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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2563 
บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จ ากัด (มหาชน) 

 

วัน เวลา และสถานที่ ประชมุเมื่อวนัพฤหสัฯ ที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ โครงการ People Park ออ่นนชุ  
เลขที่ 486 ถนนออ่นนชุ แขวงออ่นนชุ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 
 

จ านวนผู้ถอืหุ้นที่เข้าร่วมการประชุม 
เมื่อเร่ิมการประชุม มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมมาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะ รวมทัง้สิน้   467 ราย รวมจ านวนหุ้นทัง้สิน้ 
3,038,222,015 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.4537 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายแล้วทัง้หมด 3,730,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม 
ตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัทฯ  
 

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายสมใจนกึ เองตระกลู ประธานคณะกรรมการ / กรรมการอิสระ (ประธานท่ีประชมุฯ) 
2. นายสมโภชน์ อาหนุยั กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัท / ประธานคณะกรรมการบริหาร / 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการบริหารความเสีย่ง 
3. นายอมร ทรัพย์ทวกีลุ กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัท  / กรรมการบริหาร / กรรมการก าหนด

คา่ตอบแทน / กรรมการบริหารความเสีย่ง / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
4. นายวฒุิเลศิ เจียรนิลกลุชยั กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัท  / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหาร

ความเสีย่ง 
5. นายสมบรูณ์  อาหนุยั   กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร 
6. นายสธุรรม สง่ศิริ กรรมการบริษัท /  กรรมการบริหาร / กรรมการก าหนดคา่ตอบแทน /  

กรรมการบรรษัทภิบาล 
7. คณุอมรศกัดิ ์นพรัมภา กรรมการอิสระ 
8. พลอากาศเอกชยันนัท์   ธรรมสจุริต กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ /  

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง / กรรมการสรรหา /  
กรรมการก าหนดคา่ตอบแทน / กรรมการบรรษัทภิบาล  

9. หมอ่มราชวงศ์บวรฉตัร ฉตัรชยั กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ / 
ประธานคณะกรรมการสรรหา / กรรมการบริหารความเสีย่ง /  
ประธานคณะกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน  /  
ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 

กรรมการที่ลาประชุม 
1. พลต ารวจเอกพชัรวาท วงษ์สวุรรณ  กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสีย่ง (ติดภารกิจราชการ) 
 

รวมกรรมการท่ีเข้าร่วมประชมุ 9 คนจากจ านวนกรรมการทัง้หมด 10 คน คิดเป็นสดัสว่นกรรมการท่ีเข้าร่วมประชมุฯ เทา่กบั
ร้อยละ 90.00 ของจ านวนกรรมการทัง้หมดจ านวน 10* คน โดยประธานคณะกรรมการ และประธานคณะกรรมการชดุยอ่ย
เข้าร่วมประชมุครบทกุคณะ 
หมายเหตุ :  
* เนื่องจาก นายชยัวฒัน์ พงศ์พิศิษฎ์สกลุ ซึง่เคยด ารงต าแหนง่เป็น กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ (เป็นกรรมการ 
ที่มีความรู้ด้านบญัชี) / กรรมการสรรหา / กรรมการบรรษัทภิบาล / กรรมการก าหนดคา่ตอบแทน ได้ลาออกโดยมีผลตัง้แต่
วนัท่ี 22 เมษายน 2563 สง่ผลให้จ านวนคณะกรรมการบริษัท ลดลงเหลอื 10 คน 
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ผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม 
1. ตวัแทนผู้สอบบญัชีรับอนญุาตจาก บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั; 
2. ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท S.C. Law Office จ ากดั; 
3. ที่ปรึกษากฎหมายจาก Baker Mckenzie ซึง่จะร่วมประชมุโดยผา่นระบบ อิเลก็ทรอนิคส์; 
4. ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ  บริษัท ฟินเน็กซ์ แอ๊ดไวเซอร่ี จ ากดั; 
5. เจ้าหน้าที่ บจ. ออนไลน์ แอสเซ็ท ท าหน้าที่ลงทะเบียนและนบัคะแนนด้วยระบบ barcode และดแูลระบบ  

E-Voting; 
6. นางสาวออมสนิ ศิริ ผู้อ านวยการฝ่ายสือ่สารองค์กร; และ 
7. นางสาวเยาวลกัษณ์ พกุพกิลุ เลขานกุารบริษัท ท าหน้าทีเ่ลขาฯ ท่ีประชมุ 

 
ก่อนเร่ิมการประชุม  
เลขาฯ ท่ีประชมุชีแ้จงข้อมลูทีเ่ก่ียวข้องในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ดงันี ้ 
 บริษัทฯ ได้ปฏิบตัิตามกฎระเบียบในการแจ้งหนงัสอืเชิญประชมุตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุทา่น และดงัตอ่ไปนี ้

1. จดัสง่ทางไปรษณีย์ โดยได้สง่ลว่งหน้า 15 วนั ก่อนการประชมุ  
2. บริษัทฯ ได้ลงประกาศหนงัสอืเชิญประชมุฯ ในหนงัสอืพิมพ์ 
3. บริษัทฯ ได้ลงรายละเอียดการประชมุไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ 22 วนั ก่อนวนัประชมุโดยประกาศผ่านระบบ

อิเลค็ทรอนิคส์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เพื่อให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) 
 

 เมื่อวนัท่ี 1 ตลุาคม 2562 บริษัทฯ ได้ประกาศผา่นระบบอิเลก็ทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพย์ 
แหง่ประเทศไทย รวมทัง้แจ้งในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเปิดโอกาสแก่ผู้ ถือหุ้นให้สง่ค าถามเก่ียวกบัวาระการประชมุผู้ ถือ
หุ้น และเสนอรายช่ือบคุคลที่เห็นวา่ มีคณุสมบตัิเหมาะสม เพื่อเข้ารับการคดัเลอืก เป็นกรรมการ ระหวา่งวนัท่ี 1 ตลุาคม 
2562 – 15 มกราคม 2563 ก่อนที่บริษัทฯ จะสง่หนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้น และไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอช่ือกรรมการ 
เข้ามาให้บริษัทฯ พิจารณา  

 
 บริษัทฯ ก าหนดวนัดงัตอ่ไปนี ้

1) ณ วนัท่ี 20 มีนาคม 2563 ซึง่เป็นวนัก าหนดสทิธิผู้ ถือหุ้น (Record Date) เพื่อเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น และมีสทิธิรับ
เงินปันผล กรณีที่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ และ  
มีผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธ์ิเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้  21,596 ราย รวมจ านวนหุ้น 3,730,000,000 หุ้น 
แบง่เป็นผู้ ถือหุ้น - สญัชาติไทย  21,439 ราย  รวมจ านวนหุ้น 2,394,621,477 หุ้น (64.20%)  

- ตา่งชาติ              157 ราย  รวมจ านวนหุ้น 1,335,378,523 หุ้น (35.80%) 
 
 
 
 



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

 

 
 

รายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563   หน้า 3/36 
 

 บริษัทฯ แจ้งแนวปฏิบตัิในการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 
1. ผู้ ถือหุ้นท่ีอยูใ่นกลุม่เสีย่ง ผู้ที่เดินทางไปหรือกลบัจากประเทศกลุม่เสีย่ง  
2. ผู้ทีต่ิดตอ่ใกล้ชิดกบับคุคลที่มีประวตัิเดินทางไปหรือกลบัจากประเทศกลุม่เสีย่ง เป็นระยะเวลาน้อยกวา่ 14 วนัก่อน

ประชมุ  
3. ผู้ที่มีไข้ หรืออาการเก่ียวกบัทางเดินหายใจ  
4. ผู้ทีม่ีอาการท่ีอาจสงสยัวา่จะติดไวรัส COVID - 19  
บริษัทฯ ขอความร่วมมือในการปฏิบตัิตามค าแนะน าของกรมควบคมุโรคโดยงดการเข้าร่วมประชมุ และควรมอบฉนัทะ
ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ หรือผู้อื่น เข้าร่วมประชมุแทนได้ 
 
บริษัทฯ จัดจุดคดักรองและตรวจวดัอุณหภูมิโดยเจ้าหน้าที่พยาบาลวิชาชีพ บริเวณจุดคดักรองก่อนเข้าลงทะเบียน
ร่วมงานประชุม ในกรณีที่พบผู้ ถือหุ้ น/ผู้ รับมอบฉันทะที่มีไข้  (มีอุณหภูมิตัง้แต่  37.5 องศาเซลเซียสขึน้ไป)  
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิปฏิบตัิตามค าแนะน าของกรมควบคมุโรค และไม่อนุญาตเข้าไปในพืน้ที่จดัประชุม ในการนีท้่าน
ยงัคงสามารถใช้สทิธิลงคะแนนเสยีงได้โดยมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ หรือผู้อื่น เข้าร่วมประชมุแทนได้ 

 
 ระเบียบวาระการประชุม / วิธีการออกเสียงลงคะแนน (บริษัทฯ ได้แจกเอกสารชีแ้จงการออกเสียงลงคะแนน  

การนบัคะแนนเสยีง และการแจ้งผลการลงคะแนนเสยีง ณ จดุลงทะเบียน แล้ว) 
1) หุ้น 1 หุ้น มี 1 เสยีง ผู้ ถือหุ้นไมส่ามารถแบง่เสยีงลงคะแนน การลงคะแนนเสยีงจะต้องลงคะแนนเทา่ที่มีสทิธิออก

เสยีง ยกเว้นผู้ ถือหุ้นท่ีเป็น Custodian ซึง่สามารถแตกเสยีงลงคะแนน และลงคะแนนได้น้อยกวา่แตไ่มเ่กินจ านวน
หุ้นท่ีถืออยู ่ผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษ ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ นอกจากการออกเสยีงเลอืกตัง้
กรรมการ กรณีคะแนนเสยีงเทา่กนั ให้ประธานในที่ประชมุออกเสยีงชีข้าด 

2) บริษัทฯ ริเร่ิม ระบบ E-Voting  - IR Plus AGM เพื่อเพิ่มช่องทางอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้นซึง่ไมส่ามารถเข้า
ร่วมการประชมุ ให้ได้รับชมการถา่ยทอดสดของการประชมุผู้ ถือหุ้น การเข้าถึงเอกสารและข้อมลูน าเสนอในรูปแบบ
มลัติมีเดียตา่งๆ ของบริษัทฯ การดคูะแนนโหวตของแตล่ะวาระของที่ได้ลงคะแนนในบตัรโหวต และได้บนัทกึใน
ระบบ Barcode รวมทัง้อ านวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้นในการติดตอ่สือ่สารกบัผู้ รับมอบฉนัทะที่ผู้ ถือหุ้นสง่เข้าร่วม
ประชมุ เพื่อให้ผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้การออกเสยีงลงคะแนน ยงัคง
ด าเนินตามหลกัเกณฑ์ตามที่กฎหมายก าหนด  

3) การลงคะแนนเสยีงให้ลงคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนนท่ีพนกังานบริษัทฯ แจกให้ โดยท าเคร่ืองหมายในช่อง ใน
บตัรลงคะแนน และสง่มอบให้กบัเจ้าหน้าที่บริษัทฯ การท าเคร่ืองหมายเกินกวา่ 1 ช่อง (ยกเว้น Custodian) หรือ
ลงคะแนนเสยีงไมเ่ป็นไปตามข้อ 1) ข้างต้น หรือขีดฆา่และไมม่ีลายมือช่ือก ากบั (การแก้ไขคะแนนเสยีง ให้ขีดฆา่
ของเดมิและลงช่ือก ากบัทกุครัง้) ถือวา่การลงคะแนนเสยีงดงักลา่วเป็นโมฆะ 

4) ผู้ รับมอบฉนัทะที่ผู้ ถือหุ้นไมไ่ด้ระบกุารออกเสยีงลงคะแนน ในหนงัสอืมอบฉนัทะ ขอให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีง
ลงคะแนนตามวธีิการท่ีแจ้ง 

5) ผู้ รับมอบฉนัทะที่ผู้ ถือหุ้นออกเสยีงลงคะแนนในหนงัสอืมอบฉนัทะแล้ว บริษัทฯ ได้บนัทกึการลงคะแนนในระบบ
เรียบร้อยแล้ว ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุโดยไมต้่องออกเสยีงลงคะแนนอีก 
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6) ในการประชมุครัง้นี ้บริษัทฯ ใช้ Barcode ในการนบัคะแนน โดยระบบจะเทคะแนนไปทางเห็นด้วยทัง้หมด และ
บริษัทฯจะเรียกเก็บบตัรลงคะแนนท่ี “ไมเ่ห็นด้วย” และ “งดออกเสยีง” เพื่อหกัจากคะแนนทัง้หมด  ยกเว้น วาระท่ี 8 
เลอืกตัง้กรรมการบริษัท ขอให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนน ทัง้ที่ เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย และงดออกเสยีง โดยบริษัทฯจะเก็บบตัร
ลงคะแนนทกุใบ ตามล าดบัคือ “ไมเ่ห็นด้วย”  “งดออกเสยีง” และ “เห็นด้วย” ตามล าดบั    

7) วาระท่ีไมม่ีผู้ ถือหุ้นคดัค้าน/งดออกเสยีง ถือเป็นมติเอกฉนัท์ 
8) การพิจารณาวาระการประชมุ จะพิจารณาวาระที ่1 ถึง วาระที่ 11 โดยเมื่อเสร็จสิน้การพิจารณาแตล่ะวาระ ประธานฯ 

จะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามเร่ืองที่เก่ียวข้องกบัวาระนัน้ๆ กรณีที่สามารถสรุปคะแนนเสยีงได้ในวาระเลขาฯ จะ
ประกาศคะแนนเสยีงทนัที และหากการรวบรวมคะแนนเสยีงอาจลา่ช้า จะขอให้ที่ประชมุออกเสยีง และรวบรวม
คะแนนไว้ก่อน และเลขานกุารฯ จะแจ้งสรุปผลการลงคะแนนเสยีงต่อไป ผลคะแนนเสยีงที่นบัได้ จะเป็นคะแนนเสยีงที่
รวมคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุ ด้วยตนเองและโดยการมอบฉนัทะ โดยในแตล่ะวาระจะใช้จ านวนหุ้นของ
ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุลา่สดุในวาระนัน้ๆ 
 

 มติแตล่ะวาระ 

วาระ ต้องผ่านมตด้ิวยคะแนนเสียง 

วาระที่ 1   
พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 
 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 25 เมษายน 2562 

 
วาระนีจ้ะต้องผา่นมติอนมุตัิด้วยเสยีงข้างมาก 
ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 2  
พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทส าหรับปี 2562  
และรายงานประจ าปี 2562 ของบริษัทฯ   

 
วาระนีเ้ป็นวาระเพื่อทราบ  
ดงันัน้ จึงไมม่ีการลงคะแนนเสยีง  

วาระที่ 3  
พิจารณาและอนมุตังิบการเงินส าหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
ซึง่ผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว 

 
วาระนีจ้ะต้องผา่นมติอนมุตัิด้วยเสียงข้างมาก 
ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  

วาระที่ 4 
พิจารณายกเลกิวงเงินหุ้นกู้ที่เหลอืและยงัไมไ่ด้ออกเสนอขาย  
จ านวน 5,000 ล้านบาท ซึง่ได้รับการอนมุตัจิากที่ประชมุสามญั 
ผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562   

 
วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัด้ิวยเสยีงไมน้่อยกว่า 3 ใน 4 
ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น 
ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  

วาระที่ 5  
พิจารณาและอนมุตัิการออกและเสนอขายหุ้นกู้  (ใหม)่ วงเงินไมเ่กิน 
15,000 ล้านบาท 

 
วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัด้ิวยเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 
ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น 
ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
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วาระที่ 6  
พิจารณาและอนมุตัิการเข้าลงทนุของบริษัทฯ ที่ถือเป็นการเข้าท ารายการระหวา่งกนัและการได้มา ซึง่ทรัพย์สนิ 

วาระที่ 6.1  
พิจารณาและอนมุตัิการเข้าลงทนุของบริษัทฯ ในบริษัท แลนด์  
พรอสเพอริตี ้โฮลดิง จ ากดั โดยการ เข้าซือ้หุ้นสามญัจ านวนไมเ่กินร้อย
ละ 19 ของหุ้นทัง้หมดในบริษัทเปา้หมาย จาก Prosperity Gain 
Holdings Ltd. ซึง่เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ 

 
วาระนีจ้ะต้องได้รับคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4  
ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น 
ที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  
โดยไมน่บัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยี 

วาระที่ 6.2  
พิจารณาและอนมุตัิการได้มาซึง่สทิธิในการเช่าทีด่ิน บริเวณจงัหวดั
ฉะเชิงเทราแบบมเีง่ือนไขบงัคบักอ่น ของบริษัท อมิตา เทคโนโลยี 
(ประเทศไทย) จ ากดั ซึง่เป็นบริษัทยอ่ย ของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ 
ในการสร้างโรงงานผลติ Battery Lithium Ion และโรงงานอื่น 
ที่เก่ียวข้อง จากบริษัท ดบัเบิล้พี แลนด์ จ ากดั ซึง่เป็นเจ้าของกรรมสทิธ์ิ
ในท่ีดินดงักลา่ว และเป็นบคุคลทีเ่ก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ 

 
วาระนีจ้ะต้องได้รับคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4  
ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น 
ที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  
โดยไมน่บัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยี 

วาระที่ 7  
พิจารณาและอนมุตัิการจดัสรรก าไรสทุธิส าหรับผลการด าเนินงาน
ประจ าปี 2562 และการจา่ยเงินปันผลประจ าปี 2562 

 
วาระนีจ้ะต้องผา่นมติอนมุตัิด้วยเสยีงข้างมาก 
ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 8  
พิจารณาและอนมุตัิก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2563 

 
วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัด้ิวยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 2 
ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

วาระที่ 9  
พิจารณาและเลอืกตัง้กรรมการท่ีต้องออกตามวาระกลบัเข้าด ารง
ต าแหนง่อกีวาระ 

วาระนีจ้ะต้องผา่นมติอนมุตัิด้วยเสยีงข้างมาก 
ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 10  
พิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการเข้าใหมแ่ทนกรรมการท่ีครบวาระและ
ไมป่ระสงค์กลบัเข้าด ารงต าแหนง่ 

 
วาระนีจ้ะต้องผา่นมติอนมุตัิด้วยเสยีงข้างมาก 
ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 11  
พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดคา่สอบบญัชี 
ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี 2563 

 
วาระนีจ้ะต้องผา่นมติอนมุตัิด้วยเสยีงข้างมาก 
ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
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 เลขาฯ ท่ีประชมุได้ แนะน าประธานคณะกรรมการ / กรรมการ ที่เข้าร่วมประชมุในครัง้นี ้ดงัตอ่ไปนี ้

1. คณุสมใจนกึ  เองตระกลู ประธานกรรมการบริษัท  กรรมการอิสระ และ 
ประธานในที่ประชมุฯ 

2. คณุสมโภชน์ อาหนุยั 
 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัท /  
ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสีย่ง /  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร   

3. คณุอมร ทรัพย์ทวีกลุ 
 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัท  / กรรมการบริหาร / กรรมการ
ก าหนดคา่ตอบแทน / กรรมการบริหารความเสีย่ง /  
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

4. คณุวฒุเิลศิ เจียรนิลกลุชยั กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัท /  กรรมการบริหาร / 
กรรมการบริหารความเสีย่ง 

5. คณุสมบรูณ์ อาหนุยั กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร 

6. คณุสธุรรม สง่ศิริ กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร /  
กรรมการก าหนดคา่ตอบแทน / กรรมการบรรษัทภิบาล 

7.     คณุอมรศกัดิ์ นพรัมภา กรรมการอิสระ 

8. พลอากาศเอกชยันนัท์ ธรรมสจุริต กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /  
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง /   
กรรมการสรรหา / กรรมการก าหนดคา่ตอบแทน /  
กรรมการบรรษัทภิบาล 

9. หมอ่มราชวงศ์บวรฉตัร ฉตัรชยั กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ /  
ประธานคณะกรรมการสรรหา /กรรมการบริหารความเสีย่ง/  
ประธานคณะกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน  /  
ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 

 เลขาฯ ประกาศ จ านวนผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชมุมาด้วยตนเองและรับมอบฉนัทะ (เมื่อเร่ิมประชมุ) รวมทัง้สิน้ 467 ราย รวม
จ านวนหุ้นทัง้สิน้ 3,038,222,015 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.45 ของจ านวนหุ้นที่จ าหนา่ยแล้วทัง้หมด 3,730,000,000 หุ้น ครบ
เป็นองค์ประชมุตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อที่ 34 ก าหนดให้ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและ 
ผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชมุไมน้่อยกวา่ยี่สบิห้า (25) คน หรือไมน้่อยกวา่กึง่หนึง่ของจ านวนผู้ ถือหุ้น
ทัง้หมด  และต้องมีหุ้นนบัรวมกนั ได้ไมน้่อยกวา่หนึง่ในสาม (1/3) (ไมน้่อยกวา่ 1,244 ล้านหุ้น) ของจ านวนหุ้นที่จ าหนา่ย 
ได้แล้วทัง้หมด จึงจะครบเป็นองค์ประชมุ 
 

 เพื่อความโปร่งใส บริษัทฯ ขอเชิญผู้ ถือหุ้น 1 ทา่น เป็นพยาน ในการนบัคะแนนในแตล่ะวาระโดย นางสาว พรรณรัตน์ ละออง
มณี ผู้ ถือหุ้นรับมอบฉนัทะ จ านวน 80,100  หุ้น อาสาเป็นพยานในการนบัคะแนน 

 

 เลขาฯ ที่ประชมุ เรียนเชิญ นายสมใจนกึ เองตระกลู ประธานคณะกรรมการบริษัท ซึง่ท าหน้าที่เป็นประธานที่ประชมุ 
(“ประธานฯ”) ประธานฯ กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและเปิดการประชมุฯ  
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ประธานฯ กลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้น และเปิดการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2563 (ที่ประชมุฯ) โดยเร่ิมการพิจารณาวาระ
ตา่งๆ ดงันี ้ 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2562  ซึ่งประชุมเมื่อวันที่  25 เมษายน 2562 

หมายเหต ุ: ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท 
(www.energyabsolute.co.th.) และอยูใ่นรูป (QR Code) พร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุ 
ประธานฯ ขอให้เลขาฯ แจ้งรายละเอียด  
เลขาฯ ท่ีประชมุ แจ้งที่ประชมุผู้ ถือหุ้นดงันี ้
 บริษัทฯ ได้จดัสง่ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ซึง่จดัขึน้เมื่อวนัท่ี 25 เมษายน 2562  

ให้ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และ กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามทีก่ฎหมายก าหนดแล้ว  
 คณะกรรมการจงึเสนอให้ที่ประชมุพิจารณารับรองรายงาน การประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ตามส าเนาที่สง่เป็น

เอกสารประกอบวาระ 1 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุ 
 
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชมุซกัถามและแสดงข้อคดิเห็นเพิม่เติม  
ไมม่ีผู้ใดซกัถามหรือให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชมุพิจารณาลงมตใินวาระนี ้
 
                สรุปผลการออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562  ซึง่ประชมุเมื่อวนัที่ 25 เมษายน 2562 
ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้                 3 ราย      รวม      6,025,600 หุ้น 
รวมผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้                          470 ราย     รวม 3,044,247,615หุ้น  

มีผู้ ถือหุ้นท่ี จ านวน (เสยีง) คิดเป็นร้อยละ (%) 
เห็นด้วย 3,044,247,615 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 
รวม 3,044,247,615 100.0000 
งดออกเสยีง 0 - 
บตัรเสยี 0 - 

                     วาระนี ้ผ่านด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยมากกวา่ 50% ของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน (ไมน่บังดออกเสียง) 

 
มติที่ประชุมฯ ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่  
25 เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสยีงเห็นด้วยสว่นใหญ่ของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นบังดออกเสียง)  
ตามที่ดงักลา่วข้างต้น 
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วาระที่ 2  เพื่อพิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทส าหรับปี 2562 และรายงานประจ าปี 2562  
ของบริษัทฯ 

  

หมายเหต ุ :  รายงานประจ าปี 2562 ในรูปแบบของ QR Code ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นลว่งหน้าพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุฯ 
ตามสิง่ที่สง่มาด้วย ล าดบัท่ี 2 
 
ในวาระนี ้ประธานฯ เชิญนางสาวออมสิน ศิริ ผู้อ านวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นผู้ รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ, 
รายงานของคณะกรรมการส าหรับปี 2562 และรายงานประจ าปี 2562 ของบริษัทฯ  โดยนางสาวออมสิน ศิริ ได้รายงานต่อที่
ประชมุฯ ดงันี ้
 
วิสัยทัศน์ของบริษัทฯ 
“เป็นผู้น าในธุรกิจพลงังานทางเลือกโดยใช้เทคโนโลยีที่ทนัสมยัเป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อม เพื่อประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้ใช้ ผู้ ถือหุ้น  
ผู้ ร่วมค้า และพนกังานอยา่งเป็นธรรม” 
 
ภาพรวมผลการด าเนินงานของบริษัทฯ แบ่งเป็นกลุ่มธุรกิจดังนี ้ 

1. ไบโอดีเซลและน า้มนัปาล์ม 
2. โรงไฟฟา้พลงังานหมนุเวียน 
3. ธุรกิจกกัเก็บพลงังาน 
4. ยานยนต์ไฟฟา้ 
5. สถานีชาร์จไฟฟา้ 

รายละเอียดของแต่ละประเภทมดีังต่อไปนี ้
 

 
 
สรุปผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2562 

• รายได้รวม ปี 2562 อยูท่ี่ 14,955 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 19.73% 
• ก าไรส าหรับปี 2562 อยูท่ี่ 6,082 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 18.15% 
• ก าไรจากการด าเนินธุรกิจปี 2562 อยูท่ี่ 5,904 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2562 ที่เทา่กบั 3,904 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ 

51.22% (ไมร่วมรายการก าไรทางบญัชี และก าไร (ขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่นที่ยงัไมเ่กิดขึน้ และรายได้อื่นๆ)) 
• ปัจจยัส าคญัที่สง่ผลตอ่ผลประกอบการที่ดีขึน้มาจากโรงไฟฟา้พลงังานลมโครงการหนมุาน  ก าลงัผลติรวม 260 MW 

ได้เปิดด าเนินงานในเชิงพาณิชย์ (COD) ใน Q1-Q2 
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ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 

 
 
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และโรงไฟฟ้าพลังงานลม 
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ธุรกิจไบโอดีเซล

 
 ปริมาณการขาย B100 เพิ่มขึน้ 20% จากนโยบายภาครัฐที่
สง่เสริมการใช้ B20 และ B10 เพื่อช่วยดดูซบัสภาพคลอ่งของ
น า้มนัปาล์มที่อยูใ่นสภาวะล้นตลาด และเกิดการแขง่ขนัราคา 
โดยทิศทางราคาจ าหนา่ยเร่ิมปรับตวัสงูขึน้ในไตรมาสที่ 4 

 ปริมาณการจ าหน่ายสินค้าเพิ่มขึน้ 21% เนื่องจากมีการ
ขยายฐานลกูค้าในประเทศมากขึน้ ในขณะท่ีราคาขายมี
ทิศทางการปรับตัวลดลง จากการเกิดอุปทานในตลาด
ภมูิภาคเพิ่มขึน้ จากประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเร่งผลิต B100 
ที่มีการสนบัสนนุการบงัคบัใช้ B20 

 
โครงการในอนาคต 
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ธุรกิจกักเก็บพลังงาน : เป็นฐานการเติบโตด้วยเทคโนโลยขีัน้สูง 
 

 
 
ผลิตภณัฑ์ของ Amita 
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บริการสถานีชาร์จไฟฟ้า (ส าหรับเคร่ืองชาร์จ AC และ DC) เร่ิมทยอยให้บริการตัง้แต่ปี 2560 ณ ปัจจุบันมีจ านวน 
ที่เปิดให้บริการแล้วรวมทัง้สิน้ 384 สถานี โดยอยู่ในกรุงเทพ 185 สถานี และกระจายใน 52 จังหวัด รวม 199 สถานี 
 

 
 
 
 

ธุรกิจเรือไฟฟา้ เพื่อให้บริการขนสง่มวลชน 

เมื่อวนัท่ี 13 ก.พ. 2562 : ในงาน Silent Sound of 
the River 
 เปิดตวัเรือไฟฟา้ต้นแบบ ส าหรับให้บริการขนสง่

สาธารณะในแมน่ า้เจ้าพระยา  
 เพื่อพฒันารูปแบบการคมนาคมด้วยพลงังาน

ไฟฟา้ เช่ือมตอ่จนครบวงจร 

 ใช้แบตเตอร่ีลเิทยีมไอออนขนาด 800 KWh  

 รองรับจ านวนผู้โดยสารได้ถงึ 200 คน  
 งบประมาณการลงทนุในโครงการรวม 1 

พนัล้านบาทการขนสง่มวลชน 
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รางวัลและความส าเร็จ ตลอดปี 2562 
 โครงการหนมุานได้รับรางวลั Wind Power Project of the Year - Thailand : รางวลันีจ้ดัขึน้โดย ASIAN POWER 
 The Frost & Sullivan Best Practices awards : 2019 Thailand Energy Sector Visionary Innovation Leadership 

Award 
 บริษัทได้รับรางวลั Asia Corporate Excellence & Sustainability Awards 2019 : Industry Champion รางวลันีจ้ดัขึน้

โดย MORS group 
 Global Business Outlook Awards 2019 2 รางวลั : คือ Best Investor Relations – Thailand และ Best Renewable 

Energy Provider – Thailand รางวลันีจ้ดัขึน้โดย Global Business Outlook 
 บริษัทฯ ได้รับการประเมินคะแนนทางด้าน CG ระดบัดีเลศิ  (5 ดาว) เป็นปีที่สองติดตอ่กนั 
 บริษัทฯ ได้รับรางวลั จากงาน The biZZ Awards 2019 ดงันี ้

1) World Business Leader 
2) World Leader Businessperson – Mr. Somphote  Ahunai 
รางวลันีจ้ดัขึน้โดย World Confederation of Businesses 

 คณุสมโภชน์ อาหนุยั ได้รับรางวลั  Energy Company CEO of the Year Thailand 2019  
รางวลันีจ้ดัขึน้โดย International Business Magazine 

กิจกรรม Anti-Corruption แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริต 
 บริษัทฯ ได้ด าเนินการกิจกรรม Anti-Corruption และได้ยื่นขอรับรอง เมื่อวนัที่ 25 มีนาคม 2563 

ปัจจบุนัอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของคณะกรรมการ CAC 
 

เมื่อจบการรายงาน ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นที่อยูใ่นท่ีประชมุซกัถาม  
ไมม่ีผู้ใดซกัถามหรือให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชมุพิจารณาลงมตใินวาระนี ้

   วาระที่ 2 เพื่อรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทส าหรับปี 2562 และรายงานประจ าปี 2562 ของบริษัทฯ 
ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้ดงันี ้ 
ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้                 1 ราย      รวม            40,000 หุ้น 
รวมผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้                          471 ราย     รวม 3,044,287,615 หุ้น 

 

ที่ประชุมฯ รับทราบผลการด าเนนิงานของบริษัทฯ และรายงานของคณะกรรมการบริษัทส าหรับปี 2562 รวมทัง้รายงาน 
ประจ าปี 2562  ของบริษัทฯ  
  



 บริษทั พลงังานบริสุทธ์ิ จ ากดั (มหาชน) 
Energy Absolute Public Company Limited 
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โทรศัพท์ 02 248 2488-92 และ 02 002 3667-9 แฟกซ์ 02-248-2493  ทะเบียนเลขที่ 0107551000061 
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วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงนิส าหรับรอบปี สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

หมายเหต ุ: รายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี ในรูป (QR Code) พร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุ 
  

ในวาระนี ้ ประธานฯ เชิญ นางสาวออมสนิ ศิริ รายงานผลการด าเนินงานและตวัเลข ที่ส าคญัทางการเงินของงบการเงินส าหรับรอบปี
บญัชี สิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 ดงันี ้ 
ข้อมูลการเงนิที่ส าคัญ 

 
 ส าหรับรายงานของผู้สอบบญัชีได้ให้ความเห็นแบบไมม่เีง่ือนไข และ มีการจดัท าถกูต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน 
 รายละเอยีดงบแสดงฐานะทางการเงิน บญัชีก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ และ รายงานของผู้สอบบญัชีปรากฏตามรายงานประจ าปี 

2562 
งบแสดงฐานะทางการเงนิ 
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งบแสดงฐานะทางการเงนิ (ต่อ) 

 
 
รายได้รวม ประจ าปี 2562 

 
 
ก าไรขัน้ต้นจากการด าเนินงาน ปี 2562 
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ค่าใช้จ่ายที่ส าคัญ และ ก าไรสุทธิ 

 
 คา่ใช้จ่ายในการบริหารจ านวนรวม 865  ล้านบาท เพิ่มขึน้ 129 ลบ. หลกั  ๆ มาจากคา่ใช้จา่ยเก่ียวกบับคุลากร คา่ตอบแทนกรรมการ 

ผู้บริหาร และ คา่ใช้จา่ยส านกังาน รวมถงึคา่ใช้จา่ยด้านโฆษณาประชาสมัพนัธ์  และ การด าเนินกิจกรรมตา่ง  ๆที่เพิม่ขึน้ตามการขยาย
การลงทนุไปยงัธุรกิจใหม ่

 ต้นทนุทางการเงิน เพิ่มขึน้  300 ล้านบาท เนื่องจาก มกีารกู้ยมืเงินจากสถาบนัการเงิน เพื่อน ามาช าระหนีค้า่กอ่สร้างโครงการหนมุาน 
ที่ครบก าหนดช าระ 

 ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น เกิดจากการซือ้ Forward เพื่อใช้ช าระเจ้าหนีค้า่กอ่สร้างในโครงการหนมุานทีค่รบก าหนดช าระ 
 
หนีส้ินรวม , ส่วนของผู้ถอืหุ้น , อัตราส่วนหนีส้นิต่อส่วนของผู้ถอืหุ้น 
 

 
 
 
 
 
 
 



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

 

 
 

รายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563   หน้า 17/36 
 

โครงสร้างหนีท้ี่มีดอกเบีย้และอตัราดอกเบีย้ 

 
 
เมื่อจบการรายงาน ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นที่อยูใ่นท่ีประชมุซกัถาม และไมผู่้ ถือหุ้นซกัถาม  
 
ประธานฯ ขอให้สรุปการลงคะแนนเสยีง 
 
             สรุปผลการออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่  3 เพื่อพิจารณาและอนมุตัิงบการเงินส าหรับรอบปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 ซึง่ผา่นการตรวจสอบจาก 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว 
 
ในวาระนีไ้มม่ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิม่ขึน้   
รวมผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้              471 ราย     รวม 3,044,287,615 หุ้น  

มีผู้ ถือหุ้นท่ี จ านวน (เสยีง) คิดเป็นร้อยละ (%) 
เห็นด้วย 3,043,538,715 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 
รวม 3,043,538,715 100.0000 
งดออกเสยีง 748,900 - 
บตัรเสยี 0 - 

                     วาระนี ้ผ่านด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยมากกวา่ 50% ของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน (ไมน่บังดออกเสียง) 

 
มติที่ประชุมฯ  ที่ประชุมฯ อนุมตัิงบการเงิน ส าหรับรอบปีบญัชี สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจาก 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว ด้วยเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นบังดออกเสียง)  ตามที่
ดงักลา่วข้างต้น 
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วาระที่ 4 พิจารณายกเลิกวงเงินหุ้นกู้ที่ เหลือและยังไม่ได้ออกเสนอขาย จ านวน 5,000 ล้านบาท ซึ่งได้รับการ
อนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2562 

ประธานฯ เชิญ นางออมสนิ ศิริ ผู้อ านวยการฝ่ายสือ่สารองค์กร รายงานตอ่ที่ประชมุฯ ดงันี ้ 
หลักการและเหตุผล 

• บริษัทได้รับการอนุมัติการออกหุ้นกู้ มูลค่าไม่เกิน 15,000 ล้านบาท จากผู้ ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น                  
ประจ าปี 2562 เพื่อใช้ส าหรับลงทนุโครงการลมหนมุาน และเป็นเงินทนุหมนุเวียนของบริษัท 

• บริษัทได้ออกหุ้นกู้ ในปี 2562 แล้วทัง้สิน้ 10,000 ล้านบาท คงเหลอือยู ่5,000 ล้านบาท 
• ตามข้อก าหนดของ  ก.ล.ต. ในการขอเสนอขายหุ้ นกู้  จะต้องใช้มติการออกหุ้ นกู้ ที่มีอายุไม่ เ กิน  1 ปี                               

นบัจากวนัท่ีได้รับการอนมุตัิจากผู้ ถือหุ้น 

 
 
เมื่อจบการรายงาน ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นที่อยูใ่นท่ีประชมุซกัถาม และไมผู่้ ถือหุ้นซกัถาม  
 
ประธานฯ ขอให้สรุปการลงคะแนนเสยีง 
             สรุปผลการออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 4 พิจารณายกเลกิวงเงินหุ้นกู้ที่เหลอืและยงัไมไ่ด้ออกเสนอขาย จ านวน 5,000 ล้านบาท ซึง่ได้รับการ
อนมุตัิจากที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 
ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้    1 ราย  รวม   1,001 หุ้น 
รวมมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้              472 ราย  รวม 3,044,288,616 หุ้น 

มีผู้ ถือหุ้นท่ี จ านวน (เสยีง) คิดเป็นร้อยละ (%) 
เห็นด้วย 3,044,288,616 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 0 0.0000 
รวม 3,044,288,616 100.0000 
บตัรเสยี 0 - 

                     วาระนี ้ผ่าน ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสี่ยงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุ  

 
มติที่ประชุมฯ  ที่ประชุมฯ มีมติอนุมตัิการยกเลิกวงเงินหุ้นกู้ ที่เหลือและยงัไม่ได้ออกเสนอขาย จ านวน 5,000 ล้านบาท  
ซึ่งได้รับการอนมุตัิจากที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยมากกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ ตามที่ดงักลา่วข้างต้น 
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วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้  (ใหม่) ในวงเงนิไม่เกิน 15,000 ล้านบาท 
หมายเหต ุ: รายละเอยีดปรากฏตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 5  พร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุ 
 
ประธานฯ เชิญ นางออมสนิ ศิริ ผู้อ านวยการฝ่ายสือ่สารองค์กร รายงานตอ่ที่ประชมุฯ ดงันี ้ 
หลักการและเหตุผล 
 ในปี 2563 นี ้บริษัทมีแผนงานในการลงทนุโครงการต่างๆ อาทิเช่น โครงการพฒันา Battery Factory, ลงทนุในโรงหีบ

น า้มนัปาล์ม, โรงไฟฟ้า Biomass & Biogas,  ขยาย Charging Station, การพฒันาโครงการ EV, E-Ferry, E-Bus,  
E-Truck และ Projects อื่นๆ ที่อยูร่ะหวา่งการศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการ  รวมถึงโอกาสการลงทนุในตา่งประเทศ 

 หุ้นกู้ชดุเดิมที่ออกในปี 2559 จะครบก าหนดในปี 2563 จ านวน 3,000 ล้านบาท 
 ในปี 2562 EA ได้รับการยกระดบัความนา่เช่ือถือจาก “A-” เป็น “A” ช่วยลดดอกเบีย้ได้ และ Government Bond Yield 

Curve ลดลงอยา่งตอ่เนื่องในช่วงที่ผา่นมา 
 จากการศกึษาความเป็นไปได้ในการออกหุ้นกู้  วงเงินไมเ่กิน 15,000 ล้านบาท คาดวา่อตัราดอกเบีย้ของหุ้นกู้จะอยูท่ี่

ประมาณ 1.90% - 3.10% ส าหรับหุ้นกู้อาย ุ2 ปี ถึง 10 ปี (ขึน้อยูก่บัสถานการณ์ ณ ขณะที่ออก) 
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เมื่อจบการรายงาน ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นที่อยูใ่นท่ีประชมุซกัถาม และไมผู่้ ถือหุ้นซกัถาม  
 
ประธานฯ ขอให้สรุปการลงคะแนนเสยีง 
 
             สรุปผลการออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 5  พิจารณาและอนมุตัิการออกและเสนอขายหุ้นกู้  (ใหม)่ ในวงเงินไมเ่กิน 15,000 ล้านบาท 
ในวาระนีไ้มม่ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิม่ขึน้   
รวมผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้              472 ราย     รวม 3,044,288,616 หุ้น  

มีผู้ ถือหุ้นท่ี จ านวน (เสยีง) คิดเป็นร้อยละ (%) 
เห็นด้วย 3,044,288,616 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 0 0.0000 
รวม 3,044,288,616 100.0000 
บตัรเสยี 0 - 

                     วาระนีผ้่าน ด้วย คะแนนเสียง เห็นด้วย ไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

 
มติที่ประชุมฯ  ที่ประชุมฯ อนมุตัิการออกและเสนอขายหุ้นกู้  (ใหม่) ในวงเงินไม่เกิน 15,000 ล้านบาทด้วยเสียงเห็นด้วย  
ไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง ตามที่ดงักลา่วข้างต้น 
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วาระที่  6   พิจารณาและอนุมัติการเข้าลงทุนของบริษัทฯ ที่ถือเป็นการเข้าท ารายการระหว่างกันและการได้มาซึ่ ง
ทรัพย์สิน 

วาระที่ 6.1 พิจารณาและอนุมัติการเข้าลงทุนของบริษัทฯ ในบริษัท แลนด์ พรอสเพอริตี ้โฮลดิง จ ากัด  
              โดยการเข้าซือ้หุ้นสามัญจ านวนไม่เกินร้อยละ 19 ของหุ้นทัง้หมดในบริษัทเป้าหมาย จาก Prosperity 

Gain Holdings Ltd. ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ 

หมายเหต ุ: รายละเอยีดปรากฏตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 6  พร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุ 
 
ประธานฯ เชิญ นางสาวออมสนิ ศิริ ผู้อ านวยการฝ่ายสือ่สารองค์กร รายงานตอ่ที่ประชมุฯ ดงันี ้ 
 
EA ได้รับข้อเสนอให้เข้าไปลงทนุซือ้หุ้นในบริษัท แลนด์ พรอสเพอริตี ้โฮลดิง จ ากดั (LPH) จ านวนไมเ่กิน 285,000,000  หุ้น 
หรือไมเ่กินร้อยละ 19 ในราคาหุ้นละ 18.00 บาท มลูคา่รวมไมเ่กิน 5,130 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
ที่มาและความส าคัญ 
 LPH มีบริษัทในกลุ่มซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินขนาดใหญ่ในพืน้ที่จงัหวดัฉะเชิงเทรา (อยู่ในเขต EEC) พืน้ที่รวมประมาณ 

2,869 ไร่ และอยู่ระหว่างการพฒันาโครงการนิคมอตุสาหกรรม Blue Tech City ซึ่งอยู่ในท าเลที่การคมนาคมขนสง่
สะดวก มีศกัยภาพสงู เหมาะสมในการด าเนินธุรกิจ  และยงัมีที่ดินที่อยูร่ะหวา่งการพฒันาในรูปแบบอื่นอีก  

 LPH เสนอให้ EA เช่าที่ดินเพื่อพฒันาโครงการของกลุม่ EA ซึ่ง EA เล็งเห็นผลประโยชน์จากการเข้าถือหุ้น LPH จึงเข้า
ศึกษารายละเอียด และได้รับข้อเสนอการเข้าลงทนุถือหุ้นใน LPH โดยผู้จะขายคือ Prosperity Gain Holdings Ltd. 
(“PGH”) ซึง่เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนั 

 การเข้าถือหุ้นใน LPH จะเป็นการลงทนุเพื่อรับผลตอบแทน (Passive Investment) ในระยะยาว เป็นโอกาสในการต่อ
ยอดทางธุรกิจ  และกระจายแหลง่ที่มาของรายได้ 

 บริษัทได้วา่จ้างที่ปรึกษาทางกฏหมาย Baker & Mckenzie Thailand, บริษัทประเมินท่ีดิน (2 บริษัท), ที่ปรึกษาทางการ
เงินอิสระ (IFA) – บริษัท Finnex Advisory เพื่อศึกษารายละเอียดและออกรายงานความเห็นประกอบการพิจารณา 
และด าเนินการตามขัน้ตอนท่ีก าหนดโดยส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

 
การเข้าลงทุนใน บจก. แลนด์ พรอสเพอริตี ้โฮลดิง (LPH) และการได้มาซึ่งสทิธิการเช่าที่ดินบริเวณ จ.ฉะเชิงเทรา 
ของ บจก.อมิตา เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) (ATT) 
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ที่ตัง้ของที่ดินของบริษัทในกลุ่ม บจก. แลนด์ พรอสเพอริตี ้โฮลดงิ 

 
 
โครงการของ DPL 

 
 
การประเมินมูลค่าที่ดนิโดยบริษัทผู้ประเมินอสิระ 2 ราย 
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สรุปผลการประเมินมูลค่ายุตธิรรมของหุ้นของ LPH ณ 31 ธันวาคม 2562 

 
ข้อตกลงที่ส าคัญใน MOU 

 
สรุปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระ 
 ที่ปรึกษาฯ มคีวามเห็นวา่ ผู้ ถือหุ้นควรอนมุตักิารเข้าท ารายการทีเ่ก่ียวโยงกนัฯ ในครัง้นี ้
 ที่ปรึกษาฯ ขอรับรองวา่ได้ท าหน้าที่ศกึษา พิจารณา และวิเคราะห์ ข้อมลูตา่งๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพและได้ให้เหตผุล บน

พืน้ฐานของความสมเหตสุมผลและการวิเคราะห์อยา่งเทีย่งธรรม โดยค านงึถึง ประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นบริษัทฯ เป็นส าคญั 
การออกเสียงลงคะแนน 
 ธุรกรรมการเข้าซือ้หุ้น LPH เข้าขา่ยเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั เนื่องจากผู้ขาย (PGH) เป็นนิติบคุคลที่มีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่

ทางอ้อมเป็นญาติสนิทของผู้ ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ และผู้บริหารของ EA 
 บริษัทจึงได้ปฏิบตัติามข้อก าหนดวา่ด้วยรายการท่ีเก่ียวโยงกนั  
 ต้องได้รับการอนมุตัจิากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมา

ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัสว่นของผู้ ถือหุ้นที่มีสว่นได้เสยี 
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พิจารณาอนุมตัิการเข้าลงทุนในบริษัท แลนด์ พรอสเพอริตี ้โฮลดิง้ 
P&L Projection : Key Assumptions 
 Total Lease Area: 1,695 Rai 
 Lease Rate:  -   285,000 THB per rai per year (out of Industrial Estate) 

- 700,000 THB per rai per year (Industrial Estate)  
 Growth: Increase 10% every 3 years / Occupancy: 85% flat after 2025  
 Other Revenues: รายได้จากคา่บ ารุงรักษา และรายได้จากคา่บ าบดัน า้เสยี 
 Growth ของมลูคา่ที่ดิน:  10.05% ตอ่ปี (ข้อมลูจากศนูย์ข้อมลูอสงัหาริมทรัพย์) 
 Interest Rate : 4.55% / BOI: Tax Exemption 5 years 
Recommended Price by IFA 

 
EA มีความประสงค์จะซือ้หุ้นบริษัท แลนด์ พรอสเพอริตี ้โฮลดิง จ ากดั จากบริษัท Prosperity Gain Holdings Ltd. จ านวน 
285,000,000 หุ้น ที่ราคาหุ้นละ 18.00 บาทตอ่หุ้น รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 5,130,000,000 บาท 
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชมุซกัถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม และไมม่ีผู้ใดซกัถามหรือให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ  
จึงขอให้ที่ประชมุพจิารณาลงมตใินวาระนี ้
    สรุปผลการออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 6.1 พิจารณาและอนมุตัิการเข้าลงทนุของบริษัทฯ ในบริษัท แลนด์ พรอสเพอริตี ้โฮลดิง จ ากดั โดยการเข้าซือ้หุ้นสามญั
จ านวนไมเ่กินร้อยละ 19 ของหุ้นทัง้หมดในบริษัทเปา้หมาย จาก Prosperity Gain Holdings Ltd. ซึง่เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนั
ของบริษัทฯ 
ในวาระนีไ้มม่ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิม่ขึน้ 
รวมผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้              472 ราย     รวม 3,044,288,616 หุ้น  
มีผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยีไมม่ีสทิธิออกเสยีง                     3 ราย                 รวม        1,509,206,386 หุ้น 

มีผู้ ถือหุ้นท่ี จ านวน (เสยีง) คิดเป็นร้อยละ (%) 
เห็นด้วย 1,437,711,211 93.6570 
ไมเ่ห็นด้วย 97,335,199 6.3407 
งดออกเสยีง 35,820 0.0023 
รวม 1,535,082,230 100.0000 
บตัรเสยี 0 - 

      วาระนีผ้่าน ด้วย คะแนนเสียง เห็นด้วย ไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น ที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
       โดยไมน่บัสว่นของผู้ ถือหุ้นที่มีสว่นได้เสีย 

 
มติที่ประชุมฯ  ทีป่ระชมุฯ อนมุตัิ (1) การเข้าลงทนุของบริษัทฯ ในบริษัท แลนด์ พรอสเพอริตีโ้ฮลดิง จ ากดั โดยการเข้าซือ้หุ้น
สามญัจ านวนไม่เกินร้อยละ 19 ของหุ้นทัง้หมดในบริษัทเป้าหมาย จาก Prosperity Gain Holdings Ltd. ซึ่งเป็นบุคคล 
ที่เก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ และ (2) มอบอ านาจตามรายละเอียดที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ (ความเห็นคณะกรรมการบริษัท) 
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ในหนงัสอืเชิญประชมุทกุประการ ด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยี ตามที่ดงักลา่วข้างต้น 
วาระที่ 6.2 พิจารณาและอนุมัติการได้มาซึ่งสิทธิในการเช่าที่ดินบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทรา แบบมีเงื่อนไขบังคับก่อน

ของบริษัท อมิตา เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัดซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ในการ
สร้างโรงงานผลิต Battery Lithium Ion และโรงงานอื่นที่เกี่ยวข้อง จากบริษัท ดับเบิล้พี แลนด์ จ ากัด   
ซ่ึงเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิในที่ดินดังกล่าว และเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ 

หมายเหต ุ: รายละเอยีดปรากฏตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 6  พร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุ 
 
ประธานฯ เชิญ นางออมสนิ ศิริ ผู้อ านวยการฝ่ายสือ่สารองค์กร รายงานตอ่ที่ประชมุฯ ดงันี ้ 
 
พิจารณาอนุมตัิให้ ATT เช่าที่ดินจาก DPL 
ที่มาและความส าคัญ 
 บจก.อมิตา เทคโนโลยี (ประเทศไทย) (ATT) มีแผนท่ีจะสร้างโรงงานผลติ Lithium Ion Battery ก าลงัการผลติ 1 Gwh 

ตอ่ปี โดยมีก าหนดเร่ิมสง่มอบ Lithium Battery ภายในชว่งต้นปี 2564 
 LPH เสนอให้เช่าทีด่ินเพื่อพฒันาโครงการ ขนาดที่ดินประมาณ 92 ไร่ จาก บจก.ดบัเบิล้ พี แลนด์ (DPL) เนื่องจากที่ดิน

ในบริเวณดงักลา่วตัง้อยูใ่นพืน้ท่ีจงัหวดัฉะเชิงเทรา (อยูใ่นเขต EEC) ในท าเลที่สะดวกและเหมาะสมอยา่งยิง่ส าหรับการ
ปลกูสร้างโรงงานผลติ Lithium Ion  Battery และโรงงานอื่นที่เก่ียวข้องกบัการผลติแบตเตอร่ีลเิทยีมอิออน รวมถงึ 
VOCs Concentration and NMP Purification Project, Electrolyte Plant, อาคารโรงอาหาร อาคาร work shop และ
ระบบสาธารณปูโภคที่เก่ียวข้อง 

 บริษัทได้วา่จ้างที่ปรึกษาทางกฎหมาย Baker & Mckenzie Thailand, บริษัทประเมินท่ีดิน (2 บริษัท), ที่ปรึกษาทางการ
เงินอิสระ (IFA) – บริษัท Finnex Advisory เพื่อศกึษารายละเอียดและออกรายงานความเห็นประกอบการพิจารณา 
และด าเนินการตามขัน้ตอนที่ก าหนดโดยส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

 
การเข้าลงทุนใน บจก. แลนด์ พรอสเพอริตี ้โฮลดิง (LPH) และการได้มาซึ่งสทิธิ การเช่าที่ดินบริเวณ จ.ะเชิงเทรา 
ของ บจก.อมิตา เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) (ATT 
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โครงการของ Amita TH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พิจารณาอนุมตัิให้ ATT เช่าที่ดินจาก DPL 
Valuation Reports 
บริษัท Southeast Asia International Co., Ltd. ประเมินมลูคา่คา่เช่าทีด่ินที่มีลกัษณะและอยูใ่นบริเวณใกล้เคยีงดงันี ้

 ที่ดินในนิคม คา่เช่า 700,000 บาท ตอ่ไร่ ตอ่ปี 
 ที่ดินนอกนิคม คา่เช่า 300,000 บาท ตอ่ไร่ ตอ่ปี 

*หมายเหต ุ– บริษัทประเมินเป็นบริษัทท่ีอยูใ่น list ของ กลต. 
 
ข้อตกลงที่ส าคัญใน MOU 

 
 
สรุปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระ 
 ที่ปรึกษาฯ มคีวามเห็นวา่ ผู้ ถือหุ้นควรอนมุตักิารเข้าท ารายการ ที่เก่ียวโยงกนัฯ ในครัง้นี ้
 ที่ปรึกษาฯ ขอรับรองวา่ได้ท าหน้าที่ศกึษา พิจารณา และวิเคราะห์ข้อมลูตา่งๆ ตามมาตรฐานวชิาชีพและได้ให้เหตผุล 

บนพืน้ฐานของความสมเหตสุมผลและการวิเคราะห์อยา่งเที่ยงธรรม โดยค านงึถงึประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นบริษัทฯ เป็น
ส าคญั 

 
 
 

รายละเอียดที่ดิน 
 สถานท่ี: ต าบลเขาดิน อ าเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา  
 โฉนดเลขที่: 4384, 4392, 9544,11487,11488, 30658, 33612   

เนือ้ที่ดินรวม: 91 ไร่ 2 งาน 44 ตารางวา 
 ผงัเมือง: สมีว่ง (อ.1-อ.2) – ตามราชกิจจานเุบกษา วนัท่ี 9 ธนัวาคม 

2562 เร่ืองประกาศผงัการใช้ประโยชน์ที่ดิน EEC (อ.1 ส าหรับการ
ประกอบกิจการท่ีมีมลพษิน้อย, อ.2 เน้นอตุสาหกรรมการผลติ) 
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การออกเสียงลงคะแนน 
 ธุรกรรมการได้มาซึง่สทิธิการเชา่ เข้าขา่ยเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั เนื่องจากผู้ให้เชา่ (DPL) เป็นนิติบคุคลที่มีผู้ ถือหุ้น

รายใหญ่ทางอ้อมเป็นญาติสนิทของผู้ ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ และผู้บริหารของ EA 
 บริษัทจึงได้ปฏิบตัติามข้อก าหนดวา่ด้วยรายการท่ีเก่ียวโยงกนั  
 ต้องได้รับการอนมุตัจิากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมา

ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัสว่นของผู้ ถือหุ้นที่มีสว่นได้เสยี 
 
เมื่อจบการรายงาน ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นที่อยูใ่นท่ีประชมุซกัถาม และไมผู่้ ถือหุ้นซกัถาม  
ประธานฯ ขอให้สรุปการลงคะแนนเสยีง 
 
    สรุปผลการออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 6.2 พิจารณาและอนมุตัิการได้มาซึง่สิทธิในการเช่าที่ดินบริเวณจงัหวดัฉะเชิงเทรา แบบมีเง่ือนไขบงัคบัก่อนของบริษัท 
อมิตา เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากดัซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ในการสร้างโรงงานผลติ Battery Lithium Ion 
และโรงงานอื่นที่เก่ียวข้อง จากบริษัท ดบัเบิล้พี แลนด์ จ ากดั ซึง่เป็นเจ้าของกรรมสทิธ์ิในท่ีดินดงักลา่ว และเป็นบคุคลที่เก่ียว
โยงกนัของบริษัทฯ 
ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้    3 ราย  รวม        1,618,702 หุ้น 

รวมผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้                           475 ราย รวม        3,045,907,318 หุ้น  
มีผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยีไมม่ีสทิธิออกเสยีง                                18 ราย     รวม       1,908,784,349 หุ้น 

มีผู้ ถือหุ้นท่ี จ านวน (เสยีง) คิดเป็นร้อยละ (%) 
เห็นด้วย 1,130,991,149 99.4608 
ไมเ่ห็นด้วย 6,096,000 0.5360 
งดออกเสยีง 35,820 0.0032 
รวม 1,137,122,969 100.0000 
บตัรเสยี 0 - 

       วาระนีผ้่าน ด้วย คะแนนเสียง เห็นด้วย ไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
       โดยไมน่บัสว่นของผู้ ถือหุ้นที่มีสว่นได้เสีย 

 
มติที่ประชุมฯ  ทีป่ระชมุฯ อนมุตัิ (1) อนมุตัิการได้มาซึ่งสิทธิในการเช่าที่ดินบริเวณจงัหวดัฉะเชิงเทราแบบมีเง่ือนไขบงัคบัก่อน 
ของบริษัท อมิตา เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ในการสร้างโรงงานผลิต 
Battery Lithium Ion และโรงงานอื่นที่เก่ียวข้อง จากบริษัท ดบัเบิล้พี แลนด์ จ ากดั ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน ดงักลา่ว 
และเป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันของบริษัทฯ และ (2) มอบอ านาจตามรายละเอียดที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ (ความเห็น
คณะกรรมการบริษัท) ในหนงัสือเชิญประชุมทกุประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยี ตามที่ดงักลา่วข้างต้น 
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วาระที่ 7  พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 และการจ่ายเงินปันผล
ประจ าปี 2562 

 
หลักการและเหตุผล 
1. เนื่องจากบริษัทฯ มีทุนส ารองตามกฎหมาย จ านวนไม่น้อยกว่าที่กฎหมายก าหนด ดงันัน้ จึงไม่ได้จัดสรรส ารองตาม

กฎหมายเพิ่มอีก 
2. เสนอจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 ให้แก่ผู้ ถือหุ้น ในอตัราหุ้นละ 0.30 บาท (สามสิบสตางค์) โดยจ่ายจากก าไรสะสม

ส าหรับกิจการท่ีไมไ่ด้รับสง่เสริมการลงทนุ รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 1,119 ล้านบาท คิดเป็นอตัราร้อยละ 28.63 ของก าไรสทุธิ 
นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในแตล่ะปีในอตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 30 ของก าไรสทุธิหลงัจากหกัภาษีเงิน
ได้และหักเงินส ารองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้ก าหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามที่กฎหมายก าหนด ทัง้นี ้  
การจ่ายเงินปันผลดงักลา่วอาจมีการเปลีย่นแปลงได้ โดยจะขึน้อยูก่บักระแสเงินสด แผนการลงทนุ เง่ือนไข และข้อก าหนดใน
สญัญาตา่งๆ ท่ีบริษัทฯ ผกูพนัอยู ่รวมทัง้ข้อจ ากดัทางกฎหมาย ความจ าเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต 
ข้อมูลพิจารณาการจ่ายเงนิปันผล ประจ าปี 2562 และเปรียบเทียบการจ่ายเงนิปันผลของปีที่ผ่านมา  

 
 ก าหนด Record Date : 20 มีนาคม 2563 / ก าหนดจา่ยเงินปันผลในวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2563 
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามเพิม่เติมและไมม่ีผู้ ถือหุ้นสอบถามเพิม่เตมิ   
ประธานฯ ขอให้สรุปการลงคะแนนเสยีง 
     สรุปผลการออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 7 พิจารณาและอนมุตักิารจดัสรรก าไรสทุธิส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี2562 และการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 
ในวาระนีไ้มม่ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิม่ขึน้   
รวมผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้               475 ราย รวม   3,045,907,318 หุ้น  

มีผู้ ถือหุ้นท่ี จ านวน (เสยีง) คิดเป็นร้อยละ (%) 
เห็นด้วย 2,982,154,919 97.9069 
ไมเ่ห็นด้วย 63,752,399 2.0931 
รวม 3,045,907,318 100.0000 
งดออกเสยีง 0 - 
บตัรเสยี 0 - 

         วาระนีผ้่าน ด้วย คะแนนเสียง เห็นด้วย มากกวา่ 50% ของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน (ไมน่บังดออกเสียง) 

มติที่ประชุมฯ  ที่ประชุมฯ อนุมัติการจัดสรรก าไรสทุธิส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี  2562 และการจ่ายเงินปันผล
ประจ าปี 2562 ด้วยเสียงที่เห็นด้วย มากกว่ากึ่งหนึ่งของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นบังดออกเสียง) 
ตามที่เสนอดงักลา่วข้างต้น 
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วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2563 
 
ประธานฯ เชิญ หมอ่มราชวงศ์บวรฉตัร ฉตัรชยั ประธานคณะกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน รายงานตอ่ที่ประชมุฯ ดงันี ้
 
หลักเกณฑ์และขัน้ตอนในการพิจารณาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษัทได้แตง่ตัง้คณะกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน เพื่อท าหน้าที่ก าหนดนโยบาย รูปแบบ และหลกัเกณฑ์ 

การจ่ายเงินคา่ตอบแทนกรรมการบริษัท คณะกรรมการชดุยอ่ย รวมทัง้บคุคลซึง่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เพื่อเสนอ
ตอ่คณะกรรมการบริษัท รวมทัง้ก าหนดคา่ตอบแทนผู้บริหารของบริษัท  เพื่อเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน ยดึหลกัเกณฑ์ วิธีการและการพิจารณาด้วยความเป็นธรรมและสมเหตสุมผล  
ซึง่พิจารณาตามผลการปฏิบตัิงานเป็นรายบคุคล ขอบเขตหน้าทีค่วามรับผิดชอบ ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และ
บริษัทยอ่ย และแนวปฏิบตัิของบริษัทอื่นในอตุสาหกรรมเดียวกนั ตลออดจนแนวปฏิบตัิของบริษัทอื่นที่มีขนาดใกล้เคียงกนั 
ทัง้นี ้หลกัเกณฑ์ กรอบการก าหนดคา่ตอบแทนที่ส าคญัได้มีแนวทางการพิจารณาและด าเนินการ 

ตอ่จากนัน้ เลขาฯ ที่ประชมุชีแ้จงรายละเอียด กรอบการก าหนดคา่ตอบแทนที่ส าคญัได้มีแนวทางการพิจารณาดงันี ้
1) คา่ตอบแทนกรรมการบริษัท ก าหนดเป็นคา่ตอบแทนรายเดือน เนื่องจากบริษัทฯ พิจารณาวา่ คณะกรรมการบริษัทมี

ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบตอ่บริษัทฯ อยูต่ลอดเวลาของการด ารงต าแหนง่ 
2) คา่ตอบแทนคณะกรรมการชดุยอ่ย ก าหนดในลกัษณะของเบีย้ประชมุ โดยจา่ยเฉพาะกรรมการชดุยอ่ยที่เข้าร่วมประชมุ 

โดยประมาณเงินงบประมาณดงักลา่วจากแผนการจดัประชมุในแตล่ะปี ที่คณะกรรมการชดุยอ่ยแตล่ะคณะจะท าการ
วางแผนงานไว้ลว่งหน้า เพื่อปฏิบตัิหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 

3) เงินรางวลัประจ าปี หรือโบนสักรรมการ จะอ้างอิงตามผลประกอบการบริษัทฯ ทัง้นี ้ คณะกรรมการจะท าการประเมิน
ตนเองทัง้รายบคุคล และรายคณะ เพื่อวดัผลการปฏิบตัิงานในแตล่ะปี ก่อนท าการจ่ายเงินโบนสัดงักลา่ว 

ที่ประชมุคณะกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนออตัราคา่ตอบแทนส าหรับปี 2563 เทา่กบั
ปี 2562 ที่ผา่นมา ทัง้นี ้มีต าแหนง่รองประธานคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการกลยทุธ์องค์กรเพิ่มเข้ามาในปี 2563 
คา่ตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2563 (ปีที่เสนอ) เปรียบเทียบกบัปี 2562 (ปีที่ผา่นมา) มีดงันี ้

รายการ เสนอส าหรับปี 2563 ปี 2562 
 คา่ตอบแทนรายเดือน   
- ประธานคณะกรรมการบริษัท จ่าย 50,000.- บาท/เดือน จ่าย 50,000.- บาท/เดือน 
- รองประธานคณะกรรมการบริษัท จ่าย 45,000.- บาท/เดือน ไมม่ี 
- กรรมการบริษัท จ่าย 40,000.- บาท/เดือน/คน จ่าย 40,000.- บาท/เดือน/คน 
 โบนสั   
- ประธานคณะกรรมการบริษัท ไมเ่กิน 2,000,000.- บาท/ปี ไมเ่กิน 2,000,000.- บาท/ปี 
- รองประธานคณะกรรมการบริษัท* ไมเ่กิน 1,750,000.- บาท/ปี ไมม่ี 
- กรรมการบริษัท ไมเ่กิน 1,500,000.- บาท/ปี ไมเ่กิน 1,500,000.- บาท/ปี 
 สทิธิประโยชน์ / ผลประโยชน์ อื่นๆ 

(ไมร่วมสทิธิประโยชน์ / ผลประโยชน์ที่ได้รับตามข้อบงัคบั 

ของบริษัทฯ) 

ไมม่ี ไมม่ี 
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รายการ เสนอส าหรับปี 2563 ปี 2562 
 คา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการชดุยอ่ย   

- คณะกรรมการบริหาร จ่าย 20,000.- บาท/คน/ครัง้การประชุม
(จ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม 
และเป็นผู้ ที่ ไม่ได้ รับเงินเดือนประจ า 
ในฐานะผู้บริหารหรือที่ปรึกษา) 

จ่าย 20,000.- บาท/คน/ครัง้การประชุม
(จ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม 
และเป็นผู้ ที่ไม่ได้รับเงินเดือนประจ า 
ในฐานะผู้บริหารหรือที่ปรึกษา) 

- คณะกรรมการตรวจสอบ จ่ายเฉพาะที่เข้าร่วมประชุม รวมทัง้คณะ
แล้วไมเ่กิน 680,000.- บาท/ปี 

จ่ายเฉพาะที่เข้าร่วมประชุม รวมทัง้
คณะแล้วไมเ่กิน 680,000.- บาท/ปี 

- คณะกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน จ่ายเฉพาะที่เข้าร่วมประชุม รวมทัง้คณะ
แล้วไมเ่กิน 170,000.- บาท/ปี 

จ่ายเฉพาะที่เข้าร่วมประชุม รวมทัง้
คณะแล้วไมเ่กิน 170,000.- บาท/ปี 

- คณะกรรมการสรรหา จ่ายเฉพาะที่เข้าร่วมประชุม รวมทัง้คณะ
แล้วไมเ่กิน 170,000.- บาท/ปี 

จ่ายเฉพาะที่เข้าร่วมประชุม รวมทัง้
คณะแล้วไมเ่กิน 170,000.- บาท/ปี 

- คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง จ่ายเฉพาะที่เข้าร่วมประชุม รวมทัง้คณะ
แล้วไมเ่กิน 750,000.- บาท/ปี 

จ่ายเฉพาะที่เข้าร่วมประชุม รวมทัง้
คณะแล้วไมเ่กิน 750,000.- บาท/ปี 

- คณะกรรมการบรรษัทภิบาล จ่ายเฉพาะที่เข้าร่วมประชุม รวมทัง้คณะ
แล้วไมเ่กิน 420,000.- บาท/ปี 

จ่ายเฉพาะที่เข้าร่วมประชุม รวมทัง้
คณะแล้วไมเ่กิน 420,000.- บาท/ปี 

- คณะกรรมการกลยทุธ์องค์กร จ่ายเฉพาะที่เข้าร่วมประชุม รวมทัง้คณะ
แล้วไมเ่กิน 210,000.- บาท/ปี 

ไมม่ี 

 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถาม 
ไมม่ีผู้ใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชมุฯ พจิารณาลงคะแนนเสยีงในระเบียบวาระนี ้      

สรุปผลการออกเสียงลงคะแนน 
วาระที่ 8 พิจารณาและอนมุตัิก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2563 
ในวาระนีไ้มม่ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้ 
รวมผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชมุทัง้สิน้                                  475 ราย  รวม   3,045,907,318 หุ้น  
ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นที่ไมม่ีสทิธิลงคะแนนเสยีง       5 ราย  รวม   1,568,501,502 หุ้น 

มีผู้ ถือหุ้นท่ี จ านวน (เสยีง) คิดเป็นร้อยละ (%) 
เห็นด้วย 1,467,894,259 99.3562 
ไมเ่ห็นด้วย 9,511,557 0.6438 
งดออกเสยีง 0 0 
รวม 1,477,405,816 100.0000 
บตัรเสยี 0 - 

                     วาระนี ้ผ่าน ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสี่ยงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุ (ไมร่วมผู้ ถือหุ้นที่มีสว่นได้เสีย) 

 
มติที่ประชุมฯ  ทีป่ระชมุฯ อนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก (เกินกว่า 2 ใน 3) ของผู้ ถือหุ้น
ที่มาประชมุ (ไมร่วมผู้มีสว่นได้เสยีในวาระนี)้ ตามที่ดงักลา่วข้างต้น 
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วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตัง้กรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระ 
 
ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมฯ ว่า เนื่องจากตนเองเป็นกรรมการที่ครบวาระ ดงันัน้ จึงเชิญ หม่อมราชวงศ์บวรฉตัร ฉตัรชัย 
ประธานคณะกรรมการสรรหา ท าหน้าที่ประธานในท่ีประชมุฯ  
หมอ่มราชวงศ์บวรฉตัร ฉตัรชยั ประธานคณะกรรมการสรรหา แถลงตอ่ที่ประชมุฯ ดงันี ้
 ในปีนี ้กรรมการท่ีต้องออกจากวาระมีจ านวน 4 ทา่น ดงัตอ่ไปนี ้

1. นายสมใจนกึ เองตระกลู ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ 
2. นายอมรศกัดิ์ นพรัมภา กรรมการอิสระ  
3. พลต ารวจเอกพชัรวาท วงษ์สวุรรณ กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสีย่ง 
4. นายชยัวฒัน์ พงศ์พิศษิฎ์สกลุ * กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ (เป็นกรรมการท่ีมีความรู้ด้านบญัชี) /  

กรรมการสรรหา / กรรมการบรรษัทภิบาล / กรรมการก าหนดคา่ตอบแทน 
ส าหรับ นายชยัวฒัน์ พงศ์พิศิษฎ์สกลุ ซึง่จะครบวาระในปีนี ้ไมป่ระสงค์จะกลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการเนื่องจากอายมุาก
ขึน้ สง่ผลให้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบว่างลง (นายชยัวฒัน์ พงศ์พิศิษฎ์สกุล ได้ยื่นใบลาออกจากการด ารง
ต าแหนง่กรรมการบริษัท โดยมีผลในวนัท่ี 22 เมษายน 2563) 
 
ตอ่จากนัน้ เลขาฯ ที่ประชมุฯ ได้ ชีแ้จงหลกัเกณฑ์ในการคดัเลอืกบคุคลที่จะเข้าด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการของบริษัทฯ และ
ประวตัิของกรรมการแตล่ะทา่น ดงันี ้
 หลกัเกณฑ์ในการคดัเลอืกบคุคลที่จะเข้าด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการของบริษัทฯ 

1) คณะกรรมการบริษัท ได้แตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหา เพื่อท าหน้าที่ก าหนดนโยบายการสรรหากรรมการและ
ผู้บริหารระดบัสงู รวมทัง้สรรหาคดัเลอืกและเสนอบคุคลที่ทรงคณุวฒุิ ที่มีคณุธรรม จริยธรรม และคณุสมบตัิ
เหมาะสมที่สมควรได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการและ/หรือผู้บริหารแล้วแตก่รณี เพื่อเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท 

2) ในช่วงระหวา่งวนัท่ี 1 ตลุาคม 2562 – 15 มกราคม 2563 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลที่มี
คณุสมบตัิเหมาะสมตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนด เพื่อรับการคดัเลอืกเข้าเป็นกรรมการบริษัท โดยประกาศผา่นระบบ 
สือ่สารของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทัง้นี ้ เมื่อสิน้สดุระยะเวลาดงักลา่วไมป่รากฏ
วา่มีผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้ารับการคดัเลอืกเป็นกรรมการบริษัท 

3) คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณากรรมการท่ีจะต้องออกตามวาระ 3 ทา่น ได้แก่ 
1. ทา่นสมใจนกึ เองตระกลู  ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ 
2. ทา่นอมรศกัดิ ์นพรัมภา   กรรมการอิสระ  
3. พลต ารวจเอกพชัรวาท  วงษ์สวุรรณ กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสีย่ง 
 โดยพิจารณาจากคณุสมบตัิ ประสบการณ์ และความรู้อนัจะก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
แล้ว เห็นควรเสนอแตง่ตัง้กรรมการรายเดิมดงักลา่วข้างต้น กลบัเข้าด ารงต าแหนง่อกีวาระหนึง่ 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นสอบถามไม่มีผู้ ใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาลงคะแนนเสียง 
ในระเบียบวาระนี ้       
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เลขาฯที่ประชมุฯ ได้ชีแ้จงเพิ่มเติมวา่ เพื่อให้เป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลท่ีดี ในวาระนีจ้ึงขอให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเลอืกตัง้
กรรมการเป็นรายบคุคล ในบตัรลงคะแนนเสยีงที่ได้แจกไปแล้วทัง้ที่ เห็นด้วย  / ไมเ่ห็นด้วย / งดออกเสยีง บริษัทฯ จะขอเก็บ
บตัรคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมการทีละทา่น 
 
               สรุปผลการออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 9  พิจารณาและแตง่ตัง้กรรมการที่ต้องออกตามวาระกลบัเข้าด ารงต าแหนง่อีกวาระ 
ในวาระนีไ้มม่ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้ 

    รวมผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชมุทัง้สิน้                                  475 ราย  รวม  3,045,907,318 หุ้น     
   (1) นายสมใจนกึ เองตระกลู  (กรรมการรายเดิม) : ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ 

มีผู้ ถือหุ้นท่ี จ านวน (เสยีง) คิดเป็นร้อยละ (%) 
เห็นด้วย 3,025,283,722 99.3229 
ไมเ่ห็นด้วย 20,623,596 0.6771 
รวม 3,045,907,318 100.0000 
งดออกเสยีง 0 - 
บตัรเสยี 0 - 

                     วาระนี ้ผ่าน ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยมากกวา่ 50% ของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน (ไมน่ับงดออกเสียง) 

  (2) นายอมรศกัดิ์ นพรัมภา (กรรมการรายเดิม) : กรรมการอิสระ 

มีผู้ ถือหุ้นท่ี จ านวน (เสยีง) คิดเป็นร้อยละ (%) 
เห็นด้วย 3,035,859,318 99.6701 
ไมเ่ห็นด้วย 10,048,000 0.3299 
รวม 3,045,907,318 100.0000 
งดออกเสยีง 0 - 
บตัรเสยี 0 - 

                     วาระนี ้ผ่าน ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยมากกวา่ 50% ของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน (ไมน่บังดออกเสียง) 

(3) พลต ารวจเอกพชัรวาท วงษ์สวุรรณ (กรรมการรายเดิม) : กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสีย่ง 

มีผู้ ถือหุ้นท่ี จ านวน (เสยีง) คิดเป็นร้อยละ (%) 
เห็นด้วย 2,881,339,425 94.5990 
ไมเ่ห็นด้วย 164,506,393 5.4010 
รวม 3,045,845,818 100.0000 
งดออกเสยีง 61,500 - 
บตัรเสยี 0 - 

                     วาระนี ้ผ่าน ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยมากกวา่ 50% ของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นบังดออกเสียง) 

 
มติที่ประชุมฯ  ที่ประชุมฯ มีมติอนุมตัิเลือกตัง้กรรมการ 3 ท่าน ที่ต้องออกตามวาระกลบัเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระ ด้วย
คะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน (ไมน่บังดออกเสยีง) ตามที่เสนอดงักลา่วข้างต้น 
 
ต่อจากนัน้ หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชัย ซึ่งท าหน้าที่ประธานในที่ประชุมฯ ในวาระที่ 9 ได้เชิญนายสมใจนึก เองตระกูล 
เข้าท าหน้าที่ประธานในท่ีประชมุฯ ตอ่ไป 
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วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้กรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่ครบวาระและไม่ประสงค์กลับเข้าด ารงต าแหน่ง 
หมายเหต ุ: ประวตัิของกรรมการเข้าใหมม่ีรายละเอียดปรากฏตาม เอกสารประกอบระเบียบวาระท่ี 10 

นาย สมใจนกึ ประธานในที่ประชมุฯ เชิญหมอ่มราชวงศ์บวรฉตัร ฉตัรชยั ประธานคณะกรรมการสรรหา ดงัตอ่ไปนี ้
หลักการและเหตุผล 
เพื่อให้เป็นไปตามองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทตามหลกัเกณฑ์ของส านกังาน ก.ล.ต. ซึ่งก าหนดให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบต้องมีสมาชิก อย่างน้อย 3 คน (โดยต้องเป็นกรรมการอิสระ) และเนื่องจากนายชยัวฒัน์ พงศ์พิศิษฎ์สกุล ซึ่งเป็น 
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ (เป็นกรรมการที่มีความรู้ด้านบญัชี) ซึ่งจะครบวาระในปีนี ้และไม่ประสงค์จะกลบัเข้า
ด ารงต าแหนง่กรรมการเนื่องจากอายมุากขึน้ สง่ผลให้กรรมการตรวจสอบของบริษัทวา่งลง 1 ต าแหนง่ 
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท  
คณะกรรมการบริษัทฯ ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้กรรมการเข้าใหม่ 
คือ นายสมภพ กีระสนุทรพงษ์ (“นายสมภพฯ”) เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ (เป็นกรรมการที่มี
ความรู้ด้านบญัชี) /กรรมการสรรหา / กรรมการบรรษัทภิบาล / กรรมการก าหนดค่าตอบแทน แทนต าแหน่งที่ว่างลง โดยผ่าน
กระบวนการกลัน่กรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบตัิที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ  และเป็นบุคคลที่มี
ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์อนัจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทและผู้ ถือหุ้น มีความรู้ด้าน
บัญชี และมีความเป็นอิสระในการให้ความเห็นและมีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระที่บริษัทก าหนดไว้เท่ากับที่
คณะกรรมการกากบัตลาดทนุก าหนดในเร่ืองของการถือหุ้น  
ต่อจากนัน้ เลขาฯ แสดงประวตัิของนายสมภพฯ คุณสมบตัิการเป็นกรรมการอิสระ และหลกัเกณฑ์การสรรหา(ตามรายละเอียด 
ปรากฏตาม เอกสารประกอบระเบียบวาระท่ี 10) 
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถาม และไมม่ีผู้ใดสอบถาม จึงขอให้ที่ประชมุฯ พิจารณาลงคะแนนเสยีงในระเบียบวาระนี ้   
   สรุปผลการออกเสียงลงคะแนน 
   วาระที่ 10  พิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการเข้าใหมแ่ทนกรรมการท่ีครบวาระและไมป่ระสงค์กลบัเข้าด ารงต าแหนง่ 
    ในวาระนีไ้มม่ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้ 
  รวมผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้                                  475 ราย  รวม  3,045,907,318 หุ้น     

นายสมภพ กีระสนุทรพงษ์ (กรรมการรายใหม)่ : เสนอเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ   
(เป็นกรรมการท่ีมคีวามรู้ด้านบญัชี) /กรรมการสรรหา / กรรมการบรรษัทภิบาล / กรรมการก าหนดคา่ตอบแทน 

มีผู้ ถือหุ้นท่ี จ านวน (เสยีง) คิดเป็นร้อยละ (%) 
เห็นด้วย 3,041,777,418 99.8644 
ไมเ่ห็นด้วย 4,129,900 0.1356 
รวม 3,045,907,318 100.0000 
งดออกเสยีง 0 - 
บตัรเสยี 0 - 

                     วาระนี ้ผ่าน ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยมากกวา่ 50% ของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน (ไมน่ับงดออกเสียง) 

มติที่ประชุมฯ  ที่ประชมุฯ มีมตอินมุตัิแตง่ตัง้ นายสมภพ กีระสนุทรพงษ์ (กรรมการรายใหม)่ : เสนอเข้าด ารงต าแหนง่
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ   (เป็นกรรมการท่ีมคีวามรู้ด้านบญัชี) /กรรมการสรรหา / กรรมการบรรษัทภิบาล / 
กรรมการก าหนดคา่ตอบแทน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน (ไมน่บังดออกเสยีง) 
ตามทีเ่สนอดงักลา่วข้างต้น 
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วาระที่ 11 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจ าปี 2563 และก าหนด 
ค่าสอบบัญชีประจ าปี 2563 

หมายเหต ุ:  รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารประกอบระเบียบวาระท่ี 11 ของหนงัสอืเชิญประชมุ 

 
ประธานฯ เชิญพลอากาศเอกชยันนัท์ ธรรมสจุริต กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชีแ้จงรายละเอียด ดงันี ้
นโยบายการคดัเลอืกผู้สอบบญัชี :  
 มาตรา 120 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ก าหนดให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและ

ก าหนดคา่สอบบญัชีทกุปี 

 หลกัเกณฑ์ในการพิจารณาผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่ตอบแทน : ที่ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ท าหน้าที่พิจารณา

คดัเลือกผู้สอบบญัชี โดยพิจารณาถึงความโปร่งใส และหลกัการก ากบักิจการที่ดี รวมถึงผลการปฏิบตัิงานของผู้สอบบญัชี 

ปีที่ผ่านมา โดยค านึงถึงช่ือเสียงความน่าเช่ือถือ ความสามารถในการให้บริการตรวจสอบและการให้ค ารับรอง  

งบการเงินได้ทนัเวลาสม ่าเสมอแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบให้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา

และเสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 

 คณะกรรมการบริษัทโดยผ่านการพิจารณาและเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้

แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั เพื่อเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ 

และบริษัทยอ่ย  

เลขาฯ ที่ประชมุฯ ชีแ้จงรายละเอยีดเพิ่มเตมิดงันี ้
• คณะกรรมการบริษัท (โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ) เห็นควรเสนอแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีจาก 

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั เป็นผู้ สอบบญัชีของบริษัทฯ ส าหรับปี 2563 และก าหนดค่าสอบ
บญัชีรวมจ านวน 2,427,600.- บาท และคา่ใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้องไม่เกิน 2% ของค่าสอบบญัชีทัง้กลุม่ และค่าบริการ
อื่นๆ (Non-Audit fee) ได้แก่การตรวจ BOI ฉบบัละ 50,000.-บาท  

• เสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพื่ออนมุตัิ ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตดงัตอ่ไปนีเ้ป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ 
- นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพนูวฒันาสขุ   ทะเบียนเลขที่ 4599  

(เป็นผู้สอบบญัชีบริษัทฯ 4 ปี ได้แก่ ปี 2559 และ ปี 2562 ) และ /หรือ 
- นายบญุเรือง เลศิวิเศษวิทย์           ทะเบียนเลขที6่552และ/หรือ 
- นายพงทวี รัตนะโกเศศ                  ทะเบียนเลขที่ 7795 

• ผู้สอบบญัชีทกุคนดงักลา่วข้างต้นมีคณุสมบตัิที่จะท าหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน ของบริษัทจด

ทะเบียน และไม่มีความสมัพันธ์ หรือผลประโยชน์ที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัท ฯ กับ

ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือเป็นผู้ที่เก่ียวข้องหรือญาติสนิทของบคุคลดงักลา่ว  

• ในกรณีที่ผู้สอบบญัชีดงักลา่วข้างต้นไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 

จดัหาผู้สอบบญัชีรับอนญุาตอื่นของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั ท าหน้าที่ตรวจสอบบญัชี และ

แสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบญัชีดงักลา่วได้ 
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 ก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2563 และคา่ใช้จ่ายอื่นตามที่เกิดขึน้จริงของบริษัทฯ ดงันี ้

 
 ทัง้นี ้ไมร่วมคา่ใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าเอกสาร/สิง่พิมพ์ คา่ติดตอ่สือ่สาร คา่เดินทาง เป็นต้น ซึง่เรียกเก็บตามจริงไมเ่กินร้อยละ 

2 ของคา่ธรรมเนยีมบริการงานสอบบญัชีทัง้กลุม่ 

 นอกจากนี ้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด ได้รับการคดัเลือกเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทย่อยภายใน 

ประเทศ ส าหรับปี 2563 จ านวน 34 บริษัท โดยมีค่าสอบบญัชีจ านวน 8,368,585.- บาท ทัง้นีไ้ม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น  

ค่าเอกสาร/สิ่งพิมพ์ ค่าติดต่อสื่อสาร ค่าเดินทาง เป็นต้น ซึ่งเรียกเก็บตามจริงไม่เกินร้อยละ 2 ของค่าธรรมเนียมบริการ

งานสอบบญัชีทัง้กลุม่ และคา่บริการอื่น ๆ (Non - audit fee) ได้แก่ การตรวจรับรอง BOI ฉบบัละ 50,000.- บาท โดยไม่รวม

ของบริษัทย่อยและ บริษัทร่วมในต่างประเทศ 10 บริษัท เนื่องจากผู้สอบบญัชีของบริษัทย่อยที่จดัตัง้และจดทะเบียนใน

ตา่งประเทศมีผู้สอบบญัชีจากบริษัทสอบบญัชีอื่น คณะกรรมการบริษัท จะดแูลและติดตามให้สามารถจดัท างบการเงินได้

ทนัตามระยะเวลาที่กฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้องก าหนด 

 มอบอ านาจให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้ แต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีส าหรับการสอบทานงบการเงินและ

ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทยอ่ย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า ที่เกิดขึน้ระหวา่งปี 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถาม และไม่มีผู้ ถือหุ้นซกัถาม จึงขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาลงคะแนนเสียงในระเบียบ
วาระนี ้      

สรุปผลการออกเสียงลงคะแนน 
วาระที่ 11 พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดคา่สอบบญัชี ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี 2563 
ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้    1 ราย  รวม                   100 หุ้น 

รวมผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้                           476 ราย รวม        3,045,907,418 หุ้น  

มีผู้ ถือหุ้นท่ี จ านวน (เสยีง) คิดเป็นร้อยละ (%) 
เห็นด้วย 3,045,907,418 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 
รวม 3,045,907,418 100.0000 
งดออกเสยีง 0 - 
บตัรเสยี 0 - 

                     วาระนี ้ผ่าน ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยมากกวา่ 50% ของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน (ไมน่บังดออกเสียง) 
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มติที่ประชมุฯ : ทีป่ระชมุฯ อนมุตัิแตง่ตัง้ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และ
บริษัทยอ่ย ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีปี 2563 โดยก าหนด คา่สอบบญัชีส าหรับปี 2563 ตามที่เสนอข้างต้น และมอบอ านาจ
ให้ฝ่ายจดัการเป็นผู้แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่สอบบญัชีส าหรับการสอบทานงบการเงินและตรวจสอบงบการเงินของ
บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า ที่เกิดขึน้ระหวา่งปี ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน (ไมน่บังดออกเสยีง) ตามที่กลา่วข้างต้น 
 
ประธานฯ แจ้งตอ่ทีป่ระชมุฯ วา่ ได้พิจารณาวาระตา่งๆ ตามระเบียบการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ครบถ้วนแล้ว 
 
ในล าดบัถดัไป ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามเพิ่มเติมอื่นๆ  
 
เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามเพิ่มเติม ประธานฯ กลา่วขอบคณุผู้เข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ทกุทา่น และกลา่วปิด
ประชมุ ณ เวลา 15.17 น. 
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           (นายสมใจนกึ เองตระกลู) 
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