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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2557 
ของ 

บริษัท พลังงานบริสุทธิ% จาํกัด (มหาชน) 
 

วัน เวลา และสถานที  ประชุมเมื
อวนัศกุร์ที
 18 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชมุวิภาวดีบอลรูม โรงแรม 
เซน็ทารา แกรนด์ แอท เซน็ทรัล พลาซา ลาดพร้าว เลขที
 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 
 

จาํนวนผู้ถือหุ้นที เข้าร่วมการประชุม 

เมื
อเริ
มการประชุม มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุมาด้วยตนเองและรับมอบฉนัทะ รวมทั 9งสิ 9น 351 ราย รวมจํานวนหุ้นทั 9งสิ 9น 
2,643,047,058 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.8592 ของจํานวนหุ้นที
จําหน่ายแล้วทั 9งหมด 3,730,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชมุ 
ตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัท 
 

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายสมใจนกึ เองตระกลู ประธานกรรมการและประธานที
ประชมุฯ 

2. นายสมโภชน์ อาหนุยั กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที
บริหาร 

3. นายอมร ทรัพย์ทวีกลุ กรรมการ, กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที
ด้านบญัชีและการเงิน 

4. นายสธุรรม ส่งศิริ กรรมการและกรรมการบริหาร 

5. พลอากาศเอกชยันนัท์ ธรรมสจุริต กรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 
6. นายชยัวฒัน์ พงศ์พศิิษฏ์สกลุ กรรมการ, กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

7. หม่อมราชวงศ์บวรฉตัร ฉตัรชยั กรรมการ, กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

8. นายบรรณรัตน์ พิชญากร กรรมการ, กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
 

กรรมการที ลาประชุม 

1. นายวฒุิเลิศ เจียรนิลกลุชยั กรรมการและกรรมการบริหาร 
 

ผู้เกี ยวข้องที เข้าร่วมประชุม 

1.  นางสาวชวนา วิวฒัน์พนชาติ ผู้สอบบญัชีอนญุาตเลขที( 4712 จาก บริษัท สํานกังานปีติเสวี จํากดั 
(สําหรับรอบปีบญัชี 2556 ของบริษัทฯ) 

2.  นายศภุศกัดิG จิรเสวีนปุระพนัธ์ บริษัท S.C. Law Office จํากดั 
3.  นางสาวเยาวลกัษณ์ พกุพิกลุ เลขานกุารบริษัท (ทําหน้าที
เลขาฯ ที
ประชมุ) 
4.  เจ้าหน้าที
 บจ. โอเจ อนิเตอร์เนชั
นแนล ทําหน้าที
ลงทะเบียนและนบัคะแนนด้วยระบบ bar-code 
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ก่อนเริ มการประชุม  

เลขาฯ ที
ประชุมชี 9แจงข้อมลูที
เกี
ยวข้องในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2557ดงันี 9  
� เมื
อวนัที
 18 มีนาคม 2557 บริษัทฯ ได้ประกาศผ่านระบบอิเล็คทรอนิคส์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั 9ง

แจ้งในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในระหวา่งวนัที
 18 มีนาคม - 17 เมษายน 2557 เพื
อเปิดโอกาสแกผู่้ ถือหุ้นให้ส่งคําถามที

เกี
ยวข้องกบัวาระการประชมุผู้ ถือหุ้น และเสนอรายชื
อบคุคลที
เห็นว่ามีคณุสมบตัิเหมาะสม เพื
อเข้ารับการคดัเลือกเป็น
กรรมการบริษัท ก่อนที
บริษัทฯ จะส่งหนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื
อบคุคลเพื
อเป็นกรรมการ
ให้บริษัทฯ พิจารณา   

� และในวนัเดียวกนันี 9 บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นในเว็บไซต์ของบริษทัฯโดยประกาศผ่านระบบ
อเิล็คทรอนิคส์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื
อให้เป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกจิการที
ดีของสํานกังาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.)  

� ณ วนัที
 26 มีนาคม 2557 ซึ
งเป็นวนักําหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื
อเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น และมีสิทธิรับ    
เงนิปันผลกรณีที
ที
ประชมุผู้ ถือหุ้นพจิารณาอนมุตัิ และ ณ วนัที
 27 มีนาคม 2557 ซึ
งเป็นวนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอน
หุ้น เพื
อรวบรวมรายชื
อผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535  
มีผู้ ถือหุ้นที
มีสิทธิGเข้าร่วมประชุมทั 9งสิ 9น  6,093  ราย รวมจํานวนหุ้น 3,730,000,000 หุ้น 
แบง่เป็นผู้ถือหุ้น - สญัชาตไิทย   6,075  ราย  รวมจํานวนหุ้น 3,224,121,807 หุ้น  (86.44%)  

   - ต่างชาติ                     18  ราย  รวมจํานวนหุ้น    505,878,193 หุ้น  (13.56%) 
 
ต่อจากนั 9น เลขาฯ ประกาศ จํานวนผู้ถือหุ้นที
เข้าร่วมประชุมมาด้วยตนเองและรับมอบฉนัทะ (เมื
อเริ
มประชมุ) รวมทั 9งสิ 9น 351 ราย 
รวมจํานวนหุ้นทั 9งสิ 9น 2,643,047,058 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.8592 ของจํานวนหุ้นที
จําหน่ายแล้วทั 9งหมด 3,730,000,000 หุ้น 
ครบเป็นองค์ประชมุตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัท 
 
เลขาฯ ที
ประชุมได้ แนะนํากรรมการและผู้บริหารของบริษัท ที
เข้าร่วมประชมุในครั 9งนี 9 ดงัต่อไปนี 9 

1. นายสมใจนกึ เองตระกลู ประธานกรรมการและประธานที
ประชมุฯ 

2. นายสมโภชน์ อาหนุยั กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที
บริหาร 

3. นายอมร ทรัพย์ทวีกลุ กรรมการ, กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที
ด้านบญัชีและการเงิน 

4. นายสธุรรม ส่งศิริ กรรมการและกรรมการบริหาร 
5. พลอากาศเอกชยันนัท์   ธรรมสจุริต กรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 
6. นายชยัวฒัน์ พงศ์พศิิษฏ์สกลุ กรรมการ, กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
7. หม่อมราชวงศ์บวรฉตัร ฉัตรชยั กรรมการ, กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
8. นายบรรณรัตน์ พิชญากร กรรมการ, กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
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เลขาฯ ที
ประชุมได้แจ้งบคุคลที
ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมดงัต่อไปนี 9 
1.  นางสาวชวนา วิวฒัน์พนชาติ ผู้สอบบญัชีอนญุาตเลขที
 4712  จากบริษทั สํานกังานปีติเสวี จํากดั 
  (สําหรับรอบปีบญัชี 2556 ของบริษัทฯ) 
2.  นายศภุศกัดิG จิรเสวีนปุระพนัธ์ บริษัท S.C. Law Office จํากดั 
 

นอกจากนี 9 บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ บริษัท โอเจ อนิเตอร์เนชั
นแนล จํากดั เป็นผู้ตรวจสอบการลงทะเบียนของผู้ ถือหุ้นและ
ตรวจนบัผลคะแนนเสียงร่วมกบัเจ้าหน้าที
ของบริษทัฯ โดยนางสาวเยาวลกัษณ์ พกุพิกลุ เลขานกุารบริษัท เป็นผู้ประกาศ
คะแนนเสียงของแต่ละวาระ  
 

ต่อจากนั 9น เลขาฯ ที
ประชุม เรียนเชิญ นายสมใจนกึ เองตระกลู ประธานกรรมการบริษทั ซึ
งทําหน้าที
เป็นประธานที
ประชมุฯ  
(“ประธานฯ”) กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมและเปิดการประชมุฯ ทั 9งนี 9 ก่อนเริ
มพิจารณาวาระต่างๆ ประธานฯ ขอให้เลขาฯ 
ที
ประชุมชี 9แจงระเบียบวาระการประชมุและการออกเสียงลงคะแนนดงันี 9 
� การพจิารณาวาระการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 จะพิจารณาเรียงลําดบัตามวาระ คือ วาระที
 1 ถงึวาระที
 9  
� การออกเสียงลงคะแนนในการประชมุผู้ ถือหุ้นมีรายละเอียดดงันี 9 

1. ในการออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อที
 36 กําหนดให้การออกเสียงลงคะแนนในการประชมุ 
ผู้ ถือหุ้น ให้ถือวา่ 1 หุ้น มี 1 เสียง และผู้ ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื
องใด ผู้ ถือหุ้นคนนั 9นไม่มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในเรื
องนั 9น นอกจากการออกเสียงเลือกตั 9งกรรมการ  

2. มติของที
ประชมุผู้ ถือหุ้น จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที
มาประชมุและออกเสียง
ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที
ประชมุออกเสียงชี 9ขาด 

3. ผู้ ถือหุ้นที
ประสงค์จะซกัถาม หรือต้องการให้กรรมการ / ผู้บริหารชี 9แจงเพิ
มเติม ควรแจ้งชื
อ / นามสกลุ และแจ้ง
ว่าเป็นผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเองหรือรับมอบฉนัทะ ก่อนการซกัถาม โดยบริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ซกัถามเมื
อ
นําเสนอจบในแตล่ะวาระ หรือเมื
อพิจารณาครบทุกวาระ 

4. ผู้ ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ห้ามมิให้ออกเสียงในวาระนั 9น หรือบริษัทฯ อาจเชิญผู้ ถือหุ้น
ดงักล่าวออกจากที
ประชุมเฉพาะในวาระนั 9นๆ ในวาระการอนมุตัิการเลือกตั 9งกรรมการผู้ ถือหุ้นสามารถ
ลงคะแนนได้โดยไม่ถือว่ามีส่วนได้เสียเป็นพเิศษ 

5. ในแตล่ะวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ซกัถามในเรื
องที
เกี
ยวข้อง และถามว่ามีผู้ ใดคดัค้านหรืองดออกเสียง
หรือไม่  
� กรณีมีผู้คดัค้านหรืองดออกเสียง:   

ประธานฯ จะขอให้ท่านที
ประสงค์จะคดัค้านหรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนที
ได้แจกให้  
ณ จุดลงทะเบียน โดย กา เครื
องหมาย ลงในกรอบสี
เหลี
ยมในช่องที
ต้องการ และขอให้ท่านชูมือขึ 9น 
เพื
อให้พนกังานของบริษัทฯ เก็บบตัรเพื
อนบัคะแนน  

� สําหรับผู้ ที
เห็นด้วย: 
จะถือว่าได้เห็นชอบอนมุตัิตามวาระที
เสนอและไม่ต้องลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนน 

� วาระเพื
อทราบ (วาระที
 2)  จะไมมี่การลงคะแนนเสียง 



 

บริษัท พลังงานบริสุทธิ� จาํกัด (มหาชน) 
Energy Absolute Public Company Limited 
888อาคารไอทาวเวอร์ ชั�น15ถนนวภิาวดีรังสิต แขวงจตุจกัร เขตจตจุักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ 02-554-9238-42      แฟกซ์ 02-554-9243      ทะเบียนเลขที/ 0107551000061 

 

 

 

รายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุน้ประจําปี 2557   หน้า4/26 

 

� ในการประชมุฯ ครั 9งนี 9 บริษัทฯ ใช้ Bar-code ในการนบัคะแนน โดยการนบัคะแนนระบบจะทําการ 
เทคะแนนไปทางเห็นด้วยทั 9งหมด และจะเรียกเก็บบตัรลงคะแนนเฉพาะผู้ ที
ประสงค์จะลงมติ ไม่เห็น
ด้วย และ งดออกเสียง เพื
อหกัจากคะแนนทั 9งหมด 

� ในวาระเลือกตั 9งกรรมการ (วาระที
 5 และวาระที
 6) บริษัทฯ จะทําการเก็บบตัรลงคะแนนทกุใบ  
โดยเรียกเก็บบตัรเห็นด้วย หลงัจากที
เรียกเก็บบตัรไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง ตามลําดบั 

� สําหรับผู้ รับมอบฉันทะที
ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในหนงัสือมอบฉันทะแล้ว บริษทัฯ ได้บนัทกึการ
ลงคะแนนในระบบเรียบร้อยแล้ว ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุโดยไมต้่องออกเสียงลงคะแนนอีก 

� สําหรับผู้ รับมอบฉันทะที
ผู้ถือหุ้นไม่ได้ระบกุารออกเสียงลงคะแนนผู้ รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียง
ลงคะแนนตามวิธีการที
แจ้งข้างต้น 

6. เมื
อจบการพจิารณาแต่ละวาระ ประธานฯ จะขอให้รวบรวมคะแนนเสียง โดยเลขาฯ ที
ประชมุจะแจ้งและ
สรุปผลการลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระ  
� กรณีที
สามารถเสร็จสิ 9นการรวมคะแนนเสียงได้อย่างรวดเร็วในวาระนั 9น เลขานกุารฯ จะแจ้งและสรุปผล 

การลงคะแนนเสียงของวาระนั 9นทนัที 
� กรณีที
การรวบรวมคะแนนเสียงต้องใช้เวลานาน ประธานฯ จะขอให้พิจารณาวาระถดัไป โดยเลขาฯ ที
ประชุม 

จะแจ้งและสรุปผลของมติที
ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระถดัไป หรือเมื
อเสร็จสิ 9นการรวบรวมคะแนนเสียง 
� ผลคะแนนเสียงที
นบัได้จะเป็นคะแนนเสียงที
รวมคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นที
เข้าประชมุด้วยตนเองและโดย

การมอบฉนัทะ โดยในแตล่ะวาระจะใช้จํานวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที
เข้าประชมุล่าสดุในวาระนั 9นๆ 
 

และเพื
อให้เกิดความโปร่งใส บริษัทฯ ขอเชิญผู้ถือหุ้น 1 ท่าน เป็นพยานในการนบัคะแนนในแต่ละวาระ 
 

ประธานฯ กล่าวเริ
มการพิจารณาวาระต่างๆ ดงันี 9 
 

วาระที, 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั-งที  1/2556 ซึ งประชุมเมื อวันที  28 มิถุนายน 2556 
 

ประธานที
ประชมุแจ้งที
ประชมุผู้ ถือหุ้นวา่ การประชมุวสิามญัผู้ ถือหุ้น ครั 9งที
 1/2556 ซึ
งจดัขึ 9นเมื
อวนัที
  

28 มิถนุายน 2556 บริษัทฯ ได้จดัส่งสําเนารายงานการประชุมดงักล่าวให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรมพฒันา

ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามที
กฎหมายกําหนดแล้ว  

คณะกรรมการจงึเสนอให้ที
ประชุมพจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามญัผู้ ถือหุ้น ครั 9งที
 1/2556 

รายละเอียดปรากฎตามสําเนาที
ส่งเป็นเอกสารประกอบวาระที
 1 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุครั 9งนี 9 จงึเสนอให้ที


ประชุมฯ พิจารณารับรองรายงานการประชมุวสิามญัผู้ ถือหุ้น ครั 9งที
 1/2556 ดงักล่าว 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที
ประชมุซกัถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ
มเติม และไม่มีผู้ใดซกัถามหรือให้ข้อคิดเห็น

เพิ
มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที
ประชมุพิจารณาลงมติในวาระนี 9 

มตทีิ,ประชุม ที
ประชุมฯ พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉนัท์รับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครั 9งที
 1/2556 

ซึ
งประชุมเมื
อวนัที
 28 มิถนุายน 2556 ด้วยคะแนนเสียงดงันี 9 
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การลงคะแนนเสียง คะแนน คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 2,721,656,984  100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0  0.000 
งดออกเสียง 0  0.000 
รวมจํานวนผู้ออกเสียง 2,721,656,984  100.0000 

 

หมายเหตุ: ในวาระนี 9มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ
มขึ 9นอีกจํานวน 10 ราย รวมเป็นจํานวนหุ้น 78,609,926 หุ้น รวมมีผู้ เข้าร่วม
ประชุมทั 9งสิ 9น 361 ราย รวมเป็นจํานวนหุ้น 2,721,656,984 หุ้น 

 
วาระที  2 พจิารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทสําหรับปี 2556 และรายงานประจาํปี 2556 ของบริษัทฯ 

 

 ในวาระนี 2 ประธานฯ เรียนเชิญนายสมโภชน์ อาหนุยั ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที(บริหาร  
เป็นผู้รายงานผลการดําเนินงานของบริษทัฯ และรายงานของคณะกรรมการบริษัทสําหรับปี 2556 และรายงานประจําปี 2556  
ของบริษัทฯ  โดยนายสมโภชน์ อาหนุยั แจ้งต่อที(ประชุมฯ ดงันี 2 
 

� ผลการดาํเนินงาน 

 
 
� ส่วนงานผลิตและจาํหน่าย นํ -ามันไบโอดีเซล 

 
 

� ส่วนงานกลีเซอรีนบริสุทธิ� 
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� Solar Power 

 
 
� Wind Power 

 
 

� โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ จังหวัดลพบุรี ขนาดกําลังการผลิต 8 เมกะวัตต์ 
รายละเอียดโครงการ 
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� โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ จังหวัดนครสวรรค์  ขนาดกําลังการผลิต 90 เมกะวัตต์ 

รายละเอียดโครงการ 

 

 
 
 
 
 

� Certificate & Award 
 

1. Certificate : “Kosher” รับรองว่ากลีเซอรีนของบริษัทฯ ผ่านการตรวจสอบที
มาของวตัถดุิบและกระบวนการผลิต 
ตามมาตรฐานโคเชอร์ (Kosher) ของกลุ่มผู้ซื 9อชาวยิว สามารถนําไปใช้ในอตุสาหกรรมอาหารได้ โดยมี
ระยะเวลาถงึ 30 พฤศจิกายน 2557 
 

2. Award : รับมอบโล่เชิดชูเกียรตโิครงการ  “หุ้นใหม่ ความภูมิใจของจังหวัด” หรือ IPOP รุ่นที
 1 
 

สําหรับรายละเอียดเพิ
มเติม นายสมโภชน์ อาหนุยั ขอให้อ้างองิข้อมลูในรายงานประจําปีที
บริษัทฯ ได้ส่งให้แกผู่้ ถือ
หุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุในรูปแบบซีดี-รอม  

 

หลงัจากนั 9น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ
มเติมในประเด็นที
เกี
ยวข้อง โดยขอให้ 
ผู้ ถือหุ้นแจ้งชื
อ-นามสกลุ และสถานะก่อนที
จะสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็น โดยมีผู้ซกัถามซึ
งสรุปสาระสําคญั ดงันี 9 
 
คุณอังคณา ณ สงขลา อาสาพทัิกษ์สิทธิ�สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซกัถามดงันี 9 

� คณุองัคณา ชื
นชมที
บริษัทฯ แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมต่อต้านการคอร์รัปชั
น และขอทราบความคืบหน้าการ
ดําเนินงานเพื
อให้ผ่านการรับรองในเรื
องนี 9 

ตอบข้อซกัถาม : น.ส. เยาวลกัษณ์ พุกพิกลุ เลขานกุารบริษัทฯ ชี 9แจงว่า ปัจจุบนั คณะกรรมการบริษัทฯ ได้
อนมุตัินโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั
น (อ้างองิจากรายงานประจําปี 2556 หวัข้อ ความรับผิดชอบต่อสงัคม) 
และบริษัทฯ อยู่ระหว่างการดําเนินการเพื
อให้สามารถปฏิบตัิตามรายละเอียดและข้อกําหนดย่อยอื
นๆ อย่าง
ครบถ้วน 

 
� คณุองัคณา ขอข้อมลูระยะเวลาการได้รับเงินอดุหนนุสว่นเพิ
ม (Adder) ของโรงไฟฟ้าแต่ละโครงการ และมาตรการ

รองรับหลงัจากหมดระยะเวลารับเงินอดุหนนุ รวมทั 9งข้อมลูของโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าที
ซื 9อที
ดินไม่ครบ 
ตอบข้อซกัถาม : นายสมโภชน์ อาหนุยั กรรมการ, ประธานคณะกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที

บริหาร ชี 9แจงว่า โครงการโรงผลติกระแสไฟฟ้า จะมีค่า Adder แตกต่างกนั ทั 9งนี 9 เนื
องจากช่วงระยะเวลาที

บริษัทฯ ได้รับใบอนญุาตแตกต่างกนั ระยะเวลาที
ได้รับ Adder แตกต่างกนั  
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โครงการโรงผลิตกระแสไฟฟ้า 8 MW ที
จงัหวดัลพบรีุ มี Adder 8 บาท เป็นระยะเวลา 10 ปี หลงัจากนั 9น  
จะไม่ได้รับ Adder แต่ยงัคงได้ฐานราคาค่าไฟฟ้า ซึ
งมีค่า FT เข้ามาชดเชย 

 

ตอบคําถามที
เกี
ยวกบัโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าที
ซื 9อที
ดินไม่ครบ สําหรับโครงการโรงผลิตกระแสไฟฟ้า  
90 MW ที
จงัหวดัพิษณโุลก เนื
องจากบริษัทฯ ยงัไม่ได้กําหนดชนิดของแผง Solar เพื
อใช้ในโครงการนี 9 ดงันั 9น 
บริษัทฯ จงึต้องการรวบรวมที
ดินให้มากที
สดุ เพื
อให้สามารถติดตั 9งได้กบัแผง Solar ทกุชนิด ทั 9งนี 9 แผง Solar 
ชนิด Thin Film ต้องใช้ที
ดินมาก ซึ
งที
ดินที
มีอยู่ปัจจบุนัเพียงพอสําหรับติดตั 9งแผงประเภท Crystalline 
ประกอบกบัปัจจบุนั ความได้เปรียบของ Thin Film ลดน้อยลง และเมื
อดภูาพรวมของ Balance of plant แล้ว 
เห็นว่า ความได้เปรียบเชิงพาณิชย์ของแผงชนิด Thin Film ลดลง ดงันั 9น จงึมีแนวโน้มว่า บริษทัฯ อาจไม่ต้อง
ซื 9อที
ดินให้ครบ 100% ตามแผน  
 

คุณวีรยุทธ นักลงทุนทั,วไป ซกัถามเกี
ยวกบัโครงการโรงผลิตกระแสไฟฟ้าพลงังานลม 126 MW กําหนดเสร็จสิ 9นในเดือน
มีนาคม 2558 โดยนายสมโภชน์ อาหนุยั เป็นผู้ ชี 9แจงและตอบข้อซกัถาม ดงัต่อไปนี 9 

� สญัญาส่วนที
ลงนามในสญัญากบั ก.ฟ.ผ. นั 9น ได้ทราบ Adder เรียบร้อยแล้ว ทั 9งนี 9ถือว่าเสร็จสิ 9นแล้วหรือไม่ และ
ต้องมีขั 9นตอนอื
นๆ อีกหรือไม ่

ตอบข้อซกัถาม : ปัจจบุนั บริษัทฯ ได้รับร่างสญัญาจาก ก.ฟ.ผ. เรียบร้อยแล้ว ทั 9งนี 9 มีรายละเอียดในเชิง
เทคนิคของโครงการ ซึ
งบริษัทฯ ต้องการผนวกรายละเอียดดงักล่าวให้เป็นส่วนหนึ
งของสญัญา ดงันั 9น จงึ
ต้องการให้เสร็จสิ 9นการรวบรวมรายละเอียดทางเทคนิคของโครงการตามที
กล่าวข้างต้น ก่อนลงนามในสญัญา 

 
� ขอทราบประมาณการรายได้จากโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลงังานลม ซึ
งกําหนดเสร็จสิ 9นในเดือนมีนาคม  

ปี 2558 คิดเป็นสดัส่วนเทียบกบัโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์  
 

ตอบข้อซกัถาม : การประมาณการของรายได้มีหลายปัจจัยที
มากระทบ ปัจจยัที
สําคญั คือ ผู้ผลติกงัหนั 
(turbine) ขนาดของกงัหนัที
ใช้ และประเภทของกงัหนั โดยประสิทธิภาพของกงัหนัแต่ละชนิดจะไม่เท่ากนั 
ทั 9งนี 9 ปัจจบุนั บริษัทฯ อยู่ระหว่างการกําหนดรายละเอียด (Details Design) ก่อนออกแบบก่อสร้าง และอยู่
ระหว่างการประเมินค่าพลงังานลมของกงัหนัแต่ละชนิด ซึ
งจะให้ค่า yield ที
แตกต่างกนั ทั 9งนี 9 ข้อมลูดงักล่าว 
ยงัไม่แน่นอน จึงขอให้ข้อมลูเมื
อมีความชดัเจน 

 
� โครงการโรงผลิตกระแสไฟฟ้าพลงังานลม มีการจดัหาเงนิโดยใช้ Joint Venture หรือ ใช้เงินกู้  

ตอบข้อซกัถาม : บริษัทฯ คาดว่าเงินทนุที
ได้จาก IPO จะเพียงพอต่อการลงทนุ ประกอบกบัปัจจบุนั ธนาคาร
พาณิชย์ได้ให้การสนบัสนนุแก่บริษัทฯ เป็นอย่างดี  อย่างไรก็ตาม ตามที
บริษัทฯ ได้เปิดเผยในหนงัสือชี 9ชวน 
ณ เริ
มโครงการ บริษัทฯ มีพนัธมิตรที
ร่วมลงทนุโครงการลม ซึ
งบริษัทฯ จะต้องแบง่ส่วนกําไร ตามที
กําหนดไว้ 
ทั 9งนี 9 บริษัทฯ ไม่มีนโยบายลงทนุในรูป Joint Venture เพิ
มเติม 
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� กรณีโครงการโรงผลติกระแสไฟฟ้าพลงังานลม เสร็จไม่ทนัตามกําหนด โครงการดงักล่าว จะเลื
อนออกไปนานแคไ่หน 

ตอบข้อซกัถาม : บริษัทฯ มั
นใจว่าจะเสร็จสิ 9นภายในปีหน้า แต่จะเสร็จสิ 9นในเดือนมีนาคม หรือไม่ขึ 9นอยู่กบั
การกําหนดรายละเอียดหลกัๆ ซึ
งหากไม่สามารถเสร็จสิ 9นการกําหนดรายละเอียดหลกัๆ เพื
อประกอบเป็นส่วน
หนึ
งของสญัญาได้ทนั ก็มีแนวโน้มวา่โครงการอาจจะเลื
อนออกไป แต่ไม่เกินปี 2558 

 
นายอภนัินท์ ตันตวัิตนะ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถาม โดยนายสมโภชน์ อาหนุยั เป็นผู้ ชี 9แจงและตอบข้อซกัถาม ดงัต่อไปนี 9 

� เทคโนโลยีของ Solar cell มีอะไรบ้าง 
ตอบข้อซกัถาม : ในโครงการโรงผลติกระแสไฟฟ้า โครงการแรกของบริษัท คือโครงการ 8 MV ที
ลพบรีุ บริษัทฯ 
ได้นําเทคโนโลยีที
มีอยู่ในตลาดมาทดลองใช้ และเก็บสถิต ิ
 

สําหรับโครงการโรงผลิตกระแสไฟฟ้าที
 2 – 90 MV ที
นครสวรรค์ ใช้แผง Solar แบบ Polycrystalline ซึ
งมี
ประสิทธิภาพในการแปลงกระแสไฟฟ้าประมาณ 15.5% (แผง Solar สามารถแปลงเป็นกระแสไฟฟ้าได้ แม้ว่า
จะมี พลงังานตกลงที
แผง Solar เพียงประมาณ 15.5%) ซึ
งแผง Solar ปัจจบุนัจะมีประสิทธิภาพมากขึ 9น ดงันั 9น 
ประสิทธิภาพของแผง Solar สําหรับโครงการที
นครสวรรค์ คาดว่าจะใกล้เคียง 16% 
 

� อายขุองแผง Solar นานเท่าไร 
ตอบข้อซกัถาม : โดยทั
วไปแผง Solar จะมีอายมุากกว่า 25 ปี แต่จะมีความเสื
อมสภาพ ซึ
งผู้ผลิตได้ประกนั
คณุภาพของแผง Solar เช่น ในช่วง 10 ปีแรก แผง Solar จะต้องมีประสิทธิภาพเหลืออยู่ไมตํ่
ากว่า 90% และ
ในปีที
 25 แผง Solar จะต้องมีประสิทธิภาพเหลือไม่ตํ
ากว่า 85% ของ capacity วนัแรก หมายความว่า ปีที
 26 
แผง Solar ยงัคงใช้ได้อยู่ ดงันั 9น ในปัจจุบนั จึงยงัไมส่ามารถตอบได้ว่า แผง Solar จะทํางานได้นานเท่าไหร่ 
ทั 9งนี 9 ขึ 9นอยู่กบัการบํารุงรักษาเป็นหลกั 

 
 

� ขอทราบรายได้ตลอดอายสุญัญา  
ตอบข้อซกัถาม : ขอให้อ้างอิงประมาณการเปิดเผยในหนงัสือชี 9ชวนการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ
มทนุ IPO ซึ
งได้
ทําประมาณการอย่างระมดัระวงั (Conservative) ว่าโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ขนาดกําลงัการ
ผลติ 90 MW จะมีรายได้ประมาณ 1,500 ล้านบาทต่อปี สําหรับเรื
อง Profit Margin ตามที
ได้เปิดเผยใน
หนงัสือชี 9ชวนนั 9น ต้นทนุการดําเนินการที
เกิดขึ 9นจริงจะเท่ากบัหรือน้อยกว่าที
ได้เปิดเผยไว้ ดงันั 9น Margin ควร
จะสงูกว่าที
เปิดเผยในหนงัสือชี 9ชวนการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ
มทนุ IPO 

 

� สดัส่วน เงนิลงทนุเทียบกบั Revenue Profit 
ตอบข้อซกัถาม : อตัราการขายกระแสไฟฟ้านั 9น ก.ฟ.ผ. จะประกาศราคาค่าไฟฟ้าซึ
งเป็นฐานบวก ค่า FT เป็น
รายเดือนโดย บริษทัฯ จะนําตวัเลขดงักล่าวมาคํานวณจํานวนหน่วยกระแสไฟฟ้าที
ผลิตได้ ทั 9งนี 9 ต้องคํานงึถงึ
เวลาที
ขายไฟฟ้าที
เป็นช่วง “on peak” หรือ “off peak” โดยจะนําค่าเหล่านี 9มารวมกนั เพื
อให้ได้ราคาขาย
กระแสไฟฟ้าแตล่ะเดือน 
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ผู้ถือหุ้นรายย่อย 1 ท่านมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามข้อมลูเพิ
มเติม โดยนายสมโภชน์ อาหนุยั เป็นผู้ชี 9แจงและตอบข้อ
ซกัถาม ดงัต่อไปนี 9 

� Solar Farm เมื
อเสร็จสิ 9น สดัส่วนรายได้ในปี 2557 ของผลิตภณัฑ์เป็นเท่าไหร่ 
ตอบข้อซกัถาม : เมื
อโครงการ Solar Farm เสร็จสิ 9น 1 โครงการ บริษัทฯ จะมีรายได้เพิ
มขึ 9น 1,500 ล้านบาท 
ทั 9งนี 9 หากไมมี่ปัจจยัอื
นใดมากระทบ รายได้ของ Solar Farm จะมากกวา่ ส่วนของไบโอดีเซล 

 

� เนื
องจากผลกําไรจาก ไบโอดีเซล ไมมี่ความเสถียร เพราะต้องพึ
งพาตลาด บริษัทฯ มีมาตรการอย่างไรที
จะทําให้มี
ความเสถียร และขอทราบแนวโน้มการเติบโตในปี 2557 

ตอบข้อซกัถาม : เนื
องจากปัจจบุนั รัฐบาลมีแนวโน้มส่งเสริมการผสมนํ 9ามนัไบโอดีเซลในนํ 9ามนัมากขึ 9น 
ซึ
งหมายความว่า บริษัทฯ จะได้ยอดขายมากขึ 9น (ผสมจาก 5% เป็น 7% จะมีสว่นเพิ
ม 40%) ทั 9งนี 9 บริษัทฯ ได้
ปรับปรุงและขยายกําลงัการผลิตไว้ ดงันั 9น คาดว่า บริษัทฯ จะได้ประโยชน์จากแนวโน้มดงักล่าวมากพอสมควร 
ดงันั 9น การคํานวณสดัส่วนรายได้ จงึต้องพิจารณาจากปัจจยัของปริมาณการใช้ไบโอดีเซลที
เพิ
มขึ 9น ประกอบ
กบัราคาไบโอดีเซลที
แปรผนัตามราคาปาล์ม ซึ
งแนวโน้มของรายได้จากไบโอดีเซล และจาก Solar Farm น่าจะ
สงูขึ 9นเรื
อยๆ  

 

� หลงัจากโครงการ Solar Farm เสร็จสิ 9นแล้ว บริษัทฯ มีโครงการใหม่ในอนาคตเพิ
มเติมหรือไม ่
ตอบข้อซกัถาม : ปัจจบุนั บริษัทฯ ต้องการดําเนินโครงการที
มีอยู่ปัจจุบนัให้ดีที
สดุ สําหรับโครงการใหม่ตอ่จาก
นี 9 อยู่ระหว่างขั 9นตอนการศกึษาโครงการใหม่ๆ ทั 9งนี 9 หากมีความชดัเจนมากขึ 9น บริษทัฯ จะเปิดเผยให้ผู้ ถือหุ้น 
และนกัลงทนุได้ทราบเป็นทั
วกนั 
 

� โครงการที
เกิดภายหลงั จะทําให้ Profit Margin เพิ
มขึ 9น หรือลดลงอย่างไร 
ตอบข้อซกัถาม : โครงการโรงผลติกระแสไฟฟ้าจากพลงังานงานแสงอาทิตย์ มีต้นทนุ และ Foreign Exchange 
ที
แตกต่างกนั สําหรับโครงการโรงผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลงังานลม ปัจจุบนั บริษัทฯ อยู่ระหว่างการเลือกชนิด
ของกงัหนั Turbine โดยในภาพรวม จะเห็นว่า โครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลงังานลมจะให้ Profit Margin 
ที
ตํ
ากว่าโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ อย่างไรก็ตาม คาดว่า โครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจาก
พลงังานลมจะให้ Profit  Margin ในระดบัที
น่าสนใจมากเช่นกนั 

 
นายวิโรจน์ ผูู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามข้อมลูเพิ
มเติม โดยนายสมโภชน์ อาหนุยั เป็นผู้ ชี 9แจงและตอบข้อซกัถาม ดงัต่อไปนี 9 

� ค่า FT ขึ 9นลงมีผลต่อการขายไฟฟ้าของบริษัทฯ หรือไม่ 
ตอบข้อซกัถาม : ค่า FT มีผลกระทบโดยตรงต่อราคาขายไฟฟ้า เนื
องจากราคาขายไฟฟ้าประกอบด้วย  
1. ค่าไฟฟ้าฐาน 2. ค่า FT และ 3. Adder ดงันั 9น หากค่า FT ลดลง ราคาขายไฟฟ้าจะลดลงเช่นกัน ทั 9งนี 9 
หากพิจารณาภาพรวมของต้นทุนการผลิตกระแสไฟฟ้าของประเทศ จะเห็นว่าค่า FT มีแนวโน้มสงูขึ 9นมากกว่า
จะลดลง 
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� กรรมสิทธิG ในที
ดินโครงการต่างๆ เป็นของบริษัทฯ หรือไม่ 
ตอบข้อซกัถาม : โดยแยกโครงการเป็นดงันี 9  
1. โครงการโรงผลิตกระแสไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์  ที
ดินเป็นของบริษัทฯ  
2. โครงการโรงผลิตกระแสไฟฟ้าพลงังานลม บริษัทฯ เช่าที
ดินระยะยาวกบัเจ้าของที
ดิน เนื
องจากที
ดิน 

ที
จะต้องใช้ในโครงการ มีเป็นเส้นทางยาว 50-60  กิโลเมตร ซึ
งในทางปฏิบตัิการซื 9อที
ดินทําได้ยากและ
ต้องใช้เงินทนุมาก ดงันั 9น บริษัทฯ จงึใช้กลยทุธ์แบง่ผลประโยชน์ ให้แก่เจ้าของที
ดินที
อนญุาตให้บริษัทฯ 
ติดตั 9งกงัหนั  

 

 เมื
อไม่มีผู้ ใดซกัถามหรือให้ข้อคิดเห็นเพิ
มเติม จึงถือว่า ที
ประชุมฯ รับทราบผลการดําเนินงานของบริษทัฯ  
และรายงานของคณะกรรมการบริษัทสําหรับปี 2556 รวมทั 9งรายงานประจําปี 2556 ของบริษัทฯ แล้ว 
 

 ประธานฯ จงึขอให้ที
ประชมุพิจารณาวาระต่อไป 
 
หมายเหตุ: ในวาระนี 9มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ
มขึ 9นจํานวน 35 ราย รวมจํานวนหุ้น 11,142,616 หุ้น รวมมีจํานวนผู้ ถือหุ้น
เข้าร่วมประชุมทั 9งสิ 9น 396 ราย รวมเป็นจํานวนหุ้น 2,732,799,600 หุ้น 

 
วาระที, 3 พจิารณาและอนุมัตงิบการเงนิของบริษัทสําหรับรอบปีบัญชีสิ Lนสุดวันที  31 ธันวาคม 2556 
 

ในวาระนี 9 ประธานฯ เชิญ นายอมร ทรัพย์ทวีกลุ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที
ด้านบญัชีและการเงิน  
รายงานผลการดําเนินงาน งบการเงินและตวัเลขที
สําคญัทางการเงินของงบการเงินสําหรับรอบปีบญัชี สิ 9นสดุวนัที
 31 
ธันวาคม 2556 ดงันี 9  
 

� รายงานของผู้สอบบัญชี 
 

ผู้สอบบัญชีเสนอรายงานแบบไม่มีเงื,อนไข แต่มีวรรคเน้นข้อมูลหรือเหตุการณ์ 
 
ความเหน็ : เห็นวา่ งบการเงนิข้างต้นนี 9แสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท พลงังานบริสุทธิG จํากดั (มหาชน) และ
บริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท พลงังานบริสทุธิG จํากดั (มหาชน) ณ วนัที
 31 ธันวาคม 2556 และผลการ
ดําเนินงานรวมและเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการ สําหรับปีสิ 9นสดุวนัเดียวกนั โดยถกูต้อง
ตามที
ควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 

ข้อมูลหรือเหตุการณ์ที,เน้น : มีข้อสงัเกตตามหมายเหตขุ้อ 3 และ ข้อ 4 เกี
ยวกบัการเปลี
ยนแปลงนโยบายการ
บญัชีเนื
องจากการนํามาตรฐานการบญัชีใหม่มาถือปฏิบตัิ โดยมไิด้แสดงความเห็นอย่างมีเงื
อนไขต่อกรณีนี 9แต่
อย่างใด 
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� งบแสดงฐานการเงนิ 
 

 
 

� สินทรัพย์รวม 
 

 
 

� หนี Lสินรวม 
 

 

 

 
� สินทรัพย์รวม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

บริษัท พลังงานบริสุทธิ� จาํกัด (มหาชน) 
Energy Absolute Public Company Limited 
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� งบกําไรขาดทุน 
 

 
 
 

� งบกระแสเงินสด 

 
 

 

 ทั 9งนี 9 รายละเอียดอื
นๆ สามารถอ้างอิงได้จากรายงานประจําปีของบริษัทฯ ที
ได้จดัส่งไปให้แกผู่้ ถือหุ้นแล้วในรูปแบบ
ของ CD-Rom 



 

บริษัท พลังงานบริสุทธิ� จาํกัด (มหาชน) 
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888อาคารไอทาวเวอร์ ชั�น15ถนนวภิาวดีรังสิต แขวงจตุจกัร เขตจตจุักร กรุงเทพฯ 10900 
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ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที
ประชุมซกัถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ
มเติม และไม่มีผู้ ใดซกัถามหรือให้ข้อคิดเห็น

เพิ
มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที
ประชมุพิจารณาลงมติในระเบียบวาระนี 9 

มตทีิ,ประชุม ที
ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตังิบการเงินของบริษทัสําหรับรอบปีบญัชีสิ 9นสดุวนัที
  

31 ธนัวาคม 2556 ด้วยคะแนนเสียงดงันี 9 

 

การลงคะแนนเสียง คะแนน คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 2,732,799,700  100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0  0.0000 
งดออกเสียง 0  0.0000 
รวมจํานวนผู้ออกเสียง 2,732,799,700  100.0000 

 

 

หมายเหตุ: ในวาระนี 9มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ
มขึ 9นเป็นจํานวน 1 ราย รวมเป็นจํานวนหุ้น 100 หุ้น รวมมีผู้ เข้าร่วมประชมุ
ทั 9งสิ 9น 397 ราย รวมเป็นจํานวนหุ้น 2,732,799,700 หุ้น 
 
วาระที, 4 พจิารณาและอนุมัตกิารจัดสรรกําไรสุทธิสําหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2556 และการจ่ายเงนิปันผล 

ประจาํปี 2556 
 

 ในวาระนี 9 ประธานฯ เชิญ นายอมร ทรัพย์ทวีกุล ประธานเจ้าหน้าที
ด้านบญัชีและการเงิน เป็นผู้ชี 9แจงและ
รายงาน ต่อที
ประชุมผู้ ถือหุ้น โดยนายอมร ทรัพย์ทวีกุล แถลงต่อที
ประชมุ ดงันี 9  
 เนื
องจากปัจจบุนั บริษทัฯ มีทนุสํารองตามกฎหมายจํานวน 17.70 ล้านบาท จึงเหลือทนุสํารอง 
ตามกฎหมายอีกจํานวน 19.60 ล้านบาท เพื
อให้เต็มตามที
กฎหมายกําหนด 
 นอกจากนี 9 ที
ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พจิารณาการจดัสรรกําไรสทุธิสําหรับผลการดําเนินงาน
ประจําปี 2556 และการจ่ายเงินปันผล ประจําปี 2556 ซึ
งมีมติเป็นเอกฉนัท์ให้เสนอการจดัสรรเงินสํารองตามกฎหมายเพิ
มอีก
จํานวน 19.60 ล้านบาท และจดัสรรเป็นเงินปันผลประจําปี 2556 ในอตัราหุ้นละ 0.020 บาท (สองสตางค์) ต่อหุ้น รวมเป็น
เงนิ 74.60 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 40.67 ของกําไรสทุธิ หลงัหกัสํารองตามกฎหมายของงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั 9งนี 9 เงิน
ปันผลดงักล่าว จ่ายจากกําไรสุทธิสําหรับปีสิ 9นสดุวนัที
 31 ธนัวาคม 2556 ในส่วนของกิจการที
ได้รับการส่งเสริมการลงทนุ 
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกบัปีที
ผ่านมามีดงัต่อไปนี 9 
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สําหรับรายละเอียดการกําหนดวนัให้สิทธิG และวนัจ่ายเงินปันผลมีดงัต่อไปนี 9 
 

 
ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที
ประชุมซกัถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ
มเติม และไม่มีผู้ใดซกัถามหรือ 

ให้ข้อคิดเห็นเพิ
มเติม ประธานฯ จงึขอให้ที
ประชมุพิจารณาลงมตใินระเบียบวาระนี 9 
 

มตทีิ,ประชุม ที
ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุติัการจดัสรรกําไรสทุธิสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี2556
และการจ่ายเงินปันผล ประจําปี 2556 ตามที
เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดงันี 9 

การลงคะแนนเสียง คะแนน คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 2,732,821,200   100.0000 

ไม่เห็นด้วย 0   0.0000 

งดออกเสียง 0   0.0000 

รวมจํานวนผู้ออกเสียง 2,732,821,200   100.0000 

หมายเหตุ: ในวาระนี 9มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ
มขึ 9นเป็นจํานวน 2 ราย รวมเป็นจํานวนหุ้น 21,500 หุ้น รวมมีผู้ เข้าร่วมประชมุ
ทั 9งสิ 9น 399 ราย รวมเป็นจํานวนหุ้น 2,732,821,200 หุ้น 
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วาระที, 5 พจิารณาและอนุมัตเิลือกตัLงกรรมการที,ต้องออกตามวาระกลับเข้าดาํรงตาํแหน่งอีกวาระ 
 

ในวาระนี 9 เพื
อให้เป็นไปตามหลกัการกํากบัดูแลกิจการที
ดี เนื
องจากประธานฯ และกรรมการที
จะต้องออก
ตามวาระเป็นผู้ มีส่วนได้เสีย ดงันั 9น จงึเชิญ นายอมร ทรัพย์ทวีกลุ ทําหน้าที
ประธานในที
ประชมุผู้ถือหุ้นในวาระนี 9 เพื
อให้เกิด
ความโปร่งใสในการพิจารณาเลือกตั 9งกรรมการ  

 
นายอมร ทรัพย์ทวีกลุ ประธานฯ ในที
ประชมุฯ ขอให้เลขาฯ ที
ประชุม ชี 9แจงรายละเอียดที
เกี
ยวข้อง โดยมี

เนื 9อหาดงัต่อไปนี 9 
 

� ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 ที
เกี
ยวข้อง และข้อบงัคบับริษัทข้อที
 18 กําหนดให้กรรมการ
จํานวนหนึ
งในสาม (1/3) ของจํานวนกรรมการในขณะนั 9นต้องออกจากตําแหน่งในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น และ
กรรมการที
ครบวาระในปีนี 9มีจํานวน 3 คน ได้แก่ 

 

1. นายสมใจนกึ เองตระกลู ประธานกรรมการบริษัท 
2. นายสมโภชน์ อาหนุยั  กรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที
บริหาร 
3. พลอากาศเอกชยันนัท์ ธรรมสจุริต กรรมการบริษัท, ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 

 

ทั 9งนี 9 ประวติัของกรรมการทั 9ง 3 คน ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระที
 5 ที
ได้จัดส่งให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญ
ประชุม 

 
� และตามที
บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอชื
อบคุคลที
มีคณุสมบติัตามที
กําหนด เพื
อเสนอเข้ารับการเลือกตั 9ง

เป็นกรรมการบริษัทนั 9น ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใด เสนอชื
อบคุคลเพื
อเข้ารับการเลือกตั 9งเป็นกรรมการดงักล่าว  
 

� นอกจากนี 9 ในที
ประชมุคณะกรรมการบริษทั ครั 9งที
 2/2557 ได้พจิารณาเห็นวา่ กรรมการทั 9ง 3 คน เป็นผู้ มีความรู้ 
ความสามารถ และมีประสบการณ์ รวมทั 9งได้ปฏิบตัิหน้าที
ของตนด้วยดีเสมอมา จงึมีมติเป็นเอกฉนัท์ เห็นชอบเสนอ
ชื
อกรรมการที
ออกตามวาระทั 9ง 3 คน เพื
อให้ที
ประชมุผู้ ถือหุ้นพจิารณาเลือกตั 9งกรรมการที
ต้องออกตามวาระกลบั
เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ
งและเพื
อให้เป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลที
ดี ในวาระนี 9 ประธานฯ จงึขอให้ผู้
ถือหุ้นทกุท่านลงคะแนนเลือกตั 9งกรรมการเป็นรายบคุคลในบตัรลงคะแนนเสียงทั 9งที
 เห็นด้วย / ไม่เห็นด้วย / งดออกเสียง 

 

รายละเอียดและประวตัิของกรรมการทั 9ง  3  คน มีดงัต่อไปนี 9 
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1. นายสมใจนึก เองตระกูล 

สัญชาต ิ ไทย  

อายุ 69 ปี 

ตาํแหน่งปัจจุบัน � ประธานกรรมการบริษัท 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี 

คุณวุฒกิารศกึษาสูงสุด 
 

�  ปริญญารัฐประศาสนศาสตร์ดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิBมหาวทิยาลยัศรีปทมุ 

�  ปริญญาตรีนิติศาสตร์บณัฑิตมหาวิทยาลยัศรีปทมุ 
� เศรษฐศาสตร์บณัฑิต  UPSALA COLLEGE NEW JERSEY U.S.A. 
�  ปริญญาบตัรหลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัร  (วปอ.)  รุ่นที( 35 

�  วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ 
 

� สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย หลกัสูตร The Role of Chairman Program  รุ่นที( 9/2549 

� สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทยหลกัสตูร Directors Accreditation Program รุ่นที( 98/2555 

ประสบการณ์ทาํงานช่วงระยะเวลา 5 ปี 

2551 - ปัจจุบัน บมจ.พลังงานบริสุทธิ�  ธุรกิจผลติและจําหน่ายไบโอดีเซลและธรุกิจผลิตและจําหน่าย

กระแสไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน   - ประธานกรรมการบริษัท 

2538 - ปัจจุบัน บมจ.ทิพยประกันภัย� ธุรกิจให้บริการรับประกนัวนิาศภยั 
   - ประธานกรรมการบริษัท  (Non-Life Insurance) เป็นหลกั 

  - ประธานกรรมการบริหาร   

  - ประธานกรรมการอสิระ   

2547 - ปัจจุบัน บมจ.เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป� 

-  ประธานกรรมการบริษัท / 

ธุรกิจโรงภาพยนตร์และธุรกิจโบว์ลิ(งและคาราโอเกะธุรกิจ

ศนูย์การค้า 

2551 - ปัจจุบัน บมจ.เวชธานี ธุรกิจโรงพยาบาล 

  - ประธานกรรมการบริษัท   

การดํารงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื น : 2 บริษัท� 
การดํารงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทอื น : 4 บริษัท 

การดํารงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยของบริษัทฯ : ไม่มี 

วันที ได้รับแต่งตั -งเป็นกรรมการ / จาํนวนปีที ดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการ 
: 12 มีนาคม 2551 /  6 ปี 1 เดือน 

จาํนวนครั-งเข้าประชุม / การประชุมทั -งหมด   : คณะกรรมการบริษัท 5 / 7 ครั-ง 
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2. นายสมโภชน์ อาหนัุย 

สัญชาต ิ ไทย  

อายุ 46 ปี 

ตาํแหน่งปัจจุบัน � กรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที(บริหาร 

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร �  เป็นพี(ชายของน.ส. สภุาภรณ์ อาหนุยั  (ผู้ อํานวยการฝ่ายการเงิน) 
�  เป็นคู่สมรสของนางบลงัก้า ซูหลานหวาง 

(ผู้ อํานวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและพฒันาระบบ) 

คุณวุฒกิารศกึษาสูงสุด � ปริญญาโทMBA, University of Pittsburgh, USA 
  � ปริญญาตรีวศิวกรรมศาสตร์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ � สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทยหลกัสตูร Director 
Accreditation Program รุ่นที( 60/2549 

 ประสบการณ์ทาํงานช่วงระยะเวลา 5 ปี   

2551 – ปัจจบัุน บมจ.พลังงานบริสุทธิ� 
- กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร 

ธุรกิจผลติและจําหน่ายไบโอดีเซล และ 
ธุรกิจผลติและจําหน่ายกระแสไฟฟ้า 
จากพลงังานทดแทน 
  
  

2552 – ปัจจบัุน - ประธานเจ้าหน้าที(บริหาร 

2555 – ปัจจบัุน - ประธานเจ้าหน้าที(บริหารด้านการตลาด
(รักษาการ)  

2554 - พ.ย. 2556 - ผู้ อํานวยการฝ่ายโรงงาน 

2552 – ปัจจบัุน บจก.วะตะแบก วินด์ 
- กรรมการบริษัท 

ธุรกิจผลติและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าจาก
พลงังานลม 

การดํารงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื น : ไม่มี 
การดํารงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทอื น : 1 บริษัท 

การดํารงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยของบริษัทฯ : 7 บริษัท 

วันที ได้รับแต่งตั -งเป็นกรรมการ / จํานวนปีที ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ  : 4 มีนาคม 2552 /   5 ปี 1 เดือน 

จาํนวนครั-งเข้าประชุม / การประชุมทั -งหมด   : คณะกรรมการบริษัท  6 / 7  ครั-ง 

                                                             คณะกรรมการบริหาร 9 / 11 ครั-ง    
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3. พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต  

สัญชาต ิ ไทย  
อายุ   63 ปี 

ตาํแหน่งปัจจุบัน � กรรมการบริษัท,  
  � ประธานกรรมการตรวจสอบ (ตั 9งแต่วนัที
 11 มีนาคม 2557)  
  � กรรมการอสิระ 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ไม่มี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี 

คุณวุฒกิารศกึษาสูงสุด 

� วิศวกรรมศาสตร์มหาบณัฑิตจากสถาบนัเทคโนโลยีแห่งเอเซีย 
� ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต (เกียรตินิยมอนัดบัสอง)  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั � ปริญญาตรีศิลปศาสตร์บณัฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

� ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบณัฑิต (การบริหารทั
วไป) มหาวทิยาลยัรามคําแหง 

� ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบณัฑิต (เกียรตินิยมอนัดบัหนึ
ง) มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ  
� สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทยหลกัสตูร Director Accreditation Program รุ่นที
 67/2550 
� สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทยหลกัสตูร Audit Committee Program  รุ่นที
 22/2551 
� สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทยหลกัสตูร Monitoring of the Quality of Financial Reporting รุ่นที
 16/2555 

ประสบการณ์ทํางานช่วงระยะเวลา 5 ปี   
2555 - ปัจจุบัน บมจ.พลังงานบริสุทธิ% 

- กรรมการบริษัท  
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการอสิระ 

ธุรกิจผลติและจําหน่ายไบโอดีเซลและธรุกิจผลิตและจําหน่าย
กระแสไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน 

2550 - ปัจจุบัน บมจ. ไฮโดรเทค็ ���� 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการอสิระ 

งานออกแบบ ก่อสร้าง จดัหา ติดตั 9งและการทดลอง เดินระบบ 
สําหรับระบบผลิตนํ 9าประปา ระบบบําบดันํ 9าเสีย 

2549 - ปัจจุบัน สํานักงานปลัด กระทรวงกลาโหม 
- ข้าราชการบํานาญ 

หน่วยงานราชการ 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื,น : 1 บริษัท���� 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทอื,น : ไม่มี 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยของบริษัทฯ : ไม่มี 

วันที,ได้รับแต่งตั Lงเป็นกรรมการ / จาํนวนปีที,ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ  : 7 สิงหาคม 2555 /   1 ปี 8 เดือน 

จํานวนครัLงเข้าประชุม / การประชุมทัLงหมด   :  คณะกรรมการบริษัท       7 / 7 ครัLง 
                                                                 คณะกรรมการตรวจสอบ  9 / 9 ครัLง   
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 นอกจากนี 9 นายอมร ทรัพย์ทวีกลุ ประธานฯ ที
ประชุมในวาระนี 9 ได้กล่าวถงึผลงานต่างๆ ของกรรมการทั 9ง 3 คน 
ที
ต้องออกตามวาระ ดงันี 9 

1) นายสมใจนกึ เองตระกลู ประธานกรรมการบริษัท : เป็นผู้ ที
ผลกัดนัให้บริษัทฯ เติบโตและเข้าสู่ธุรกิจการผลิต
กระแสไฟฟ้าเช่นปัจจุบนั เป็นผู้มีวิสยัทศัน์ ที
กว้างไกล มีสายสมัพนัธ์ทางธุรกิจที
ดีทั 9งในประเทศ และต่างประเทศ  
ซึ
งอํานวยคณุประโยชน์ต่อบริษทัฯ เป็นอย่างมาก และผลกัดนัให้บริษัทเติบโตอย่างยั
งยืน 

2) นายสมโภชน์ อาหนุยั กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที
บริหาร : เป็นผู้ผลกัดนัให้ธุรกิจ 
ไบโอดีเซลของบริษัทฯ เติบโตขึ 9นมาก จนเป็นผู้ผลิตและจําหน่ายไบโอดีเซลที
มีส่วนแบง่ทางการตลาดในลําดบัต้น 
ของประเทศ รวมทั 9งเป็นผู้ ที
มีส่วนสําคญัที
ผลกัดนัจนทําให้ธุรกิจผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าพลงังานทดแทนของ
บริษัทฯ ประสบผลสําเร็จ เช่นทกุวนันี 9 

3) พลอากาศเอกชยันนัท์ ธรรมสจุริต กรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ :  เป็นผู้ผลกัดนั ริเริ
มให้
บริษัทฯ มีกระบวนการตรวจสอบที
ดี มีหลกัธรรมาภิบาล โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 

 

  เมื
อไมมี่ผู้ ถือหุ้นซกัถามข้อมลูเพิ
มเติม ประธานฯ ที
ประชมุ จงึขอให้ที
ประชมุฯ พิจารณาลงมติ โดยขอให้เลือกตั 9ง
กรรมการเป็นรายบคุคลในบตัรลงคะแนนที
ได้แจกให้ไป 

  

มตทีิ,ประชุม ที
ประชุมฯ พิจารณาแล้ว มีมติด้วยเสียงข้างมาก อนมุตัิเลือกตั 9งกรรมการที
ต้องออกตามวาระกลับเข้า
ดํารงตําแหน่งอีกวาระ ทั 9ง 3 คน ด้วยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี 9 

1) นายสมใจนึก เองตระกลู : ประธานกรรมการบริษัท 
การลงคะแนนเสียง คะแนน คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 2,742,403,800 99.9458 
ไม่เห็นด้วย 879,400  0.0320 
งดออกเสียง 608,000  0.0222 
รวมจํานวนผู้ออกเสียง 2,743,891,200  100.0000 

 

2) นายสมโภชน์ อาหนุยั: กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที
บริหาร 
การลงคะแนนเสียง คะแนน คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 2,743,044,200  99.9691 
ไม่เห็นด้วย 0  0.0000 
งดออกเสียง 847,000 0.0309 
รวมจํานวนผู้ออกเสียง 2,743,891,200   100.0000 

 

3) พลอากาศเอกชยันนัท์ ธรรมสจุริต: กรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 
การลงคะแนนเสียง คะแนน คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 2,743,007,200  99.9678 
ไม่เห็นด้วย 19,000  0.0007 
งดออกเสียง 865,000   0.0315 
รวมจํานวนผู้ออกเสียง 2,743,891,200   100.0000 

หมายเหตุ: ในวาระนี 9ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ
มขึ 9น รวมมีผู้ เข้าร่วมประชมุทั 9งสิ 9น 403 ราย รวมเป็นจํานวนหุ้น 
2,743,891,200 หุ้น 
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วาระที, 6 พจิารณาและอนุมัตเิลือกตั Lงกรรมการอิสระเข้าใหม่ 1 คน เพิ,มเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัท 
 

 ประธานฯ ขอให้เลขาฯ ที
ประชมุ ชี 9แจงรายละเอียดของวาระดงัต่อไปนี 9 

� ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 16 กําหนดให้บริษัทต้องมีกรรมการคณะหนึ
งเพื
อดําเนินกิจการของบริษัทฯ 
ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คนแต่ไม่เกินสิบห้า (15) คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ
งหนึ
งของจํานวนกรรมการ
ทั 9งหมด ต้องมีถิ
นที
อยู่ในราชอาณาจกัรไทย 

� ปัจจุบนั กรรมการบริษัทมีจํานวนทั 9งสิ 9น 9 ท่าน ซึ
งยงัไม่เกินจํานวนสงูสดุตามข้อบงัคบัของบริษัท 
� และสําหรับกรรมการอิสระนั 9น จะต้องมีคณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะต้องห้าม รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร 

ประกอบวาระที
 6 ที
ได้จดัส่งไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุฯ  
� อย่างไรก็ดี ตามที
บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอบคุคลที
มีคณุสมบตัิตามที
กําหนด เพื
อเสนอชื
อเข้ารับ

การเลือกตั 9งเป็นกรรมการบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใด เสนอบคุคลอื
นเพื
อเข้ารับการเลือกตั 9งเป็นกรรมการดงักล่าว  
ในวาระนี 9 ประธานฯ แถลงต่อที
ประชมุว่า ในที
ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั 9งที
 2/2557 ได้พจิารณาถงึความ

เหมาะสม รวมทั 9งความรู้ ประสบการณ์ของบคุคลที
จะเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการเพื
อเป็นคุณประโยชน์ต่อบริษัทฯ แล้วเห็นว่า  
พลตํารวจเอกพชัรวาท วงษ์สุวรรณ เป็นผู้ มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ทํางานในหน่วยงานราชการระดบัสงู  
ซึ
งจะส่งเสริมและทําประโยชน์ต่อบริษัทฯ ตรงตามวตัถุประสงค์ที
วางไว้ ดงันั 9น คณะกรรมการบริษทัจึงมีมติ 
เป็นเอกฉนัท์ เสนอชื
อพลตํารวจเอกพชัรวาท วงษ์สุวรรณ เพื
อให้ที
ประชุมผู้ ถือหุ้นพจิารณาเลือกตั 9งเป็นกรรมการอสิระใน
คณะกรรมการบริษัท 

 ทั 9งนี 9 ประวติัของ พลตํารวจเอกพชัรวาท วงษ์สวุรรณ ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระที
 6 ที
ได้จดัส่งให้ผู้ ถือหุ้น
พร้อมหนงัสือเชิญประชมุนั 9น มีดงัต่อไปนี 9 

 

พลตาํรวจเอกพัชรวาท วงษ์สุวรรณ 
สัญชาต ิ  ไทย  
อายุ 66 ปี 
เสนอเพื อเลือกตั-งเป็น กรรมการบริษัท, กรรมการอสิระ 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 3,053,000 หุ้น (0.082 %) ณ วนัที( 11 มีนาคม 2557 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  ไม่มี 
คุณวุฒกิารศกึษาสูงสุด 

� ปริญญาโทศิลปศาสตร์มหาบณัฑิตมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
� โรงเรียนเตรียมทหาร  

 
� ปริญญาตรีโรงเรียนนายร้อยตํารวจ  
� มธัยมศกึษาโรงเรียนเซนต์คาเบรียล 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ  ไม่มี 
ประสบการณ์ทาํงานช่วงระยะเวลา 5 ปี   
2551   ผู้บญัชาการตํารวจแห่งชาต ิ   

19 ก.พ. 2556 - ปัจจุบัน 

  

  

 บริษัท ซีพีออลล์ จํากดั (มหาชน) �- กรรมการอสิระ 
ประเภทธุรกิจ :  ดําเนินธุรกิจร้านสะดวกซื 2อภายใต้เครื(องหมายการค้า7-Eleven และให้สิทธิ 
แก่ผู้ ค้าปลีกรายอื(น ในการดําเนินธุรกิจในประเทศไทย และลงทนุ ในธุรกิจสนบัสนนุธุรกิจร้านค้า
สะดวก รวมถงึการลงทนุในธุรกิจศนูย์จําหน่ายสินค้าแบบชําระเงินสดและบริการตนเองภายใต้ชื(อ 
"แม็คโคร" 

การดํารงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื น  : 1 บริษัท� 
การดํารงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทอื น  : ไมมี่ 
การดํารงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยของบริษัทฯ  : ไมมี่ 
คุณสมบัตติามคํานิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ  : ครบถ้วน  
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 ในวาระนี 9 ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามข้อมลูเพิ
มเติม ประธานฯ ที
ประชมุ จงึขอให้ที
ประชมุฯ พิจารณาลงมติ ในวาระนี 9 
 

มตทีิ,ประชุม ที
ประชุมฯ พิจารณาแล้ว มีมติด้วยเสียงข้างมาก อนมุตัิเลือกตั 9ง พลตํารวจเอกพชัรวาท วงษ์สวุรรณ  
เป็นกรรมการอสิระเข้าใหม ่1 คน  เพิ
มในคณะกรรมการบริษัท  โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี 9 
 

การลงคะแนนเสียง คะแนน คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 2,742,862,100   99.9624 

ไม่เห็นด้วย 63,400   0.0023 

งดออกเสียง 968,800   0.0353 

รวมจํานวนผู้ออกเสียง 2,743,894,300  100.0000 

หมายเหตุ: ในวาระนี 9มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ
มขึ 9นเป็นจํานวน 2 ราย รวมเป็นจํานวนหุ้น 3,100 หุ้น รวมมีผู้ เข้าร่วมประชมุ
ทั 9งสิ 9น 405 ราย รวมเป็นจํานวนหุ้น 2,743,894,300 หุ้น 

 
วาระที, 7 พจิารณาและอนุมัตกิําหนดค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2557 
 

 ประธานฯ เชิญนายสมโภชน์ อาหนุยั กรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที
บริหาร ชี 9แจง
ต่อที
ประชมุ ดงัต่อไปนี 9 
 

� เนื
องจากในปี 2556 บริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอม็ เอ ไอ (mai) ประกอบกบัธุรกิจการดําเนินงาน
ของบริษัทฯ เติบโตขึ 9นอย่างต่อเนื
อง ส่งผลทําให้คณะกรรมการบริษัทมีภาระความรับผิดชอบสงูมากขึ 9น ทั 9งนี 9 บริษัทฯ มี
หลกัเกณฑ์การพิจารณา โดยคํานึงถึงระดบัและองค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการ ซึ
งจะต้องมีความเหมาะสมและ
เพียงพอที
จะจูงใจและรักษากรรมการที
มีคณุภาพ มีความรู้และความเข้าใจธุรกิจของบริษัท ให้อยู่กบับริษัทฯในระยะ
ยาว 

� ในการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการนั 9น ที
ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้ใช้ความระมดัระวงัและกลั
นกรอง อย่าง
รอบคอบ ตามหลกัเกณฑ์ที
กล่าวข้างต้น โดยเปรียบเทียบกบัธรุกิจประเภทเดียวกบับริษทั เพื
อกําหนดค่าตอบแทนที

เหมาะสม ดงันั 9น ที
ประชุมคณะกรรมการบริษัท จงึเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุย่อย
ดงันี 9 

 

ปี 2557 (ปีที เสนอ) 

คณะ ค่าตอบแทนรายเดอืน โบนัส (ปี/คน) 

ประธานกรรมการบริษัท จํานวนเงิน 50,000.- บาท/เดอืน ไม่เกิน 1,500,000 บาท/ปี 
กรรมการบริษัท จํานวนเงิน 40,000.-บาท/คน/เดอืน ไม่เกิน 1,000,000 บาท/คน/ปี 

คณะกรรมการตรวจสอบ เบี 2ยประชมุ: จ่ายเฉพาะที(เข้าประชมุ รวมทั 2งคณะไม่เกิน  600,000 บาท/ปี 

กรรมการบริหาร เบี 2ยประชมุ : 10,000 บาท/คน /ครั 2งการประชุม 
(จ่ายเฉพาะที(เข้าประชมุและที(ไม่ได้รับเงินเดือนประจาํในฐานะผู้บริหารหรือที(ปรึกษา) 
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เปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการปี 2556 ดงันี 2 
ปี 2556 

คณะ เบี -ยประชุม 

ประธานกรรมการบริษัท 35,000  บาท/ครั 2งการประชมุ 
กรรมการบริษัท 30,000  บาท/คน/ครั 2งการประชมุ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 35,000  บาท/ครั 2งการประชมุ 

กรรมการตรวจสอบ 30,000 บาท/คน/ครั 2งการประชมุ 
กรรมการบริหาร 10,000  บาท/คน/ครั 2งการประชมุ 

(จ่ายเฉพาะที(เข้าประชมุและที(ไม่ได้รับเงนิเดือนประจําในฐานะผู้บริหารหรือที(ปรึกษา) 
ค่าที ปรึกษาและค่าใช้จ่ายอื น  ๆ ไม่เกิน 5,000,000 บาท/ปี 

 
 

มตทีิ,ประชุม ที
ประชุมฯ พิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2557 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า               
2 ใน 3 ของคะแนนเสียงทั 9งหมดของผู้ถือหุ้นที
มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามที
เสนอ ดงันี 9 

ปี 2557 (ปีที,เสนอ) 
คณะ ค่าตอบแทนรายเดือน โบนัส (ปี/คน) 

ประธานกรรมการบริษัท จํานวนเงิน 50,000.- บาท/เดือน ไม่เกิน 1,500,000 บาท/ปี 
กรรมการบริษัท จํานวนเงิน 40,000.-บาท/คน/เดือน ไม่เกิน 1,000,000 บาท/คน/ปี 
คณะกรรมการตรวจสอบ เบี 9ยประชมุ: จ่ายเฉพาะที
เข้าประชุม รวมทั 9งคณะไม่เกิน  600,000 บาท/ปี 

กรรมการบริหาร เบี 9ยประชมุ : 10,000 บาท/คน /ครั 9งการประชมุ 
(จ่ายเฉพาะที
เข้าประชมุและที
ไมไ่ด้รับเงนิเดือนประจําในฐานะผู้บริหารหรือที
ปรึกษา) 

 

โดยรายละเอียดการลงคะแนนเสียงมีดงัต่อไปนี 9 
การลงคะแนนเสียง คะแนน คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 2,714,001,815   98.9106 

ไม่เห็นด้วย 29,869,485   1.0886 

งดออกเสียง 23,000   0.0008 

รวมจํานวนผู้ออกเสียง 2,743,894,300   100.0000 
 

หมายเหตุ: ในวาระนี 9ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ
มขึ 9น รวมมีผู้ เข้าร่วมประชมุทั 9งสิ 9น 405 ราย รวมเป็นจํานวนหุ้น 
2,743,894,300 หุ้น 
 
 
 
 



 

บริษัท พลังงานบริสุทธิ� จาํกัด (มหาชน) 
Energy Absolute Public Company Limited 
888อาคารไอทาวเวอร์ ชั�น15ถนนวภิาวดีรังสิต แขวงจตุจกัร เขตจตจุักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ 02-554-9238-42      แฟกซ์ 02-554-9243      ทะเบียนเลขที/ 0107551000061 

 

 

 

รายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุน้ประจําปี 2557   หน้า24/26 

 

วาระที, 8 พจิารณาและอนุมัตจ่ิายเงนิโบนัสกรรมการบริษัทประจาํปี 2556 
 

 ในวาระนี 9 ประธานฯ เชิญนายสมโภชน์ อาหุนยั กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที
บริหาร 
ชี 9แจงรายงานต่อที
ประชุมฯ ดงันี 9 

� เนื
องจากในปีที
ผ่านมาคณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบตัิหน้าที
อย่างดียิ
ง ส่งผลให้ผลการดําเนินงานของบริษทัฯ 
เติบโตอย่างต่อเนื
อง 

� การพจิารณาโบนสักรรมการสําหรับปี 2556 ที
ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้ร่วมกนัพจิารณาโบนสักรรมการ 
สําหรับปี 2556 โดยพิจารณาจากผลการปฎิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัทที
ผ่านมาและเปรียบเทียบอ้างอิง
กบัธุรกิจอตุสาหกรรมประเภทเดียวกนัหรือใกล้เคียงกบับริษัทฯ แล้ว เห็นควรเสนอให้ที
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนมุตัิเงินโบนสัแก่กรรมการบริษัทสําหรับปี 2556 ดงันี 9 
-  ประธานกรรมการบริษัท   จํานวนเงิน  750,000.- บาท 
- กรรมการบริษัท                จํานวนเงิน 500,000.- บาท/คน 

�  จงึเสนอต่อที
ประชมุผู้ถือหุ้นเพื
อพิจารณาอนมุตัิจ่ายเงินโบนสักรรมการบริษัทประจําปี 2556 ตามแจ้งดงักล่าว 
  
  ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามข้อมลูเพิ
มเติม 
 

นายสุพจน์ เอื Lอชัยเลศิกุล ผู้ถือหุ้นรายย่อย ซกัถามเพิ
มเติม โดยนายสมโภชน์ อาหุนยั เป็นผู้ชี 9แจง 
� สอบถามถึงสาเหตทีุ
เสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิเงินโบนสัของกรรมการบริษัทสําหรับปี 2556 ในการประชมุสามญั

ผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 
ตอบข้อซกัถาม :  เนื
องจากในปี 2556 บริษัทฯ ไม่มีวาระขออนมุตัิเงินโบนสัของกรรมการ ดงันั 9น ในปี 2557 จงึเสนอ
ต่อที
ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื
อพิจารณาอนมุตัิ 

 

� นายสุพจน์ เอื 9อชยัเลิศกุล กล่าวขอบคณุ และเห็นว่าบริษัทฯ ได้ทําตามขั 9นตอนถกูต้อง นอกจากนี 9 ได้เสนอแนะให้
บริษัทฯ จดัทําข้อมลูรายงานค่าตอบแทนกรรมการที
ได้จ่ายจริง เปรียบเทียบกบัวงเงนิค่าตอบแทนรวมที
ผู้ ถือหุ้นอนมุตัิ 
รวมทั 9ง รายงานจํานวนครั 9งการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ  

ตอบข้อซกัถาม : ค่าตอบแทนกรรมการที
จ่ายจริงในปี 2556 มีจํานวนที
น้อยกว่าค่าตอบแทนกรรมการที
ผู้ถือหุ้น
อนมุตัิ  
 

 ประธานฯ  กล่าวขอบคุณคําเสนอแนะ โดยบริษัทฯ จะนําข้อเสนอแนะดังกล่าวไปปรับใช้ในปีถดัไป และเมื
อไม่มี 
ผู้ ถือหุ้นซกัถามเพิ
มเติม ประธานฯ จงึ ขอให้ที
ประชมุฯ พจิารณาลงมติในวาระนี 9 
 
 

มตทีิ,ประชุม ที
ประชุมฯ พิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิจ่ายเงนิโบนสักรรมการบริษัทประจําปี 2556 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่า 2 ใน 3 ของคะแนนเสียงทั 9งหมดของผู้ถือหุ้นที
มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ตามที
เสนอดงันี 9 

-     ประธานกรรมการบริษัท   จํานวนเงิน 750,000.- บาท 
- กรรมการบริษัท                จํานวนเงิน 500,000.- บาท/คน 
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โดยรายละเอียดการลงคะแนนเสียงดงัต่อไปนี 9 
การลงคะแนนเสียง คะแนน คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 2,713,948,315 98.9086 
ไม่เห็นด้วย 29,927,985 1.0907 
งดออกเสียง 18,000 0.0007 
รวมจํานวนผู้ออกเสียง 2,743,894,300   100.0000 

หมายเหตุ: ในวาระนี 9ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ
มขึ 9น รวมมีผู้ เข้าร่วมประชมุทั 9งสิ 9น 405 ราย รวมเป็นจํานวนหุ้น 
2,743,894,300 หุ้น 
 
วาระที, 9 พจิารณาและอนุมัตกิารแต่งตั Lงผู้สอบบัญชีสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจาํปี 2557 

และกําหนดค่าสอบบัญชีประจาํปี 2557 
 ในวาระนี 9 ประธานฯ ที
ประชุม เชิญประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ พลอากาศเอก
ชยันนัท์ ธรรมสจุริต ชี 9แจงรายละเอียด ดงันี 9 
� มาตรา 120 แห่งพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 กําหนดให้ที
ประชมุผู้ ถือหุ้นแต่งตั 9งผู้สอบบญัชีและ

กําหนดค่าสอบบญัชีทกุปี 
� นอกจากนี 9 ตามประกาศ ก.ล.ต. ที
 กจ. 39/2548 (ฉบบัที
 20) กําหนดให้บริษทัจดทะเบียน จดัให้มีการหมนุเวียนผู้สอบ

บญัชี หากผู้สอบบญัชีรายเดิมปฏิบตัิหน้าที
สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 
5 รอบปีบญัชีติดต่อกนั ทั 9งนี 9 บริษัทสามารถแต่งตั 9งผู้สอบบญัชีรายใหมที่
สงักดัสํานกังานสอบบญัชีเดียวกบัผู้สอบบญัชี
รายเดิมก็ได้ 

� คณะกรรมการบริษัทฯ โดยผ่านการพิจารณาและเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาแล้ว เห็นควรให้เปลี
ยน
บริษัทผู้สอบบญัชี และแต่งตั 9งผู้สอบบญัชีรับอนญุาตจาก บริษัท เอน็พีเอส สยาม สอบบญัชี จํากดั เพื
อเป็นผู้สอบบญัชี
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยกําหนดค่าสอบบญัชีรวม 1,900,000.-บาท และค่าใช้จ่ายอื
นๆ ที
เกี
ยวข้องไม่เกิน 10%
ของค่าสอบบญัชี โดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ดงัต่อไปนี 9เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ 
- นางสาวมะลิวรรณ พาหุวฒันกร ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบยีนเลขที
 4701 และ/หรือ  
- นายมานิตย์ วรกิจจาภรณ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที
 7326 

� ทั 9งนี 9 ผู้สอบบญัชีดงักล่าวข้างต้นทกุท่านไม่มีความสมัพนัธ์ หรือผลประโยชน์ที
เกี
ยวข้องกบัธรุกิจของบริษัทฯ และบริษทั
ย่อยของบริษัทฯ กบัผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือเป็นผู้ ที
เกี
ยวข้องหรือญาติสนิทของบคุคลดงักล่าว 
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ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที
ประชุมซกัถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ
มเติม และไม่มีผู้ ใดซกัถามหรือให้ข้อคิดเห็น
เพิ
มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที
ประชมุพิจารณาลงมติในระเบียบวาระนี 9 
นายสุพจน์ เอื Lอชัยเลศิกุล ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามถึงสาเหตทีุ
เปลี
ยนบริษัทผู้สอบบญัชี  

ในการนี 9 พลอากาศเอกชยันนัท์ ธรรมสจุริต ชี 9แจงต่อที
ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ได้พจิารณาอย่างรอบครอบ โดยคํานึงถึงความโปร่งใสและหลกับรรษัทภิบาล เนื
องด้วย บริษัท สํานกังาน ปีติเสวี 
จํากดั ได้ปฏิบตัิหน้าที
เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทติดต่อกนัเป็นเวลา 5 รอบปีบญัชี ประกอบกบับริษัทฯ ได้พิจารณาถงึ
ระยะเวลาการทํางาน และปัจจยัอื
นๆ รอบด้าน  

 

และเมื
อไม่มีผู้ ถือหุ้นซกัถามเพิ
มเติม  ประธานฯ จงึ ขอให้ที
ประชมุฯ พิจารณาลงมติในวาระนี 9   
 

มตทีิ,ประชุม ที
ประชุมฯ พิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิแต่งตั 9งผู้สอบบญัชีสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจําปี 2557 และ
กําหนดค่าสอบบญัชีประจําปี 2557 ด้วยเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที
มาประชมุและออกเสียงลงคะแนนตามที
เสนอ ดงันี 9 
 

การลงคะแนนเสียง คะแนน คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 2,743,876,300  99.9993 
ไม่เห็นด้วย 18,000   0.0007 
งดออกเสียง 0   0.0000 
รวมจํานวนผู้ออกเสียง 2,743,894,300   100.0000 

 
หลงัจากเสร็จสิ 9นการพิจารณาวาระที
 9 ประธานฯ แถลงต่อที
ประชมุฯ ว่าได้พิจารณาวาระต่างๆ ตามระเบยีบ 

การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 ครบถ้วนแล้ว และได้เชิญผู้ ถือหุ้นที
สนใจเข้าเยี
ยมชมโครงการต่างๆ ของบริษทั 
ขอให้ลงทะเบียนที
เลขานกุารบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะแจ้งวนัเวลา และโครงการ ที
จะเข้าเยี
ยมชมตอ่ไป 

 
และไม่มีผู้ ถือหุ้นซกัถามเพิ
มเติมประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ เข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 ทกุท่าน 

และกล่าวปิดประชมุ ณ เวลา 16.15 น. 
 
 
 

ลงชื(อ-นายสมใจนึก เองตระกูล-ประธานที(ประชมุ 

          (นายสมใจนกึ  เองตระกลู)  
 
 
 
ลงชื
อ-นางสาวเยาวลกัษณ์ พกุพิกลุ-บนัทกึรายงานการประชมุ 
  (นางสาวเยาวลกัษณ์ พกุพิกลุ)  

เลขานกุารบริษัท  


