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 ท่ี  GEN 23300075/008/65 
  วนัท่ี 2 มีนาคม 2565 
 
เร่ือง   ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2565 

เรียน   ท่านผูถื้อหุ้น บริษทั โกลว ์พลงังาน จ ากดั (มหาชน)  

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1.  รายงานประจ าปี 2564 ในรูปแบบ QR Code 
2. นโยบายการจ่ายเงินปันผล  
3. หนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. (ขอแนะน าใหใ้ชแ้บบ ข.) 

(สามารถดาวน์โหลดไดท่ี้ www.glow.co.th) 
4. ขอ้มูลผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัฯ                                       

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 5) 
5. ขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2565 ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 

(E-AGM) และการมอบฉนัทะ  
6. ขอ้มูลกรรมการอิสระผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือเป็นผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้น 
7. ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ในส่วนท่ีเก่ียวกบัการประชุมผูถื้อหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน 
8. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจ าปี แบบรูปเล่ม 

 
 คณะกรรมการบริษัท โกลว์ พลังงาน จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ในการประชุมคร้ังท่ี  1/2565  
วนัท่ี 8 กุมภาพนัธ์ 2565 ไดมี้มติใหเ้รียกประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2565 ในวนัองัคารท่ี 29 มีนาคม 2565 เวลา 9.00 น. 
ในรูปแบบการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชก าหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 
รวมถึงกฎหมายและระเบียบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และก าหนดวนัปิดสมุดทะเบียนเพื่องดรับการลงทะเบียนการโอนหุ้นเพื่อ
รวบรวมรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2565 ตั้ งแต่วนัท่ี 10 มีนาคม 2565 จนถึง                     
วนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565  (กล่าวคือ วนัท่ี 29 มีนาคม 2565)   

บริษทัฯ ขอแจง้ระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 ตามมติของคณะกรรมการบริษทัฯ ดงัน้ี 
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ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2564 และอนุมัติงบการเงิน
ประจ าปีส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

วัตถุประสงค์และเหตุผล :  

 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้ งท่ีได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 
(“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) มาตรา 112 และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 42 ก าหนดให้คณะกรรมการตอ้งด าเนินการให้
ผูส้อบบัญชีจัดท างบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน ณ วนัส้ินสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทให้เสร็จก่อนน าเสนอต่อ 
ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในการประชุมสามญัประจ าปีเพื่อพิจารณาอนุมติั 

ทั้งน้ี รายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2564 ปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 
2564 (รูปแบบ QR Code) ซ่ึงได้จัดส่งให้กับผู ้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในคร้ังน้ี ตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 1                      
ในส่วนการสรุปผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ประจ าปี 2564 นั้น บริษทัฯ จะน าเสนอในระหว่างการประชุมสามญั                     
ผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ต่อไป  

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ :  

   เห็นสมควรให้เสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯ                
ในปี 2564 และอนุมัติงบการเงินประจ าปีส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ซ่ึงผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ                        
ไดต้รวจสอบและรับรอง และไดผ้า่นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ โดยมีรายละเอียดตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1                           
โดยสรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี  

งบการเงินประจ าปีส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  

งบการเงินรวม 

 

 

 

 

 

 

 
 

หมายเหตุ  (1) ส่วนของเจ้าของท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (ไม่รวมส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม)  มีจ านวน 
39,689 ลา้นบาท 

 

  

รายการ 
จ านวน 

(ล้านบาท) 
- สินทรัพยร์วม 103,027 
- หน้ีสินรวม 57,344 
- ส่วนของเจา้ของรวม(1) 45,683 
- รายไดร้วม 48,878 
- ก าไรสุทธิ 5,502 
- ก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 5,452 
- ก าไรต่อหุน้ (บาทต่อหุน้) 3.73 
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งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

 

 

 
 
 

หมายเหตุ (2) รวมก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนสุทธิ 34 ลา้นบาท 

คะแนนเสียงเพ่ือลงมติ :   

มติในระเบียบวาระน้ีจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
ระเบียบวาระที่ 2 พจิารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2564  

วัตถุประสงค์และเหตุผล :  

ตาม พ.ร.บ. บริษทัมหาชน มาตรา 115 และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 45 ก าหนดใหท่ี้ประชุม
สามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจ าปี และคณะกรรมการอาจประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ 
ผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นคร้ังคราว เม่ือคณะกรรมการเห็นวา่บริษทัมีก าไรสมควรพอท่ีจะท าเช่นนั้นได ้เม่ือคณะกรรมการประกาศ
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้คณะกรรมการรายงานให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป นอกจากน้ี 
มาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษทัมหาชน และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 43 ก าหนดใหบ้ริษทัตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี
ส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หักดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสม               
ยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่น้อยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 

บริษทัฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยมีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 

 

 

 

 

 

 

รายการ 
จ านวน 

(ล้านบาท) 
- สินทรัพยร์วม 60,678 
- หน้ีสินรวม 28,288 
- ส่วนของเจา้ของรวม 32,390 
- รายไดร้วม(2) 26,108 
- ก าไรสุทธิ 5,390 
- ก าไรต่อหุน้ (บาทต่อหุ้น) 3.68 
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ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ :  

เห็นสมควรใหเ้สนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาดงัต่อไปน้ี 

1) การจัดสรรทุนส ารองตามกฎหมาย 

บริษทัฯ มีทุนส ารองตามกฎหมายจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแลว้ 
โดยทุนส ารองตามกฎหมาย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 เท่ากบั 1,598,287,193 บาท  ดงันั้น บริษทัฯ จึงไม่จ าเป็นต้อง
จดัสรรก าไรสุทธิไวเ้ป็นทุนส ารองตามกฎหมายจากผลประกอบการบริษทัฯ ปี 2564 อีก 

2) การจ่ายเงินปันผล 
จากผลประกอบการของบริษทัฯ ประจ าปี 2564 บริษทัฯ มีก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของ                     

ผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ ตามงบการเงินรวม จ านวน 5,451,746,146 บาท คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาถึงปัจจยั
ต่างๆ อาทิ ผลการด าเนินงาน ประมาณการกระแสเงินสด และนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ แลว้จึงเห็นสมควร
ใหเ้สนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาดงัต่อไปน้ี 

1. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส าหรับผลการด าเนินงานคร่ึงแรกของ                        
ปี 2564 (ระหว่างวนัท่ี 1 ม.ค. 2564 – 30 มิ.ย. 2564) จ านวน 1.025 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นจ านวนทั้งส้ิน 1,499,436,661 
บาท ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ในวนัท่ี  5 สิงหาคม 2564 ซ่ึงได้ด าเนินการจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหุ้น
ในวนัท่ี 3 กันยายน 2564 แล้ว  

2. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการของบริษัทฯ ประจ าปี 2564                    
จ านวน 2.753 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นจ านวนทั้งส้ิน 4,027,267,441  บาท ทั้งน้ี เม่ือหักการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 
ส าหรับผลการด าเนินงานคร่ึงแรกของปี 2564 จ านวน 1.025 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นจ านวนทั้งส้ิน 1,499,436,661 บาท 
จะยงัคงเหลือเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานคร่ึงหลงัของปี 2564 (ระหว่างวนัท่ี 1 ก.ค. 2564 – 31 ธ.ค. 2564) 
จ านวน 1.728 บาทต่อหุน้ หรือคิดเป็นจ านวนทั้งส้ิน 2,527,830,780 บาท โดยมีก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 18 เมษายน 
2565  และมอบอ านาจให้นายพยุงศกัด์ิ ชาติสุทธิผล ประธานกรรมการ มีอ านาจในการเปล่ียนแปลง แกไ้ข วนัก าหนด
จ่ายเงินปันผลประจ าปีในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นท่ีมีผลกระทบต่อก าหนดวนัจ่ายเงินปันผลดงักล่าวขา้งตน้ อาทิ รัฐบาลมี
การประกาศการเปล่ียนแปลงวนัหยดุราชการ เป็นตน้  

ในการน้ี บริษัทฯ ได้ก าหนดให้วันท่ี 10 มีนาคม 2565 เป็นวันก าหนดรายช่ือผู ้ถือหุ้น                           
ท่ีมีสิทธิในการรับเงินปันผล อย่างไรก็ดี สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยงัมีความไม่แน่นอน เน่ืองจากต้อง                            
รอการอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 
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ตารางเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมา  

(บาท/หุน้) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Normalized Net Profit คือ ก าไรสุทธิก่อนรวมก าไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ รายได้หรือค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้                           
รอการตดับญัชี และรายการปรับปรุงตามมาตรฐานบญัชี (TFRS) 

คะแนนเสียงเพ่ือลงมติ :   

มติในระเบียบวาระน้ีจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
ระเบียบวาระที่ 3 พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2565 

วัตถุประสงค์และเหตุผล :  

ตาม พ.ร.บ. บริษทัมหาชน มาตรา 90 ก าหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตาม
ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และตามมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ซ่ึงประกอบไปดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม และตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 27 ก าหนดให้กรรมการมีสิทธิ
ได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าท่ี ซ่ึงค่าตอบแทนได้แก่ เงินเดือน เงินบ าเหน็จ เบ้ียประชุม เบ้ียเล้ียง โบนัส 
สวสัดิการ หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืนท านองเดียวกนั 

 

 

 

ปี 
เงินปันผล
ระหว่างกาล 

เงินปันผล 
ประจ าปี 

เงินปันผล 
รวม 

% of Normalized Net Profit* 

2564 1.025 1.728 2.753 77% 

2563 1.709 0.820 2.529 61% 
2562 8.203 2.050 10.253 195% 
2561 1.608 1.177 2.785 50% 
2560 1.531 4.219 5.750 97% 
2559 1.458 4.292 5.750 90% 
2558 1.388 4.362 5.750 86% 
2557 1.100 2.205 3.305 50% 
2556 0.851 1.904 2.755 50% 
2555 0.810 1.301 2.111 61% 
2554 0.772 1.238 2.010 72% 
2553 0.735 1.179 1.914 62% 



  

9 
 

 

บริษทัฯ ไดพ้ิจารณาการก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษทัฯ และกรรมการชุดย่อย 
ประจ าปี 2565 โดยใช้หลกัเกณฑ์การค านึงถึงความเหมาะสมประการต่างๆ ได้แก่ ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ          
ผลงานของคณะกรรมการ ภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย                             
และการเปรียบเทียบกับบริษทัอ่ืนท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน จึงเสนอให้คณะกรรมการ        
บริษทัฯ พิจารณาเห็นชอบใหน้ าเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการและ
กรรมการชุดยอ่ย ประจ าปี 2565 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ  

 

 

2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการตรวจสอบ 2562 2563 2564 2565 

ประธาน     
ค่าตอบแทนรายปี (บาทต่อปี) 165,000 165,000 165,000 165,000 
ค่าเบ้ียประชุม (บาทต่อคร้ัง) 44,000 44,000 44,000 44,000 
ค่าตอบแทน/ผลประโยชน์อ่ืนๆ ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
สมาชิก     
ค่าตอบแทนรายปี (บาทต่อปี) 110,000 110,000 110,000 110,000 
ค่าเบ้ียประชุม (บาทต่อคร้ัง) 37,400 37,400 37,400 37,400 
ค่าตอบแทน/ผลประโยชน์อ่ืนๆ ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

 

โดยท่ีบริษทัฯ จะชดเชยภาษีเงินได้ไม่เกินร้อยละสิบ  (10%) ของเงินท่ีได้รับจากบริษทัฯ 
ใหแ้ก่กรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านดงัท่ีเคยปฏิบติัมาในปีก่อน ๆ  

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ : 

เห็นสมควรให้เสนอท่ีประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการ ประจ าปี 2565  

คะแนนเสียงเพ่ือลงมติ :   

มติในระเบียบวาระน้ีจะต้องได้รับอนุมติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3)                 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 
 
 

คณะกรรมการบริษัทฯ 2562 2563 2564 2565 

ค่าตอบแทนรายปี (บาทต่อปี) 489,500 489,500 489,500 489,500 
ค่าเบ้ียประชุม (บาทต่อคร้ัง) 112,200 112,200 112,200 112,200 
ค่าตอบแทน/ผลประโยชน์อ่ืนๆ ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
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ระเบียบวาระที่ 4 พจิารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจ าปี 2565 

วัตถุประสงค์และเหตุผล :  

ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน มาตรา 120 ก าหนดให้ท่ีประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นแต่งตั้ ง                          
ผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษทัทุกปี โดยในการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจะแต่งตั้งผูส้อบบญัชี                      
คนเดิมอีกก็ได ้

 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2565 โดย
พิจารณาจากความเป็นอิสระ คุณสมบติั ทกัษะความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจพลงังาน รวมถึงพิจารณา
ค่าตอบแทนของผู ้สอบบัญชีให้เหมาะสมกับหน้าท่ี ภาระ และความรับผิดชอบ จึงให้ความเห็นต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อพิจารณาเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจาก บริษทั ไพร้ซวอเตอร์
เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั (“PwC”) เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจ าปี 2565 และเสนอให้ก าหนดค่าตอบแทน
การสอบบญัชีประจ าปี 2565 เป็นจ านวนเงิน 850,000 บาท และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ส่ิงพิมพ ์
ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อส่ือสาร เป็นตน้ โดยเรียกเก็บตามจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 8 ของค่าสอบบญัชี  โดยมีรายละเอียด
ดงัน้ี 

1) ผู้สอบบัญชี  
เห็นสมควรเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส 

จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจ าปี 2565 โดยผูส้อบบญัชีท่ีสามารถลงนามรับรองงบการเงินของบริษทัฯ ไดแ้ก่ 
นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4599 หรือ นายบุญเรือง เ ลิศวิ เศษวิทย์  
ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 6552 หรือ นางสาววรรณวิมล ปรีชาวัฒน์  ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 9548 หรือ  
นางสาวรจนาถ ปัญญาธนานุศาสตร์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 8435 โดยใหค้นใดคนหน่ึงเป็นผูท้  าการตรวจสอบและ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ และในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีรับอนุญาตดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติังานได ้                                               
ให้บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอ่ืนของบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์      
คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั แทนได ้

ทั้ งน้ี ผู ้สอบบัญชีจาก PwC ข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ มีส่วนได้เสียกับ                    
บริษทัฯ บริษทัย่อย ผูบ้ริหาร และผูถื้อหุ้นรายใหญ่หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ  
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2) ค่าตอบแทนการสอบบัญชี  
เห็นสมควรเสนอก าหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชี ส าหรับปี 2565 ตามรายละเอียด ดงัน้ี 

 
ค่าตอบแทนการสอบบัญชี 

จ านวนเงิน (บาท) เพิม่ (ลด) 

ประจ าปี 2564 ประจ าปี 2565 
(ปีที่เสนอ) 

บาท ร้อยละ 

ค่าสอบบัญชีส าหรับงบการเงินประจ าปี
และรายไตรมาส 

944,500 850,000 (94,500) (10) 

ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง เช่น ค่าถ่าย
เอกสาร  ส่ิ งพิ มพ์  ค่ า ไปรษณี ยากร                              
ค่าติดต่อส่ือสาร เป็นตน้ 

เรียกเก็บไดต้าม
จริง 

(ไม่เกินร้อยละ 8 
ของค่าสอบบญัชี) 

เรียกเก็บไดต้าม
จริง 

(ไม่เกินร้อยละ 8 
ของค่าสอบบญัชี) 

- - 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ :  

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการพิจารณากลั่นกรองจากข้อเสนอของคณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นสมควรใหเ้สนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชี จากบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์
คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด (PwC) ดังมีรายช่ือตามท่ีเสนอ เป็นผู ้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2565 และก าหนด
ค่าตอบแทนการสอบบญัชี ส าหรับปี 2565 เป็นจ านวนเงิน 850,000 บาท และค่าใชจ่้ายอ่ืน  ๆท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ค่าถ่ายเอกสาร 
ส่ิงพิมพ ์ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อส่ือสาร เป็นตน้ โดยเรียกเก็บตามจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 8 ของค่าสอบบญัชี ตามขอ้เสนอ
ของคณะกรรมการตรวจสอบ  

คะแนนเสียงเพ่ือลงมติ :   

มติในระเบียบวาระน้ีจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
ระเบียบวาระที่ 5 พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  

วัตถุประสงค์และเหตุผล :  

ตามพ.ร.บ. บริษทัมหาชน มาตรา 71 และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 16 ก าหนดให้ในการ
ประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา โดยให้กรรมการท่ีอยู่ในต าแหน่งนาน
ท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่งก่อน ถา้จ านวนกรรมการท่ีออกแบ่งให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได ้ให้กรรมการออกตามจ านวน                
ท่ีใกลเ้คียงท่ีสุดกบัส่วน 1 ใน 3 และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 17 กรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งอาจไดรั้บเลือกเขา้รับ
ต าแหน่งอีกก็ได ้
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ในการประชุมสามัญผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2565 บริษทัฯ มีกรรมการซ่ึงจะครบวาระการด ารง
ต าแหน่ง จ านวน 3 ท่าน โดยมีรายช่ือดงัต่อไปน้ี  

1)  นายวรวฒัน์ พิทยศิริ  กรรมการ   
2)  นายศิริเมธ ล้ีภากรณ์  กรรมการ   
3)  นายบวรศกัด์ิ อุวรรณโณ กรรมการอิสระ 

บริษทัฯ มีนโยบายในการพิจารณาสรรหาบุคคลท่ีมีความเหมาะสมและคุณสมบติัครบถว้น
ท่ีจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการด าเนินงานและกลยุทธ์การด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ  บริษทัฯ จึงไดด้ าเนินการสรรหา
และคดัเลือกกรรมการ ซ่ึงมีคุณสมบติัเหมาะสมเพื่อเขา้รับการเสนอช่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษทัฯ แทนกรรมการ
ท่ีหมดวาระ เพื่อให้มัน่ใจว่าคณะกรรมการของบริษทัฯ ประกอบดว้ยผูท่ี้มีความรู้ความสามารถจากหลากหลายสาขา
อาชีพ ซ่ึงจะเป็นประโยชน์กับการประกอบธุรกิจและเพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ต่างๆ  ของบริษัทฯ  ทั้ งน้ี บริษัทฯ                            
ไดพ้ิจารณาจากคุณสมบติั ประสบการณ์ คุณลกัษณะเฉพาะบุคคล รวมถึงผลการปฏิบติังานของบุคคลดังกล่าวและ
คดัเลือกเพื่อเสนอช่ือเป็นกรรมการบริษทัฯ อาทิ  

- ความมีคุณธรรมและความรับผิดชอบ 
- การตดัสินใจดว้ยขอ้มูลและเหตุผล 
- ความมีวุฒิภาวะและความมัน่คง และกลา้แสดงความคิดเห็นท่ีแตกต่างและเป็นอิสระ 
- ยดึมัน่ในการท างานอยา่งมีหลกัการและมาตรฐานเยีย่งมืออาชีพ 
- ไม่มีคุณสมบติัตอ้งหา้มตามท่ีระบุไวใ้นพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดพ้ิจารณาความเหมาะสมของกรรมการทั้ง 3 ท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่ง

ตามวาระตามรายช่ือขา้งตน้ ซ่ึงเป็นผูท้รงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในสาขาอาชีพ ซ่ึงจะเป็น
ประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจและเพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ต่างๆ ของบริษัทฯ อีกทั้ ง ทุกท่านมีภาวะผู ้น า                                            
เป็นผูมี้คุณธรรมและจริยธรรม และมีประวติัการท างานท่ีโปร่งใสไม่ด่างพร้อย อย่างไรก็ดี นายบวรศกัด์ิ อุวรรณโณ               
มีความประสงคว์่าจะไม่กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหน่ึง จึงเสนอให้คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณา
เห็นชอบใหน้ าเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการของบริษทัฯ ดงัน้ี 

1)  นายวรวฒัน์ พิทยศิริ ด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหน่ึง 
2)  นายศิริเมธ ล้ีภากรณ์ ด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหน่ึง 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ :  

คณะกรรมการบริษทัฯ ซ่ึงไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียในกรณีน้ี ไดพ้ิจารณากลัน่กรอง 
อย่างรอบคอบและระมดัระวงั เห็นสมควรให้เสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการเลือกตั้งกรรมการของ
บริษทัฯ รวมถึงการแกไ้ขเอกสารส าคญัต่างๆ ของบริษทัฯ ส าหรับการเปล่ียนแปลงกรรมการ รวมถึงด าเนินการแกไ้ข
เร่ืองดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชย ์และหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งตามท่ีกฎหมายก าหนด โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

1)  นายวรวฒัน์ พิทยศิริ ด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหน่ึง 
2)  นายศิริเมธ ล้ีภากรณ์ ด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหน่ึง 

ทั้ งน้ี ข้อมูลผู ้ท่ีได้รับการเสนอช่ือเพื่อ เลือกตั้ งเ ป็นกรรมการบริษัทฯ ปรากฎตาม                          
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4  
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คะแนนเสียงเพ่ือลงมติ :   
 มติในระเบียบวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผูถื้อหุ้นซ่ึงเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยจะลงคะแนนเสียงอนุมติัการเลือกตั้งกรรมการเป็น
รายบุคคล  
 
ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

 

บริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2565 ของบริษทัฯ ฉบบัน้ีพร้อมทั้งเอกสาร
ประกอบการประชุมและแบบหนังสือมอบฉันทะไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ  www.glow.co.th เ ม่ือวันท่ี                               
2 มีนาคม 2565 โดยผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามัญผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2565 จะต้องเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีรายช่ือ                          
ณ วนัปิดสมุดทะเบียนเพื่องดรับการลงทะเบียนการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญั
ผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2565 ตั้งแต่วนัท่ี 10 มีนาคม 2565 จนถึงวนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2565 (กล่าวคือ วนัท่ี                
29 มีนาคม 2565)   

ส าหรับผูถื้อหุน้ท่ีประสงคท่ี์จะเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ หรือมอบฉนัทะให้แก่บุคคล
ใดบุคคลหน่ึงท่ีไม่ใช่กรรมการอิสระของบริษทัฯ เขา้ร่วมประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ โปรดศึกษาวิธีการลงทะเบียน
และการเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 5 โดยบริษัทฯ จะเปิดระบบลงทะเบียน                                  
ยืน่แบบค าร้อง ตั้งแต่วนัท่ี 18 มีนาคม 2565 จนกวา่การประชุมจะเสร็จส้ินในวนัท่ี 29 มีนาคม 2565  

ส าหรับผู ้ถือหุ้นท่ีประสงค์มอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังรายช่ือและรายละเอียด                            
ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6 โปรดศึกษาวิธีการลงทะเบียนและการเขา้ร่วมประชุมผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5 
โดยผูถื้อหุ้นสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. หรือ แบบ ค. (ขอแนะน าให้ใช้แบบ ข.) พร้อมเอกสาร
หลกัฐานมายงับริษทัฯ โดยส่งไปรษณียม์ายงั ฝ่ายเลขานุการบริษทัและก ากบักิจการองคก์ร บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จ  ากดั (มหาชน) เลขท่ี 555/2 ศูนยเ์อนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 18 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจกัร 
เขตจตุจกัร กทม. 10900 ล่วงหนา้ภายในวนัท่ี 24 มีนาคม 2565  

บริษทัฯ จะด าเนินการประชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ดงัรายละเอียดตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 7 

เพื่อให้ไดรั้บประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผูถื้อหุ้นหากผูถื้อหุ้น                 
มีค าถามท่ีตอ้งการให้บริษทัฯ ช้ีแจงในประเด็นของระเบียบวาระท่ีน าเสนอคร้ังน้ี สามารถส่งค าถามล่วงหน้าได้ท่ี             
อีเมล company-secretary@gpscgroup.com หรือส่งไปรษณีย์มายงั ฝ่ายเลขานุการบริษัทและก ากับกิจการองค์กร 
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ  ากัด (มหาชน) เลขท่ี 555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 18                              
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม. 10900 หรือติดต่อสอบถามไดที้่ส านกักรรมการผูจ้ดัการใหญ่                    
เบอร์โทรศพัท ์02-140-4606 หรือ 02-140-5317 หรือส่วนผู ้ลงทุนสัมพันธ์ เบอร์โทรศัพท์ 02-140-4646 หรือ                   
02-140-5318 หรือ อีเมล ir@gpscgroup.com โดยขอให้ผูถื้อหุ้นระบุ ช่ือ-นามสกุล ซ่ึงบริษทัฯ จะไดร้วบรวมค าถาม
เพื่อช้ีแจงต่อไป    

 

http://www.glow.co.th/
mailto:company-secretary@gpscgroup.com
mailto:company-secretary@gpscgroup.com%20โทร
mailto:ir@gpscgroup.com%20โทร
mailto:ir@gpscgroup.com
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เน่ืองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมาตรการต่างๆ ของรัฐบาล 
รวมถึงส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้งยงัมีความไม่แน่นอน และอาจมีการเปล่ียนแปลงได้จนกว่าจะถึงวนัประชุมสามญั                           
ผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2565 โดยหากมีการเปล่ียนแปลงใดๆ บริษทัฯ จะแจ้งให้ผูถื้อหุ้นทราบบนเว็บไซต์ของบริษทัฯ 
www.glow.co.th  ต่อไป 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2565      
ตามวนั และเวลา ท่ีกล่าวขา้งตน้ดว้ย จกัขอบคุณยิง่ 

 
ขอแสดงความนบัถือ 

 
 
                                                 (นายพยงุศกัด์ิ ชาติสุทธิผล) 

                                               ประธานกรรมการ 

 

  

ส านกักรรมการผูจ้ดัการใหญ ่
ฝ่ายเลขานุการบริษทัและก ากบักิจการองคก์ร 
โทรศพัท:์ 02-140-4606, 02-140-5317 
โทรสาร: 02-140- 4601  

http://www.glow.co.th/

