
 
 

 

 
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 

วันศุกร์ที ่1 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. 
 

ณ ห้องบางกอกคอนเวนชัน่เซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว 
เลขที่ 1693 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 

 

เปิดรับลงทะเบียนเวลา 12.00 น. 
เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน โปรดน าแบบแจง้การประชุม ซ่ึงพิมพบ์าร์โคด้ มาในวนัประชุม 

บริษทัฯ จะไม่มีการแจกของท่ีระลึกให้กบัผูถื้อหุ้นและผูร้บัมอบฉันทะท่ีมาร่วมประชุม  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

แนวทางปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม 
บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ  ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ขอความร่วมมือผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่านกรุณาศึกษาท าความเขา้ใจ และปฏิบติั
ตามแนวทางในการเขา้ร่วมประชุม เพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซ่ึงแสดงในเอกสารน้ีอย่างเคร่งครัด 

เน่ืองจากจ านวนทีน่ั่งมีจ ากดัจากการเว้นระยะห่างทางสังคมเพื่อลดความเส่ียงต่อการแพร่ระบาดของโรค 
บริษทัฯ ขอความร่วมมือท่านผูถ้ือหุ้นกรุณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และส่งค าถาม 
ความเห็นหรือขอ้เสนอแนะมายงับริษทัฯ ล่วงหน้า 

หากผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 
➢ ตอ้งแสดงเอกสารใบรับรองการไดร้ับวคัซีนครบ 2 เข็ม และผลการตรวจคดักรองโควิดดว้ย ATK ไม่เกิน 24 ชัว่โมง หรือ RT-PCR  

ไม่เกิน 72 ชัว่โมง ก่อนการเขา้ร่วมประชุม 
➢ ผูเ้ข้าร่วมประชุมจะต้องท าการลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่นไทยชนะ และปฏิบัติตามกระบวนการและขั้นตอนการคัดกรองโรค 

รวมถึงการให้ขอ้มูลในแบบคดักรองโดยไม่ปิดบงัขอ้เท็จจริง 
➢ จดัเตรียมและสวมหน้ากากอนามยัตลอดเวลาที่อยู่ในสถานที่ประชุม 
➢ บริษทัฯ ของดบริการ อาหาร เคร่ืองด่ืม และของว่างใดๆ ทุกชนิด ในระหว่างการประชุม เพื่อป้องกนัความเส่ียงจากการติดต่อสัมผสั

ระหว่างกนั และไม่อนุญาตให้รับประทานอาหารและน ้าด่ืมในบริเวณจดัการประชุมโดยเด็ดขาด 

ทั้งน้ี หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงต่อไป หรือมีขอ้ก าหนดจากหน่วยงานราชการเพิ่มเติมเกี่ยวกบัการจดัประชุมผูถ้ือหุ้น บริษทัฯ จะแจง้ให้

ท่านทราบทางเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ (www.gpscgroup.com) 

 

การประชุมสามัญผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2565 บริษทัฯ ได้จัดประชุมในรูปแบบ Sustainable Event ซ่ึงได้น าหลกัการจัดประชุมอย่างย ัง่ยืน ตามแนวทาง
โครงการ “Care the Bear: Change the Climate Change by Eco Event” ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย "แนวทางปฏิบัติเบ้ืองต้นส าหรับการ 
จัดงานอย่างย ัง่ยืน” ของส านักงานส่งเสริมการจดัการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. (TCEB) และ "แนวทางการจดัประชุม 
สีเขียว (Green Meeting)" ขององค์กรธุรกิจเพื่อการพฒันาอย่างย ัง่ยืน และสถาบันส่ิงแวดล้อมไทย มาประยุกต์ใช้ในการเข้าร่วมประชุมในครั้ งน้ีเพื่อ 
ลดผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ผูถ้ือหุ้น ร่วมกนัด าเนินการ ดงัน้ี 

• แต่งกายดว้ยเคร่ืองแต่งกายที่เหมาะสม เน่ืองจากห้องประชุมมีการควบคุมอุณหภูมิไม่ต ่ากว่า 25 องศาเซลเซียส  
• คดัแยกขยะและท้ิงขยะลงถงัในแต่ละประเภทท่ีก าหนด 

http://www.gpscgroup.com/


ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PRIVACY NOTICE) 
ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ ากัด (มหาชน) 

วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 (“การประชุม AGM”)  
 
บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ให้ความส าคญักบัข้อมูลส่วนบุคคลของผูถื้อหุ้น และ/หรือ ผูร้ับมอบฉันทะ (“ท่าน”) และเพ่ือให้เป็นไปตาม
พระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษทัฯ จึงขอแจง้ขอ้มูลให้ท่านทราบดงัต่อไปน้ี 
ข้อมูลของผู้ควบคุมข้อมลู : บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากดั (มหาชน) รายละเอียดส าหรับการติดต่อเป็นไปตามที่ปรากฏในเอกสารเชิญประชุม AGM ของบริษทัฯ  

1. ข้อมูลส่วนบุคคล: บริษทัฯ จ าเป็นตอ้งจดัเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน เพ่ือประโยชน์ในการจดัการประชุม AGM และการเขา้ร่วมการประชุม AGM ดงัต่อไปน้ี 
1.1. ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป ไดแ้ก่ ชื่อ นามสกุล อายุ ที่อยู่ หมายเลขโทรศพัท์ หมายเลขโทรสาร ภาพถ่าย เลขบตัรประจ าตวัประชาชน อาชีพ เลขทะเบียนผูถื้อ
หลกัทรัพย ์ขอ้มูลเก่ียวกบัการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น อีเมล (Email) หมายเลขไอพี (IP Address) (กรณีการรับชมการประชุมทางออนไลน์) 
1.2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว ไดแ้ก่ อุณหภูมิร่างกาย ประวติัการเดินทางที่เก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลสุขภาพ ผลการตรวจคดักรองโควิด และอาการของโรค  
นอกจากน้ี บริษทัฯ จะด าเนินการบนัทึกภาพถ่ายและภาพเคล่ือนไหวของการประชุม AGM ดว้ย 
ในกรณีที่มีการมอบอ านาจ บริษทัฯ จ าเป็นตอ้งขอส าเนาบตัรประชาชนของผูถื้อหุ้น ซ่ึงอาจมีข้อมูลศาสนาอนัเป็นขอ้มูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวปรากฎอยู่ใน
บตัรประชาชน และบริษทัฯ ไม่มีความประสงค์จะเก็บขอ้มูลดงักล่าว โดยท่านเจา้ของขอ้มูลสามารถปิดทึบขอ้มูลส่วนน้ันได้ 

2. วัตถุประสงค์ ฐานในการประมวลผล และการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล: บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์และฐานการ
ประมวลผล ดงัต่อไปน้ี 
2.1. ฐานการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย 

- บริษทัฯ เก็บและใช้ขอ้มูลของท่านตามขอ้ 1.1.และ ขอ้ 1.2. เพ่ือเรียกประชุมและด าเนินการประชุม AGM ซ่ึงรวมถึงการยืนยนัตัวตนของท่าน การส่ง 
เอกสารต่างๆ ที่เก่ียวขอ้ง และเพ่ือด าเนินการใดๆ เพ่ือให้เป็นไปตามมติที่ประชุมในประชุม AGM และตามกฎหมาย รวมถึงการอื่นใดเพ่ือให้เป็นไป
ตามกฎหมายและเพ่ือให้เป็นไปตามค าส่ังของหน่วยงานภาครัฐที่มีอ านาจ โดยเป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย ์และกฎหมายอื่นใด  

2.2. ฐานประโยชน์โดยชอบธรรมด้วยกฎหมาย 
- บริษทัฯ เก็บและใช้ขอ้มูลของท่านตามขอ้ 1.1. เพ่ือใช้ในการจดัท าบนัทึกรายงานการประชุม AGM และเป็นหลกัฐานในการเขา้ร่วมประชุมของท่าน 

รวมถึงเพ่ือการใดๆ ตามจ าเป็นที่เก่ียวข้อง อันเป็นประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ และบุคคลอื่น โดยไม่เกินขอบเขตที่ท่านสามารถ
คาดหมายได ้อย่างสมเหตุสมผล 

- บริษัทฯ เก็บและใช้ข้อมูลส่วนของท่านตามข้อ 1.2. เพ่ือใช้ส าหรับคัดกรองผูมี้ความเส่ียงติดโรค COVID - 19 เพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงค์เก่ียวกับ
ประโยชน์ดา้นการสาธารณสุข เพ่ือการป้องกนัโรคติดต่ออนัตราย และเป็นไปตามมาตรการและแนวทางปฏิบติัในการประชุม AGM 

- บริษัทฯ บันทึกภาพถ่ายและภาพเคล่ือนไหวของการประชุม AGM เพ่ือใช้ในการรายงานและการประชาสัมพันธ์การประชุม AGM ทางส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ และส่ือส่ิงพิมพ์ ภาพถ่ายและภาพเคล่ือนไหวของการประชุม AGM อาจปรากฏภาพของท่านที่เข้าร่วมประชุม แต่ไม่มีการระบุ
รายละเอียดตวับุคคลที่เขา้มาร่วมงาน 

3. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล: บริษทัฯ ไดร้บัขอ้มูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง จากผูร้ับมอบฉันทะทีท่่านผูถื้อหุ้นแต่งตั้ง และจากบริษทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรัพย ์
(ประเทศไทย) จ ากดั  

4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลอื่นหรือหน่วยงานอื่น: บริษทัฯ อาจมีความจ าเป็นในการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคล หรือหน่วยงาน
ราชการ ซ่ึงท างานร่วมกบับริษทัฯ เพ่ือด าเนินตามวตัถุประสงค์ที่ไดแ้จง้ในค าประกาศฉบบัน้ีเท่าที่จ าเป็น เช่น ผูใ้ห้บริการระบบเทคโนโลย ีหน่วยงานก ากบัดูแล 
หน่วยงานภาครัฐหรือตามค าส่ังเจา้หน้าที่ผูท้ี่มีอ  านาจ 

5. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล: บริษทัฯ จะเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไวต้ลอดระยะเวลาที่จ าเป็นตอ้งใช้ขอ้มูล เพ่ือให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น 
ทั้งน้ี บริษทัฯ คาดหมายว่า จะเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลตามขอ้ 1.1. เป็นเวลา 10 ปี และ ขอ้ 1.2 เป็นเวลา 6 เดือน นับตั้งแต่วนัที่บริษทัฯ ไดร้ับขอ้มูลของท่าน เพ่ือให้
เป็นไปตามวตัถุประสงค์ขา้งตน้ เม่ือพน้ระยะเวลาดงักล่าว บริษทัฯ จะท าลายขอ้มูลส่วนบุคคล หรือท าให้ขอ้มูลส่วนบุคคลไม่สามารถระบุตวับุคคลได ้  

6. สิทธิของเจ้าของข้อมูล: เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการขอเขา้ถึงและขอรับส าเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สิทธิในการคดัคา้นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ 
เปิดเผยขอ้มูล สิทธิในการขอแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลให้ถูกตอ้ง สิทธิที่จะขอให้ลบขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านภายใตร้ะยะเวลาจัดเก็บ สิทธิในการขอให้ระงบัการใช้
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สิทธิในการขอโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยงับุคคลอื่น และสิทธิในการร้องเรียนในกรณีที่มีการเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วน
บุคคลโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย และสิทธิอื่นๆ ตามที่กฎหมายก าหนด  
หากท่านตอ้งการด าเนินการตามสิทธิของท่าน โปรดติดต่อบริษทัฯ และบริษทัฯ จะพิจารณาค าขอของท่านและจะติดต่อท่านโดยเร็ว หากบริษทัฯ ไม่ปฏิบติัตาม 
กฎหมายเก่ียวกบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ท่านสามารถยื่นเร่ืองร้องเรียนต่อส านักงานคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลได้ 
 



  สารบัญ 

                                                                                                                                                                          หน้า 

มาตรการและแนวปฏิบติัในการประชุมสามญัผูถ้อืหุ้นภายใตส้ถานการณก์ารแพร่ระบาดของ          
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) 

   1-4 

หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถ้อืหุ้น ประจ าปี 2565    5-15 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4 ขอ้มูลผูท่ี้ไดร้ับการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัฯ  

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 6) 
 16-27 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5 การสรรหากรรมการ และนิยามกรรมการอิสระของบริษทัฯ  
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 6) 

 28-30 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6 วิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะ 31-34 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 7 รายช่ือและขอ้มูลของกรรมการอิสระท่ีเป็นตวัแทนในการรับมอบฉันทะ 35-36 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 8 ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ในส่วนท่ีเกี่ยวกบัการประชุมผูถ้ือหุ้น                          

และการออกเสียงลงคะแนน 
37-40 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 9 แผนท่ีแสดงสถานท่ีประชุม       41 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 10 แบบฟอร์มขอรับแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี/รายงานประจ าปี  

(แบบ 56-1 One Report) และรายงานความย ัง่ยืนแบบบูรณาการ แบบรูปเล่ม 
      42 

หมายเหตุ บริษทัฯ ไดจ้ดัส่งส่ิงท่ีส่งมาดว้ยแยกจากหนงัสือเชิญประชุมฉบบัน้ี ดงัน้ี 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี/รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report 
ซ่ึงแสดง งบการเงิน ประจ าปี 2564) โดยการดาวน์โหลดผ่านควิอาร์โคด้  
(QR Code) ซ่ึงแสดงไวด้า้นล่าง 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 แบบแจง้การประชุม ใชส้ าหรับการลงทะเบียน (ขอให้น ามาในวนัประชุม) 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 หนงัสือมอบฉันทะ แบบ ข. (จดัส่งให้ผูถ้ือหุ้นทุกรายทางไปรษณีย)์ 

ผูถ้ือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทัว่ไปซ่ึงเป็นแบบง่ายไม่ซับซ้อน) และ 
แบบ ค. (แบบท่ีใชเ้ฉพาะกรณีผูถ้ือหุ้นเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดียนในประเทศไทย
เป็นผูร้ับฝากและดูแลหุ้น) ไดท่ี้ www.gpscgroup.com  

 
ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลด แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี/รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 

และเอกสารประกอบการประชุมอื่นๆ ผ่านคิวอาร์โค้ดน้ี 
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มาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด  

ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) 

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) มีความห่วงใยในสุขภาพและความปลอดภยัของผูถ้ือหุ้น พนกังานผูป้ฏิบติั
หน้าท่ี ผูท่ี้มีส่วนเกี่ยวขอ้งทุกท่าน รวมถึงไดต้ระหนกัและให้ความส าคญักบัการด าเนินการเฝา้ระวงัและป้องกนัการ
แพร่ระบาดอย่างเคร่งครดั บริษทัฯ จึงขอแจง้ให้ทราบถึงมาตรการและแนวทางปฏบิติัส าหรับผูถ้ือหุ้นในการเขา้ร่วม
การประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2565 ดงัน้ี 

1. บริษทัฯ ไดค้ านึงถึงการเสริมสร้างการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีในด้านสิทธิและการปฏิบติัต่อผูถ้ือหุ้นอย่าง
เท่าเทียม บริษทัฯ จะเผยแพร่หนงัสือเชิญประชมุสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2565 พร้อมเอกสารท่ีเกี่ยวขอ้งลว่งหน้าทาง
เว็บไซต์ของบริษทัฯ www.gpscgroup.com ในหมวดนักลงทุนสัมพนัธ์ และบริษทัฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุม
สามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2565 พร้อมเอกสารท่ีเกี่ยวขอ้งล่วงหน้า ให้ผูถ้ือหุ้นทางไปรษณียต์ามก าหนดต่อไป 

2. บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความเส่ียงดังต่อไปนี้ งดการเข้าร่วมประชุม
ด้วยตนเอง และขอความร่วมมือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง เพื่อ
ลดความเส่ียงต่อการติดเช้ือและการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด 19  

- ผูท่ี้มีประวติัความเส่ียงใกล้ชิดผูป่้วยหรือเดินทางไปยงัสถานท่ีเส่ียงท่ีมีการแพร่ระบาด หรือมีการ
พบปะสังสรรคก์บับุคคลอื่นจ านวนมาก ในช่วง 14 วนัก่อนการเขา้ร่วมประชุม  

- ผูท่ี้มีอาการป่วย เช่น ไอ ไขสู้ง มีน ้ามูก เจ็บคอ หายใจหอบเหน่ือย มีอาการคลา้ยไขห้วดั ในช่วง 14 
วนัก่อนการเขา้ร่วมประชุม 

- ผูสู้งอายุ หรือ ผูท่ี้มีโรคประจ าตวั เช่น  โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคปอด โรคมะเร็ง 
โรคเกี่ยวกบัทางเดินหายใจ เป็นตน้ 

- ผูท่ี้ยงัไม่ไดร้ับการฉีดวคัซีนป้องกนัเช้ือไวรัสโควิด 19 ครบ 2 เข็ม  

3. ผูถ้ือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในหนงัสือ
มอบฉันทะท่ีบริษทัฯ ไดจ้ดัส่งให้กบัท่านผูถ้ือหุ้น หรือทางเวบ็ไซตบ์ริษทัฯ (แนะน าให้ท่านออกเสียงในวาระต่างๆ
ล่วงหน้า) โดยส่งหนังสือมอบฉันทะและหลกัฐาน ใส่ซองไปรษณีย์ตอบรับ ซ่ึงบริษทัฯ ได้จัดส่งให้โดยไม่ตอ้งติด
แสตมป์ อย่างไรก็ตาม ผูถ้ือหุ้นควรศึกษารายละเอียดของวาระการประชุมก่อนตดัสินใจมอบฉันทะ  

4. ขอแจ้งช่องทางการส่งค าถามล่วงหน้า โดยผูถ้ือหุ้นสามารถส่งค าถามเป็นลายลกัษณอ์กัษรท่ีเกี่ยวขอ้งกบั
วาระการประชุมไดเ้ป็นการล่วงหน้าซ่ึงบริษทัฯ จะบนัทึกค าถามและค าตอบไวใ้นรายงานการประชมุอยา่งครบถว้น 
โดยสามารถเลือกช่องทางการส่งค าถามล่วงหน้า ดงัน้ี  

- ส่งมาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ โดยใส่ซองไปรษณียต์อบรับ (ไม่ต้องติดแสตมป์) ซ่ึงไดส่้งไป
พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมฯ ให้ท่านผูถ้ือหุ้นทางไปรษณีย  ์
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- จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ท่ี company-secretary@gpscgroup.com 
- โทรสาร หมายเลข 0-2140-4601 

5. บริษทัฯ จะจดัให้มีมาตรการการเตรียมสถานที่จดังานประชุม และอุปกรณ์ป้องกนัโรคต่างๆ ดงัน้ี 

5.1 จัดให้มีการท าความสะอาดสถานท่ีจัดงาน เช่น ฉีดพ่นฆ่าเช้ือ การอบโอโซนภายในห้องประชุม
ทุกห้อง รวมถึงติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันต่างๆ ในสถานท่ีจัดประชุมล่วงหน้าก่อนวนัประชุม ตามมาตรการค าสั่งของ
ทางราชการอย่างเคร่งครัด 

5.2 จัดให้มีการท าความสะอาดของอุปกรณ์ และบริเวณท่ีมีผู ้สัมผ ัสร่วมกันจ านวนมาก เช่น  
ราวบนัได ลูกบิด ประตูห้องน ้า ดว้ยน ้ายาท าความสะอาดอย่างสม ่าเสมอทุกๆ 1 ชัว่โมง ระหว่างการประชุม 

5.3 ก าหนดให้มีทางเข้า-ออกเพียงหน่ึงทาง เพ่ือควบคุมการเข้า-ออก ให้มีการคัดกรองผูเ้ขา้ร่วม
ประชุมทุกคน โดยมีการก าหนดจุดคดักรอง จุดลงทะเบียน จุดตรวจเอกสาร อย่างเหมาะสม  

5.4 การจดัสถานที่ทุกจุดจะมีการเวน้ระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) อย่างน้อย 1.5 เมตร ใน
บริเวณจุดต่างๆ เช่น การต่อแถวเพ่ือเขา้รับการตรวจคดักรอง การกรอกเอกสาร เป็นตน้  

5.5 การจดัท่ีนัง่ในห้องประชุมจะจดัให้มีระยะห่างระหว่างท่ีนัง่อย่างน้อย 1.5 เมตร และจ ากดัจ านวน
ผูเ้ขา้ร่วมไม่เกินตามท่ีมาตรการภาครัฐก าหนด  

5.6 ก าหนดให้มีการท าความสะอาดท่ีนัง่ทุกครั้ งท่ีผูถ้ือหุ้นไดลุ้กออกจากท่ีนัง่ 

5.7 ก าหนดให้มีการท าความสะอาด เปลี่ยนท่ีครอบไมโครโฟน ภายหลงัการสอบถามทุกครั้ ง 

5.8 เปิดให้มีการลงทะเบียนและคดักรองก่อนเขา้ร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชัว่โมงเพ่ือลดการแออดัท่ี
อาจจะเกิดข้ึนในระหว่างการลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม 

5.9 วางแผนการประชุมให้กระชับ โดยใช้เวลาในการประชุมให้น้อยท่ีสุด ก ากับการประชุมให้
เป็นไปตามระเบียบวาระท่ีก าหนด  

6. กรณีผู้ เข้าร่วมประชุมที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง  บริษัทฯ ขอให้ปฏิบัติตาม
มาตรการและแนวทางปฏิบติัในการประชมุสามญัผูถ้อืหุ้นของบริษทัฯ อย่างเคร่งครัด เพ่ือป้องกนัและลดความเส่ียง
ของการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด 19 ดงัน้ี 

6.1 ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงเอกสาร ดงัต่อไปน้ีก่อนการเขา้ร่วมประชุม 

- เอกสารใบรับรองการได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม ทางหน้าจอโทรศพัทห์รือรูปแบบเอกสาร 
- ผลการตรวจคัดกรองโควิดด้วย ATK โดยผลตรวจตอ้งไม่เกิน 24 ชัว่โมง หรือ ผลการตรวจ

คัดกรองโควิดด้วย RT-PCR โดยผลตรวจตอ้งไม่เกิน 72 ชัว่โมง โดยแสดงผลการตรวจผ่าน
ระบบหมอพร้อมหรือภาพถ่ายผลการตรวจคู่กบับตัรประชาชนพร้อมระบุวนัท่ีท าการตรวจ  

6.2 ผู ้เข้าร่วมประชุมจะต้องท าการลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่นไทยชนะ และตอบแบบคดักรอง
ตนเองก่อนเขา้ในบริเวณสถานท่ีจัดประชุม ทั้งน้ี ผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะต้องให้ขอ้มูลในแบบคดักรองโดยไม่ปิดบงั
ขอ้เท็จจริง ไม่ปกปิดขอ้มูลด้านสุขภาพหรือประวติัการเดินทางของท่านต่อบริษทัฯ หากผูเ้ขา้ร่วมประชุมรวมทั้ง
บุคคลใกล้ชิดมีการเดินทาง หรือผ่านในพ้ืนท่ีหรือสถานท่ีเส่ียงต่อการติดเช้ือไวรัสโควิด 19 ตามประกาศของ
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กระทรวงสาธารณสุข หรือมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข ้ไอ จาม มีน ้ ามูก หรือไม่ปฏิบติัตามค าแนะน าของเจ้าหน้าท่ี
ทางการแพทย ์บริษทัฯ จะไม่อนุญาตให้เขา้ร่วมประชุมและเขา้บริเวณพ้ืนท่ีการจัดประชุม แต่สามารถมอบฉันทะ
ให้กรรมการอิสระได้ ในกรณีท่ีท่านปกปิดข้อมูลความเส่ียงของท่าน ท่านอาจเข้าข่ายกระท าความผิดตาม
พระราชบญัญติัโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 

6.3 ผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งตรวจวดัอุณหภูมิร่างกายผ่านเคร่ืองและกล้องตรวจวดั โดยบริษทัฯ ก าหนด
จุดเพ่ือคดักรองผูเ้ขา้ร่วมประชุมก่อนเขา้สู่บริเวณพ้ืนท่ีการจัดประชุม โดยหากผูเ้ขา้ร่วมประชุมมีอุณหภูมิร่างกาย
ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสข้ึนไป บริษทัฯ จะไม่อนุญาตให้เขา้ร่วมประชุม และผู้เข้าร่วมประชุมที่ผ่านการคัดกรอง
จะติดสติกเกอร์ และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม ท าความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจลที่
จัดเตรียมไว้ตามจุดต่างๆ  

6.4 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้เข้าบริเวณพื้นที่ประชุม ส าหรับผู้ เข้าร่วมประชุมที่ไม่ผ่านการคัด
กรองตามข้อ 6.1-6.3 

6.5 ผูเ้ขา้ร่วมการประชุมจะถูกเชิญให้นั่งโดยมีระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ท่ีเหมาะสม 
โดยเวน้ระยะห่างระหว่างเก้าอี้  1.5 เมตร โดยจ านวนท่ีนั่ง และจ านวนผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะถูกก าหนดตามมาตรการ
ป้องกันโรคตามท่ีทางราชการก าหนดเพ่ือป้องกนัการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด 19 และบริษทัฯ จะก าหนด
หมายเลขท่ีนั่งให้กับผูถ้ือหุ้นตามล าดับการลงทะเบียน จึงใคร่ขอความร่วมมือผูเ้ขา้ร่วมประชุมนั่งตามหมายเลข
ดังกล่าวเพ่ือประโยชน์ในการติดตามกรณีเกิดเหตุการณ์ใดๆ ข้ึน และเม่ือท่ีนั่งท่ีจัดให้เต็มแล้ว ท่านผูถ้ือหุ้นจะไม่
สามารถเขา้พ้ืนท่ีการประชุมเพ่ิมเติมได้ จึงขอความร่วมมือผูถ้ือหุ้นท่ีมาประชุมด้วยตนเองในการมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุม (โปรดพิจารณาเอกสารประกอบการมอบฉันทะใน  
ส่ิงที่ส่งมาด้วย 6) 

6.6 บริษทัฯ ขอความร่วมมือ ให้ส่งค าถามล่วงหน้า เพื่อหลีกเล่ียงการใช้ไมโครโฟนร่วมกัน กรณีตอ้ง
ใชไ้มโครโฟน บริษทัฯ จดัให้มีการท าความสะอาด เปลี่ยนท่ีครอบไมโครโฟน ภายหลงัการสอบถามทุกครั้ ง 

6.7 ผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งยอมรับความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดจากการเดินทางเขา้มาร่วมประชุมรวมทั้งดูแล
สุขภาพและอนามยัของตวัท่านเองซ่ึงอาจไดร้ับผลกระทบ ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ท่ีบริษทัฯ ไม่ประสงคจ์ะให้เกิดข้ึน 

7. บริษทัฯ ของดบริการ อาหาร เคร่ืองดื่ม และของว่างใดๆ ทุกชนิด ในระหว่างการประชุม  เพ่ือป้องกนั
ความเส่ียงจากการติดต่อสัมผสัระหว่างกนั และไม่อนุญาตให้รับประทานอาหารและน ้าดื่มในบริเวณจัดการประชุม
โดยเด็ดขาด 

8. บริษัทฯ งดแจกแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี/รายงานประจ าปี (แบบ 56-1 One Report) และ
รายงานความย่ังยืนแบบบูรณาการ ในแบบรูปเล่มในวันประชุม เพ่ือลดการสัมผสัส่ิงของร่วมกบัผูอ้ื่น และเพ่ือความ
ปลอดภัย สุขอนามัยของผู ้เข้าร่วมงานทุกท่าน รวมถึงลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม หากท่านผู ้ถือหุ้นมีความ 
ประสงค์จะขอรับรายงานดังกล่าวในแบบรูปเล่ม โปรดกรอกแบบฟอร์มขอรับแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี/
รายงานประจ าปี (แบบ 56-1 One Report) และรายงานความย ัง่ยืนแบบบูรณาการแบบรูปเล่ม (ส่ิงที่ส่งมาด้วย 10) 
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และใส่ซองธุรกิจตอบรับท่ีได้แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม และส่งกลบัมายงับริษทัฯ เพ่ือจัดส่งให้ท่านตาม
ประสงคต่์อไป 

9. หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง หรือมีขอ้ก าหนดจากภาครัฐที่เกี่ยวขอ้งอนัส่งผลกระทบต่อการจดั
ประชุมผูถ้ือหุ้น บริษทัฯ อาจปรับเปลี่ยนการด าเนินการใดๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์หรือมาตรการของ
ภาครัฐท่ีอาจก าหนดเพ่ิมเติม โดยบริษทัฯ จะแจง้ให้ท่านทราบทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ (www.gpscgroup.com) 

ทั้งน้ี การด าเนินการตามมาตรการและแนวปฏิบติัขา้งตน้ อาจส่งผลให้เกิดความล่าชา้ในการคดักรองและ
การลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม บริษทัฯ ขออภยัในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสน้ี  
 

 

  ขอแสดงความนบัถือ 

        บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากดั (มหาชน) 

http://www.gpscgroup.com/
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ท่ี GPSC 23300075/069/65 
     วนัท่ี 2 มีนาคม 2565 
 
เร่ือง   ขอเชิญประชุมสามญัผูถ้อืหุ้น ประจ าปี 2565 

เรียน   ท่านผูถ้อืหุ้น บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากดั (มหาชน) 

1. แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี/รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report ซ่ึงแสดง 
งบการเงิน ประจ าปี 2564) โดยการดาวน์โหลดผ่านคิวอาร์โคด้ (QR Code) ซ่ึงแสดงไวใ้นหน้า
สารบญั 

2. แบบแจง้การประชุม ใชส้ าหรับการลงทะเบียน (ขอให้น ามาในวนัประชุม) 
3. หนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. (ขอแนะน าให้ใชแ้บบ ข.) 
4. ขอ้มูลผูท่ี้ไดร้ับการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัฯ                                       

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 6) 
5. การสรรหากรรมการ และนิยามกรรมการอิสระของบริษทัฯ                                          

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 6) 
6. วิธีการลงทะเบียนและการมอบฉนัทะ 
7. รายช่ือและขอ้มูลของกรรมการอิสระท่ีเป็นตวัแทนในการรับมอบฉันทะ 
8. ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ในส่วนท่ีเกี่ยวกบัการประชุมผูถ้ือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน 
9. แผนท่ีแสดงสถานท่ีประชุม 
10. แบบฟอร์มขอรับแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี/รายงานประจ าปี (แบบ 56-1 One Report) และ

รายงานความย ัง่ยืนแบบบูรณาการ แบบรูปเล่ม 

 คณะกรรมการบริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ในการประชุมครั้ งท่ี 2/2565 
วันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติอนุมัติเ รียกประชุมสามัญผู ้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 ในวันท่ี 1 เมษายน 2565  
เวลา  14.00 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย ์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว เลขที่ 1693  
ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 และก าหนดให้วนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2565 เป็นวนัก าหนด
รายช่ือผูถ้ือหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น (Record Date) 

 ส าหรับการก าหนดระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2565 บริษทัฯ ไดป้ระกาศบนเวบ็ไซตข์อง
บริษทัฯ เพ่ือเรียนเชิญให้ผูถ้ือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 
2564 โดยเม่ือครบก าหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผูถ้ือหุ้นเสนอระเบียบวาระมายงับริษทัฯ แต่อย่างใด บริษทัฯ  จึงขอ
แจง้ระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2565 ตามมติของคณะกรรมการบริษทัฯ ดงัน้ี 

 

 

 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 
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ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2564 และอนุมัติงบการเงิน
ประจ าปีส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

วัตถุประสงค์และเหตุผล :  

 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) (“พ.ร.บ. 
บริษทัมหาชน”) มาตรา 112 และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 42 ก าหนดให้บริษทัฯ จดัท ารายงานผลการด าเนินงาน และ
จัดท างบดุล และบญัชีก าไรขาดทุน ณ วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีท่ีผ่านมา เพ่ือน าเสนอต่อที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นเพ่ือ
พิจารณาอนุมติั  

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ :  

   เห็นสมควรให้เสนอท่ีประชุมสามัญผูถ้ือหุ้นรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯ                
ในปี 2564 และอนุมัติงบการเงินประจ าปีส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ท่ีผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ                        
ได้ตรวจสอบและรับรอง และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 1    
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี/รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report ซ่ึงแสดงงบการเงิน ประจ าปี 2564)         
โดยสรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 

ผลการด าเนินงานรวม 
รายการ ประจ าปี 2563  ประจ าปี 2564 

(ปีที่เสนอ) 
รายไดจ้ากการด าเนินงาน (ลา้นบาท) 69,578 74,874 
EBITDA (ลา้นบาท) 19,559 17,724 
ก าไรสุทธิส่วนของบริษทัใหญ่ (ลา้นบาท) 7,508 7,319 
ก าไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 2.66 2.60 

ฐานะการเงินรวม 
รายการ ณ 31 ธันวาคม 2563 ณ 31 ธันวาคม 2564 

(ปีที่เสนอ) 
สินทรัพยร์วม (ลา้นบาท) 256,656 270,379 
หน้ีสินรวม (ลา้นบาท) 144,789 152,632 
ส่วนของผูถ้ือหุ้น (ลา้นบาท) 111,867 117,748 

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ :   

มติในระเบียบวาระน้ีจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผู ้ถือหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินก าไร การจ่ายเงินปันผล และจัดสรรทุนส ารอง  ประจ าปี 2564 

วัตถุประสงค์และเหตุผล :  

ตาม พ.ร.บ. บริษทัมหาชน มาตรา 115 และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 47 ก าหนดให้ท่ีประชุม
สามญัผูถ้ือหุ้นพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจ าปี และคณะกรรมการบริษทัฯ อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่                          
ผูถ้ือหุ้นได้เป็นครั้ งคราว เม่ือเห็นว่าบริษทัฯ มีก าไรสมควรพอจะท าเช่นนั้น และเม่ือไดจ่้ายเงินปันผลแล้วให้รายงาน                  
ให้ท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป นอกจากน้ี มาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษทัมหาชน และขอ้บงัคบั
ของบริษทัฯ ขอ้ 48 ก าหนดให้บริษทัฯ ต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ  5 
ของก าไรสุทธิประจ าปีหักดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 
ของทุนจดทะเบียน 

 บริษทัฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลขั้นต ่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของก าไรสุทธิตามงบการเงิน
ของบริษัทฯ หลังหักภาษี ทุนส ารองตามท่ีกฎหมายก าหนด และภาระผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ ทั้ งน้ี  
การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะข้ึนอยู่กับแผนการลงทุน ความจ าเป็นของการใช้เงินลงทุน และความเหมาะสมอื่นๆ 
ในอนาคต โดยเม่ือคณะกรรมการบริษทัฯ มีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจ าปีแลว้ จะต้องน าเสนอเพ่ือขออนุมติั  
ต่อที่ประชุมผูถ้ือหุ้นต่อไป 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ :  

     จากผลการด าเนินงานของบริษทัฯ และบริษทัย่อยประจ าปี 2564 บริษทัฯ มีก าไรสุทธิจ านวน 
7,318,579,227  บาท คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาถึงปัจจยัต่างๆ อาทิ ผลการด าเนินงาน ประมาณการกระแสเงินสด         
และนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ แลว้ จึงเห็นสมควรให้เสนอท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นพิจารณาดงัต่อไปน้ี 

1. อนุมติัการจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย ประจ าปี 2564 จ านวน 
245,126,976 บาท 

2. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส าหรับผลการด าเนินงานคร่ึงแรกของปี 2564 
(1 ม.ค. 2564 - 30 มิ.ย. 2564) ในอตัราหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นเงิน 1,409,864,683.50 บาท ซ่ึงเป็นไปตามมติท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 25 สิงหาคม 2564 และบริษทัฯ ไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวแลว้ เม่ือวนัท่ี 22 กนัยายน 2564 

3. อนุมติัการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการของบริษทัฯ และบริษทัย่อย ประจ าปี 2564 
ในอตัราหุ้นละ 1.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 4,229,594,050 .50 บาท คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 58 ของก าไร
สุทธิตามงบการเงินรวม ทั้งน้ี เม่ือหักเงินปันผลระหว่างกาล ส าหรับผลประกอบการคร่ึงแรกของปี 2564 ในอตัราหุ้นละ 
0.50 บาท รวมเป็นเงิน 1,409,864,683.50 บาท จะยงัคงเหลือส่วนเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานคร่ึงหลงัของปี 
2564 (1 ก.ค. 2564 -  31 ธ.ค. 2564) ท่ีจะจ่ายในอตัราหุ้นละ 1.00  บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 2,819,729,367.00 บาท ทั้งน้ี
ขอ้เสนอการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ โดย 

- เงินปันผลจ านวน 0.80 บาทต่อหุ้น จ่ายจากก าไรสะสมส่วนท่ีเสียภาษีในอัตรา 
ร้อยละ 20 ซ่ึงสามารถเครดิตภาษีคืนไดเ้ท่ากบัเงินปันผลคูณยี่สิบส่วนแปดสิบ 

- เงินปันผลจ านวน 0.20 บาทต่อหุ้น จ่ายจากก าไรสะสมส่วนท่ีเสียภาษีในอัตรา 
ร้อยละ 10 ซ่ึงสามารถเครดิตภาษีคืนไดเ้ท่ากบัเงินปันผลคูณสิบส่วนเกา้สิบ 
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ในการน้ี  บริษัทฯ ได้ก าหนดรายช่ือผู ้ถือ หุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล หรือ Record Date                                     
ในวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2565 และก าหนดจ่ายเงินปันผลท่ีอตัราหุ้นละ 1.00 บาท ในวนัท่ี 20 เมษายน 2565 และเสนอให้
มอบอ านาจให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ัดการใหญ่ มีอ านาจในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข วนัก าหนด
จ่ายเงินปันผลประจ าปี ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นท่ีมีผลกระทบต่อก าหนดวนัจ่ายเงินปันผลดังกล่าวขา้งต้น อาทิ รัฐบาลมี
การประกาศการเปลี่ยนแปลงวันหยุดราชการ อย่างไรก็ดี สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยงัมีความไม่แน่นอน 
เน่ืองจากตอ้งรอการอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2565 

      ตารางเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลภายใน 2 ปีท่ีผ่านมา 

รายการ 
ผลประกอบการ/เงินปันผล 

ปี 2563 ปี 2564 
(ปีที่เสนอ) 

ก าไรสุทธิส่วนของบริษทัใหญ่ (ลา้นบาท) 7,508 7,319 
ก าไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 2.66 2.60 
รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 1.50 1.50 

• เงินปันผลระหว่างกาล 
• จ านวนหุ้นสามญั 

(บาท/หุ้น) 
(หุ้น) 

0.50 
2,819,729,367 

0.50 
2,819,729,367 

• เงินปันผลประจ าปี 
• จ านวนหุ้นสามญั 

(บาท/หุ้น) 
(หุ้น) 

1.00 
2,819,729,367 

1.00 
2,819,729,367 

รวมเป็นเงินปันผลท่ีจ่ายทั้งส้ิน (บาท) 4,229,594,050.50 4,229,594,050.50 
อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสุทธิ (ร้อยละ) 56 58 

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ :   

มติในระเบียบวาระน้ีจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ือหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชีประจ าปี 2565 

วัตถุประสงค์และเหตุผล :  

ตาม พ.ร.บ. บริษทัมหาชน มาตรา 120 ก าหนดให้ท่ีประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นแต่งตั้งผูส้อบบญัชี
และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษทัทุกปี โดยในการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจะแต่งตั้งผูส้อบบญัชีคนเดิมอีกก็ได ้

 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาเลอืกผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจ าปี 2565 โดยพิจารณา
จากความเป็นอิสระ คุณสมบัติ ทักษะความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจพลังงาน รวมถึงพิจารณา
ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีให้เหมาะสมกบัหน้าท่ี ภาระ และความรับผิดชอบ โดยไดเ้สนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษทัฯ พิจารณาเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจาก บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส       
เอบีเอเอส จ ากดั (“PwC”) เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจ าปี 2565 และขอเสนอการก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี
ประจ าปี 2565 เป็นจ านวนเงิน 944,500 บาท (ไม่รวมค่าใชจ่้ายอื่นๆ) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  
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1) ผู้สอบบัญชี  
เห็นสมควรเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจาก PwC เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจ าปี 2565 

โดยรายช่ือผูส้อบบัญชีรับอนุญาตท่ีรับผิดชอบในการลงนามรับรองบัญชีของบริษทัฯ มีจ านวน 4 ราย ตามรายช่ือ
ต่อไปน้ี 

(1) นางสาวอมรรัตน์ เพ่ิมพูนวฒันาสุข  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4599 
  (จ านวนปีท่ีเป็นผูส้อบบญัชีให้บริษทัฯ : 3 ปี) 
  และ/หรือ 

(2) นางสาววรรณวิมล ปรีชาวฒัน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9548 
  (จ านวนปีท่ีเป็นผูส้อบบญัชีให้บริษทัฯ : ไม่มี) 
  และ/หรือ 

(3) นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6552 
  (จ านวนปีท่ีเป็นผูส้อบบญัชีให้บริษทัฯ : ไม่มี) 
  และ/หรือ 

(4) นางสาวรจนาถ ปัญญาธนานุศาสตร์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8435 
  (จ านวนปีท่ีเป็นผูส้อบบญัชีให้บริษทัฯ : ไม่มี) 
  

ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีจาก PwC ขา้งตน้ ไม่มีความสัมพนัธ์ และ/หรือ มีส่วนไดเ้สียกบั บริษทัฯ 
บริษทัย่อย ผูบ้ริหาร และผูถ้ือหุ้นรายใหญ่หรือผูท่ี้เกี่ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ ทั้งน้ี PwC ไดร้ับการเสนอช่ือเป็นผูส้อบบญัชีประจ า ปี 2565 ของบริษทัย่อย 
กิจการร่วมคา้ และบริษัทร่วม รวมทั้ งส้ิน 35 บริษัท จากทั้ งหมด 43 บริษัท และคณะกรรมการบริษทัฯ จะดูแลให้
สามารถจดัท างบการเงินไดท้นัตามก าหนดระยะเวลา 

2) ค่าตอบแทนการสอบบัญชี 
เห็นสมควรเสนอก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจ าปี 2565 เป็นจ านวนเงิน 944,500 

บาท ตามรายละเอียด ดงัน้ี 

ค่าตอบแทนการสอบบัญชี 
จ านวนเงิน (บาท) เพิ่ม (ลด) 

ประจ าปี 2564  ประจ าปี 2565 
(ปีที่เสนอ) 

บาท ร้อยละ 

ค่าสอบบญัชีส าหรับงบการเงินประจ าปี 
และรายไตรมาส 

944,500 944,500 - - 

ค่าใชจ่้ายอื่นๆ เชน่ ค่าเอกสาร ส่ิงพิมพ ์
ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อส่ือสาร      
เป็นตน้ 

เรียกเก็บไดต้ามจริง 
(ไม่เกนิรอ้ยละ 8 
ของค่าสอบบญัชี) 

เรียกเก็บไดต้ามจริง 
(ไม่เกนิรอ้ยละ 8 
ของค่าสอบบญัชี) 

- - 
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ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ :  

คณะกรรมการบริษทัฯ โดยการพิจารณากลัน่กรองจากขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควรให้เสนอท่ีประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส 
เอบีเอเอส จ ากัด (PwC) ดังมีรายช่ือตามท่ีเสนอ เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ในปี 2565 และก าหนดค่าตอบแทนการ
สอบบญัชี ประจ าปี 2565 เป็นจ านวนเงิน 944,500  บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเอกสาร ส่ิงพิมพ์ ค่าไปรษณียากร  
ค่าติดต่อส่ือสาร เป็นตน้ โดยเรียกเก็บไดต้ามจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 8 ของค่าสอบบญัชี ตามขอ้เสนอของคณะกรรมการ
ตรวจสอบขา้งตน้ 

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ :   

มติในระเบียบวาระน้ีจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผู ้ถือหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

 

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแผนการออกหุ้นกู้ 

วัตถุประสงค์และเหตุผล :  

 เพ่ือรองรับการจัดหาเงินกู้ตามแผนการลงทุน และ/หรือทดแทนเงินกู้เดิม และ/หรือใช้เป็น
เงินทุนหมุนเวียน ของบริษทัฯ และบริษทัในกลุ่ม ตลอดจนเพ่ือให้การจัดหาเงินมีความคล่องตวั ทนัต่อการแข่งขนัใน
อุตสาหกรรม และสามารถระดมเงินทุนได้ทนัทีท่ีตลาดเอื้ออ านวย ในช่วงสภาวะตลาดทุนและตลาดเงินท่ีค่อนขา้งมี
ความผนัผวน และสอดคล้องกับความต้องการใช้เงินของบริษทัฯ ในช่วงระยะเวลา 5 ปีขา้งหน้า (ปี 2565 - ปี 2569) 
บริษทัฯ จึงไดเ้ตรียมแผนการออกและเสนอขายหุ้นกูท้ั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ  ในวงเงินรวมท่ียงัไม่ไถ่ถอน 
ณ ขณะใดขณะหน่ึง รวมไม่เกิน 63,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในอัตราเทียบเท่า ภายในระยะเวลา 5 ปี  
(ปี 2565 - ปี 2569)   

 อน่ึง พ.ร.บ. บริษทัมหาชน มาตรา 145 และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 37 (2) (ช) ก าหนดว่าการ
ออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษทัฯ ต้องผ่านการอนุมติัจากท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี 
(3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ :  

 เห็นสมควรให้เสนอท่ีประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นพิจารณาอนุมติัแผนการออกหุ้นกู ้เพ่ือออกและเสนอ
ขายหุ้นกู้ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในวงเงินรวมท่ียงัไม่ไถ่ถอน ณ ขณะใดขณะหน่ึง รวมไม่เกิน 63,000 ล้านบาท 
หรือในสกุลเงินอื่นในอตัราเทียบเท่า ภายในระยะเวลา 5 ปี (ปี 2565 - ปี 2569) พร้อมทั้งเห็นชอบให้ผูถ้ือหุ้นมอบอ านาจให้
คณะกรรมการบริษทัฯ มีอ านาจในการด าเนินการท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู ้ตลอดจนลงนามในสัญญาการ
ออกหุ้นกู ้และ/หรือ เอกสารสัญญาอื่นๆ ตามความจ าเป็นและเหมาะสมต่อไป 
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คะแนนเสียงเพื่อลงมติ :   

 มติในวาระน้ีจะตอ้งไดร้ับการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผูถ้ือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2565 

วัตถุประสงค์และเหตุผล :  

ตาม พ.ร.บ. บริษทัมหาชน มาตรา 90 ก าหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตาม
ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และตามมติของท่ีประชุมผูถ้ือหุ้น ซ่ึงประกอบไปด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุ้นซ่ึงมาประชุม และตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 22 ก าหนดให้กรรมการบริษทัฯ                 
มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษทัฯ ในรูปของเงินรางวลั เบ้ียประชุม บ าเหน็จ โบนัสหรือผลประโยชน์                  
ตอบแทนในลกัษณะอื่นตามท่ีท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุ้นซ่ึงมาประชุม โดยอาจก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจ านวนแน่นอนหรือ                  
วางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะก าหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่า ท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นจะมีมติ
เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได ้นอกจากน้ี กรรมการบริษทัฯ มีสิทธิไดร้ับเบ้ียเลี้ยงและสวสัดิการต่างๆ ตามระเบียบของ
บริษทัฯ 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ได้พิจารณาการก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการบริษทัฯ และกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2565 โดยใช้หลกัเกณฑ์การค านึงถึงความเหมาะสม
ประการต่างๆ ได้แก่ ความส าเร็จและการเติบโตของบริษทัฯ อย่างต่อเน่ือง ทั้งก าลงัการผลิต สินทรัพย ์และก าไรสุทธิ 
แนวโน้มการเติบโตของบริษัทฯ ซ่ึงส่งผลให้ภาระหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย                                   
เพ่ิมมากข้ึน รวมถึงการเปรียบเทียบกบับริษทัอื่นท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกนัและมีขนาดใกลเ้คียงกนั และเห็นสมควร
เสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น พิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทน
ของกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2565 เป็นตน้ไป โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ  
1.1) ค่าตอบแทนรายเดือน (ค านวณตามระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง)    

 ปี 2564 (ปัจจุบนั) ปี 2565 (ขอ้เสนอ) 
(อตัราเดียวกบัปี 2564) 

ประธานกรรมการ
บริษทัฯ 

65,000 บาท/ เดือน 65,000 บาท/ เดือน 

กรรมการบริษทัฯ 45,000 บาท/ เดือน 45,000 บาท/ เดือน 
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1.2) เบ้ียประชุม (เฉพาะกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุม) 

 ปี 2564 (ปัจจุบนั) ปี 2565 (ขอ้เสนอ) 
(อตัราเดียวกบัปี 2564) 

ประธานกรรมการ
บริษทัฯ 

25,000 บาท/ ครั้ง 
ไม่เกินปีละ 15 ครั้ ง 

25,000 บาท/ ครั้ง 
ไม่เกินปีละ 15 ครั้ ง 

กรรมการบริษทัฯ 20,000 บาท/ ครั้ง 
ไม่เกินปีละ 15 ครั้ ง 

20,000 บาท/ ครั้ง 
ไม่เกินปีละ 15 ครั้ ง 

2) ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยในรูปแบบเบี้ยประชุม                                     

ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน กรรมการ
ก ากับดูแลกิจการท่ีดี กรรมการบริหารความเส่ียง และกรรมการชุดย่อยอื่นๆ (หากมี) 
(เฉพาะกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุม) 

 ปี 2564 (ปัจจุบนั) ปี 2565 (ขอ้เสนอ) 
(อตัราเดียวกบัปี 2564) 

ประธานกรรมการ
ชุดย่อย 

37,500 บาท/ครั้ ง 
ไม่เกินปีละ 15 ครั้ ง 

37,500 บาท/ครั้ ง 
ไม่เกินปีละ 15 ครั้ ง 

กรรมการชุดย่อย 30,000 บาท/ครั้ ง 
ไม่เกินปีละ 15 ครั้ ง 

30,000 บาท/ครั้ ง 
ไม่เกินปีละ 15 ครั้ ง 

3) เงินรางวัลพิเศษ (โบนัสประจ าปี) 

ปี 2564 (ปัจจุบนั) 
เสนอให้มีการจ่ายเงินรางวลัพิเศษ (โบนัสประจ าปี) ส าหรับผลการด าเนินงานปี 2563 ใน
อัตราร้อยละ 0.5 ของก าไรสุทธิของผลประกอบการปี 2563 โดยมีวงเงินไม่เกิน 40 ล้านบาท 
ให้แก่กรรมการบริษทัฯ ท่ีด ารงต าแหน่งในปี 2563 ซ่ึงรวมกรรมการท่ีครบวาระหรือออก
ระหว่างปี 2563 ด้วย โดยจัดสรรตามระยะเวลาท่ีด ารงต าแหน่งของกรรมการแต่ละท่าน 
และให้ประธานกรรมการไดร้ับค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการในอตัราร้อยละ 25 
ปี 2565 (ขอ้เสนอ) (อตัราเดียวกบัปี 2564) 
เสนอให้มีการจ่ายเงินรางวลัพิเศษ (โบนัสประจ าปี) ส าหรับผลการด าเนินงานปี 2564 ใน
อัตราร้อยละ 0.5 ของก าไรสุทธิของผลประกอบการปี 2564 โดยมีวงเงินไม่เกิน 40 ล้านบาท 
ให้แก่กรรมการบริษทัฯ ท่ีด ารงต าแหน่งในปี 2564 ซ่ึงรวมกรรมการท่ีครบวาระหรือออก
ระหว่างปี 2564 ด้วย โดยจัดสรรตามระยะเวลาท่ีด ารงต าแหน่งของกรรมการแต่ละท่าน 
และให้ประธานกรรมการไดร้ับค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการในอตัราร้อยละ 25 

4) ค่าตอบแทนอ่ืนๆ - ไม่มี - 
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ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ : 

เห็นสมควรให้เสนอท่ีประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นพิจารณาอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
ประจ าปี 2565 ซ่ึงเป็นอัตราเดียวกับค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 ตามรายละเอียดและข้อเสนอของ
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ :   

มติในระเบียบวาระน้ีจะต้องได้รับอนุมติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของ
จ านวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุ้นซ่ึงมาประชุม  

 
ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  

วัตถุประสงค์และเหตุผล :  

ตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชน มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 ก าหนดให้ในการ
ประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปีทุกครั้ ง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหน่ึงในสาม (1/3) เป็นอตัรา ถ้าจ านวน
กรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ท่ีสุดกับส่วนหน่ึงในสาม (1/3) โดยกรรมการ                  
ซ่ึงพน้จากต าแหน่งอาจไดร้ับเลือกให้กลบัเขา้มารับต าแหน่งอีกได ้ 

ในการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น บริษทัฯ มีกรรมการซ่ึงจะครบวาระการด ารงต าแหน่ง จ านวน 5 คน 
โดยมีรายช่ือดงัต่อไปน้ี 

1) พลตรี เชาวเลข  ชยนัตร์สุภาพ  กรรมการอิสระ 

2) นางเสาวนีย ์ กมลบุตร   กรรมการอิสระ 

3) นายนพดล  ป่ินสุภา   กรรมการ 

4) นายวุฒิกร  สติฐิต   กรรมการ 

5) นายคงกระพนั  อินทรแจง้   กรรมการ 

บริษทัฯ ไดป้ระกาศบนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ เพ่ือเรียนเชิญให้ผูถ้ือหุ้นเสนอรายช่ือและประวติั
บุคคลท่ีมีคุณสมบติัตามกฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้ง เพ่ือเขา้รับการคดัเลือกเป็นกรรมการบริษทัฯ ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2564 ถึง 
31 ธันวาคม 2564 แต่ปรากฏว่าไม่มีผูถ้ือหุ้นเสนอรายช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการมายงั 
บริษทัฯ แต่อย่างใด 

ทั้งน้ี คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ได้ด าเนินการสรรหา
ผู ้ทรงคุณวุฒิตามกระบวนการสรรหา ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวัง 
รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 5 โดยค านึงถึงคุณสมบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษทัฯ ข้อก าหนดท่ี
เกี่ยวขอ้ง รวมทั้งพิจารณาความรู้ ความสามารถ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ท่ีเหมาะสมกับธุรกิจของบริษทัฯ 
ตลอดจนความเหมาะสมดา้นความหลากหลายของคุณสมบติัของคณะกรรมการบริษทัฯ โดยรวม และเห็นสมควรเสนอ
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ให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น พิจารณาเลือกตั้งกรรมการของบริษทัฯ 
ดงัน้ี 

1) พลเอก สันติพงศ ์  ธรรมปิยะ   ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ 

     แทนพลตรี เชาวเลข ชยนัตร์สุภาพ 

2) นายเฉลิมพล  เพญ็สูตร   ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ 

     แทนนางเสาวนีย ์กมลบุตร 

3) นายนพดล  ป่ินสุภา   ด ารงต าแหน่งกรรมการ 

     ต่ออีกวาระหน่ึง 

4) นายวุฒิกร  สติฐิต   ด ารงต าแหน่งกรรมการ 

     ต่ออีกวาระหน่ึง 

5) นายคงกระพนั  อินทรแจง้   ด ารงต าแหน่งกรรมการ 

     ต่ออีกวาระหน่ึง 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ :  

คณะกรรมการบริษทัฯ ซ่ึงไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนได้เสียในกรณีน้ี ได้พิจารณากลัน่กรอง 
อย่างรอบคอบและระมดัระวงั เห็นสมควรให้เสนอท่ีประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการของบริษัทฯ                   
ตามขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  

ทั้งน้ี ขอ้มูลผูท่ี้ไดร้ับการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัฯ ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4 
โดยผูไ้ด้รับการเสนอรายช่ือเป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วน ซ่ึงจะสามารถให้ความเห็น                    
ได้อย่างเป็นอิสระ เป็นไปตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซ่ึงก าหนดหลกัเกณฑ์ไวเ้ขม้กว่าข้อก าหนดของ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนในเร่ืองสัดส่วนการถือหุ้น รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5 

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ :   

มติในระเบียบวาระน้ีจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผู ้ถือหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยจะลงคะแนนเสียงอนุมติัการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
 
ระเบียบวาระที่ 7 เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
 

ในวนัประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น  ผูถ้ือหุ้น และ/หรือ ผูร้ับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนเขา้ร่วม
ประชุมไดต้ั้งแต่เวลา 12.00 น. บริษทัฯ ขอความร่วมมือให้ผูถ้ือหุ้น และ/หรือ ผูร้ับมอบฉันทะโปรดน าเอกสารและ
หลกัฐานตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 2 และ ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 มาแสดงเพ่ือลงทะเบียนในวนัประชุม และขอความกรุณาศึกษา
วิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6  
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หากผูถ้ือหุ้นท่านใดไม่สามารถเขา้ประชุมดว้ยตนเองและมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระของบริษทัฯ ตามรายช่ือกรรมการอิสระปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 7 เขา้ร่วมประชุมและออกเสียง
แทนตน ผูถ้ือหุ้นสามารถมอบฉันทะโดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. โดยขอความกรุณาศึกษาและด าเนินการ
ตามวิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 6 บริษัทฯ จะด าเนินการประชุมตามข้อบงัคบั
ของบริษทัฯ ซ่ึงปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 8 ทั้งน้ี หากผูถ้ือหุ้นมีค าถามในประเด็นที่เกี่ยวขอ้งกับระเบียบวาระ                 
การประชุม สามารถติดต่อสอบถามล่วงหน้าไดท่ี้ส านกักรรมการผูจ้ัดการใหญ่ เบอร์โทรศพัท์ 02-140-5301 หรือ 
02-140-5317 อีเมล์ company-secretary@gpscgroup.com หรือส่วนผู ้ลงทุนสัมพันธ์ เบอร์โทรศัพท์ 02-140-4646,  
หรือ 02-140-1818 อีเมล ์ir@gpscgroup.com  

อน่ึง เ น่ืองจากการจัดประชุมผู ้ถือหุ้นครั้ งน้ีอยู่ในช่วงเวลาท่ีมีสถานการณ์การระบาด         
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดว้ยความห่วงใยต่อสุขภาพของผูเ้ขา้ร่วมประชุมจากสถานการณก์าร
แพร่ระบาดของโรคติดต่อดังกล่าว บริษัทฯ จึงขอแจ้งให้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมเพื่อให้
ผู้ เข้าร่วมประชุมโปรดทราบและขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ทั้งน้ี การปฏิบติั
ตามมาตรการและแนวปฏิบัติดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความล่าช้าและความไม่สะดวกต่อผูเ้ข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
บริษทัฯ ตอ้งขออภยัในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสน้ี 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและขอเรียนเชิญท่านผูถ้ือหุ้นเขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น 
ประจ าปี 2565 ตามวนั เวลา และสถานท่ีตามท่ีกล่าวขา้งตน้ดว้ย จกัขอบคุณยิ่ง 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 
ส านกักรรมการผูจ้ดัการใหญ ่
ฝ่ายเลขานุการบริษทัและก ากบักิจการองคก์ร 
โทรศพัท:์ 02-140-5317 
โทรสาร:  02-140-4601 

ขอแสดงความนบัถอื 
 
 

(นายวรวฒัน์ พิทยศริิ) 
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

mailto:company-secretary@gpscgroup.com%20โทร
mailto:company-secretary@gpscgroup.com
mailto:ir@gpscgroup.com%20โทร
mailto:ir@gpscgroup.com
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ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อเลอืกตั้งเป็นกรรมการบริษทัฯ 
 

ช่ือ – นามสกุล   : พล.อ.สันติพงศ์ ธรรมปิยะ 
  (เสนอให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ 

แทนพลตรี เชาวเลข ชยันตร์สุภาพ) 
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งต้ัง : กรรมการอิสระ  
อายุ  : 59 ปี 
ประวัติการศึกษา : ปริญญาโท สาขารฐัประศาสนาศาสตร์มหาบณัฑิต มหาวิทยาลยับูรพา 
 : ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์บณัฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ 
ความเช่ียวชาญ 
ตามตารางองคป์ระกอบความรู ้
ความช านาญของคณะกรรมการ  
(Board Skill Matrix) ของบริษทัฯ 
 

: การพฒันานโยบาย 
: การวางแผนกลยุทธ์องคก์ร 
: การตรวจสอบภายใน 
: กฎหมาย 
: 
:
: 
: 
: 

การก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบต่อสังคม 
การบริหารจดัการความเส่ียงและการควบคุมภายใน 
การบริหารทรัพยากรมนุษยแ์ละการพฒันาองคก์ร 
ความเช่ียวชาญในอุตสาหกรรมไฟฟ้า 
การบริหารจดัการนวตักรรม 

หลักเกณฑ์/ วิธกีารสรรหา  : สรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และเห็นชอบ                   
ให้เสนอท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ                         
ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัฯ ไดพิ้จารณาแลว้ว่าบุคคลท่ีเสนอช่ือ เป็นกรรมการ
อิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์                    
ท่ีเกี่ยวขอ้ง 

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 : หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) 
ประวัติการอบรมอื่นๆ : 

: 
วิทยาลยัตลาดทุน (วตท.) 
หลกัสูตรหลกัประจ าโรงเรียนเสนาธิการทหารบก ชุดท่ี 74 

 : 
: 
: 

หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) รุ่น 59  
หลกัสูตรการเจรจาต่อรอง Oxford University 
หลกัสูตรนิติธรรมเพ่ือประชาธิปไตย รุ่นท่ี 8 

 
 
 

  ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 4 (1) 
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 6:   

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
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การด ารงต าแหน่งในปัจจุบัน 
บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

จ านวน - แห่ง  : ไม่มี 
องคก์ร/ หน่วยงาน / กิจการอื่น  (ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน)  

จ านวน 1 แห่ง  : เลขาธิการ กองอ านวยการรักษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร (กอ.รมน.) 
ประวัติการท างานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

ปัจจุบนั : เสนาธิการทหารบก 
2563 : รองเสนาธิการทหารบก 
2562 : เจา้กรมกิจการพลเรือนทหารบก 
2559 - 2562 : รองแม่ทพัภาคท่ี ๑ 

ต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเน่ืองกับธรุกิจของบริษัทฯ ทีอ่าจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี 
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)   

ตนเอง : ไม่มี   
คู่สมรส    : ไม่มี   
บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี   
รวม : ไม่มี   

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน : ใช ่

ประวัติการกระท าผดิกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอืน่ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี 
   
ข้อมูลการประกอบการพจิารณาเลอืกต้ังกรรมการอิสระ    
(การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง       
2 ปีที่ผ่านมา) 
เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรือที่ปรึกษาท่ีไดร้ับเงินเดือนประจ า : ไม่เป็น 
เป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพ (เชน่ ผูส้อบบญัชี ปรึกษากฎหมาย ท่ีปรึกษาทางการเงิน) : ไม่เป็น 
ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญั อนัอาจมีผลให้ไม่สามารถท าหน้าท่ีไดอ้ย่างเป็นอิสระ : ไม่มี 
เป็นผูป้ระกอบกิจการหรือเป็นกรรมการท่ีบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน หรือที่ปรึกษาท่ีไดร้ับเงนิเดือนประจ าหรือ
ถือหุ้นเกินรอ้ยละหน่ึงของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการ
แข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัฯ หรือบริษทัย่อย 

: ไม่เป็น 

 



 

18 
 

 
 

ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อเลอืกตั้งเป็นกรรมการบริษทัฯ 
 

ช่ือ – นามสกุล   : นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร 
  (เสนอให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ 

แทนนางเสาวนีย์ กมลบุตร) 
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งต้ัง : กรรมการอิสระ  
อายุ  : 58 ปี 
ประวัติการศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจบณัฑิต (การจดัการดา้นการตลาด)  

มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
 : ปริญญาตรี นิติศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
ความเช่ียวชาญ 
ตามตารางองคป์ระกอบความรู ้
ความช านาญของคณะกรรมการ  
(Board Skill Matrix) ของบริษทัฯ 
 

: 
: 

การพฒันานโยบาย 
การตดัสินใจทางธุรกิจ 

: การวางแผนกลยุทธ์องคก์ร 
: การบญัชีและการเงนิ 
: กฎหมาย 
: 
: 

การก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบต่อสังคม 
การบริหารทรัพยากรมนุษยแ์ละการพฒันาองคก์ร 

หลักเกณฑ์/ วิธกีารสรรหา  : สรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และเห็นชอบ                   
ให้เสนอท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ                         
ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัฯ ไดพิ้จารณาแลว้ว่าบุคคลท่ีเสนอช่ือ เป็นกรรมการ
อิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์                    
ท่ีเกี่ยวขอ้ง 

ประวัติการอบรมอืน่ๆ : 
: 

หลกัสูตรวิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.รุ่นท่ี 56)  
หลกัสูตรนกับริหารระดบัสูง ผูน้ าท่ีมีวิสัยทศันแ์ละคุณธรรม  
(นบส.ก.พ.รุ่นท่ี 81 ) 

การด ารงต าแหน่งในปัจจุบัน 
บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

จ านวน - แห่ง  : ไม่มี 
องคก์ร/ หน่วยงาน / กิจการอื่น  (ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน)  

จ านวน 8 แห่ง  : 
: 
 
: 

กรรมการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) 
อนุกรรมการขบัเคลื่อนนโยบายของสถาบนัวิจยัและพฒันาพ้ืนท่ีสูง  
(องคก์ารมหาชน) 
กรรมการขา้ราชการศาลยุติธรรม 

  ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 4 (2) 
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 6:   

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
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: 
: 
: 
: 
: 

กรรมการอยัการผูท้รงคณุวุฒ ิ
กรมการโดยต าแหน่ง สภาพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
กรรมการโดยต าแหน่ง คณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 
กรรมการโดยต าแหน่ง คณะกรรมการสภาสถาบนัพระปกเกลา้ 
กรรมการโดยต าแหน่ง กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 

ประวัติการท างานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 
ปัจจุบนั : ผูอ้  านวยการส านกังบประมาณ 
2563 : รองผูอ้  านวยการส านกังบประมาณ 
2561 : ท่ีปรึกษาส านกังบประมาณ 
2560 
2559 
2558 

 
 

: 
: 
: 
 
: 

ผูอ้  านวยการกองจดัท างบประมาณดา้นเศรษฐกิจ 2 
ผูอ้  านวยการกองจดัท างบประมาณดา้นสังคม 3 
ผูอ้  านวยการส านกัจดัท างบประมาณเพ่ือการบูรณาการงบประมาณเขตพ้ืนท่ี
และการบูรณาการงบประมาณในการบริหารราชการในต่างประเทศ 
ผูอ้  านวยการส านกัจดัท างบประมาณเพ่ือการบูรณาการงบประมาณเขตพ้ืนท่ี 2 

ต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเน่ืองกับธรุกิจของบริษัทฯ ทีอ่าจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี 
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)   

ตนเอง : ไม่มี   
คู่สมรส    : ไม่มี   
บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี   
รวม : ไม่มี   

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน : ใช ่
ประวัติการกระท าผดิกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอืน่ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี 
   
ข้อมูลการประกอบการพจิารณาเลอืกต้ังกรรมการอิสระ    
(การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง       
2 ปีที่ผ่านมา) 
เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรือที่ปรึกษาท่ีไดร้ับเงินเดือนประจ า : ไม่เป็น 
เป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพ (เชน่ ผูส้อบบญัชี ปรึกษากฎหมาย ท่ีปรึกษาทางการเงิน) : ไม่เป็น 
ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญั อนัอาจมีผลให้ไม่สามารถท าหน้าท่ีไดอ้ย่างเป็นอิสระ : ไม่มี 
เป็นผูป้ระกอบกิจการหรือเป็นกรรมการท่ีบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน หรือที่ปรึกษาท่ีไดร้ับเงนิเดือนประจ าหรือ
ถือหุ้นเกินรอ้ยละหน่ึงของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการ
แขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัฯ หรือบริษทัย่อย 

: ไม่เป็น 
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 ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อเลอืกตั้งเป็นกรรมการบริษทัฯ 
 

ช่ือ – นามสกุล   : นายนพดล ป่ินสุภา 
  (เสนอให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ 

ต่ออีกวาระหนึ่ง)  
ต าแหน่งปัจจุบันในคณะกรรมการบริษัทฯ : กรรมการ / กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  

/ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง  
(กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร) 

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งต้ัง : กรรมการ  
อายุ  : 57 ปี 
ประวัติการศึกษา : ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์มหาบณัฑิต (สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า)  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 : ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต (สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า)  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ความเช่ียวชาญ 
ตามตารางองคป์ระกอบความรู ้
ความช านาญของคณะกรรมการ  
(Board Skill Matrix) ของบริษทัฯ 
 

: การพฒันานโยบาย 
: การตดัสินใจทางธุรกิจ 
: การวางแผนกลยุทธ์องคก์ร 
: 
: 
: 
: 
: 

การก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบต่อสังคม 
การบริหารจดัการความเส่ียงและการควบคุมภายใน 
การบริหารทรัพยากรมนุษยแ์ละการพฒันาองคก์ร 
ความเช่ียวชาญในอุตสาหกรรมไฟฟ้า 
การบริหารจดัการนวตักรรม 

หลักเกณฑ์/ วิธกีารสรรหา  : สรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และเห็นชอบ                   
ให้เสนอท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นพิจารณาอนุมติัโดยคณะกรรมการบริษทัฯ 

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 : หลกัสูตร Director Certification Program (DCP 146/2011) 
 : หลกัสูตร Financial Statements for Directors (FSD 12/2011) 
 : สัมมนา Briefing on International Anti-Corruption International Cases  

and Practices. (14 ตุลาคม 2558) 
ประวัติการอบรมอื่นๆ : หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นวิทยาการพลงังาน (วพน.) รุ่นท่ี 14/2562, 

 สถาบนัวิทยาการพลงังาน 
 : หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัร (ปริญญาบตัร วปอ.) รุ่นท่ี 60 , 

วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 

  ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 4 (3) 
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 6:   

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
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 : หลกัสูตรอบรมดา้นนิติธรรมและการพฒันาท่ีย ัง่ยืน (RoLD Program)  

ปี 2560, สถาบนัเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย 
 : หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง (วตท.) รุ่นท่ี 22/2559, สถาบนัวิทยาการตลาดทุน 
 : G - 20Y Summit 2015 ประเทศฝรั่งเศส 
 : หลกัสูตร Mitsui - Harvard Business School Global Management Academy 

2015 Japan – U.S.A. 
 : 

 
: 
 
: 
 
: 

หลกัสูตรผูบ้ริหารกระบวนการยุติธรรมระดบัสูง (บ.ย.ส.) รุ่นท่ี 19/2557,  
สถาบนัพฒันาขา้ราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม 
หลกัสูตร Leadership Development Program III (LDP III),  
สถาบนัพฒันาผูน้ าและการเรียนรู้กลุ่ม ปตท. 
หลกัสูตร Breakthrough Program for Senior Executives International 
Leading Business School (IMD) Lausanne ประเทศสวิตเซอร์แลนด ์
หลกัสูตร Assessor Training Program, ส านกังานรางวลัคุณภาพแห่งชาติ 

การด ารงต าแหน่งในปัจจุบัน 
บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

จ านวน 3 แห่ง  : 
 
: 

ประธานเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการกลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสร้างพ้ืนฐาน  
บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
กรรมการ (กรรมการท่ีมิใช่ผูบ้ริหาร) / กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) 

 : กรรมการ / กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และ ประธาน
กรรมการบริหารความเส่ียง (กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร) 
บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากดั (มหาชน) 

องคก์ร/ หน่วยงาน / กิจการอื่น  (ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน)  
จ านวน 1 แห่ง  : กรรมการ บริษทั อรุณพลสั จ ากดั 

ประวัติการท างานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 
1 ต.ค. 64 – ปัจจุบนั 
 
1 ธ.ค. 63 – 30 ก.ย. 64 
3 ก.ค. 63 – 30 พ.ย. 63 
 
 
 
1 ก.พ. 62 – 3 ก.ค. 63 
 

: 
 
: 
: 
 
 
 
: 
 

ประธานเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการกลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสร้างพ้ืนฐาน  
บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่นวตักรรมและดิจิทลั บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) ประจ าประธาน
เจา้หน้าท่ีปฏิบติัการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลยีมขั้นปลาย ปฏิบติังาน Secondment 
ในต าแหน่งประธานเจา้หน้าท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ัดการใหญ่ บริษทั  
ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน) 
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) ประจ าประธาน
เจา้หน้าท่ีปฏิบติัการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลยีมขั้นปลาย ปฏิบติังาน Secondment 
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ก.พ. 62 – ส.ค. 62 
ต.ค. 60 – ม.ค. 62 
2560 
เม.ย. 59 - ม.ค. 62 
 
ต.ค. 58 – ม.ค. 62 
2557 – 2561 
2558 – 2559 

 

 
: 
: 
: 
: 
 
: 
: 
: 
 

ในต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน) 
ประธานกรรมการ บริษทั พีทีที เอนเนอร์ยี่ โซลชูัน่ส์ จ ากดั 
ประธานกรรมการ บริษทั พีทีที โกลบอล แอลเอน็จี จ ากดั 
ประธานกรรมการ บริษทั พีทีที แอลเอ็นจี จ ากดั 
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษทั ปตท.  
จ ากดั (มหาชน) 
กรรมการ และกรรมการบริหารความเส่ียง บริษทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 
ประธานกรรมการ บริษทั ปตท.จ าหน่ายก๊าซธรรมชาติ จ ากดั 
ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ปฏิบติังาน รกัษาการรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 

จ านวนวาระการเป็นกรรมการของบริษทัฯ : 1 วาระ (5 เดือน) 
วาระท่ี 1 : 1 พฤศจิกายน 2564 - 1 เมษายน 2565 

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ในปี 2564   : นดัปกติ 2/2 (100 %) 
สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2564     : คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  : ไม่มีการ

ประชุมภายหลงัไดร้ับการแต่งตั้ง 
 : คณะกรรมการบริหารความเส่ียง : นดัปกติ (2/2) (100 %)  

นดัพิเศษ (1/1) (100 %) 
ต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเน่ืองกับธรุกิจของบริษัทฯ ทีอ่าจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์   
     ประธานเจา้หน้าท่ีปฏิบติัการกลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสร้างพ้ืนฐาน บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน)   
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)   

ตนเอง : 137,300 หุ้น    
คู่สมรส    : ไม่มี   
บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี   
รวม : 137,300 หุ้น   

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน : ใช ่
ประวัติการกระท าผดิกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอืน่ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี 
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ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อเลอืกตั้งเป็นกรรมการบริษทัฯ 

 
ช่ือ – นามสกุล   : นายวุฒิกร สติฐิต 
  (เสนอให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ 

ต่ออีกวาระหนึ่ง)  
ต าแหน่งปัจจุบันในคณะกรรมการบริษัทฯ : กรรมการ (กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร) 
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งต้ัง : กรรมการ  
อายุ  : 58 ปี 
ประวัติการศึกษา : ปริญญาโท M.B.A  การเงนิ  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 : 

 
: 

ปริญญาโท M.S. Science (Industrial & System ENGR)  
Ohio University, U.S.A. 
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า) สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คณุ
ทหารลาดกระบงั 

ความเช่ียวชาญ 
ตามตารางองคป์ระกอบความรู ้
ความช านาญของคณะกรรมการ  
(Board Skill Matrix) ของบริษทัฯ 
 

: การพฒันานโยบาย 
: การตดัสินใจทางธุรกิจ 
: 
: 

การวางแผนกลยุทธ์องคก์ร 
การบญัชีและการเงนิ 

: 
: 
: 

การบริหารจดัการความเส่ียงและการควบคุมภายใน 
การบริหารทรัพยากรมนุษยแ์ละการพฒันาองคก์ร 
ความเช่ียวชาญในอุตสาหกรรมไฟฟ้า 

หลักเกณฑ์/ วิธกีารสรรหา  : สรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และเห็นชอบ                   
ให้เสนอท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นพิจารณาอนุมติัโดยคณะกรรมการบริษทัฯ 

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 : หลกัสูตร Director Certification Program (DCP 158/2012) 
ประวัติการอบรมอื่นๆ : Leadership Development Program 3 (LDP3), PLLI 
 : Leadership Succession Program (LSP) รุ่นท่ี 9 
 : Senior Executive Education Program, SIBA 2017 
 : หลกัสูตร ภูมิพลงัแผ่นดิน ส าหรับผูบ้ริหารระดบัสูง รุ่นท่ี 4 
 : Leadership Development Program 2 (LDP2), PLLI 
 : Senior Executive Program, SASIN 2011 
 
 
 
 

  ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 4 (4) 
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 6:   

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
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การด ารงต าแหน่งในปัจจุบัน 
บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

จ านวน 2 แห่ง  : 
 
: 

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ  
บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
กรรมการ (กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร) 
บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากดั (มหาชน) 

องคก์ร/ หน่วยงาน / กิจการอื่น  (ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน)  
จ านวน 3 แห่ง  : 

: 
: 

ประธานกรรมการ บริษทั พีทีที โกลบอล แอลเอน็จี จ ากดั 
ประธานกรรมการ บริษทั ปตท. จ าหน่ายก๊าซธรรมชาติ จ ากัด 
ประธานกรรมการ บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ แอลเอ็นจี เจวี จ ากดั 

ประวัติการท างานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 
1 ก.พ. 2562 – ปัจจุบนั 
 
1 พ.ย. 2558 – 31 ม.ค. 2562 
 
1 พ.ย. 2557 – 31 ต.ค. 2558 
 

: 
 
: 
 
: 
 

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษทั ปตท.  
จ ากดั (มหาชน) 
ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่จดัหาและตลาดก๊าซธรรมชาติ  
หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ระบบท่อจดัจ าหน่ายก๊าซธรรมชาติ  
หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 

จ านวนวาระการเป็นกรรมการของบริษทัฯ : 1 วาระ (3 ปี) 
วาระท่ี 1 : 1 เมษายน 2562 – 1 เมษายน 2565 

สัดส่วนการเขา้ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ในปี 2564   : นดัปกติ 12/12 (100 %) นดัพิเศษ 2/2 (100 %) 
ต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเน่ืองกับธรุกิจของบริษัทฯ ทีอ่าจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์   
     รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน)   
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)   

ตนเอง : ไม่มี   
คู่สมรส    : 10,000 หุ้น   
บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี   
รวม : 10,000 หุ้น   

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน : ใช ่
ประวัติการกระท าผดิกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอืน่ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 
     เป็นคู่สมรสของผูบ้ริหารของผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ของบริษทัฯ : นางศศธิร สติฐิต ผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาองคก์ร 

:  
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ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อเลอืกตั้งเป็นกรรมการบริษทัฯ 

 
ช่ือ – นามสกุล   : นายคงกระพัน อินทรแจ้ง 
  (เสนอให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ 

ต่ออีกวาระหนึ่ง)  
ต าแหน่งปัจจุบันในคณะกรรมการบริษัทฯ : กรรมการ / กรรมการบริหารความเส่ียง  

(กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร) 
ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งต้ัง : กรรมการ  
อายุ  : 54 ปี 
ประวัติการศึกษา : Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Chemical Engineering, University  

of Houston, U.S.A. 
 : 

 
วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วศิวกรรมเคมี) (เกยีรตินิยมอนัดบัสอง)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ความเช่ียวชาญ 
ตามตารางองคป์ระกอบความรู ้
ความช านาญของคณะกรรมการ  
(Board Skill Matrix) ของบริษทัฯ 
 

: การพฒันานโยบาย 
: การตดัสินใจทางธุรกิจ 
: 
: 
: 

การวางแผนกลยุทธ์องคก์ร 
การบญัชีและการเงนิ 
การก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบต่อสังคม 

: 
: 
: 
: 

การบริหารจดัการความเส่ียงและการควบคุมภายใน 
การบริหารทรัพยากรมนุษยแ์ละการพฒันาองคก์ร 
การจดัการธุรกิจระหว่างประเทศ 
การบริหารจดัการนวตักรรม 

 : ความเช่ียวชาญในธุรกิจไฟฟ้าและพลงังาน 
หลักเกณฑ์/ วิธกีารสรรหา  : สรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และเห็นชอบ                   

ให้เสนอท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นพิจารณาอนุมติัโดยคณะกรรมการบริษทัฯ 
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 : 

: 
หลกัสูตร Role of the Chairman Program (RCP 21/2009) 
หลกัสูตร Director Certification Program (DCP 119/2009) 

ประวัติการอบรมอื่นๆ : หลกัสูตรการพฒันาผูบ้ริหารระดบัสูง ส านกังานต ารวจแห่งชาติ (สตช.) 
 : หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง รุ่นท่ี 30 (วตท. 30)  สถาบนัวิทยาการตลาดทุน 
 : หลกัสูตร Leadership Development Program (LDP 3)  รุ่นท่ี 4 ปี 2562 

สถาบนัพฒันาผูน้ าและการเรียนรู้กลุ่ม ปตท. (PTT Leadership and Learning 
Institute) 

 : หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นวิทยาการพลงังาน รุ่นท่ี 14 (วพน. 14)   

  ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 4 (5) 
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 6:   

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
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สถาบนัวิทยาการพลงังาน 
 : หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัร (ปริญญาบตัร วปอ. 60) 

วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร  สถาบนัวิชาการป้องกนัประเทศ 
 : หลกัสูตร Breakthrough Program for Senior Executives,  

IMD Business School 
การด ารงต าแหน่งในปัจจุบัน 
บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

จ านวน 4 แห่ง : ประธานกรรมการ  บริษทั โกลบอลกรีนเคมิคอล จ ากดั (มหาชน) 
 : รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ประจ าประธานเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการ 

กลุ่มธุรกิจปิโตรเลยีมขั้นปลาย  บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
 : กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ / กรรมการบริหารความเส่ียง / 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  บริษทั พีทีที โกลบอล 
เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) 

 : กรรมการ และกรรมการบริหารความเส่ียง 
บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากดั (มหาชน) 

องคก์ร/ หน่วยงาน / กิจการอื่น  (ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน)  
จ านวน 14 แห่ง : ประธานคณะท่ีปรึกษา บริษทั PTTGC International (Netherlands) B.V.  

ส าหรับเร่ืองธุรกิจและการลงทุนในบริษทั Allnex 
 : ประธานกรรมการ บริษทั PTTGC International (Netherlands) B.V. 
 : ประธานกรรมการ บริษทั PTTGC International Private Limited 
 : กรรมการและกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
 : กรรมการ สมาคมนกัศึกษาสถาบนัวิทยาการตลาดทุน 
 : ท่ีปรึกษาในสายงานสมาชิกสัมพนัธ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
 : กรรมการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
 : อุปนายก (ดา้นสนบัสนุน) สมาคมกฬีาว่ายน ้าแห่งประเทศไทย 
 : กรรมการ สภาสถาบนัผูท้รงคุณวุฒิ สถาบนัวิทยสิริเมธี 
 : กรรมการอ านวยการ สถาบนัปิโตรเลยีมแห่งประเทศไทย 
 : กรรมการ องคก์รธุรกิจเพ่ือการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 
 : กรรมการบริหาร สถาบนัวิทยาการพลงังาน 
 : กรรมการ โรงเรียนก าเนิดวิทย ์
 : ประธานร่วม France-Thailand Business Forum 

ประวัติการท างานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 
1 ก.ย. 2563 – 16 ก.พ. 2565 
1 ก.ค. 2558 – 16 ก.พ. 2565 

:  
: 

ประธานกรรมการ บริษทั GC International Corporation   
ประธานกรรมการ บริษทั PTTGC America LLC 
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1 ก.ค. 2558 – 16 ก.พ. 2565 
24 ส.ค. 2563 – 25 มี.ค.2564 
31 ต.ค. 2562 – 31 ส.ค. 2563 
9 ก.ย. 2551 – 31 ส.ค. 2563  
6 พ.ย. 2562 – 20 ต.ค. 2563 
พ.ค. 2560 -  ม.ค. 2563 
เม.ย. 2560 -ก.ย. 2562 
 
ก.ค. 2558 -ก.ย. 2562 
เม.ย  2558 -ก.ย. 2562 
ก.พ. 2558 -ก.ย. 2562 
ม.ค. 2558 -ก.ย. 2562 
พ.ย. 2551 -ก.ย. 2562 
พ.ย. 2551 -ก.ย. 2562 
ก.ย. 2557 -ธ.ค. 2561 
ก.ย. 2557 -ธ.ค. 2561 
 
ต.ค. 2557 -มี.ค. 2560 

: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
 
: 

ประธานกรรมการ บริษทั PTTGC America Corporation 
กรรมการ มูลนิธิพลงัท่ีย ัง่ยืน 
กรรมการ บริษทั GC International Corporation  
กรรมการ บริษทั PTTGC International Private Limited  
กรรมการ บริษทั โกลบอลกรีนเคมิคอล จ ากดั (มหาชน) 
กรรมการ  บริษทั ไทยแทง้คเ์ทอร์มินลั จ ากดั 
ประธานเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นตน้ 
บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) 
กรรมการ และ President & CEO  บริษทั PTTGC America Corporation 
กรรมการ  บริษทั PTTGC Innovation America Corporation 
กรรมการ  บริษทั PTTGC International (Netherlands) B.V. 
กรรมการ  บริษทั Vencorex Holding 
กรรมการ  บริษทั Emery Oleochemicals (M) Sdn. Bhd. 
กรรมการ  บริษทั Emery Specialty Chemicals Sdn. Bhd. 
กรรมการ  บริษทั NatureWorks LLC 
กรรมการ  บริษทั GC International Corporation  
(เดิมบริษทั PTTGC International (USA) Inc.) 
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงาน International Business Operations  
บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) 

จ านวนวาระการเป็นกรรมการของบริษทัฯ : 2 วาระ (4 ปี 7.5 เดือน) 
วาระท่ี 1 : 15 สิงหาคม 2560  – 1 เมษายน 2562 (1 ปี 7.5 เดือน) 
วาระท่ี 2 : 1 เมษายน 2562 – 1 เมษายน 2565 (3 ปี) 

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2564   : นดัปกติ 12/12 (100 %) นดัพิเศษ 2/2 (100%) 
สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2564     : คณะกรรมการบริหารความเส่ียง : นดัปกติ (12/12) (100 %)  

นดัพิเศษ (1/1) (100 %) 
ต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเน่ืองกับธรุกิจของบริษัทฯ ทีอ่าจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์   
   ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน)   
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)   

ตนเอง : ไม่มี   
คู่สมรส    : ไม่มี   
บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี   
รวม : ไม่มี   

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน : ใช ่
ประวัติการกระท าผดิกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลงั : ไม่มี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอืน่ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี 
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การสรรหากรรมการ และนิยามกรรมการอิสระของบริษทัฯ 
 

การสรรหากรรมการ 

คณะกรรมการได้แต่งตั้ งคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เพ่ือท าหน้าท่ีสรรหาและพิจารณา
กลัน่กรองบุคคลท่ีเหมาะสมเพ่ือแต่งตั้ งเป็นกรรมการบริษทัฯ โดยพิจารณาจากขอ้เสนอของผูถ้ือหุ้นรายใหญ่และ       
รายย่อย รวมถึงบัญชีรายช่ือกรรมการ (Directors’ Pool) ของหน่วยงานท่ีน่าเช่ือถือซ่ึงเป็นฐานขอ้มูลกรรมการท่ีได้
รวบรวมรายช่ือผูท้รงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ ไว้ จากนั้นคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะพิจารณา
คุณสมบติัของกรรมการในประเด็นต่างๆ ดงัน้ี 

▪ มีคุณสมบติัครบถว้น และไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ของพระราชบญัญติับริษทั

มหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) และไม่มีลักษณะท่ีแสดงถึงการขาดความ

เหมาะสมท่ีจะไดร้ับความไวว้างใจให้บริหารจดัการบริษทัท่ีมีมหาชนเป็นผูถ้ือหุ้นตามกฎหมายและ

ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

▪ มีอายุไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์  

▪ มีความรู้ ความสามารถ ความหลากหลายของทกัษะ สาขาอาชีพ และประสบการณ์ในการท างานท่ี

เป็นประโยชน์และสอดคล้องกับกลยุทธ์การด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ โดยพิจารณาควบคู่ก ับ 

“ตารางความรู้ความช านาญ (Skill Matrix) ของคณะกรรมการบริษทัฯ” 

▪ สามารถทุ่มเทอุทิศเวลาไดอ้ยา่งเต็มท่ี มีสุขภาพร่างกายแขง็แรง มีส่วนร่วมท่ีสร้างสรรคใ์นการประชมุ 

มีความกลา้ในการแสดงความคิดเห็นในท่ีประชุม มีประวติัการท างานและจริยธรรมท่ีดีงามท่ีได้รับ

การยอมรับจากสังคม 

▪ มีภาวะผูน้ า และสามารถติดตามการด าเนินการของผูบ้ริหารไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

▪ ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแห่งอื่นไม่เกิน     

4 บริษทั รวมทั้ง GPSC ดว้ย 

ทั้งน้ี การพิจารณาตอ้งไม่มีการจ ากดั หรือแบ่งแยก เพศ เช้ือชาติ ศาสนา หรือความแตกต่างอืน่ใด  

  ส าหรับการสรรหากรรมการเพ่ือเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีครบวาระในการประชุม
สามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี บริษทัฯ ได้ประกาศบนเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ  www.gpscgroup.com  เพ่ือเรียนเชิญให้ผูถ้ือหุ้น
เสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า โดยคณะกรรมการบริษทัฯ จะพิจารณาความเหมาะสมเพ่ือ
เสนอรายช่ือดงักล่าวต่อท่ีประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นต่อไป ทั้งน้ีตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีบริษทัฯ ก าหนด 

 

 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 5 
เอกสารประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 6: 

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

http://www.gpscgroup.com/
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นิยามกรรมการอิสระ 

   บริษทัฯ ได้ก าหนดให้โครงสร้างคณะกรรมการบริษทัฯ ต้องประกอบดว้ยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 
(1/3) ของจ านวนกรรมการทั้งหมดของบริษทัฯ และตอ้งไม่น้อยกว่า 3 คน โดยไดก้ าหนดคุณสมบติัของกรรมการอิสระ
ไวเ้ขม้กว่าขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนในเร่ืองสัดส่วนการถือหุ้น ดงัน้ี 

1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย 
บริษทัร่วม ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมบริษทัฯ ทั้งน้ี โดยนบัรวมการถือหุ้นของผูท่ี้เกี่ยวขอ้ง
ของกรรมการอิสระดว้ย 

2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือน
ประจ า หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยล าดบัเดียวกัน    
ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ หรือของผูมี้อ านาจควบคุมของบริษัทฯ เวน้แต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดังกล่าว
มาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งน้ี ลกัษณะตอ้งห้ามดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ 
หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซ่ึงเป็นผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ 

3) ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็นบิดา 
มารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้ริหาร ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่     
ผูมี้อ านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดร้ับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูมี้อ านาจควบคุมของ
บริษทัฯ หรือบริษทัย่อย 

4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน 
รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถ้ือหุ้นท่ีมีนัย หรือผู ้มีอ านาจควบคุมของผู ้ท่ีมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกับ
บริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ เวน้แต่
จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี 

ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหน่ึง รวมถึงการท ารายการทางการคา้ท่ีกระท าเป็นปกติเพ่ือประกอบ
กิจการ การเช่าหรือให้เชา่อสังหาริมทรัพย ์รายการเกี่ยวกับสินทรัพยห์รือบริการ หรือการให้หรือรับความ
ช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรบัหรือให้กูย้ืม ค ้าประกนั การให้สินทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหน้ีสิน รวมถึง
พฤติการณ์อื่นท านองเดียวกนั ซ่ึงเป็นผลให้บริษทัฯ หรือคู่สัญญามีภาระหน้ีท่ีต้องช าระต่ออีกฝ่ายหน่ึง 
ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทัฯ หรือตั้งแต่ 20 ลา้นบาทข้ึนไป แลว้แต่จ านวนใด
จะต ่ากว่า ทั้งน้ีการค านวณภาระหน้ีดงักล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม 
แต่ในการพิจารณาภาระหน้ีดังกล่าว ให้นับรวมภาระหน้ีท่ี เกิดข้ึนในระหว่าง 1 ปีก่อนวันท่ี มี
ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 

5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู ้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู ้ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู ้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านัก
งานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ สังกดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี 
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6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ี
ปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย 
บริษทัร่วม ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถ้ือหุ้นท่ีมีนัย ผูมี้อ านาจ
ควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู ้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เวน้แต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดังกล่าว
มาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี 

7) ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทัฯ ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ หรือ   
ผูถ้ือหุ้นซ่ึงเป็นผูเ้กี่ยวขอ้งกบัผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ 

8) ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัฯ หรือบริษทัย่อย 
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน 
ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
บริษทัอื่น ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขนัท่ีมีนัยกับกิจการของบริษทัฯ 
หรือบริษทัย่อย 

9) ไม่มีลกัษณะอื่นใดท่ีท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได ้
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วิธีการลงทะเบยีนและการมอบฉันทะ 
 

 ในวนัประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น บริษทัฯ จะเปิดรับลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสารประกอบการมอบฉันทะ 
ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ณ สถานท่ีท่ีก าหนดในหนังสือเชิญประชุม บริษัทฯ จะลงทะเบียนด้วยระบบบาร์โคด้ และ                   
จะอ านวยความสะดวกโดยการปิดอากรแสตมป์ 20 บาท บนเอกสารมอบฉันทะให้ผูร้ับมอบฉันทะ 

ทั้ ง น้ี  ในการลงทะเบียน  ขอให้ผู ้ถือ หุ้น และ/หรือ  ผู ้รับมอบฉันทะแสดงแบบแจ้งการประชุม 
(ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2) พร้อมเอกสารประกอบการลงทะเบียนดงัต่อไปน้ี  

 
 

1.1  บุคคลธรรมดา 
(1) แบบแจง้การประชุม (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2) ลงลายมือช่ือโดยผูถ้ือหุ้น 
(2) เอกสารแสดงตนท่ีออกโดยหน่วยงานราชการฉบบัจริงของผูถ้ือหุ้น เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน 

หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) หรือ บตัรประจ าตวัขา้ราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
หรือบตัรแสดงตนอื่นใดซ่ึงออกโดยหน่วยงานราชการ ซ่ึงปรากฏรูปถ่าย และยงัไม่หมดอายุ  
(ในกรณีท่ีมีการแกไ้ขช่ือ –สกุล ตอ้งแสดงหลกัฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวดว้ย) 

1.2  นิติบุคคล โดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม) 
(1) แบบแจ้งการประชุม (ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 2) ซ่ึงผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม) ท่ีมาดว้ย

ตนเอง ลงลายมือช่ือแลว้ 
(2) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู ้ถือหุ้น ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

กระทรวงพาณิชย ์ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม) ท่ีมาประชุมดว้ย
ตนเอง เป็นกรรมการผู ้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลท่ีเป็นผูถ้ือหุ้น อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวัน
ประชุม ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้องโดยผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม) พร้อม
ประทบัตราส าคญับริษทั (หากมี) 

(3) เอกสารแสดงตนตามขอ้ 1.1 (2) ฉบบัจริง ของผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม)  
 
 

2.1  กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา 
(1) แบบแจ้งการประชุม (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2) ลงลายมือช่ือโดยผูร้ับมอบฉันทะ 
(2) หนงัสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. ซ่ึงกรอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้นชดัเจน และลงลายมือช่ือ

โดยผูถ้ือหุ้น และผูร้ับมอบฉันทะ 
(3) ส าเนาเอกสารแสดงตน ตามขอ้ 1.1 (2) ของผูถ้ือหุ้น ซ่ึงผูถ้ือหุ้นไดล้งลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
(4) เอกสารแสดงตน ตามขอ้ 1.1 (2) ฉบบัจริง ของผูร้ับมอบฉันทะ  

 
 
 
 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 6 

1. กรณีเข้าประชุมด้วยตนเอง 

2. กรณีมอบฉันทะ 
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2.2  กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลสัญชาติไทย 
(1) แบบแจ้งการประชุม (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2) ลงลายมือช่ือโดยผูร้ับมอบฉันทะ 
(2) หนงัสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. ซ่ึงกรอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้นชดัเจน และลงลายมือช่ือ

โดยกรรมการผูมี้อ านาจลงนามของนิติบุคคลผูม้อบฉันทะ พร้อมประทบัตราส าคญับริษทั (หากมี) 
และโดยผูร้ับมอบฉันทะ 

(3) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู ้ถือหุ้น ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย ์(ซ่ึงแสดงให้เห็นว่ากรรมการท่ีลงช่ือในฐานะผูม้อบฉันทะ เป็นกรรมการผูมี้อ านาจ
ลงนามแทนนิติบุคคลท่ีเป็นผูถ้ือหุ้น) อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนัประชุม และลงลายมือช่ือรับรอง
ส าเนาถูกตอ้งโดยกรรมการผูมี้อ านาจลงนาม พร้อมประทบัตราส าคญับริษทั (หากมี) 

(4) ส าเนาเอกสารแสดงตน ตามขอ้ 1.1 (2)  ของกรรมการผูมี้อ านาจลงนามท่ีลงลายมือช่ือในหนังสือ
มอบฉันทะ ซ่ึงบุคคลดงักล่าวไดล้งลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

(5) เอกสารแสดงตน ตามขอ้ 1.1 (2) ฉบบัจริง ของผูร้ับมอบฉันทะ  

2.3  กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ  
หากผูถ้ือหุ้นมีความประสงค์ท่ีจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทัฯ เขา้ประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทน กรุณาจดัเตรียมเอกสารดงัน้ี และขอให้ส่งกลบัมายงับริษทัฯ ทางไปรษณียธุ์รกิจตอบรับ
ภายในวนัท่ี 25 มีนาคม 2565 
(1) แบบแจ้งการประชุม (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2)  
(2) หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. (แบบใดแบบหน่ึงเท่านั้น) ซ่ึงกรอกขอ้ความถูกต้อง

ครบถ้วนชัดเจน โดยเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระรายใดรายหน่ึง (ตามรายช่ือท่ีปรากฏใน
ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 7) และลงลายมือช่ือโดยผูม้อบฉันทะ 

(3) กรณีผูถ้ือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ให้ใชเ้อกสาร ตามขอ้ 2.1 (3) 
(4) กรณีผูถ้ือหุ้นเป็นนิติบุคคล ให้ใชเ้อกสาร ตามขอ้ 2.2 (3) และ 2.2 (4) 
เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัเกณฑข์องประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ.79/2564 เร่ืองหลกัเกณฑ์ใน
การชักชวนเป็นการทั่วไปเพ่ือให้ผู ้ถือหุ้นของบริษัทมอบฉันทะให้เขา้ประชุมผูถ้ือหุ้นและออกเสียง
ลงคะแนนแทน บริษทัฯ ขอแจง้ให้ทราบดงัน้ี 
- ผูถ้ือหุ้นควรศึกษารายละเอียดของวาระการประชุมก่อนตดัสินใจมอบฉันทะ 
- หากท่านผูถ้ือหุ้นท่ีมอบฉันทะไดอ้อกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระในหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. ไว้

ล่วงหน้าแลว้ บริษทัฯ จะด าเนินการบนัทึกคะแนนเสียงตามท่ีท่านได้ระบุมาในหนงัสือมอบฉันทะ
ดงักล่าว อย่างไรก็ตาม หากท่านผูถ้ือหุ้นท่ีมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษทัฯ ไม่ไดอ้อก
เสียงลงคะแนนไวเ้ป็นการล่วงหน้าในหนงัสือมอบฉันทะ กรรมการอิสระท่ีเป็นผูร้ับมอบฉันทะจะ
ด าเนินการออกเสียงลงคะแนนตามความเหมาะสมและเห็นสมควรต่อไป เวน้แต่กรณีผูถ้ือหุ้นระบุให้
กรรมการอิสระออกเสียงลงคะแนนแทนอย่างชดัเจนโดยใชห้นงัสือมอบฉันทะแบบ ข. หรือ ค.) 

- หากบริษทัฯ ไม่ด าเนินการบนัทึกคะแนนเสียงตามท่ีท่านไดร้ะบุในหนงัสือมอบฉันทะ หรือผูร้ับมอบ
ฉันทะไม่ด าเนินการตามท่ีได้รับมอบฉันทะ และหากท่านได้รับความเสียหายจากการด าเนินการ
ดงักล่าว ท่านมีสิทธิด าเนินคดีตามกฎหมายได ้ 
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(1) แบบแจ้งการประชุม (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2) ลงลายมือช่ือโดยผูร้ับมอบฉันทะ 
(2) หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค.  ซ่ึงกรอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้นชดัเจน ซ่ึงลงลายมือช่ือโดยกรรมการ   

ผูมี้อ านาจลงนาม พร้อมประทบัตราส าคญับริษทั (หากมี) ในฐานะผูม้อบฉันทะ และโดยผูร้ับมอบ
ฉันทะ 

(3) เอกสารของผูถ้ือหุ้น  
o   ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู ้ถือหุ้น ออกโดยหน่วยงานราชการของ

ประเทศดังกล่าว (ซ่ึงแสดงให้เห็นว่ากรรมการท่ีลงช่ือในฐานะผู ้มอบฉันทะ เป็นกรรมการ          
ผูมี้อ านาจลงนามแทนนิติบุคคลท่ีเป็นผูถ้อืหุ้น) อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนัประชุม ลงลายมือช่ือ
รับรองส าเนาถูกตอ้งโดยกรรมการผูมี้อ านาจลงนาม พร้อมประทบัตราส าคญับริษทั (หากมี) 

o    ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือ หนงัสือเดินทาง หรือ บตัรประจ าตวัขา้ราชการ/พนกังาน
รัฐวิสาหกิจ หรือบตัรแสดงตนอื่นใดซ่ึงออกโดยหน่วยงานราชการของกรรมการผูมี้อ านาจลงนาม 
ท่ีลงนามในหนังสือมอบฉันทะ (ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้องโดยกรรมการเจา้ของบตัร) 
ซ่ึงปรากฏรูปถ่าย และยงัไม่หมดอายุ  

o    ส าเนาหนงัสือมอบอ านาจของผูถ้อืหุ้นท่ีมอบอ านาจให้ Custodian เขา้ร่วมประชุม และออกเสียง
ลงคะแนน  ซ่ึงผู ้ถือหุ้นลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยกรรมการผู ้มีอ านาจลงนาม พร้อม
ประทบัตราส าคญับริษทั (หากมี) 

(4) เอกสารของ Custodian 
o   ส าเนาหนงัสือมอบอ านาจท่ี Custodian ไดม้อบอ านาจให้กรรมการ หรือผูบ้ริหาร หรือพนกังาน

ของ Custodian เป็นผูม้อบฉันทะให้พนกังาน หรือบุคคลอื่นใด เพ่ือการเขา้ประชุมผูถ้ือหุ้นของ
บริษัทลูกค้าได้ และรับรองส าเนาถูกต้องโดยกรรมการ หรือผู ้บริหาร หรือ พนักงานของ 
Custodian ซ่ึงเป็นผูม้อบฉันทะ 

o   หนังสือยืนยนัหรือส าเนาใบอนุญาตการประกอบธุรกิจ Custodian ของ Custodian และรับรอง
ส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้อบฉันทะ 

o   ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง หรือ บตัรประจ าตวัขา้ราชการ/พนักงาน
รฐัวิสาหกิจ หรือบตัรแสดงตนอื่นใดซ่ึงออกโดยหน่วยงานราชการของผูม้อบฉันทะ ซ่ึงปรากฏ
รูปถ่าย และยงัไม่หมดอายุ 

o   บัตรประจ าตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง หรือ บัตรประจ าตัวข้ าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ หรือบตัรแสดงตนอื่นใดซ่ึงออกโดยหน่วยงานราชการของผูร้ับมอบฉันทะ (ฉบบัจริง) 
ซ่ึงปรากฏรูปถ่าย และยงัไม่หมดอายุ 

(5) กรณีมีการมอบอ านาจช่วงก่อนการมอบฉันทะให้ Custodian  
o   เอกสารแสดงการมอบอ านาจช่วงทุกช่วงตอ้งครบถว้นไม่ขาดตอน และมีถอ้ยค าให้มอบอ านาจ

ช่วงได ้
o   ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง หรือ บตัรประจ าตวัขา้ราชการ/พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ หรือบตัรแสดงตนอื่นใดซ่ึงออกโดยหน่วยงานราชการของผูม้อบอ านาจช่วงทุกช่วง 

3. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งต้ังให้คัสโตเดยีนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น 
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และลงลายมือช่ือรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้อบฉันทะ (กรณีเป็นนิติบุคคล ลงลายมือช่ือรับรอง
ส าเนาถูกตอ้งโดยกรรมการผูมี้อ านาจลงนามของผูม้อบฉันทะ) 

 

• เอกสารท่ีจดัท าข้ึนในต่างประเทศ ตอ้งมีการรับรองโดยโนตารีพบัลิค (Notary Public)  

• ในกรณีท่ีเอกสารใดท่ีมิไดมี้ตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษ จะตอ้งจดัท าค าแปลเป็นภาษาองักฤษแนบมาพร้อม
กนัดว้ย และให้ผูมี้อ านาจลงนามผูกพนันิติบุคคลนั้นรับรองความถูกตอ้งของค าแปล 

 
หากท่านประสงคจ์ะยกเลิกการมอบฉันทะ สามารถกระท าได้โดยแจ้งเป็นหนังสือถึงประธานกรรมการ 

และส่งหนังสือแจง้ยกเลิกดังกล่าวให้กบัเจา้หน้าท่ีรับลงทะเบียนซ่ึงเป็นบุคคลท่ีประธานกรรมการมอบหมายก่อน
เร่ิมการประชุม หรืออย่างช้าท่ีสุดจะต้องแจง้ก่อนเร่ิมการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม ในกรณีท่ี
ท่านไม่สามารถส่งหนงัสือแจง้ยกเลิกการมอบฉันทะไดด้้วยตนเอง ท่านจะต้องน าส่งหนังสือมอบอ านาจพร้อมกับ
ส าเนาบตัรประชาชนซ่ึงรับรองส าเนาถูกตอ้งของท่านต่อเจา้หน้าท่ีรับลงทะเบียนดว้ย ทั้งน้ี การแจ้งยกเลิกการมอบ
ฉันทะดงักล่าวจะไม่มีผลต่อการออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ีออกเสียงลงคะแนนเสร็จส้ินแลว้ 

 
บริษทัฯ ไดจ้ดัส่งหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบท่ีก าหนดรายการต่างๆ ท่ีจะมอบฉันทะท่ีละเอียดชดัเจน

ตายตวั) ให้กบัผูถ้ือหุ้นทุกท่านทางไปรษณีย ์ทั้งน้ีท่านสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทัว่ไป
ซ่ึงเป็นแบบง่ายไม่ซับซ้อน) และ แบบ ค. (แบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผูถ้ือหุ้นเป็นผู ้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้ งให้                   
คสัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผูร้ับฝากและดูแลหุ้น) ไดท่ี้ www.gpscgroup.com  

4. การยกเลิกการมอบฉันทะ  

http://www.gpscgroup.com/
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รายช่ือและข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะ 

1. นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร  อายุ 65 ปี 

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ (กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร)  
ท่ีอยู่ติดต่อ : บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากดั (มหาชน) 

555/2 ศูนยเ์อนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร B ชั้น 18  
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 

การมีส่วนไดเ้สียพิเศษ : ไม่มี 
สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี (รวมคู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ) 

2. นายคุรุจิต นาครทรรพ  อายุ  66 ปี 

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี / กรรมการตรวจสอบ (กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร) 
ท่ีอยู่ติดต่อ : บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากดั (มหาชน) 

555/2 ศูนยเ์อนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร B ชั้น 18  
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 

การมีส่วนไดเ้สียพิเศษ : ไม่มี 
สัดส่วนการถือหุ้น : 57,029 หุ้น (รวมคู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ) 

3. นางนิชา หิรัญบูรณะ ธวุธรรม  อายุ 54 ปี 

กรรมการอิสระ / กรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี (กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร) 

ท่ีอยู่ติดต่อ : บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากดั (มหาชน) 
555/2 ศูนยเ์อนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร B ชั้น 18  
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 

การมีส่วนไดเ้สียพิเศษ : ไม่มี 
สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี (รวมคู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ) 

4. นายสมชาย มีเสน  อายุ 53 ปี 

กรรมการอิสระ / กรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี (กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร) 
ท่ีอยู่ติดต่อ : บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากดั (มหาชน) 

555/2 ศูนยเ์อนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร B ชั้น 18  
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 

การมีส่วนไดเ้สียพิเศษ : ไม่มี 
สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี (รวมคู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ) 
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5. นายปกรณ์ อาภาพันธุ์  อายุ 53 ปี 

กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเส่ียง (กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร) 
ท่ีอยู่ติดต่อ : บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากดั (มหาชน) 

555/2 ศูนยเ์อนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร B ชั้น 18  
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 

การมีส่วนไดเ้สียพิเศษ : ไม่มี 
สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี (รวมคู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ) 
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ข้อบงัคับของบริษทัฯ 
ในส่วนทีเ่กีย่วกบัการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน 

 

การเรียกประชุม 

ขอ้ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายในส่ี (4) เดือน นับแต่วนั

ส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั 

  การประชุมผูถ้ือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหน่ึง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามญั โดยคณะกรรมการจะเรียก

ประชุมผูถ้ือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร 

  ผูถ้ือหุ้นคนหน่ึงหรือหลายคนซ่ึงมีหุ้นนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้

ทั้งหมด จะเขา้ช่ือกันท าหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถ้ือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได ้

แต่ต้องระบุเร่ืองและเหตุผลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไวใ้ห้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นน้ี 

คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถ้ือหุ้นภายในส่ีสิบห้า (45) วนันบัแต่วนัท่ีไดร้ับหนงัสือจากผูถ้ือหุ้น 

  ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู ้ถือหุ้นทั้ งหลาย                  

ซ่ึงเขา้ช่ือกันหรือผูถ้ือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จ านวนหุ้นตามท่ีบงัคบัไวน้ั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน

ส่ีสิบห้า (45) วนันบัแต่วนัครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นน้ี ให้ถือว่าเป็นการประชมุผูถ้ือหุ้น

ท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษทัต้องรับผิดชอบค่าใชจ่้ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจัดให้มีการประชุม

และอ านวยความสะดวกตามสมควร 

  ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผู ้ถือหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผู ้ถือหุ้นตามวรรคส่ีครั้ งใดจ านวน                        

ผูถ้ือหุ้นซ่ึงมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บงัคับน้ี ผู ้ถือหุ้นตามวรรคส่ีต้อง

ร่วมกนัรับผิดชอบชดใชค่้าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชุมในครั้ งนั้นให้แก่บริษทั 

ขอ้ 34. ในการเรียกประชุมผูถ้ือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนังสือนดัประชุมโดยระบุสถานท่ี วนั เวลา ระเบียบ

วาระการประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดัเจนว่าเป็น

เร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมติั หรือเพ่ือพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการใน

เร่ืองดงักล่าว และจัดส่งให้ผูถ้ือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม ทั้งน้ี ให้ลง

โฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุมในหนังสือพิมพก์่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วนั เป็นเวลาติดต่อกนัไม่

น้อยกว่าสาม (3) วนั  

ทั้งน้ี สถานท่ีท่ีจะใช้เป็นท่ีประชุมจะอยู่ในจังหวดัอนัเป็นท่ีตั้งส านักงานใหญ่ของบริษทั หรือท่ีอื่นใดตามท่ี

คณะกรรมการจะก าหนดก็ได ้

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 8 
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ขอ้ 38. กิจการท่ีท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นสามญัประจ าปีพึงเรียกประชุมมีดงัน้ี 

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถึงกิจการของบริษทัในรอบปีท่ีผ่านมา 

(2) พิจารณาอนุมติังบดุล และบญัชีก าไรขาดทุนของรอบปีบญัชีท่ีผ่านมา 

(3) พิจารณาอนุมติัจดัสรรเงินก าไร การจ่ายเงินปันผล และจดัสรรเงินไวเ้ป็นทุนส ารอง 

(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ  

(5) พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

(6) พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชี และ 

(7) กิจการอื่นๆ 

ขอ้ 43. คณะกรรมการตอ้งจดัส่งเอกสารดงัต่อไปน้ีไปให้ผูถ้ือหุ้น พร้อมกบัหนงัสือนดัประชุมผูถ้ือหุ้นสามญัประจ าปี 

(1) ส าเนางบดุลและบญัชีก าไรขาดทุนท่ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ พร้อมทั้งรายงานการตรวจสอบบญัชีของ

ผูส้อบบญัชี และ 

(2) รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ 

องค์ประชุม 

ขอ้ 35. ในการประชุมผูถ้ือหุ้น ต้องมีผูถ้ือหุ้นและผูร้ับมอบฉันทะจากผูถ้ือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า 

(25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนผูถ้ือหุ้นทั้งหมด และตอ้งมีหุ้นนบัรวมกันไดไ้ม่น้อยกว่าหน่ึงในสาม 

(1/3) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองคป์ระชุม  

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชมุผูถ้อืหุ้นครั้งใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหน่ึง (1) ชัว่โมง จ านวนผูถ้ือหุ้นซ่ึงมา

เขา้ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามท่ีก าหนดไวใ้นวรรคหน่ึง หากว่าการประชุมผูถ้ือหุ้นไดเ้รียกนัด

เพราะผูถ้ือหุ้นรอ้งขอ ให้การประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถ้ือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะ

ผูถ้ือหุ้นร้องขอ ให้นดัประชุมใหม่ และในกรณีน้ีให้ส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถ้ือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนั 

กอ่นวนัประชุม ในการประชุมครั้ งหลงัน้ีไม่บงัคบัว่าจะตอ้งครบองคป์ระชุม 

ขอ้ 36. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผูถ้ือหุ้น ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือ 

ไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได ้ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ

หรือมีแต่ไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้ ให้ท่ีประชุมเลือกผูถ้ือหุ้นซ่ึงมาประชุมคนใด

คนหน่ึงมาเป็นประธานในท่ีประชุมดงักล่าว 

คะแนนเสียง 

ขอ้ 37. ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุผูถ้ือหุ้น ให้หุ้นหน่ึงหุ้นมีเสียงหน่ึงเสียง และผูถ้ือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสีย

เป็นพิเศษในเร่ืองใด ผูถ้ือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้ง

กรรมการ และมติของท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นจะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 
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(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนน

เสียงเท่ากนั ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

(2) ในกรณีดังต่อไปน้ี ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี  (3/4) ของจ านวนเสียงทั้ งหมดของ 

ผูถ้ือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัให้แก่บุคคลอื่น 

(ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัเอกชน หรือบริษทัมหาชนอื่นมาเป็นของบริษทั 

(ค) การท า แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ี

ส าคญั การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเขา้จัดการธุรกิจของบริษทั หรือการควบรวมกิจการกับ

บุคคลอื่นโดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือการแบ่งผลก าไรขาดทุนกนั 

(ง) การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือขอ้บงัคบัของบริษทั 

(จ) การเพ่ิมหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษทั 

(ฉ) การเลิกบริษทั  

(ช) การออกหุ้นกูข้องบริษทั 

   (ซ)   การควบรวมกิจการบริษทักบับริษทัอื่น 

คณะกรรมการ  

ขอ้ 15. ให้บริษทัมีคณะกรรมการของบริษทัเพ่ือด าเนินกิจการของบริษทั ประกอบดว้ยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน 

แต่ไม่เกินสิบห้า (15) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึง (1/2) ของจ านวนกรรมการทั้งหมดจะตอ้งมีถิ่นท่ีอยู่

ในประเทศไทย  

กรรมการบริษทัจะเป็นผูถ้ือหุ้นของบริษทัหรือไม่ก็ได้ 

ขอ้ 16.  ให้ท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นเลอืกตั้งกรรมการบริษทัตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการดงัต่อไปน้ี 

(1) ผูถ้ือหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึง (1) หุ้นต่อหน่ึง (1) เสียง 

(2) ผูถ้ือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้ งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได ้ในกรณีท่ีเลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผูใ้ดมากน้อย

เพียงใดไม่ได ้

(3) บุคคลท่ีได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู ้ได้รับเลือกตั้ งเป็นกรรมการเท่าจ านวน

กรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดร้ับการเลือกตั้งในล าดบัถดัลงมา

มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้ งในครั้ งนั้น ให้ประธานท่ี

ประชุมเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 
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ขอ้ 17. ในการประชุมผูถ้ือหุ้นสามญัประจ าปีทุกครั้ ง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหน่ึงในสาม (1/3) เป็นอตัรา 

ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม (1/3)  

กรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่ง อาจไดร้ับเลือกให้กลบัเขา้มารับต าแหน่งอีกได้ 

กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ให้จับสลากกัน 

ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 

ขอ้ 20. ท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนนเสียง

ไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนผูถ้ือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้

ไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนหุ้นท่ีถือโดยผูถ้ือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

ขอ้  22. กรรมการบริษทัมีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนกรรมการจากบริษทัในรูปของเงินรางวลั เบ้ียประชุม บ าเหน็จ โบนสั 

หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่น ตามท่ีท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียง

ไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุ้นซ่ึงมาประชุม โดยอาจก าหนดค่าตอบแทน

กรรมการเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะก าหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผล

ตลอดไปจนกว่าท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากน้ี กรรมการบริษทัมีสิทธิ

ไดร้ับเบ้ียเลี้ยงและสวสัดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษทั 

  ขอ้ความในวรรคหน่ึงจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการท่ีไดร้ับการแต่งตั้งมาจากพนกังานหรือลูกจา้ง

ของบริษทัในอนัท่ีจะไดร้ับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนกังานหรือลูกจา้งของบริษทั 



แผนทีข่องสถานที่จัดการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
ณ ห้องบางกอกคอนเวนช่ันเซ็นเตอร์ ช้ัน 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว เลขที่ 1693 ถนนพหลโยธนิ แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

 

 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 9 
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ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 10 

แบบฟอร์มขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี/รายงานประจ าปี (แบบ 56-1 One Report) 
และรายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ แบบรูปเล่ม 

 
เรียน ท่านผูถื้อหุ้น 

 บริษทัฯ ไดจ้ดัท าแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี/รายงานประจ าปี (แบบ 56-1 One Report) และรายงาน

ความยัง่ยืนแบบบูรณาการ ในรูปแบบ QR Code และไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมฉบบัน้ีแลว้ 

นอกจากน้ีบริษทัฯ จะจดัเตรียมแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี/รายงานประจ าปี (แบบ 56-1 One Report) และ

รายงานความยัง่ยืนแบบบูรณาการ แบบรูปเล่มไวส้ าหรับท่านผูถื้อหุ้น 

 หากท่านผูถื้อหุ้นมีความประสงคจ์ะขอรับรายงานดงักล่าวในแบบรูปเล่ม ซ่ึงมีเน้ือหาเช่นเดียวกนักบัใน 

QR Code โปรดกรอกแบบฟอร์มน้ี และใส่ซองธุรกิจตอบรับท่ีไดแ้นบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม และส่งกลบั

มายงับริษทัฯ เพื่อจดัส่งให้ท่านตามประสงคต์่อไป  

ทั้งน้ี บริษทัฯ จะงดแจกแบบแสดงรายการดงักล่าวในแบบรูปเล่มในวนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น เพื่อลดการ

สัมผสัส่ิงของร่วมกบัผูอ่ื้น และเพ่ือความปลอดภยั สุขอนามยัของผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่าน รวมถึงลดผลกระทบ

ต่อส่ิงแวดลอ้ม 
 

(โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนด้ายลายมือบรรจง) 
 

ช่ือ .............................................................................. นามสกุล ................... ........................ ............................................. 

เลขทะเบียนผูถื้อหุ้น ...................................................... ........................................ ............................................................ 

ที่อยู่.............................................. ........................................................................................................................................ 

............................................................................................... ............................................................................................... 

................................................................................................. ............................................................................................. 

หมายเลขโทรศพัทต์ิดต่อ ............................................................... อีเมล ์.......................................................................... 

มีความประสงคข์อรับเอกสารดงัต่อไปน้ี (กรุณาท าเคร่ืองหมายในช่อง ) 

 แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี/รายงานประจ าปี (แบบ 56-1 One Report) (ภาษาไทย) 

 แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี/รายงานประจ าปี (แบบ 56-1 One Report) (ภาษาองักฤษ) 

 รายงานความยัง่ยืนแบบบูรณาการ (ภาษาไทย) 

 รายงานความยัง่ยืนแบบบูรณาการ (ภาษาองักฤษ) 
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