริษัทฯ โดยจ่าหน้าซองถึง 
เลขานุการบริษัท : บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) 
เลขท่ี 89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ช้ัน 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

 ผู้รับมอบฉันทะต้องนำส่งหนังสือมอบฉันทะ ตามท่ีแจ้งข้างต้น 
ท้ังน้ี โปรดย่ืนหนังสือมอบฉันทะ ภายในวันท่ี 20 เมษายน 2565 ก่อนวันประชุม เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ได้มีเวลาตรวจสอบเอกสาร
และให้ทันเวลาเริ่มประชุม 

หมายเหตุ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการอนุญาตให้เฉพาะผู้มีเอกสารถูกต้องและครบถ้วนเข้าร่วมประชุมเท่าน้ัน 
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การลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม 
เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ จะเริ่มรับลงทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมตั้งแต่เวลา 10.00 น. จนถึงกำหนดเวลาเริ่มประชุม 

การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง 
ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ สามารถออกเสียงลงคะแนนทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ผ่านระบบ Application IR Plus AGM โดยท่านสามารถ
ศึกษาวิธีการลงคะแนนเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้จากคู่มือการใช้งาน Mobile Application IR Plus AGM 

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสยีง 
การออกเสียงลงคะแนน จะกระทำโดยเปิดเผย โดยประธานท่ีประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะ
สอบถามทีละวาระในท่ีประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 
ผ่านระบบ Application IR Plus AGM ท้ังน้ี บริษัทฯ ได้จัดให้มีท่ีปรึกษากฎหมายร่วมทำหน้าท่ีตรวจการนับคะแนนเสียงในทุกวาระการประชุม 
1. มติของท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปน้ี 

 กรณีปกติ ให้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชุม
ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหน่ึงเสียง เป็นเสียงช้ีขาด 

 ในกรณีอื่น ซ่ึงมีกฎหมาย และ/หรือข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามท่ีกำหนดน้ันโดย
ประธานท่ีประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในท่ีประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 

2. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงตามท่ีผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่าน้ัน 
3. ผู้ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องน้ัน และประธานท่ีประชุมอาจเชิญผู้น้ันออกนอกห้อง

ประชุมช่ัวคราวได้ 
หมายเหตุ  
1. การลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงการประชุมผู้ถือหุ้นจะดำเนินการผ่านระบบ Application IR Plus AGM  
2. การออกเสียงลงคะแนนท่ีมีการกาเคร่ืองหมายอ่ืนนอกจากเคร่ืองหมายถูก () หรือ กากบาท () เพียงหน่ึงเคร่ืองหมาย หรือมากกว่าหนึ่งช่อง 

ในหนังสือมอบฉันทะ หรือ เป็นการออกเสียงลงคะแนนไม่ตรงกับวาระที่กำลังพิจารณา จะถือเป็นคะแนนเสีย 
3. ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ที่เข้าประชุมจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเฉพาะวาระที่เข้าประชุมเท่านั้น โดยจะต้องยู่ในระบบ Application IR Plus AGM 

จนจบการพิจารณาของแต่ละวาระ การ log-out ออกจากระบบ Application IR Plus AGM ก่อนเสร็จส้ินการพิจารณาของวาระนั้น จะทำให้ไม่มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนเฉพาะวาระท่ียังไม่ได้พิจารณา อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถ Log-in เข้าระบบ Application IR Plus AGM โดยจะต้องยู่ในระบบ 
Application IR Plus AGM จนจบการพิจารณาของแต่ละวาระเพ่ือออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ยังไม่ได้พิจารณา 

หลักเกณฑ์การนบัคะแนนเสียง 
ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดว่า ผู้ถือหุ้นทุกคนมีเสียงเท่ากับหน่ึงหุ้นต่อหน่ึงเสียง บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงท่ีเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
และงดออกเสียง ท่ีตรวจนับจากการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระจากคะแนนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและมี
สิทธิออกเสียง 
ก่อนเริ่มประชุม ประธานฯ จะแจ้งให้ทราบว่า บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ โดยวิธีการหักคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง 
ของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ออกจากหุ้นท้ังหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง เมื่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ 
ทำการรวบรวมคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นและแสดงผลสรุปคะแนนเสียงในท่ีประชุม โดยประธานที่ประชุมหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายจะเป็นผู้สรุปผล
การลงคะแนนต่อท่ีประชุมของแต่ละวาระ 
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ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 ผู้ถือหุ้น / ผูร้ับมอบฉันทะ ลงทะเบียนเข้ารว่มประชุม โดยสแกนบารโ์ค้ดที่ปรากฏบนหนังสือเชิญประชุมฯ 
 เปิดระบบให้ลงทะเบียนในวันที่ 22 เมษายน 2565 ต้ังแต่เวลา 10.00 น. 
 ศึกษาข้อมลูเพิ่มเติมได้ที่ 

https://www.energyabsolute.co.th/pdf/app/IR_PLUS_AGM_Manual_TH.pdf 

บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จำกัด (มหาชน)  
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565  
วันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.

ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ ทำการยืนยันตัวตน
ผ่านแอปพลิเคชั่น IR Plus AGM การประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์

ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. 
ถึงวันที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 18.00 น.

ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 
ผ่านแอปพลิเคชั่น IR Plus AGM 

สามารถติดตั้งแอปพลิเคชั่นได้ โดยค้นหาจาก  
Google Play Store หรือ App Store 

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น. 
ดำเนินการประชุมตามลำดับวาระการประชุม 

ลงคะแนนผ่านแอปพลิเคชั่น 
ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ  

ลงคะแนนเสียงผ่านแอปพลิเคชั่น IR Plus AGM

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  

สรุปผลการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุม 
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หน้า 35 

สิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 7 
ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทซ่ึงผู้ถือหุ้นสามารถแต่งต้ังให้รับมอบฉันทะ 

 

ชื่อ – สกุล อายุ ตำแหน่ง ที่อยู่ 

การมีส่วนได้เสีย 
ในวาระทีเ่สนอใน 
การประชุมสามัญ 

ผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 
1. พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต  72  กรรมการอิสระ 

 ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
 กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนา 

อย่างยั่งยืน 

บมจ. พลังงานบริสุทธิ์  
89 อาคารเอไอเอ 
แคปปิตอล เซ็นเตอร์  
ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก 
แขวงดินแดง เขตดินแดง 
กรุงเทพฯ 10400 

ไม่มีส่วนได้เสีย 
ในวาระที่ 1 - 9 

 

2. หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชัย 61  กรรมการอิสระ 
 กรรมการตรวจสอบ 
 ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด

ค่าตอบแทน  
 ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและ 

การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 กรรมการบริหารความเสี่ยง 

บมจ. พลังงานบริสุทธิ์  
89 อาคารเอไอเอ 
แคปปิตอล เซ็นเตอร์  
ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก 
แขวงดินแดง เขตดินแดง 
กรุงเทพฯ 10400 

ไม่มีส่วนได้เสีย 
ในวาระที่ 1 - 9 

หมายเหตุ:  รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระ ท้ัง 2 ท่าน ปรากฏในรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 
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สิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 8 
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค. 

 
 สิ่งท่ีแนบมาด้วยลำดับท่ี 8.1 หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. เป็นหนังสือมอบฉันทะแบบท่ัวไป ซ่ึงเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซับซ้อน 
 สิ่งท่ีแนบมาด้วยลำดับท่ี 8.2 หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. เป็นหนังสือมอบฉันทะท่ีกำหนดรายการต่างๆ ท่ีจะมอบฉันทะ 

ท่ีละเอียด ชัดเจน 
 สิ่งท่ีแนบมาด้วยลำดับท่ี 8.3 หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. เป็นแบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และ 

แต่งต้ังคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก
และดูแลหุ้น 
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หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. 
เป็นหนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป ซ่ึงเป็นแบบที่ง่ายไมซั่บซ้อน 
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หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. 
 
 เขียนท่ี    
  วันท่ี    เดือน   .พ.ศ    

(1) ข้าพเจา้    สัญชาติ    
อยู่บ้านเลขท่ี    ถนน    ตำบล/แขวง    
อำเภอ/เขต    จังหวัด    รหัสไปรษณีย์    

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท  พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)  
โดยถือหุ้นจำนวนท้ังสิ้นรวม    หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ    เสียง ดงัน้ี 

หุ้นสามัญ    หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ    เสียง 
หุ้นบุริมสิทธิ    หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ    เสียง 

(3) ขอมอบฉันทะให้ 
(1)    อายุ    ปี 

อยู่บา้นเลขที     ถนน    ตาํบล/แขวง   . 

อำเภอ/เขต    จังหวัด    รหัสไปรษณีย์.  .หรือ 
(2)    อายุ    ปี 

อยู่บา้นเลขที     ถนน    ตาํบล/แขวง   . 

อำเภอ/เขต    จังหวัด    รหัสไปรษณีย์.  หรือ 
(3)    อายุ    ปี 

อยู่บา้นเลขที     ถนน    ตาํบล/แขวง   . 

อำเภอ/เขต    จังหวัด    รหัสไปรษณีย์.   

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจำปี 2565 ในวันศุกร์ท่ี 22 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยวิธีการประชุมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปใน 
วัน เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 

กิจการใดท่ีผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมน้ัน ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ 

 ลงช่ือ    ผู้มอบฉันทะ 
 (  ) 

 ลงช่ือ    ผู้รับมอบฉันทะ 
 (  ) 

 ลงช่ือ    ผู้รับมอบฉันทะ 
 (  ) 

 ลงช่ือ    ผู้รับมอบฉันทะ 
 (  ) 

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้รบัมอบฉันทะเพยีงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉนัทะ
หลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

อากรแสตมป ์

20 บาท 

สิ่งท่ีแนบมาด้วยลำดับท่ี 8.1
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หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
เป็นหนังสือมอบฉันทะท่ีกำหนดรายการต่างๆ ท่ีจะมอบฉันทะท่ีละเอียดชัดเจน 
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หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
 
 เขียนท่ี    
  วันท่ี    เดือน   .พ.ศ    

(1) ข้าพเจา้    สัญชาติ    
อยู่บ้านเลขท่ี    ถนน    ตำบล/แขวง    
อำเภอ/เขต    จังหวัด    รหัสไปรษณีย์    

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท  พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)  
โดยถือหุ้นจำนวนท้ังสิ้นรวม    หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ    เสียง ดงัน้ี 

หุ้นสามัญ    หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ    เสียง 
หุ้นบุริมสิทธิ    หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ    เสียง 

(3) ขอมอบฉันทะให ้
  (1)    อายุ   ปี 

อยู่บา้นเลขที     ถนน    ตาํบล/แขวง   . 

อำเภอ/เขต    จังหวัด    รหัสไปรษณีย์.  หรือ 
  (2)  พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต   อายุ  72 ปี 

อยู่บ้านเลขท่ี   บริษัท พลงังานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) เลขท่ี 89 อาคารเอไอเอ แคปปติอล เซ็นเตอร์ ช้ัน 16  
ถนน  รัชดาภิเษก  ตำบล/แขวง  ดินแดง  อำเภอ/เขต  ดินแดง  จังหวัด  กรุงเทพมหานคร  รหัสไปรษณีย์  10400  หรือ 

  (3)  หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชัย  อายุ  61  ปี 
อยู่บ้านเลขท่ี   บริษัท พลงังานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) เลขท่ี 89 อาคารเอไอเอ แคปปติอล เซ็นเตอร์ ช้ัน 16  
ถนน  รัชดาภิเษก  ตำบล/แขวง  ดินแดง  อำเภอ/เขต  ดินแดง  จังหวัด กรุงเทพมหานคร  รหัสไปรษณีย์  10400   

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจำปี 2565 ในวันศุกร์ท่ี 22 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยวิธีการประชุมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปใน 
วัน เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งน้ี ดังน้ี 

 วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชมุวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2565 ซึ่งประชุมเม่ือวันท่ี 28 มกราคม 2565 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

 วาระท่ี 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท และรายงานประจำปี 2564 ของบริษัทฯ 
- เน่ืองจากเป็นวาระเพ่ือทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ - 

 วาระท่ี 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

อากรแสตมป์ 
20 บาท 

สิ่งท่ีแนบมาด้วยลำดับท่ี 8.2
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 วาระท่ี 4 พิจารณาและอนมัุติยกเลิกการออกหุ้นกู้วงเงิน 20,000 ล้านบาท ซึ่งได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้นประจำป ี2564 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

 วาระท่ี 5 พิจารณาและอนมัุติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ (ใหม่) วงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

 วาระท่ี 6 พิจารณาและอนมัุติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 และการจ่ายเงินปันผล
ประจำปี 2564 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

 วาระท่ี 7 พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท สำหรับปี 2565 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

 วาระท่ี 8 พิจารณาและเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

  การเลือกตั้งกรรมการท้ังชุด 
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

  การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
ช่ือกรรมการ นายสมโภชน์ อาหุนัย  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

ช่ือกรรมการ พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

ช่ือกรรมการ หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชัย  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

ช่ือกรรมการ นายวุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

 วาระท่ี 9 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับระยะเวลาบัญชีประจำปี 2565 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
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(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะน้ี ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงน้ัน 
ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 

(6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไม่ชัดเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องท่ีระบุข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับ
มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำในการประชุม เว้นแต่กรณีท่ีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ 
ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ 

 ลงช่ือ    ผู้มอบฉันทะ 
 (  ) 

 ลงช่ือ    ผู้รับมอบฉันทะ 
 (  ) 

 ลงช่ือ    ผู้รับมอบฉันทะ 
 (  ) 

 ลงช่ือ    ผู้รับมอบฉันทะ 
 (  ) 

หมายเหต ุ
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 
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ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท พลังงานบรสิุทธิ์ จำกดั (มหาชน) 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันศุกร์ท่ี 22 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยวิธีประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เท่านั้น หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 

 วาระท่ี   เร่ือง   
 (ก) ใหผู้้รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังน้ี 
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

 วาระท่ี   เร่ือง   
 (ก) ใหผู้้รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังน้ี 
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

 วาระท่ี   เร่ือง   
 (ก) ใหผู้้รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังน้ี 
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

 วาระท่ี   เร่ือง   
 (ก) ใหผู้้รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังน้ี 
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

 วาระท่ี   เร่ือง  พิจารณาและเลือกต้ังกรรมการท่ีต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ (ต่อ)  
ช่ือกรรมการ   

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

ช่ือกรรมการ   
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

ช่ือกรรมการ   
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

ช่ือกรรมการ   
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
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หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
เป็นแบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ  

และแต่งต้ังคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น 
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หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

(แบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian)  
ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 

 

 เขียนท่ี    
  วันท่ี    เดือน   .พ.ศ    

(1) ข้าพเจา้    สัญชาติ    
อยู่บ้านเลขท่ี    ถนน    ตำบล/แขวง    
อำเภอ/เขต    จังหวัด    รหัสไปรษณีย์    
ในฐานะผู้ประกอบธุรกจิเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ใหก้ับ   
ซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท  พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)  
โดยถือหุ้นจำนวนท้ังสิ้นรวม    หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ    เสียง ดงัน้ี 

หุ้นสามัญ    หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ    เสียง 
หุ้นบุริมสิทธิ    หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ    เสียง 

(2) ขอมอบฉันทะให ้
  (1)    อายุ   ปี 

อยู่บา้นเลขที     ถนน    ตาํบล/แขวง   . 
อำเภอ/เขต    จังหวัด    รหัสไปรษณีย์.  หรือ 

  (2)  พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต   อายุ  72 ปี 
อยู่บ้านเลขท่ี   บริษัท พลงังานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) เลขท่ี 89 อาคารเอไอเอ แคปปติอล เซ็นเตอร์ ช้ัน 16  
ถนน  รัชดาภิเษก  ตำบล/แขวง  ดินแดง  อำเภอ/เขต  ดินแดง  จังหวัด   กรุงเทพมหานคร  รหัสไปรษณีย์  10400  หรือ 

  (3)  หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชัย  อายุ  61 ปี 
อยู่บ้านเลขท่ี   บริษัท พลงังานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) เลขท่ี 89 อาคารเอไอเอ แคปปติอล เซ็นเตอร์ ช้ัน 16  
ถนน  รัชดาภิเษก  ตำบล/แขวง  ดินแดง  อำเภอ/เขต  ดินแดง  จังหวัด   กรุงเทพมหานคร  รหัสไปรษณีย์  10400   

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจำปี 2565 ในวันศุกร์ท่ี 22 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยวิธีการประชุมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปใน 
วัน เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งน้ี ดังน้ี 
 มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นท้ังหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 
 มอบฉันทะบางส่วน คือ 

 หุ้นสามัญ                                             หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้                                 เสียง 
 หุ้นบุริมสิทธิ                                          หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้                                 เสียง 
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ท้ังหมด   เสียง 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งน้ี ดังน้ี 
 วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชมุวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2565 ซึ่งประชุมเม่ือวันท่ี 28 มกราคม 2565 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

 เห็นด้วย               เสียง     ไม่เห็นด้วย               เสียง      งดออกเสียง                เสียง 

อากรแสตมป ์

20 บาท 

สิ่งท่ีแนบมาด้วยลำดับท่ี 8.3
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 วาระท่ี 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท และรายงานประจำปี 2564 ของบริษัทฯ 
- เน่ืองจากเป็นวาระเพ่ือทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ - 

 วาระท่ี 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

 เห็นด้วย               เสียง     ไม่เห็นด้วย               เสียง      งดออกเสียง                เสียง 

 วาระท่ี 4 พิจารณาและอนุมัติยกเลิกการออกหุ้นกู้วงเงิน 20,000 ล้านบาท ซึ่งได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2564 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

 เห็นด้วย               เสียง     ไม่เห็นด้วย               เสียง      งดออกเสียง                เสียง 

 วาระท่ี 5 พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ (ใหม่) วงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

 เห็นด้วย               เสียง     ไม่เห็นด้วย               เสียง      งดออกเสียง                เสียง 

 วาระท่ี 6 พิจารณาและอนมัุติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 และการจ่ายเงินปันผล
ประจำปี 2564 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 
 เห็นด้วย               เสียง     ไม่เห็นด้วย               เสียง      งดออกเสียง                เสียง 

 วาระท่ี 7 พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท สำหรับปี 2565 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 
 เห็นด้วย               เสียง     ไม่เห็นด้วย               เสียง      งดออกเสียง                เสียง 

 วาระท่ี 8 พิจารณาและเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

  การเลือกตั้งกรรมการท้ังชุด 
 เห็นด้วย             เสียง     ไม่เห็นดว้ย             เสียง   งดออกเสียง             เสียง 

  การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
ช่ือกรรมการ นายสมโภชน์ อาหุนัย  
 เห็นด้วย             เสียง     ไม่เห็นดว้ย             เสียง   งดออกเสียง             เสียง 

ช่ือกรรมการ พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต  
 เห็นด้วย             เสียง     ไม่เห็นดว้ย             เสียง   งดออกเสียง             เสียง 

ช่ือกรรมการ หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชัย  
 เห็นด้วย             เสียง     ไม่เห็นดว้ย             เสียง   งดออกเสียง             เสียง 

ช่ือกรรมการ นายวุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย  
 เห็นด้วย             เสียง     ไม่เห็นดว้ย             เสียง   งดออกเสียง             เสียง 
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 วาระท่ี 9 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับระยะเวลาบัญชีประจำปี 2565 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

 เห็นด้วย               เสียง     ไม่เห็นด้วย               เสียง      งดออกเสียง                เสียง 

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะน้ี ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงน้ัน 
ไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น 

(6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไม่ชัดเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องท่ีระบุข้างต้น  รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับ
มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำในการประชุม เว้นแต่กรณีท่ีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ  
ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ 
 ลงช่ือ    ผู้มอบฉันทะ 

 (  ) 
 ลงช่ือ    ผู้รับมอบฉันทะ 

 (  ) 
 ลงช่ือ    ผู้รับมอบฉันทะ 

 (  ) 
 ลงช่ือ    ผู้รับมอบฉันทะ 

 (  ) 
หมายเหต ุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น 
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ 

(1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 
(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) 

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ 
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ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท พลังงานบรสิุทธิ์ จำกดั (มหาชน) 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันศุกร์ท่ี 22 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยวิธีประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น 
หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 

 วาระท่ี   เร่ือง   
 (ก) ใหผู้้รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังน้ี 
 เห็นด้วย               เสียง     ไม่เห็นด้วย               เสียง      งดออกเสียง                เสียง 

 วาระท่ี   เร่ือง   
 (ก) ใหผู้้รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังน้ี 
 เห็นด้วย               เสียง     ไม่เห็นด้วย               เสียง      งดออกเสียง                เสียง 

 วาระท่ี   เร่ือง   
 (ก) ใหผู้้รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังน้ี 
 เห็นด้วย               เสียง     ไม่เห็นด้วย               เสียง      งดออกเสียง                เสียง 

 วาระท่ี   เร่ือง   
 (ก) ใหผู้้รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังน้ี 
 เห็นด้วย               เสียง     ไม่เห็นด้วย               เสียง      งดออกเสียง                เสียง 

 วาระท่ี   เร่ือง  พิจารณาและเลือกต้ังกรรมการท่ีต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ (ต่อ)  
ช่ือกรรมการ   

 เห็นด้วย               เสียง     ไม่เห็นด้วย               เสียง      งดออกเสียง                เสียง 
ช่ือกรรมการ   

 เห็นด้วย               เสียง     ไม่เห็นด้วย               เสียง      งดออกเสียง                เสียง 
ช่ือกรรมการ   

 เห็นด้วย               เสียง     ไม่เห็นด้วย               เสียง      งดออกเสียง                เสียง 
ช่ือกรรมการ   

 เห็นด้วย               เสียง     ไม่เห็นด้วย               เสียง      งดออกเสียง                เสียง 
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สิ่งท่ีแนบมาด้วยลำดับท่ี 9 
- ข้อกำหนดการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 แบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และ 
- คู่มือการใช้งาน “Mobile Application IR Plus AGM” / วีดีโอแนะนำการลงทะเบียนและการใช้งาน  

(โดยการสแกน QR Code) 

ข้อกำหนดการเข้าร่วมประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 

การเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 แบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ  
ให้สามารถเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และออกเสียงลงคะแนนในระบบ E-Voting (E-AGM) ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์กำหนด ดังน้ัน ก่อนท่ีท่านจะลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมแบบ E-AGM ผ่านระบบแอปพลิเคช่ัน IR Plus AGM ดังกล่าว 
กรุณาอ่านข้อกำหนด ทำความเข้าใจ และยอมรับข้อกำหนดต่อไปน้ี รวมท้ังคู่มือการใช้งาน Mobile Application IR Plus AGM ซ่ึงสามารถ
สแกน QR Code ท่ีปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัทฯ 

1. ท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ โปรดทราบ 

1.1 ผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมคือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ท่ีปรากฏช่ือในวันท่ี 14 มีนาคม 2565 ซ่ึงเป็นวันกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นเพ่ือ
เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (Record Date) ตามท่ีได้กำหนดและประกาศในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่าน้ัน 

1.2 เพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างราบรื่น เมื่อท่านประสงค์จะร่วมประชุมแบบ E-AGM โดยได้ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมแบบ  
E-AGM และได้รับคำยืนยันเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM จากระบบแล้ว การลงคะแนนเสียงของท่านจะต้องดำเนินการผ่านระบบ
แอปพลิเคช่ัน IR Plus AGM เท่าน้ัน 

2. การติดตั้งแอปพลิเคช่ัน IR Plus AGM และทำการยืนยันตัวตน (KYC) 

2.1 ติดตั้งแอปพลิเคช่ัน IR Plus AGM 

บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางการประชุมผ่านระบบแอปพลิเคช่ัน IR Plus AGM ซ่ึงท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ท่ีประสงค์จะเข้าร่วม
ประชุมผ่านระบบแอปพลิเคช่ัน IR Plus AGM ดังกล่าว สามารถติดตั้งแอปพลิเคช่ันได้โดยค้นหาช่ือ IR Plus AGM ได้ ผ่าน Google 
Play Store สำหรับระบบ Android และ App Store สำหรับระบบ iOS 

2.2 ทำการยืนยันตัวตน (KYC) 

ก่อนการเข้าร่วมการประชุมแบบ E-AGM ท่านผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ (กรณีมีการมอบฉันทะ) จะต้อง ดำเนินการยืนยันตัวตน 
(KYC) ผ่านระบบแอปพลิเคช่ัน IR Plus AGM ท่ีได้ดำเนินการติดตั้งตามข้อ 2.1 โดยกรอกข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ปรากฏบน
หน้าจอให้ครบถ้วนถูกต้อง และจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ตามท่ีกำหนดในแอปพลิเคช่ัน IR Plus AGM ได้แก่ บัตรประชาชน หรือ
สำเนาบัตรประชาชนและหนังสือมอบฉันทะ (กรณีมีการมอบฉันทะ) หนังสือเชิญประชุม ให้ครบถ้วน และถ่ายภาพยืนยันตัวตน
ตามท่ีแอปพลิเคช่ัน IR Plus AGM กำหนด จากน้ันระบบจะนำส่งรหัส One Time Password (“OTP”) ไปยังหมายเลข
โทรศัพท์มือถือท่ีผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ได้ให้ไว้ในระบบ เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ 

ในการประชุมแบบ E-AGM ระบบแอปพลิเคช่ัน IR Plus AGM จะเปิดระบบให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ทำ KYC โดยเร่ิม
ตั้งแต่วันท่ี 1 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ถึง วันท่ี 20 เมษายน 2565 เวลา 18.00 น. เพ่ือให้พร้อมในการลงทะเบียนเข้า
ร่วมการประชุมในวันประชุม 
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2.3 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและเอกสารผ่านแอปพลิเคช่ัน IR Plus AGM 

ท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ตกลงและรับทราบว่า บริษัทฯ มีสิทธิในการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงและความสมบูรณ์ของ
ข้อมูลและเอกสารท่ีท่านได้ให้ไว้ตามข้อ 2.2 ในกรณีท่ีบริษัทฯ ได้ตรวจสอบเอกสารและข้อมูลท่ีท่านได้ให้ไว้ตามข้อ 2.2 ข้างต้นแล้ว
พบว่า เอกสารและข้อมูลดังกล่าวน้ันถูกต้องแท้จริงและสมบูรณ์ บริษัทฯ จะทำการอนุมัติและแจ้งผลการยืนยันตัวตนสำเร็จผ่าน
แอปพลิเคช่ัน IR Plus AGM เพื่อให้ท่านตั้งรหัสผ่าน (Pin Code) สำหรับการเข้าร่วมการประชุมผ่านแอปพลิเคช่ัน IR Plus AGM  
ด้วยตนเอง เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล และเพื่อรักษาสิทธิของท่าน โปรดเก็บรักษารหัสผ่าน (Pin Code) ดังกล่าวเป็น
ความลับและไม่เปิดเผยให้แก่บุคคลอื่น 

กรณีบริษัทฯ ตรวจสอบข้อมูลแล้วพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ หรือเป็นเท็จ บริษัทฯ จะดำเนินการขอเอกสารเพิ่มเติม 
เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนหรือความถูกต้อง หรืออาจดำเนินการปฏิเสธการลงทะเบียน แล้วแต่กรณี ซ่ึงในการปฏิเสธดังกล่าว ผู้ถือหุ้น / 
ผู้รับมอบฉันทะ สามารถดำเนินการ การยืนยันสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผ่านแอปพลิเคช่ัน IR Plus AGM ได้ แต่ไม่ตัดสิทธิท่าน 
ในการเข้าร่วมประชุม ณ สถานท่ีจัดการประชุม 

3. การเข้าร่วมประชุมและการลงมติผ่านระบบแอปพลิเคช่ัน IR Plus AGM 

3.1 เมื่อได้ดำเนินการทำ KYC และผู้ถือหุ้นได้ตั้งรหัสผ่าน (Pin Code) ด้วยตนเอง ตามข้อ 2.3 แล้ว ท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ
สามารถเข้าร่วมการประชุมผ่านแอปพลิเคช่ัน IR Plus AGM ได้โดยสแกนบาร์โค้ดท่ีปรากฏบนหนังสือเชิญประชุมซ่ึงนายทะเบียน
หลักทรัพย์ (บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย จำกัด : TSD) ได้ดำเนินการจัดส่งให้ท่าน หรือท่านสามารถกรอกเลข
บัตรประจำตัวประชาชนในช่ือผู้ใช้งาน และกรอกรหัสผ่าน Pin Code 

3.2 สิทธิในการเข้าร่วมประชุม และลงมติในการประชุมผ่านระบบแอปพลิเคช่ัน IR Plus AGM เป็นสิทธิเฉพาะตัวของท่านผู้ถือหุ้น 
ดังน้ัน ช่ือผู้ใช้งาน (Username) หน่ึงช่ือ จะไม่สามารถใช้เข้าสู่ระบบ (log-in) IR Plus AGM เพื่อเข้าประชุมในเวลาเดียวกันใน
หลายอุปกรณ์พร้อมๆ กันได้ ดังน้ัน ท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ จะต้องใช้ช่ือผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Pin Code) 
เพื่อเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเท่าน้ัน และจะไม่มอบหมายชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Pin Code) ให้กับบุคคลใดๆ 

3.3 ในกรณีท่ีผู้รับมอบฉันทะ รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ผู้รับมอบฉันทะจะสามารถเข้าประชุมแทนผู้ถือหุ้นได้ 1 ราย ต่อ  
1 อุปกรณ์ เท่านั้น 

3.4 การลงมติผ่านแอปพลิเคช่ัน IR Plus AGM ท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ สามารถลงคะแนนเสียงล่วงหน้าทุกวาระเมื่อเริ่มการ
ประชุม หรือจะลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระท่ีอยู่ระหว่างการพิจารณาได้ ซ่ึงการลงคะแนนเสียงของท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ
จะถูกรวบรวมเมื่อมีการปิดวาระนั้นๆ 

3.5 ในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ กำหนดให้ระบบเทคะแนนไปทางเห็นด้วยท้ังหมด และจะนำคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง 
หักจากคะแนนเสียงท้ังหมด ดังน้ัน ในกรณีท่ีท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะประสงค์จะลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ  
“งดออกเสียง” ท่านจะต้องเลือกลงมติ ดังกล่าว อย่างใดอย่างหนึ่ง ในกรณีท่ีท่านท่ีไม่ได้เลือกลงมติอย่างหน่ึงอย่างใด ระบบจะ
ถือว่าผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะได้ลงคะแนนเสียงเห็นด้วยในวาระดังกล่าวโดยอัตโนมัติ 

3.6 ในกรณีท่ีท่านถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะออกจากระบบการประชุมด้วยการ Log-out ก่อนท่ีจะปิดการลงมติในวาระใดๆ ผู้ถือหุ้น / 
ผู้รับมอบฉันทะจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และการลงคะแนนเสียงของท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะจะไม่ถูก
นำมานับในวาระนั้น อย่างไรก็ตาม การออกจากการประชุมในวาระก่อนหน้า บริษัทฯ ไม่ตัดสิทธิของท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ
ในการ log-in เพื่อกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปท่ียังอยู่ระหว่างการพิจารณาของท่ีประชุม ท่านผู้ถือหุ้น / 
ผู้รับมอบฉันทะสามารถตรวจสอบรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนเพิ่มเติมได้ท่ีหนังสือเชิญประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัทฯ 
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4. การซักถามประเด็นข้อสงสัยและแสดงความคิดเห็นระหว่างการประชุม 

4.1 การประชุมจะถูกถ่ายทอดสดผ่านแอปพลิเคช่ัน IR Plus AGM เท่าน้ัน ในกรณีท่ีท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ มีข้อซักถามหรือ
ประสงค์จะแสดงความคิดเห็นในวาระใด ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะสามารถเลือกเมนูแสดงความคิดเห็นซ่ึงเป็นรูปไอคอนไมโครโฟน 
       ปรากฏบนหน้าจอ เพื่อถามคำถาม หรือแสดงความเห็น โดยระบบจะจัดเรียงลำดับก่อนหลังตามลำดับเวลาท่ีร้องขอ เพื่อเปิด
โอกาสให้ท่านถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นในท่ีประชุมในวาระดังกล่าวได้ท้ังภาพและเสียง ท้ังน้ี ข้อซักถาม หรือการแสดง
ความเห็นจะต้องเป็นคำถาม และ/หรือการแสดงความคิดเห็นท่ีเกี่ยวข้องกับวาระการประชุมน้ันเท่าน้ัน 

4.2 ในการเปิดโอกาส ให้ท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ถามคำถามในที่ประชุมด้วยภาพและเสียงน้ัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยุติ
การถามคำถาม หรือแสดงความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ หากคำถามหรือการแสดงความเห็นดังกล่าวมีลักษณะหยาบคาย 
ข่มขู่ คุกคาม ลามก หมิ่นประมาท ละเมิดกฎหมายใดๆ หรือเป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น 

4.3 ในระหว่างการประชุม หากผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะรายใด กระทำการใดๆ อันเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อความเดือดร้อน
รำคาญให้กับผู้เข้าร่วมประชุมรายอ่ืน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การกระทำการใดๆ เพื่อระงับการกระทำอันเป็นการรบกวนการประชุม 
หรือก่อความเดือดร้อนรำคาญ ให้กับผู้เข้าร่วมประชุมรายอ่ืน 

5. ข้อมูลส่วนบุคคล 

5.1 ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซ่ึงทำให้สามารถระบุตัวบุคคลน้ันได้ ไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม รวมถึงแต่ไม่จำกัด
อยู่เพียง ช่ือนามสกุล เพศ เลขท่ีประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง รูปถ่าย วันเดือนปีเกิด สัญชาติ อายุ เป็นต้น 

5.2 ท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะยินยอมให้บริษัทฯ เก็บรวบรวม และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพ่ือดำเนินการตรวจสอบ
สิทธิและยืนยันตัวตนของท่าน ตามวัตถุประสงค์ท่ีกฎหมายอันเกี่ยวเน่ืองกับการประชุมกำหนด 

5.3 บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามระยะเวลาท่ีกฎหมายกำหนด ท้ังน้ี ไม่เกิน 10 ปี โดยเมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวบริษัทฯ 
จะดำเนินการทำลายข้อมูลออกจากระบบ 

6. ข้อกำหนดอ่ืนๆ 

6.1 เน้ือหา ภาพ และเสียงในการประชุมเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว และบริษัทฯ ไม่อนุญาตให้ท่านทำการ
บันทึก ดัดแปลง หรือเผยแพร่ภาพและเสียงในการประชุม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามกฎหมายต่อผู้ท่ีกระทำการ
ดังกล่าว 

6.2 ในกรณีท่ีท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะใช้งานระบบต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการประชุมผ่าน IR Plus AGM ไม่ว่าด้วยประการใดๆ  
ซ่ึงไม่เป็นไปตามข้อกำหนดฉบับน้ี หรือคู่มืออื่นๆ ท่ีบริษัทฯ ได้จัดให้กับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการประชุมจนเป็นเหตุให้บริษัทฯ 
ได้รับความเสียหายไม่ว่าด้วยประการใดๆ ท่านผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะรายดังกล่าว จะต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย 
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเกิดจากการฟ้องร้องดำเนินคดีจากบุคคลภายนอก รวมถึงการฟ้องร้องดำเนินคดีโดยบริษัทฯ ต่อท่านผู้ถือหุ้น  
และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะผู้กระทำการดังกล่าว 

6.3 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการกระทำการใดๆ ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นไม่ยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดฉบับน้ี และอาจพิจารณาระงับสิทธิ
การเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบแอปพลิเคช่ัน IR Plus AGM หากในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะไม่ดำเนินการ
ตามข้อกำหนดฉบับน้ี 

หมายเหตุ : โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบได้ท่ี Tel : +662 022 6200 กรณีมีปัญหาการใช้ระบบ IR Plus AGM Application 
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Energy Absolute Public Company Limited 
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