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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจำปี 2565 
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) 

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)  

วัน เวลา และสถานที่ถ่ายทอดการประชุม  

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ถ่ายทอดสด (Live steaming)  
ผ่าน application IR Plus AGM จากห้องประชุมบริษัทฯ ชั้น 16 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง 
เขตดินแดง กรุงเทพฯ ประเทศไทย (“ที่ประชุมฯ”) 

จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุม 

เมื่อเริ่มการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมมาด้วยตนเองจำนวน 22 ราย และรับมอบฉันทะจำนวน 979 ราย รวมทั้งสิ้น 
1,001 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 2,948,772,268 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.0556 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 3,730,000,000 หุ้น 
ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ 

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายสมใจนึก เองตระกูล ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ (ประธานท่ีประชุมฯ) 
2. นายสมโภชน์ อาหุนัย รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบรษิัท /  

ประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการกลยุทธ์องค์กร /  
กรรมการบริหารความเสีย่ง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

3. นายอมร ทรัพย์ทวีกุล กรรมการผูม้ีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท / กรรมการบริหาร /  
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสีย่ง / 
กรรมการกลยุทธ์องค์กร / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสาย
งานบัญชีและการเงิน) 

4. พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /  
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / 
กรรมการบรรษัทภิบาลและการพฒันาอย่างยั่งยืน  

5. หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชัย กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ /  
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
และการพัฒนาอยา่งยั่งยืน / กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

และกรรมการดังต่อไปนี้ เข้าประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting 
6. คุณวุฒิเลศิ เจียรนิลกลุชัย กรรมการผูม้ีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท / กรรมการบริหาร /  

กรรมการบริหารความเสีย่ง 
7. นายสมบรูณ์ อาหุนยั   กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร 
8. นายสุธรรม ส่งศริ ิ กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดคา่ตอบแทน / 

กรรมการกลยุทธ์องค์กร / กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอยา่งยั่งยืน / 
กรรมการบริหารความเสีย่ง 

9. นายอมรศักดิ์ นพรัมภา กรรมการอิสระ 
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10. นายสมภพ กีระสุนทรพงษ ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน /  
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 

กรรมการที่ลาประชุม 

1. พลตำรวจเอกพัชรวาท วงษ์สุวรรณ กรรมการอิสระ และกรรมการบรหิารความเสี่ยง  

รวมกรรมการที่เข้าร่วมประชุม 10 คน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 11 คน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมฯ เท่ากับ 
ร้อยละ 90.91 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจำนวน 11 คน โดยประธานคณะกรรมการบริษัท, ประธานคณะกรรมการชุดย่อย 
ทุกคณะ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน) เข้าร่วม
ประชุมฯ ในครั้งนี ้

ผู้เกี่ยวข้องท่ีเข้าร่วมประชุม 

(1) ตัวแทนผู้สอบบัญชรีับอนุญาตจาก บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เข้าประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting 
(2) ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท S.C. Law Office จำกัด เข้าร่วมประชุมในห้องประชุม เพื่อเป็นผู้ตรวจสอบการออกเสียงลงคะแนน 
(3) เจ้าหน้าท่ีจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นผู้สังเกตการณ์ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting  
(4) เจ้าหน้าที่ บจ. ออนไลน์แอสเซ็ท จัดทำระบบ E-AGM และดูแลระบบการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นและตรวจคะแนนจากระบบ 

E-Voting; 
(5) นายวสุ กลมเกลีย้ง ผู้อำนวยการอาวุโสฝา่ยพัฒนากลยุทธ์และวางแผนการลงทุน และ รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร 
(6) นายฉัตรพล ศรีประทุม ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากลยุทธ์ และวางแผนการลงทุน 
(7) นางสาวกชนันท์ สุวรรณเดช ผู้อำนวยการฝ่ายบัญช ี
(8) นางสาวเยาวลักษณ์ พุกพิกุล เลขานุการบริษัท (ทำหน้าที่เลขานุการในที่ประชุม (“เลขาฯ ที่ประชุม”) 

ก่อนเร่ิมการประชุม 

เลขาฯ ท่ีประชุมช้ีแจงต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดังนี ้ 

(1) การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2565 ในครั้งนี้ จัดขึ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกแก่
ผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ สามารถเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และออกเสียงลงคะแนนในระบบ  
E-Voting ผา่นระบบแอปพลิเคชั่น IR Plus AGM และการจัดประชุมในครั้งน้ีจะถูกบันทึกภาพและเสียงตลอดระยะเวลาที่ประชุม 
เพือ่ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

(2) ข้อปฏิบัติและขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ปรากฎตามสิ่งที่แนบมาด้วย ลำดับที่ 6 และข้อกำหนด
สำหรับการเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM และคู่มือการใช้งาน Mobile Application IR Plus AGM / วีดิโอแนะนำการลงทะเบียน
และการใช้งาน (ข้อมูลถูกบันทึกในรูปแบบ QR Code) ปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที ่9 

(3) บริษัทฯ ได้ปฏิบัตติามกฎระเบียบในการแจ้งหนังสือเชิญประชุมฯ ตอ่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน 3 ช่องทางดังต่อไปนี ้

1. บริษัทได้จดัส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านทางไปรษณีย์ 

2. บริษัทได้มีการลงประกาศในหนังสอืพิมพ์ 

3. บริษัทได้ลงรายละเอียดการประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท 32 วันก่อนวันประชุมโดยประกาศผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 
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▪ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 บริษัทฯ ได้ประกาศผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งแจ้ง
บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเปิดโอกาสแก่ผู้ถือหุ้นให้ส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และ
เสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 256 4 -  
15 มกราคม 2565 ก่อนท่ีบริษัทฯ จะส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอช่ือ
กรรมการ มายังบริษัทฯ เพื่อพิจารณา 

▪ เมื่อวันท่ี 21 มีนาคม 2565 บริษัทฯ ได้ประกาศผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งแจ้ง
บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเปิดโอกาสแก่ผู้ถือหุ้นส่งคําถามเกี่ยวกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นได้ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 
2565 – 20 เมษายน 2565 

▪ ณ วันที่ 14 มีนาคม 2565 ซึ่งเป็นวันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และมีสิทธิรับ 
เงินปันผล กรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ มีผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 27,061 ราย รวมจำนวนหุ้น 
3,730,000,000 หุ้น 

- สัญชาติไทย 26,877 ราย รวมจำนวนหุ้น 1,902,300,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51.00 

- ต่างชาติ 184 ราย รวมจำนวนหุ้น 1,827,700,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.00 

(4) ระเบียบวาระการประชุม / วิธีการออกเสียงลงคะแนน / การแจ้งผลการลงคะแนนเสียง 

1. หุ้น 1 หุ้น มี 1 เสียง ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งเสียงลงคะแนน การลงคะแนนเสียงจะต้องลงคะแนนเท่าที่มีสิทธิออกเสียง 
ยกเว้นผู้ถือหุ้นที่เป็น Custodian ซึ่งสามารถแตกเสียงลงคะแนน และลงคะแนนได้น้อยกว่าแต่ไม่เกินจำนวนหุ้นที่ถืออยู่  
ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ กรณี
คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงช้ีขาด 

2. ระบบ E-AGM ผ่าน Application IR Plus AGM เป็นระบบที่เพิ่มช่องทางอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นสามารถเข้ารว่ม
การประชุม ให้ได้รับชมการถ่ายทอดสดของการประชุมผู้ถือหุ้น การเข้าถึงเอกสารและข้อมูลนำเสนอในรูปแบบมัลติมีเดีย
ต่างๆ ของบริษัทฯ การลงคะแนนโหวตของแต่ละวาระ รวมทั้งอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการซักถามกรรมการในท่ี
ประชุม หรือ แสดงความคิดเห็น ทั้งนี้ การออกเสียงลงคะแนน ยังคงดำเนินตามหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนด 

3. ผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้ระบุการออกเสียงลงคะแนน ในหนังสือมอบฉันทะ ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน
ตามวิธีการที่แจ้ง 

4. ผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทฯ ได้บันทึกการลงคะแนนในระบบเรียบรอ้ย
แล้ว ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมโดยไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก 

5. การนับคะแนน โดยระบบจะเทคะแนนไปทางเห็นด้วยทั้งหมด และจะหัก คะแนนที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” 
จากคะแนนท้ังหมด วาระที่ไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้าน/งดออกเสียง ถือเป็นมติเอกฉันท์ 

6. การพิจารณาวาระการประชุม จะพิจารณาวาระที่ 1 ถึง วาระที่ 9 โดยเมื่อเสร็จสิ้นการพิจารณาแต่ละวาระ ประธานฯ จะ
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ และจะขอให้ที่ประชุมออกเสียง และร วบรวมคะแนน และ
เลขานุการฯ จะแจ้งสรุปผลการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระต่อไป ผลคะแนนเสียงที่นับได้ จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนน
เสียงของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าประชุม
ล่าสุดในวาระนั้นๆ 
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7. มติแต่ละวาระ 

วาระ ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียง 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามญัผู้ถอืหุ้น  
คร้ังที่ 1/2565 ซ่ึงประชุมเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565 

ต้องผ่านมติอนุมัติด้วย เสียงขา้งมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทและ
รายงานประจำปี 2564 ของบริษัทฯ  

วาระน้ีเป็นวาระเพือ่ทราบ ดังน้ัน จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่  
31 ธันวาคม 2564 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตแล้ว  

ต้องผ่านมติอนุมัติด้วย เสียงขา้งมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัตยิกเลกิการออกหุ้นกู้วงเงิน จำนวน 
20,000 ล้านบาท ซ่ึงได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 

ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมตัิการออกและเสนอขายหุ้นกู้ (ใหม่) 
วงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท 

ต้องผ่านมติอนุมตัิด้วยเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวน
เสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสยีง
ลงคะแนน 

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมตัิการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการ
ดำเนินงานประจำปี 2564 และการจ่ายเงินปันผล
ประจำปี 2564 

ต้องผ่านมติอนุมตัิด้วยเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วม
ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมตัิกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
สำหรับปี 2565 

ต้องผ่านมติอนุมตัิด้วยเสยีงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวน
เสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 

วาระที่ 8 พิจารณาและเลือกตั้งกรรมการที่ตอ้งออกตามวาระ
กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ 

ต้องผ่านมติอนุมตัิด้วยเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วม
ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระท่ี 9 พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี
สำหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจำปี 2565 

ต้องผ่านมติอนุมตัิด้วยเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้น  
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

▪ เลขาฯ ท่ีประชุมได้ แนะนำกรรมการ ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งน้ี ดังตอ่ไปนี้ 

1. คุณสมใจนึก เองตระกลู ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ และประธานในท่ีประชุมฯ 

2. คุณสมโภชน์ อาหุนัย 
 

รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบรษิัท /  
ประธานกรรมการบริหาร / ประธานคณะกรรมการกลยุทธ์องค์กร /  
กรรมการบริหารความเสีย่ง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร   
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3. คุณอมร ทรัพย์ทวีกุล กรรมการผูม้ีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท / กรรมการบริหาร /  
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสีย่ง /  
กรรมการกลยุทธ์องค์กร / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
(ผู้รับผดิชอบสูงสดุในสายงานบญัชีและการเงิน) 

4. พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง /  
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

5. หม่อมราชวงศบ์วรฉัตร ฉตัรชัย กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / 
กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 
และกรรมการดังต่อไปนี้ เข้าประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting 

6. คุณวุฒิเลิศ เจียรนลิกุลชัย กรรมการผูม้ีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท / กรรมการบริหาร /  
กรรมการบริหารความเสีย่ง 

7. คุณสมบูรณ์ อาหุนัย กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร 
8. คุณสุธรรม ส่งศิร ิ กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดคา่ตอบแทน / 

กรรมการกลยุทธ์องค์กร / กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอยา่งยั่งยืน 

9.  คุณอมรศักดิ์ นพรัมภา กรรมการอิสระ 

10. คุณสมภพ กีระสุนทรพงษ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน /  
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 

▪ เลขาฯ ท่ีประชุม แจ้งบุคคลทีไ่ดร้บัเชิญเข้าร่วมประชุมดังต่อไปนี ้

1) ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชี 2564 จาก บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ได้แก่ นางสาว
อมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting 

2) ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท S.C. Law Office จำกัด ได้แก่ นายศุภศักดิ์ จิรเสวีประพันธ์ เข้าร่วมประชุมในห้องประชุม  
เพื่อเป็นผู้ตรวจการลงคะแนนเสียง 

3) เจ้าหน้าที่จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ นายพีรวัส จันทรโณทัย เป็นผู้สังเกตการณ์เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ 
Zoom Meeting 

4) บริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด จัดทำระบบ E-AGM และทำการตรวจสอบการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นและตรวจนับและประกาศ
คะแนนเสียงร่วมกับเจ้าหน้าที่ของบริษัท; และ 

5) นางสาวเยาวลักษณ์ พุกพิกุล เลขานุการบริษัท (ทำหน้าที่เป็นเลขาฯ ท่ีประชุม) 

▪ เลขาฯ ที่ประชุมประกาศ จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมมาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะ (เมื่อเริ่มประชุม) รวมทั้งสิ้น 1,001 ราย 
รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 2,948,772,268 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.0556 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 3,730,000,000 หุ้น  
ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 34 ทีก่ำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ
ฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับ
รวมกัน ได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) (ไม่น้อยกว่า 1,244 ล้านหุ้น) ของจำนวนหุ้นท่ีจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์
ประชุม 
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▪ เพื ่อความโปร่งใส บริษัทฯ ได้เชิญที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท S.C. Law Office จำกัด นายศุภศักดิ์ จิรเสวีประพันธ์ เพื ่อเป็น 
ผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียง 

▪ เลขาฯ ที่ประชุม เรียนเชิญ นายสมใจนึก เองตระกูล ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) 
ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและเปิดการประชุมฯ  

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และเปดิการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (E-AGM) โดยเริ่มการพิจารณาวาระต่างๆ ดังนี้ 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2565 ซ่ึงประชุมเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565 

หมายเหตุ : สำเนารายงานการประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2565 ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษทั (www.energyabsolute.co.th.) 
และอยู่ในรูป QR Code พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว 

ประธานฯ ขอให้เลขาฯ แจ้งรายละเอียด  

เลขาฯ ท่ีประชุม แจ้งที่ประชุมผู้ถอืหุ้นดังนี้ 

▪ บริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565 ให้ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว  

▪ คณะกรรมการจึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2565 ตามสำเนาที่ส่งเป็นเอกสาร
ประกอบระเบียบวาระที ่1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม 

ประธานฯ เปดิโอกาสให้ท่ีประชุมซักถามและแสดงข้อคิดเห็นผา่น Application IR Plus AGM  

ไม่มผีู้ใดซักถามหรือให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้ 

สรุปผลการออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565 

รวมผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุม จำนวน 1,001 ราย รวม 2,948,772,268 หุ้น 

มติ จำนวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ (%) 
เห็นด้วย 2,923,788,660 99.1527 
ไม่เห็นด้วย 24,983,607 0.8473 
รวม 2,948,772,267 100.0000 

งดออกเสียง 1 - 
บัตรเสีย 0 - 
รวมทั้งหมด 2,948,772,268 100.0000 

วาระนี้ ผ่าน ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

มติท่ีประชุมฯ ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั ้งที ่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื ่อวันที่  
28 มกราคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน ตามที่กล่าวข้างต้น  
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วาระที่ 2  พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท และรายงานประจำปี 2564 ของบริษัทฯ 

หมายเหตุ :  รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือ
เชิญประชุมฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1  

ในวาระนี้ ประธานฯ ได้เชิญให้ นายวสุ กลมเกลี้ยง ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายพัฒนากลยุทธ์และวางแผนการลงทุน และ รักษาการ
ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รายงานของคณะกรรมการบริษัท และรายงานประจำปี 2564 
ของบริษัทฯ 

นายวสุ ฯ รายงานต่อที่ประชุมฯ ดังนี้ 

ธุรกิจในกลุ่มบริษัทฯ  
ธุรกิจในกลุ่มบริษัทฯ แบ่งเป็น 3 กลุ่มใหญ่ 
1. ธุรกิจน้ำมันไบโอดีเซล 

(1) น้ำมัน B100 และกลีเซอรีน : กำลงัการผลติ 800,000 ลิตร/วัน 
(2) สารเปลี่ยนสถานะ (Bio-PCM) : กำลังการผลิต 130 ตัน/วัน (รวม 2 Phase)  
(3) ธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่อง 

2. ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ประกอบด้วย 
(1) พลังงานแสงอาทิตย์ 278 MW 
(2) พลังงานลม 386 MW 

3. ธุรกิจกักเก็บพลังงาน ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า และสถานีอัดประจไุฟฟ้า 
(1) บริษัทฯ ลงทุนผ่านบริษัทย่อย คือ Amita Technologies Inc. (“Amita Taiwan”)  : 200 MWh 
(2) บริษัท อมิตา เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด (“Amita Thailand”) : ได้มีการเปดิโรงงานผลิตแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ทีสุ่ดใน 

ASIAN เมื่อปลายปีทีผ่่านมา โดยมกีำลังการผลิตเริ่มต้นที ่1 GWh 
(3) รถยนต์ไฟฟ้า (MINE SPA1) 
(4) เรือไฟฟ้า (MINE Smart Ferry) 
(5) รถบัส (MINE Bus) และรถบรรทุกไฟฟ้า 
(6) สถานอีัดประจุไฟฟ้า ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด รวมทั้งแอปพลิเคช่ัน EA Anywhere 

สรุปผลการดำเนินงานสำหรับป ี2564 
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*รายได้อื่น หมายถึง รายได้อื่น กำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนและกำไรทางบัญชีท่ีเกิดจากการรวมธุรกิจอื่น  

▪ สรุปผลการดำเนินงานตลอดระยะเวลา 5 ปีท่ีผ่านมา มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องเฉลี่ยทีร่้อยละ 15.20 ต่อปี ปัจจุบันมีรายรับอยู่ที่ 
20,588 ล้านบาท 

▪ รายได้ของบริษัทฯ แยกตามประเภทธุรกิจ จะเห็นได้ว่า ธุรกิจแบตเตอรี่และยานยนต์ไฟฟ้ามีรายได้เพิ่มขึ ้นประมาณ 8 เท่า 
รายละเอียดปรากฏตามแผนภาพรายได้รวมข้างต้น 

▪ โครงสร้างรายได้รวมของบริษัทฯ ยังคงมาจากธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน อยู่ท่ีประมาณร้อยละ 53 รองลงมาคือ ธุรกิจไบโอ
ดีเซล ประมาณร้อยละ 40 ธุรกิจแบตเตอรี่และยานยนต์ไฟฟ้าประมาณร้อยละ 5 และธุรกิจอื่นๆ ประมาณร้อยละ 2 

 

ธุรกิจไบโอดีเซล 

รายได้จากธุรกิจนี้ของบริษัทฯ เติบโตถึงร้อยละ 30 สืบเนื่องจากนโยบายการสนับสนุนการใช้ B10 ของรัฐบาลเมื่อช่วงต้นปี 2564  
ที่ผ่านมา แม้ว่าในช่วงปลายปีจะมีการลดการใช้พลังงานไบโอดีเซลลงมาสนับสนุนให้ใช้ B7 แต่ยอดขายยังคงสูงอยู่ อีกทั้งราคาสูงขึ้น
เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีราคาขายเฉลี่ยที่ 37.17 บาท ต่อลิตร 
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ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนของกลุ่มบริษัทฯ ประกอบด้วย 

1. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ รวม 278 เมกะวัตต์ ประกอบด้วย 
โรงไฟฟ้าที่จังหวัดลำปาง / โรงไฟฟ้าที่จังหวัดนครสวรรค์ / โรงไฟฟ้าที่จังหวัดลพบุรี / โรงไฟฟ้าที่จังหวัดพิษณุโลก 

2. โรงไฟฟ้าพลังงานลม รวม 386 เมกะวัตต์ ประกอบด้วย 
โครงการหาดกังหันที่จังหวัดสงขลา และจังหวัดนครศรีธรรมราช / โครงการหนุมานที่จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยไฟฟ้าที่ผลิตได้ในปีนีเ้พิ่มขึ้นเป็น 1,423 ล้านกิโลวัตต์ช่ัวโมง จากปีท่ีผ่านมาซึ่งผลิตหน่วยไฟฟ้าได้ 1,354 ล้านกิโลวัตต์ช่ัวโมง ซึ่งเป็นผล
มาจากแสงอาทิตย์และลมทีเ่พิ่มขึ้น 

 

จากรายละเอียดข้างต้นจะเห็นว่า มีรายได้จากชีวมวลเพิ่มขึ้นในปีนี้ จำนวน 10,933 ล้านบาท โดยมีราคาขายเฉลี่ยลดลง 9.67 
บาท ต่อหน่วย ปริมาณการขายเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 5  
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กำไรขั้นต้นของบริษัท ประจำปี 2564 

 

 

ในปี 2564 บริษัทเริ่มมีกำไรจากธรุกิจแบตเตอรี่ โดยมีกำไรขั้นต้นจากการดำเนินธุรกิจอยู่ท่ี 8,664 ล้านบาท เพิ่มจากปีก่อนร้อยละ 9 

ค่าใช้จ่ายที่สำคัญ และกำไรสุทธิประจำปี 2564 

 

▪ ต้นทุนทางการเงิน มูลค่า 1,388 ล้านบาท ซึ่งมาจากการขยายการลงทุนของบริษัทผ่านการลงทุนในโครงการต่างๆ  

▪ รายการค่าใช้จ่ายในการบริหาร จำนวน 1,365 ล้านบาท เทียบกับปี 2563 เพิ่มขึ้นจำนวน 166 ล้านบาท เหตุผลหลักมาจาก
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรและค่าใช้จ่ายในการบริหารโรงงานเพิ่มขึ้นเพ่ือรองรับการขยายตัวของธุรกิจแบตเตอรี่และยานยนต์ไฟฟ้า 
กำไรสุทธิ (เฉพาะส่วนที่เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่) ในปี 2564 เท่ากับ 6 ,100 ล้านบาท กำไรเพิ่มขึ้นจากปี 2563 เท่ากับ  
895 ล้านบาท เนื่องจากความเร็วลมที่สูงข้ึนเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายรถโดยสารไฟฟ้า 
จำนวน 112 คัน 
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▪ หนี้สินรวม ส่วนของผู้ถือหุ้น อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 

 
หากพิจารณา Ratio ตา่งๆ จะเห็นได้ว่า อัตราส่วนทางด้านการเงินมแีนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมี D/E อยู่ท่ี 1.44 เท่า 

โครงสร้างหนี้ที่มีดอกเบี้ย และอัตราดอกเบี้ย 

 

▪ ภาระเงินกู้ที่มีดอกเบี้ยโดยรวม อยู่ที่ 42,975 ล้านบาท โดยส่วนที่สำคัญมาจากเงินกู้ระยะยาวจำนวน 29,163 ล้านบาท หรือคิดเป็น
สัดส่วนประมาณร้อยละ 67.86 และหุ้นกู้ที่มีสัดส่วนอยู่ที่ประมาณร้อยละ 23.73 มูลค่า 10,196 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม อัตรา
ดอกเบี้ยของบริษัทฯ อยู่ในระดับที่ดีมากเนื่องจากบริษัทถูกจัดอันดับ TRIS Rating A และมีแนวโน้มคงที่  

▪ การชำระคืนภาระหนี้เงินต้น บริษัทฯ ได้ดำเนินการแบ่งชำระคืนภาระหนี้เฉลี่ยประมาณ 7,000 ล้านบาท ต่อปี เพื่อให้สอดคล้องกับ
รายรับและผลประกอบการของบริษัท โดยในปี 2564 บริษัทฯ ได้ชำระคืนหุ้นกู้จำนวน 4,000 ล้านบาท 

E@ Sustainability| ESG highlight 
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Corporate Sustainability | CSR CSV SE 
 

 

• บริจาคเครื่องกำจัดไวรัสในอากาศให้แก่หน่วยงานทาง
การแพทย์, โรงพยาบาล, โรงเรียน และสถานท่ีอื่นๆ ที่มี
ความจำเป็นสูง 

 

เปลี่ยน ศูนย์การเรียนรู้เป็น ศูนย์พักคอย สำหรับดูแลผู้ป่วยที่
ติดเชื้อโควิด-19  
• สำหรับดูแลผู้ป่วยท่ีตดิเช้ือโควิด-19 ที่ต้องการการดูแล

เป็นพิเศษระหว่างรอเตยีงและผู้ตดิเช้ือโควิค-19 ที่มี
อาการไมม่ากหรือไม่แสดงอาการ เพื่อรอการนำส่งไป
รักษาต่อท่ีโรงพยาบาลหากมีอาการรุนแรง 

 

• โครงการ “โรงเรียนวัว” โดยร่วมกบั ของ สนง.เขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาชัยภมูิ เขต 3 

 

E@SE Organic SE / โครงการส่งเสริมอาชีพปศุสัตว์ 

• ร่วมมือกับชุมชนรอบโครงการโซลาร์ จังหวัดนครสวรรค์ / 
จังหวัดพิษณุโลก ปลูกผักออแกนิค เพิ่มพูนความรู้การปลูก 
ดูแล และการตลาดเพือ่จำหน่ายผกั 

• ส่งเสริมอาชีพปศุสัตว์การเลี้ยงแกะ/แพะเพิม่รายได้
เกษตรกร จ.นครสวรรค ์

รางวัลและความสำเร็จ ตลอดป ี2564 

1. รางวัล Most Innovative Energy Solution Provider Thailand 2021 
สถาบันผู้มอบ : World Business Outlook 

2. รางวัล 1st Runner-Up, Biofuel Project: ASEAN Energy Awards 2021 
สถาบันผู้มอบ : ASEAN Centre for Energy (ACE) 

3. รางวัลดีเด่น ด้านพลังงานทดแทน ประเภทโครงการโรงงานผลิตน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์และน้ำมันไบโอดีเซล 
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4. รางวัลดีเด่น ด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทขนส่ง ผลงาน “เรือไฟฟ้า MINE Smart Ferry” 
5. รางวัลดีเด่น ด้านพลังงานทดแทน ประเภทโครงการที่เช่ือมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า (On-Grid)  

จากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบหมุนตามดวงอาทิตย์ 
6. รางวัล Thailand Energy Awards 2021 

สถาบันผู้มอบ : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน 
7. รางวัล Asian Service Award (ASA) 2021: the 19th ANQ Congress 2021 

สถาบันผู้มอบ : Asian Network for Quality (ANQ) 
8. รางวัล Green Project of the Year : Country Deal Awards (ASEAN) : The Asset Triple A Infrastructure Awards 2021 

สถาบันผู้มอบ : The Asset นิตยสารธุรกิจการเงินระดับเอเชีย 
9. รางวัล สุดยอดนวัตกรรมสินค้าและบริการแห่งปี 2564 

สถาบันผู้มอบ : นิตยสาร BUSINESS + ร่วมกับวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล 
10. ได้รับประเมินเป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืน MSCI ESG Ratings : AA 

สถาบันผู้มอบ : MSCI 
11. ได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกดัชนีวัดความเสมอภาคทางเพศ Bloomberg Gender Equality Index (GEI) 

สถาบันผู้มอบ : Bloomberg 
12. ได้รับรางวัลและการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 4 ดาว (Green Culture) 

(บริษัท อีเอ โซล่า ลำปาง จำกัด, บริษัท อีเอ โซล่า นครสวรรค์, บริษัท อเีอ โซล่า พิษณุโลก จำกัด) 
สถาบันผู้มอบ : กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

13. ได้รับรางวัลและการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 3 ดาว (Green Culture) (บริษัท อีเอ โซล่า จำกัด) 
สถาบันผู้มอบ : กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

14. ได้รับการประเมินคะแนนทางด้าน CG ระดับดีเยี่ยม (5 ดาว) 
สถาบันผู้มอบ  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

15. รางวัล “หุ้นยั่งยืน” Thailand Sustainability Investment (THSI) ต่อเนื่องเป็นปีท่ี 4  
สถาบันผู้มอบ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

16. รางวัลประกาศเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Recognition ต่อเนื่องเป็นปีท่ี 2 
สถาบันผู้มอบ :  สถาบันไทยพัฒน์ 

17. รางวัล  CSR-DIW Continuous Award ประจำปี 2564 ต่อเนื่องเป็นปีท่ี 4  
(บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) 
สถาบันผู้มอบ : กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

18. รางวัล  CSR-DIW Continuous Award ประจำปี 2564 
(บริษัท อีเอ โซล่า พิษณุโลก จำกัด) 
สถาบันผู้มอบ : กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

19. รางวัลชมเชย หมวดองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ : องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564  
สถาบันผู้มอบ : กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม 
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กิจกรรม Anti-Corruption  แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 
 

 

บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 จากคณะกรรมการ 
แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันฯ และมีกำหนดการยื่น renew the Certificate ในปี 2566 

เมื่อจบการรายงาน ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงข้อคิดเห็นผ่านช่องทาง Application IR Plus AGM 

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง สอบถามถึงผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทอันเกิดจาก
วิกฤตการณ์สงครามระหว่างประเทศรัสเซียกับประเทศยูเครน และเกิดวิกฤติทางด้านพลังงานในทวีปยุโรป 

นายสมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า ผลกระทบต่อธุรกิจทางด้านพลังงาน ตัวอย่างเช่นกรณีพลังงาน
ฟอสซิลที่มีราคาสูงขึ้นซึ่งส่งผลกระทบต่อ Supply Chain ทั่วโลก ก่อให้เกิดการผลิตในหลายธุรกิจ ทั้งนี้ ผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ
ของบริษัทมีท้ังในด้านบวกและด้านลบ ส่วนท่ีส่งผลด้านบวกต่อบริษัท สืบเนื่องจากพลังงานฟอสซิลมีราคาแพงขึ้นซึ่งเป็นธุรกิจที่บริษัท
ให้ความสนใจและทำงานอยู่ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า จะเป็นส่วนที่ช่วยทำให้ลูกค้าของบริษัทสามารถลดต้นทุนได้เป็น
อย่างดี สำหรับผลกระทบในด้านลบส่งผลต่อบาง Supply Chain เช่นการขาดแคลนวัตถุดิบบางรายการที่ใช้ในการผลิตแบตเตอรี่  
ทำให้มีราคาสูงขึ้น แต่เมื่อพิจารณาทั้งสองด้านแล้วคาดว่าจะเป็นผลดีต่อบริษัท ประกอบกับบริษัทเป็นเพียงบริษัทเดียวในทวีปเอเชีย 
ที่ทำธุรกิจนี้อย่างจริงจัง ถือเป็นเรื่องดีเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในภูมิภาคอื่น โดยมีผลกระทบทางด้านวัตถุดิบน้อยกว่าบริษัทอื่น 

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม และวาระนี้ เป็นวาระเพื่อทราบ ดังนั้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาวาระที่ 3 ต่อไป 

หมายเหตุ ในวาระที่ 2 เพื่อรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท และรายงานประจำปี 2564 ของบริษัทฯ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้า
ร่วมประชุมทั้งสิ้น 1,001 ราย รวม 2,948,772,268 หุ้น 

มตทิีป่ระชุมฯ  รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานของคณะกรรมการบริษัท และรายงานประจำปี 2564 ของบริษัทฯ 

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบจาก 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว 

หมายเหตุ : รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี ในรูป QR Code พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม 

ในวาระนี้ ประธานฯ ได้เชิญให้ นางสาวกชนันท์ สุวรรณเดช ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี รายงานผลการดำเนินงานและตัวเลขที่สำคัญทาง
การเงินของงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังนี้  
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ข้อมูลการเงินที่สำคัญ 

 

ในปี 2564  

▪ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 85,476 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาประมาณร้อยละ 9 ซึ่งเป็นผลมาจากการเข้าลงทุนโครงการผลิต
แบตเตอรี่ ใน Amita Thailand และโรงผลิตยานยนต์ไฟฟ้า 

▪ หนี้สินรวม 50,374 ล้านบาท / ส่วนของผู้ถือหุ้น 35,102 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 18 จากผลประกอบการที่มีผลกำไรในปี 2564 
▪ รายได้รวมอยู่ที่ 20,558 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 จากปีที่ผ่านมา 
▪ กำไรสุทธิ อยู่ที่ 5,929 ล้านบาท และ กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานอยู่ที่ 1.64 บาทต่อหุ้น  
▪ สำหรับรายงานของผู้สอบบัญชีได้ให้ความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข และมีการจัดทำถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน 
▪ รายละเอียดงบแสดงฐานะทางการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชี ปรากฏตามรายงานประจำปี 2564 

งบแสดงฐานะทางการเงิน 

 

รายการสำคัญที่ปรากฏในงบแสดงฐานะทางการเงิน ได้แก่  

รายการทางด้านสินทรัพย์ 
▪ รายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดมีมูลค่า ณ สิ้นงวดปี 2564 จำนวน 2,927 ล้านบาท  
▪ ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน จำนวน 6,410 ล้านบาท  
▪ สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น จำนวน 5,023 ล้านบาท 
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▪ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ จำนวน 58,421 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,564 ล้านบาท จากปีที่ผ่านมา เนื่องจากโรงงานแบตเตอรี่และ
โรงงานผลิตยานยนต์ไฟฟ้า 

▪ สินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 85,476 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6,992 ล้านบาท เมื่อเทียบจากปีก่อน 

 
รายการทางด้านหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 
▪ เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน พิจารณาจากงบการเงินรวมปี 2564 อยู่ทีจ่ำนวน 1,618 ล้านบาท 
▪ หุ้นกู้ท่ีถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี สุทธิ จำนวน 1,999 ล้านบาท ลดลง 2,000 ล้านบาท เนื่องจากการจ่ายคืนเงินกูหุ้้นกู้ท่ีครบกำหนดชำระ 
▪ เงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน สุทธิ จำนวน 23,582 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4,684 ล้านบาท  
▪ หนี้สินรวม 50,374 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 1,517 ล้านบาท 
▪ ส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 35,102 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5,475 ล้านบาท 
▪ หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 85,476 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 6,992 ล้านบาท 

ประธานฯ เปดิโอกาสให้ท่ีประชุมซักถามและแสดงข้อคิดเห็นผา่น Application IR Plus AGM  

ไม่มผีู้ใดซักถามหรือให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมฯ ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ 

ประธานฯ ขอให้สรุปการลงคะแนนเสียง 

สรุปผลการออกเสียงลงคะแนน 
วาระที ่3 เพื่อพิจารณาและอนุมตัิงบการเงินสำหรับปสีิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบัญช ี

รับอนุญาตแล้ว 
ในวาระนี้ไมม่ีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น  
รวมผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมทั้งสิน้ 1,001 ราย รวม 2,948,772,268 หุ้น 

มติ จำนวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ (%) 

เห็นด้วย 2,948,772,267 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
รวม 2,948,772,267 100.0000 
งดออกเสียง 1 - 
บัตรเสีย 0 - 
รวมทั้งหมด  2,948,772,268 100.0000 
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วาระนี้ ผ่าน ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย เป็นคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุม 
และออกเสยีงลงคะแนน 

มติท่ีประชุมฯ  ที่ประชุมฯ อนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญช ีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตแล้ว ด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามที่
กล่าวข้างต้น 

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติยกเลิกการออกหุ้นกู้วงเงินจำนวน 20,000 ล้านบาท ซ่ึงได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้นประจำป ี2564  

ประธานฯ ได้เชิญให้ นายวสุ กลมเกลี้ยง ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายพัฒนากลยุทธ์และวางแผนการลงทุน และ รักษาการผู้อำนวยการฝ่าย
สื่อสารองค์กร เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมฯ ดังนี้  

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 

1. AGM ปี 2564 เมื่อวันท่ี 23 เมษายน 2564 ได้มีมติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท เพื่อการลงทุนใน
โครงการต่างๆ และโครงการอื่นๆ ที่อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ รวมถึงโอกาสการลงทุนในต่างประเทศ 

2. แต่เนื่องด้วยบริษัทฯ ไม่ได้ทำการออกหุ้นกู้ในปี 2564 ทำให้บริษัทฯ ไม่ได้ทำการออกหุ้นกู้ครบตามที่ได้ขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น 
ในปีท่ีผ่านมา จึงคงเหลือวงเงินหุ้นกู้ท่ียังไม่ได้ออกจำนวน 20,000 ล้านบาท 

3. ตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. ในการยื่นคำขอออกหุ้นกู้ กำหนดให้ต้องยื่นคำขอภายใน 1 ปี นับจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ
อนุมัติ 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซักถามและแสดงข้อคิดเห็นผ่าน Application IR Plus AGM  

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมฯ ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ 

ประธานฯ ขอให้สรุปการลงคะแนนเสียง 

สรุปผลการออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 4 พิจารณายกเลิกการออกหุ้นกู้วงเงินจำนวน 20,000 ล้านบาท ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี  
2564 

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 2 ราย รวม 500 หุ้น 
รวมมผีู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิน้  1,003 ราย  รวม 2,948,772,768 หุ้น 

มติ จำนวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ (%) 

เห็นด้วย 2,948,772,767 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 1 0.0000 

บัตรเสีย 0 0.0000 
รวมทั้งหมด 2,948,772,768 100.0000 

วาระนี้ ผ่าน ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุม และมสีิทธิ 
ออกเสียงลงคะแนน 
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มติท่ีประชุมฯ ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติยกเลิกการออกหุ้นกู้วงเงินจำนวน 20,000 ล้านบาทซึ่งได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยมากกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามที่กล่าวข้างต้น 

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ (ใหม่) ในวงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท 

หมายเหตุ : รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 5 พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม 

ประธานฯ ได้เชิญให้ นายวสุ กลมเกลี้ยง ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายพัฒนากลยุทธ์และวางแผนการลงทุน และรักษาการผู้อำนวยการฝ่าย
สื่อสารองค์กร เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมฯ ดังนี้  

หลักการและเหตุผล 

1. ในปี 2565 นี้ บริษัทฯ ได้มีการวางแผนงานในการลงทุนโครงการต่างๆ อาทิเช่น โครงการพัฒนา Battery Factory, โรงไฟฟ้า
พลังงานขยะ,  ขยาย Charging Station, การพัฒนาโครงการ EV, E-Ferry, E-Bus, E-Truck, เขื่อนในต่างประเทศ และโครงการ
อื่นๆ ที่อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ รวมถึงโอกาสการลงทุนในต่างประเทศ 

2. บริษัทฯ ได้ขออนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565 ในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
จำนวน ไม่เกิน 900 ล้านยูโร หรือสกุลอื่นเทียบเท่า เพื่อสนับสนุนโครงการดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี ้เพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่องและ
เป็นการสนับสนุนการบริหารกระแสเงินสดของบริษัท 

3. EA ได้รับการยกระดับความน่าเชื่อถือเป็น “A” ในปี 2562 ซึ่งช่วยทำให้บริษัทมีต้นทุนทางการเงินที่ลดลง 

 
 

รายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นกู้ (ใหม่) ในวงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท 

วัตถุประสงค ์ : ทดแทนหุ้นกู้ชุดเดิมที่ครบกำหนดชำระ ชำระเงินกู้เดิมของบริษัทฯ และใช้ในการดำเนินงานหรือเป็น
เงินทุนและสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ 

ชนิด : หุ้นกู้ทุกประเภทและทุกรูปแบบ (มีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกัน) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม
ของสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว 

สกุลเงิน : เงินบาท และ/หรือ เงินสกุลต่างประเทศ โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้
ในแต่ละคราว 

มูลค่ารวมของหุ้นกู ้ : ไม่เกิน 20,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอ่ืนในจำนวนที่เทียบเท่า ทั้งนี ้บริษัทฯ สามารถออกและเสนอ
ขายหุ้นกู้เพิ่มเติม และ/หรือ ออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนไปแล้วได้  
ภายในวงเงินดังกล่าว 

อาย ุ : ไม่เกิน 10 ปีนับตั้งแต่ออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว 



 บริษัท พลงังานบริสุทธ์ิ จ ากดั (มหาชน) 
Energy Absolute Public Company Limited 
89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ช้ัน16  ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท์ 02 248 2488-92 และ 02 002 3667-9 แฟกซ์ 02-248-2493  ทะเบียนเลขที่ 0107551000061 

 

 
 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565  หน้า 19/28 
 

รายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นกู้ (ใหม่) ในวงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท 

การเสนอขาย : เสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียวหรือหลายคราว และ/หรือ เป็นโครงการ และ/หรือ ในลักษณะหมุนเวียน 
(revolving) ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ ให้แก่นักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุน
สถาบัน และ/หรือ ผู ้ลงทุนรายใหญ่ ในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกันตามประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และ/หรือ สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ กฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ออก
และเสนอขายหุ้นกู้น้ัน 

อัตราดอกเบี้ย : ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้หรือตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ได้ออก
ในคราวนั้น ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้ข้อบังคับของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสำนักงาน ก.ล.ต. 
และ/หรือ ประกาศหรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ใน
แต่ละคราว 

การไถ่ถอนก่อน
กำหนด 

: ผู้ถือหุ้นกู้ และบริษัทฯ อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อตกลงและ
เงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว 

ตลาดรอง : บริษัทฯ อาจจดทะเบียนหุ้นกู้กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือตลาดรองอื่นใดตามความเหมาะสม 

อำนาจกำหนด
รายละเอียดอื่น ๆ 

: ให้คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบอำนาจให้ลงนาม มีอำนาจดังน้ี 
1. กำหนดรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ รวมถึงประเภท ชื่อ อัตราดอกเบี้ย อายุการไถ่ถอน 

การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตลอดจนกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย ซึ่งรวมถึงแต่
ไม่จำกัดราคา วิธีการ และระยะเวลาเสนอขายและจัดสรร 

2. แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือสถาบันการจัดอันดับ
ความน่าเชื่อของผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรือ หลักทรัพย์ และ/หรือ บุคคลอื่นใด ในกรณีที่จะต้องมี
การแต่งตั้งตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือในกรณีอื่นใดตามที่เห็นควร 

3. นำหุ ้นกู ้ด ังกล่าวไปจดทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทย (The Thai Bond Market 
Association) หรือตลาดรองอื่นได้ตามความเหมาะสม ตลอดจนให้มีอำนาจดำเนินการขออนุญาต
เปิดเผยข้อมูลและดำเนินการอื่นใดกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

4. ติดต่อ เจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไข สัญญา และ/หรือ เอกสารต่างๆ รวมถึงติดต่อ ให้ข้อมูล ยื่น
เอกสาร หลักฐานกับสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอ
ขายหุ้นกู้ดังกล่าว ตลอดจนดำเนินการใดๆ เกี่ยวข้อง หรือจำเป็นได้ทุกประการตามที่เห็นควร 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซักถามและแสดงข้อคิดเห็นผ่าน Application IR Plus AGM  

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมฯ ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ 

ประธานฯ ขอให้สรุปการลงคะแนนเสียง 

สรุปผลการออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 5  พิจารณาและอนุมตัิการออกและเสนอขายหุ้นกู้ (ใหม่) ในวงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท 

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 2 ราย รวม 5,001 หุ้น 
รวมมผีู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิน้  1,005 ราย  รวม 2,948,777,769 หุ้น 
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มต ิ จำนวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ (%) 

เห็นด้วย 2,948,777,768 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 

งดออกเสียง 1 0.0000 
บัตรเสีย 0 0.0000 

รวมทั้งหมด 2,948,777,769 100.0000 

วาระนี้ ผ่าน ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและ 
มีสิทธิออกเสียง 

มติท่ีประชุมฯ ที่ประชุมฯ อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ (ใหม่) ในวงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท ด้วยเสียงเห็นด้วยไม่น้อยกว่า 
3 ใน 4 ของจำนวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ตามที่กล่าวข้างต้น 

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 และการจ่ายเงินปันผล 
ประจำปี 2564 

ประธานฯ ได้เชิญให ้นางสาวกชนันท์ สุวรรณเดช เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมฯ ดังนี้ 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปีในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้และ 
หักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามที่กฎหมายกำหนด ท้ังนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว
อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไข และข้อกำหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริษัทฯ ผูกพันอยู่ 
รวมทั้งข้อจำกัดทางกฎหมาย ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล : ข้อมลูพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 

• เนื่องจากบริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวนไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด ดังนั้น จึงไม่ได้จัดสรรสำรองตามกฎหมาย  
เพิ่มอีก 

• คณะกรรมการบริษัท เสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท (สามสิบสตางค์) รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 1,119,000,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 41.89 ของกำไรสุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ) โดยจ่ายจากกำไรสะสมสำหรับ
กิจการที่ไม่ได้รับส่งเสริมการลงทุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

ข้อมูลพิจารณาและเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล  
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คณะกรรมการบริษัท อนุมัติกำหนดวันท่ี 14 มีนาคม 2565 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) และ กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันท่ี 
20 พฤษภาคม 2565 

เมื่อจบการรายงาน ประธานฯ เปดิโอกาสให้ท่ีประชุมซักถามและแสดงข้อคิดเห็นผ่าน Application IR Plus AGM  

ไม่มผีู้ใดซักถามหรือให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมฯ ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ 

ประธานฯ ขอให้สรุปการลงคะแนนเสียง 

สรุปผลการออกเสียงลงคะแนน 
วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมตัิการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 และการจา่ยเงินปันผลประจำปี 2564 

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 2 ราย รวม 1,300 หุ้น 
รวมมผีู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิน้  1,007 ราย  รวม 2,948,779,069 หุ้น 

มติ จำนวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ (%) 
เห็นด้วย 2,948,640,126 99.9953 

ไม่เห็นด้วย 138,942 0.0047 
รวม 2,948,779,068 100.0000 

งดออกเสียง 1 - 
บัตรเสีย 0 - 

รวมทั้งหมด 2,948,779,069 100.0000 

วาระนี้ ผ่าน ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย เป็นคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุม 
และออกเสยีงลงคะแนน 

มติท่ีประชุมฯ ที่ประชุมฯ อนุมัติการจัดสรรกำไรสทุธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 
ด้วยเสียงทีเ่ห็นด้วย เป็นคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ตามที่กล่าวข้างต้น 

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565 

ประธานฯ ได้เชิญให ้เลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมฯ ดังนี้ 

หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการพิจารณาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

▪ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั ้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบาย รูปแบบ และ
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งบุคคลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย  
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 

▪ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ยึดหลักเกณฑ์ วิธีการและการพิจารณาด้วยความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล   
ซึ่งพิจารณาตามผลการปฏิบัติงานเป็นรายบุคคล ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
และแนวปฏิบัติของบริษัทอ่ืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลออดจนแนวปฏิบัติของบริษัทอ่ืนท่ีมีขนาดใกล้เคียงกัน 
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ต่อจากนั้น เลขาฯ ที่ประชุมชี้แจงรายละเอียด กรอบการกำหนดค่าตอบแทนท่ีสำคัญได้มีแนวทางการพิจารณาดังนี้ 

1) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กำหนดเป็นค่าตอบแทนรายเดือน เนื่องจากบริษัทฯ พิจารณาว่า คณะกรรมการบริษัทมภีาระหน้าที ่
และความรับผดิชอบต่อบริษัทฯ อยู่ตลอดเวลาของการดำรงตำแหนง่ 

2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย กำหนดในลักษณะของเบี ้ยประชุม โดยจ่ายเฉพาะกรรมการชุดย่อยที ่เข้าร่วมประชุม 
โดยประมาณเงินงบประมาณดังกล่าวจากแผนการจัดประชุมในแต่ละปี ที่คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะจะทำการวางแผนงาน
ไว้ล่วงหน้า เพื ่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ โดยกำหนดค่าเบี้ยประชุมสำหรับตำแหน่งประธาน
คณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 25,000 บาท/ครั้ง และตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 20,000 บาท/ครั้ง/คน 

3) เงินรางวัลประจำปี หรือโบนัสกรรมการ จะอ้างอิงตามผลประกอบการบริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการจะทำการประเมินตนเองทั้ง
รายบุคคล และรายคณะ เพื่อวัดผลการปฏิบัติงานในแตล่ะปี ก่อนทำการจ่ายเงินโบนัสดังกล่าว 

ความเห็นคณะกรรมการกำหนดสรรหาและค่าตอบแทนเห็นควรให้อัตราค่าตอบแทนสำหรับปี  2565 ต่อคณะกรรมการบริษัท  
เพื่อเสนอต่อที่ประชุมฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
 

 
  



 บริษัท พลงังานบริสุทธ์ิ จ ากดั (มหาชน) 
Energy Absolute Public Company Limited 
89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ช้ัน16  ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท์ 02 248 2488-92 และ 02 002 3667-9 แฟกซ์ 02-248-2493  ทะเบียนเลขที่ 0107551000061 

 

 
 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565  หน้า 23/28 
 

ประธานฯ เปดิโอกาสให้ท่ีประชุมซักถามและแสดงข้อคิดเห็นผา่น Application IR Plus AGM  

ไม่มผีู้ใดซักถามหรือให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมฯ ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ 

ประธานฯ ขอให้สรุปการลงคะแนนเสียง 

สรุปผลการออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 7  พิจารณาและอนุมตัิกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565 

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมลดลง 1 ราย รวม 1,000 หุ้น 
รวมผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมทั้งสิน้ 1,006 ราย รวม 2,948,778,069 หุ้น 

มติ จำนวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ (%) 

เห็นด้วย 2,933,679,834 99.4880 
ไม่เห็นด้วย 15,098,235 0.5120 

งดออกเสียง 0 0.0000 
บัตรเสีย 0 0.0000 
รวมทั้งหมด 2,948,778,069 100.0000 

วาระนี้ ผ่าน ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุม 

มติท่ีประชุมฯ ที่ประชุมฯ อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ตามที่กล่าวข้างต้น 

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ 

หมายเหตุ : รายละเอยีดปรากฏตาม เอกสารประกอบระเบยีบวาระที่ 9 แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม 

ประธานฯ ได้เชิญให้ เลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมฯ ในวาระนี้ 

เลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุมว่า ในปีนี้ กรรมการทีต่้องออกจากวาระมจีำนวน 4 ท่าน ดังต่อไปนี ้

1. นายสมโภชน์ อาหุนัย 
2.  พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต 
3.  หม่อมรายชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชัย 
4. นายวุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย 

ต่อจากนั้น เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงหลักเกณฑ์ในการคดัเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ  

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 

มาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) และข้อบังคับบริษัท ข้อ 17. และข้อ 18. 
กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั ้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการในขณะนั้น  
ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับสัดส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการซึ่งพ้น
จากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียน
บริษัทน้ัน ให้จับฉลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง 
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ในปีนี ้กรรมการที่ต้องออกตามวาระมีจำนวน 4 คน ซึ่งตำแหน่งปัจจุบัน ดังต่อไป 

 
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ 

• คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าท่ีกำหนดนโยบายการสรรหากรรมการ
และผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่ทรงคุณวุฒิที่มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณสมบัติเหมาะสมที่ควร
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร แล้วแต่กรณี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 

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

• ความเห็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากรรมการที่จะต้อง
ออกตามวาระ 4 คน โดยพิจารณาจากคุณสมบตัิ ประสบการณ์ และความรู้ความสามารถ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนนิ
ธุรกิจของบริษัทแล้ว เห็นควรเสนอแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระ 4 ท่าน ได้แก่ นายสมโภชน์ อาหุนัย พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรม
สุจริต หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชัย และนายวุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ รายละเอียดประวัติของ
กรรมการบริษัทท้ัง 4 ท่าน และคุณสมบัติคำนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาด
ทุนกำหนด มีรายละเอียดปรากฏตาม เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 8 

• คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอช่ือกรรมการรายเดิมดังต่อไปนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ 

 
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซักถามและแสดงข้อคิดเห็นผ่าน Application IR Plus AGM  

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมฯ ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ 

ประธานฯ ขอให้สรุปการลงคะแนนเสียง 
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สรุปผลการออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 8 พิจารณาและแต่งตั้งกรรมการที่ตอ้งออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ 

ในวาระนี้มีไม่ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 
รวมผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมทั้งสิน้ 1,006 ราย รวม 2,948,778,069 หุ้น 

1. นายสมโภชน์ อาหุนัย (กรรมการรายเดิม) 

มต ิ จำนวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ (%) 
เห็นด้วย 2,874,334,574 98.3084 

ไม่เห็นด้วย 49,459,888 1.6916 
รวม 2,923,794,462 100.0000 

งดออกเสียง 24,983,607 - 
บัตรเสีย 0 - 
รวมทั้งหมด 2,948,778,069 100.0000 

วาระนี้ ผ่าน ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย เป็นคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ 
ออกเสียงลงคะแนน 

2. พลอากาศเอกชัยนนัท์ ธรรมสุจริต (กรรมการรายเดิม) 

มต ิ จำนวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ (%) 
เห็นด้วย 2,748,800,322 93.2183 

ไม่เห็นด้วย 199,977,746 6.7817 
รวม 2,948,778,068 100.0000 
งดออกเสียง 1 - 
บัตรเสีย 0 - 
รวมทั้งหมด 2,948,778,069 100.0000 

วาระนี้ ผ่าน ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย เป็นคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

3. หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชัย (กรรมการรายเดิม)  

มต ิ จำนวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ (%) 

เห็นด้วย 2,818,473,397 95.5811 
ไม่เห็นด้วย 130,304,671 4.4189 
รวม 2,948,778,068 100.0000 

งดออกเสียง 1 - 
บัตรเสีย 0 - 
รวมทั้งหมด 2,948,778,069 100.0000 
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วาระนี้ ผ่าน ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย เป็นคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ 
ออกเสียงลงคะแนน 

4. นายวุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย (กรรมการรายเดิม)  

มต ิ จำนวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ (%) 
เห็นด้วย 2,874,334,574 97.4754 
ไม่เห็นด้วย 74,443,495 2.5246 

รวม 2,948,778,069 100.0000 
งดออกเสียง 0 - 
บัตรเสีย 0 - 

รวมทั้งหมด 2,948,778,069 100.0000 

วาระนี้ ผ่าน ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย เป็นคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ 
ออกเสียงลงคะแนน 

มติท่ีประชุมฯ  ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 คน ที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ ด้วยคะแนนเสียง
ข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามที่กล่าวข้างต้น 

 

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2565 

หมายเหตุ : รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 9 แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม 

ประธานฯ ได้เชิญให้ คุณกชนันท์ สุวรรณเดช เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ 

คุณกชนันท์ ช้ีแจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม ดังน้ี 

นโยบายการคัดเลือกผู้สอบบัญช ี:  
▪ มาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ .ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนด 

ค่าสอบบัญชีทุกป ี
▪ หลักเกณฑ์ในการพิจารณาผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน : ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่พิจารณาคัดเลือก

ผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาถึงความโปร่งใส และหลักการกำกับกิจการที่ดี รวมถึงผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีปีที ่ผ ่านมา 
โดยคำนึงถึงช่ือเสียงความน่าเช่ือถือ ความสามารถในการให้บริการตรวจสอบและการให้คำรับรองงบการเงินได้ทันเวลาสม่ำเสมอแล้ว 
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า ในปีที่ผ่านมา ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด มีความ
เชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีความเป็นอิสระและมีประสบการณ์ในงานตรวจสอบบัญชีของธุรกิจ สามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์  
มีผลงานตรวจสอบที่มีคุณภาพ และส่งมอบงบการเงินได้รวดเร็ว มีมาตรฐานสากล และมีเครือข่ายการตรวจสอบบัญชีใน
ต่างประเทศ และเห็นชอบให้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

▪ คณะกรรมการบริษัทโดยผ่านการพิจารณาและเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้แต่งตั้ง  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เพื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย  

เลขาฯ ที่ประชุมฯ ช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้ 

คณะกรรมการบริษัท (โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ) เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาดังนี้ 
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(1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอรส์ เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดให้
คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี 2565 ดังต่อไปนี้ 

• นางสาวอมรรตัน์ เพิ่มพูนวัฒนาสขุ ทะเบียนเลขท่ี 4599 (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 6 ปี ตั้งแตป่ี 2559 - 2564) หรือ 
• นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ทะเบยีนเลขท่ี 6552 หรือ 
• นางสาวรจนาถ ปัญญาธนานุศาสตร์ ทะเบียนเลขท่ี 8435 

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทุกท่านดังกล่าวข้างต้น มีคุณสมบัติที่จะทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อยของบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และบริษั ทย่อยของบริษัทฯ 
ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารประกอบระเบียบ
วาระที่ 9 

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหา 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็น
ต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ 

(2) กำหนดค่าสอบบญัชีประจำปี 2565 และค่าใช้จ่ายอื่นตามทีเ่กิดขึ้นจริงของบริษัทฯ ดังนี้ 

 
(3) นอกจากน้ี บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยภายในประเทศ 

สำหรับปี 2565 จำนวน 46 บริษัท โดยมีค่าสอบบัญชีจำนวน 9,584,235.- บาท และค่าบริการอื่นๆ (Non - audit fee) ได้แก่ 
การตรวจรับรอง BOI ฉบับละ 50,000.- บาท โดยไม่รวมของบริษัทย่อยในต่างประเทศและในประเทศ จำนวน 9 บริษัท 
เนื่องจากผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยมีผู้สอบบัญชีจากบริษัทสอบบัญชีอื่น ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะดูแลและติดตามให้
สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามระยะเวลาที่กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด 

(4) มอบอำนาจให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้แต่งตั้งผู ้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับการสอบทานงบการเงินและตรวจสอบ  
งบการเงินของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า ท่ีเกิดขึ้นระหว่างปี 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซักถามและแสดงข้อคิดเห็นผ่าน Application IR Plus AGM  

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมฯ ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ 

ประธานฯ ขอให้สรุปการลงคะแนนเสียง 

สรุปผลการออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมตัิการแต่งตั้งผูส้อบบัญชีและกำหนดค่าสอบบญัชสีำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี 2565 

ในวาระนี้มีไม่ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 
รวมผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมทั้งสิน้ 1,006 ราย รวม 2,948,778,069 หุ้น 
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มีผู้ถือหุ้นที ่ จำนวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ (%) 

เห็นด้วย 2,940,585,437 99.7222 
ไม่เห็นด้วย 8,192,632 0.2778 

รวม 2,948,778,069 100.0000 
งดออกเสียง 0 - 

บัตรเสีย 0 - 
รวมทั้งหมด 2,948,778,069 100.0000 

วาระนี้ ผ่าน ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยเป็นคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ  
ออกเสียงลงคะแนน 

มติที่ประชุมฯ :  ที่ประชุมฯ อนุมัติแต่งตั้ง บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2565 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ : 2,427,600 บาท/บริษัทย่อย 46 บริษัท : 
9,584,235 บาท และค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Fee) ได้แก่ การตรวจ BOI ฉบับละ 50,000.- บาท ด้วยคะแนนเสียง
ข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามที่กล่าวข้างต้น 

ประธานฯ แจง้ต่อที่ประชุมฯ ว่า ได้พิจารณาวาระต่างๆ ตามระเบียบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ครบถ้วนแล้ว 

ประธานฯ เปดิโอกาสให้ท่ีประชุมซักถามและแสดงข้อคิดเห็นผา่น Application IR Plus AGM  

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ทุกท่าน และกล่าวปิดประชุม 
ณ เวลา 15.30 น. 
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