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หน้า 1 

ท่ี EA : CS-AGM/2565 
วันท่ี 28 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 ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 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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หน้า 5 

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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หน้า 6 

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 315,000.- 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 



 

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 8 

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 
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 บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จำกัด (มหาชน) 
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