
 
 

 

 

 

 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 

บริษัท เอสพีซีจี จ ากัด (มหาชน) 

วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น.  
ณ ห้องคอนเวนช่ัน เอบี ช้ัน 1 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์  

เลขที่ 171 ถนนสุขุมวิท ซอย 11 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 
 

เปิดให้ลงทะเบียนเข้ารว่มประชุมตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป  
เพ่ือความสะดวกในการลงทะเบียน โปรดน าแบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุม ซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดมาในวันประชุม 

หมายเหตุ: บริษัทฯ ได้จัดส่งแบบแบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุมที่มบีาร์โค้ด  
ส าหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และ QR-Code ส าหรับดาวน์โหลดรายงานประจ าปี 2561  

ในรูปแบบดิจิทัลมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัทฯ ได้จดัเตรียมเครื่องดืม่และอาหารว่างไวร้ับรองผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทีม่าร่วมประชุม  
และงดแจกของที่ระลึก เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางที่หน่วยงานก ากับดูแลบริษัทจดทะเบยีนไดร้ณรงค์ 

ให้ลด/เลิกการแจกของที่ระลึกในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น  
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ที่ CEO-064/2562 

12 มีนาคม 2562 

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  2562 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.  ส าหรับวาระท่ี 1    ส าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 
2. ส าหรับวาระท่ี 2 และ 3  รายงานประจ าปี 2561 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) 

 (ดาวน์โหลดจากแบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุม) 
3. ส าหรับวาระท่ี 4    นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
4. ส าหรับวาระท่ี 7    ประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็น

   กรรมการ 
5. ส าหรับวาระท่ี 8  ประวัติผู้สอบบัญชีที่ ได้รับการเสนอชื่อ เพ่ือคัดเลือกเป็น   

  ผู้สอบบัญชีประจ าปี 2562 
6. แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (ขอแนะน าให้ใช้แบบ ข.) 
7.  ข้อมูลของกรรมการอิสระของบริษัทฯ ประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 
8.  ข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
9.  การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) ส าหรับดาวน์โหลดรายงานประจ าปี 2561 
10.  แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอสพีซีจี จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2562              
ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติให้เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ในวันศุกร์ที่       
12 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องคอนเวนชั่น เอบี ชั้น 1 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ เลขที่ 171               
ถนนสุขุมวิท ซอย 11 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 เพื่อทราบและพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบ
วาระการประชุมดังต่อไปนี้ 

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ซึ่งประชุมเม่ือวันศุกร์ที่             
20 เมษายน 2561 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี  2561 ได้จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่             
20 เมษายน 2561 โดยบริษัทฯ ได้จัดท าและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในเวลาที่กฎหมาย
ก าหนด พร้อมทั้งเผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.spcg.co.th) 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ 

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 
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การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั ้งหมดของ          
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 2 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2561 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล:  ปี 2561 บริษัทฯ ได้มีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ส าคัญซึ่งส่งผลต่อการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ และเพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 ซึ่งก าหนดให้ที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี พิจารณารายงานของคณะกรรมการเพ่ือรับทราบผลการด าเนินงาน               
ของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดท าข้อมูลเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปี 2561              
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 รายละเอียดปรากฏตาม QR-Code                 
ในแบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุม 

ความเห็นของคณะกรรมการ:   เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการด าเนินงานของ 
บริษัทฯ ประจ าปี 2561 

การลงมติ:  วาระนี้เป็นวาระเพ่ือทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจ าปี 2561 สิ้นสุด 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการ
แก้ไขเพ่ิมเติม) มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 และ 34 ก าหนดให้บริษัทฯ ต้องมี
การจัดท างบการเงินซึ่งได้แก่ งบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุน ณ รอบปีบัญชีของ
บริษัทฯ พร้อมจัดส่งให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบก่อนน าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ 
บริษัทฯ ได้จัดท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจ าปี 2561 สิ้นสุด  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561  ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว และ
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 
รายละเอียดปรากฏในส าเนางบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของ
ผู้สอบบัญชีในรายงานประจ าปี 2561 หัวข้อ “งบการเงิน” ตาม QR-Code ในแบบฟอร์มหนังสือ
เชิญประชุม  

ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินรวมของบริษัทฯ โดยสรุป ดังนี้  

ผลการด าเนินงานรวม ปี 2562 ปี 2561 
รายได้จากการขายและการให้บริการ (ล้านบาท)  5,928.2   6,008.4  
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิส าหรับปี (ล้านบาท)  2,923.6   2,822.1  
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (ล้านบาท)  2.70   2.73  
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ฐานะทางการเงินรวม 
ณ วันที่  

31 ธันวาคม 2562 
ณ วันที่  

31 ธันวาคม 2561 
สินทรัพย์ (ล้านบาท)  22,797.6   23,026.6  
หนี้สิน (ล้านบาท)  8,917.0   11,818.4  
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)  13,880.6   11,208.2  

ความเห็นของคณะกรรมการ:   เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจ าปี 2561 (งบดุลและงบก าไรขาดทุน) สิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2561 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีดังกล่าว 

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั ้งหมดของ             
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไรและจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการ
แก้ไขเพ่ิมเติม) มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 ก าหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรก าไร
สุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หักด้วย
ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุน
จดทะเบียน ประกอบกับนโยบายในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ก าหนดให้จ่ายเงินปันผล               
ในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการที่เหลือหลังจากหักเงิน
ส ารองต่างๆ ทุกประเภทตามท่ีได้ก าหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ ได้ท า
การจัดสรรเงินก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนดแล้ว จึงไม่จ าเป็นต้องท าการ
จัดสรรก าไรสุทธิจากผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2561 เป็นทุนส ารองตาม พ.ร.บ. บริษัท
มหาชนฯ อีก  

บริษัทฯ มีก าไรเพียงพอส าหรับจัดสรรจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้จากผลการด าเนินงานของ
บริษัทฯ ในปี 2561 จึงเสนอจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 
1.20 บาท โดยส าหรับงวดครึ่งปีแรกสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 บริษัทฯ มีก าไรจากการ
ประกอบกิจการ ตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลจากผลการด าเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม 2561 - วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ในอัตรา
หุ้นละ 0.55 บาท ซึ่งได้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) มาตรา 115 และข้อบังคับของ
บริษัทฯ ข้อ 37  

คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายในงวดนี้ (ครึ่งปีหลังของปี 2561) ในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท รวมเป็น
จ านวนเงิน 633,093,500 บาท (หกร้อยสามสิบสามล้านเก้าหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
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ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีท่ีผ่านมา ดังนี้ 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล 
ปี 2561 

(ปีท่ีเสนอ) 
ปี 2560 

1. ก าไรสุทธิ  
(งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ) (บาท) 

1,126,729,970.55 1,000,545,658.28 

2. จ านวนหุ้น (หุ้น) 973,990,000 923,990,000 
3. ก าไรสุทธิต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 1.16 1.08 
4. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 1.20 1.15 

4.1 เงินปันผลระหว่างกาล   0.55 0.50 
 4.2 เงนิปันผลที่จะจ่ายในงวดนี้   0.65 0.65 
5. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท) 1,168,788,000 1,062,588,500 
6. อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสุทธิตาม          

งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท (ร้อยละ) 
103.45 106.48 

ความเห็นของคณะกรรมการ:  เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบการจัดสรรก าไร  
ทุนส ารอง และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการด าเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม 2561 - 
วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท รวมถึงอนุมัติการจ่ายเงินปันผลที่จะจ่าย               
ในงวดนี้ ในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 633 ,093,500 บาท (หกร้อยสามสิบสาม
ล้านเก้าหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) (รวมกันแล้วจะท าให้เงินปันผลส าหรับปี 2561 มีจ านวน
ทั้งสิ้นเท่ากับ 1.20 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นเงินทั้งสิ้นจ านวน 1,168,788,000 บาท) โดยก าหนดรายชื่อ
ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 และก าหนด
จ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความ    
ไม่แน่นอน จนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั ้งหมดของ             
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา 
ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ประจ าปี 2562 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ข้อบั งคับของบริษัทฯ ข้อ 15 ก าหนดให้กรรมการมีสิทธิ ได้ รับ
ค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บ าเหน็จโบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทน
ในลักษณะอ่ืนตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ คณะกรรมการสรรหา ก าหนด
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ซึ่งได้พิจารณากลั่นกรองตามความ
เหมาะสม และเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่า
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ตลาด (Market Capitalization) ในขนาดที่ใกล้เคียงกับบริษัทฯ จึงเห็นควรให้ยังคงก าหนด
ค่าตอบแทน ประจ าปี 2562 ในอัตราเดียวกันกับปี 2561 

ความเห็นของคณะกรรมการ:  เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
ประจ าปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

รายละเอียด เบี้ยกรรมการรายเดือน 
(เฉพาะผู้ที่ไม่เป็นผู้บริหาร) 

เบี้ยประชุม 
(เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม) 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 
- ประธานกรรมการ 35,000 บาท 20,000 บาท 
- กรรมการ  20,000 บาท 15,000 บาท 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 35,000 บาท 20,000 บาท 
- กรรมการตรวจสอบ 30,000 บาท 15,000 บาท 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 
- ประธานกรรมการสรรหา  ก าหนด

ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 
- 20,000 บาท 

- กรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน 
และบรรษัทภิบาล 

- 15,000 บาท 

เงินโบนัสคณะกรรมการประจ าปี 2562 

ก าหนดการพิจารณาเงินโบนัสที่สะท้อนและเชื่อมโยงกับผลประกอบการ หรือก าไรสุทธิ                       
ของบริษัทฯ แต่ไม่เกินร้อยละ 2 ของก าไรสุทธิประจ าปี โดยมีวงเงินดังนี้ 

- จ ากัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,200,000 บาท ส าหรับประธานกรรมการและประธาน
กรรมการตรวจสอบ  
- จ ากัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท ส าหรับกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
- จ ากัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 800,000 บาท ส าหรับกรรมการและกรรมการตรวจสอบ 

 

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล  เป็นผู้ก าหนด
หลักเกณฑ์และด าเนินการจัดสรรเงินโบนัสดังกล่าว และให้น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ และท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาก่อนการจัดสรรจริงต่อไป 

 

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ (โบนัส) ประจ าปี 2561 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 15 และสืบเนื่องคณะกรรมการบริษัทฯ  
ได้ร่วมกันปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ด้วยความเสียสละ รวมทั้งยังเป็นการสร้างแรงจูงใจ คณะกรรมการ
สรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล จึงเห็นควรจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ 
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(โบนัส) ประจ าปี 2561 ตามกรอบและหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 มีมติ
อนุมัติเกณฑ์การพิจารณาเงินโบนัสที่สะท้อนและเชื่อมโยงกับผลประกอบการ หรือก าไรสุทธิของ
บริษัทฯ แต่ไม่เกินร้อยละ 2 ของก าไรสุทธิประจ าปี โดยมีวงเงินดังนี้ 

- จ ากัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,200,000 บาท ส าหรับประธานกรรมการและประธาน
กรรมการตรวจสอบ  

- จ ากัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท ส าหรับกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
- จ ากัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 800,000 บาท ส าหรับกรรมการและกรรมการตรวจสอบ 

รายละเอียด 
ผลการด าเนินงาน 
ปี 2561 (ปีท่ีเสนอ) 

ผลการด าเนินงาน 
ปี 2560 

ก าไรสุทธิ  
(งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ) (บาท) 

1,126,729,970.55 1,000,545,658.28 

ส่วนแบ่งโบนัสกรรมการไม่เกิน 2%  
ของก าไรสุทธิ (บาท) 

22,534,599.41 
 

20,010,913.17 
 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ (โบนัส) 
(บาท) 

7,754,521 
 

7,319,452 

ร้อยละ 0.69 0.73 

ความเห็นของคณะกรรมการ:  เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทฯ (โบนัส) ประจ าปี 2561 รวมเป็นจ านวนเงิน 7,754,521 บาท (เจ็ดล้าน      
เจ็ดแสนห้าหมื่นสี่พันห้าร้อยยี่สิบเอ็ดบาทถ้วน) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.69 ของก าไรสุทธิตาม                
งบเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ซึ่งอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2561 

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการซึ่งต้องออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญ            
ผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการ
แก้ไขเพ่ิมเติม) มาตรา 71 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 ก าหนดให้กรรมการออกจาก
ต าแหน่งจ านวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี โดยการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 มีกรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งตามวาระคือ  

1.  ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานกรรมการ และกรรมการสรรหา  
     ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 

2.  นายจิราคม ปทุมานนท์  กรรมการ 
3.  พลต ารวจตรีวันชัย วิสุทธินันท์ กรรมการ 



 
 

8 
 

เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีเก่ียวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ 
ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น
กรรมการบริษัทฯ ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2561 
จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณา
เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ 

ความเห็นของคณะกรรมการ:   เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ          
ซึ่งต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ  จ านวน 3 ท่าน ได้แก่  ดร.วันดี  กุญชรยาคง จุลเจริญ                  
นายจิราคม ปทุมานนท์ และพลต ารวจตรีวันชัย วิสุทธินันท์ กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ              
อีกวาระหนึ่ง เนื่องจากคณะกรรมการบริษัท โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา ก าหนด
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้พิจารณาโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองของบริษัทแล้ว              
มีความเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่านเป็น ผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการ
ประกอบธุรกิจของบริษัทและได้ให้ความสนับสนุนการประกอบธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี จึงเป็น
ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ กรรมการที่จะต้องออกจาก
ต าแหน่งตามวาระไม่ได้เข้าร่วมการพิจารณาในเรื่องดังกล่าว โดยการแต่งตั้งกรรมการดังกล่าว              
ให้มีผลตั้งแต่วันถัดจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 เป็นต้นไป  

ส าหรับประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าด ารงต าแหน่ง 
มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ 

การลงมติ: วาระนี ้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั ้งหมดของ             
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2562 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไข
เพ่ิมเติม) มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 ก าหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปีนั้น  

ความเห็นของคณะกรรมการ:  คณ ะกรรมการบริษั ทมี ม ติ เห็ น ชอบตามความ เห็ น ขอ ง
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบริษัท            
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน 
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 
โดยให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด ดังมีรายชื่อดังนี้เป็นผู้สอบ
บัญชีของบริษัทประจ าปี 2562 โดยให้แต่ละคนมีอ านาจกระท าการได้โดยล าพัง 

1.  นายไวโรจน์ จินดามณีพิทักษ์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3565 
2.  นายณัฐพงศ์ ตันติจัตตานนท์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8829 
3.  นางสาวดุษณีย์ ยิ้มสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10235 

และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2562 เป็นจ านวนเงิน 800,000 บาท (แปดแสนบาท
ถ้วน) ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2561 
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ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 
ปี 2562 

(ปีท่ีเสนอ) 
ปี 2561 

ค่าสอบบัญชีส าหรับงบการเงินประจ าปี
และรายไตรมาส 

800,000 บาท 800,000 บาท 

ส าหรับประวัติผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ เพ่ือคัดเลือกเป็นผู้สอบบัญชีประจ าปี 
2562 มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ 

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ 
บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด นอกจากนี้       
ไม่มีผู้ใดที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ
ติดต่อกันเป็นเวลาห้ารอบปีบัญชี 

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของ             
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 9 พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี)  

อนึ่ง บริษัทฯ ได้ก าหนดวิธีปฏิบัติเรื่องการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุม            
โดยเปิดรับเรื่องจากผู้ถือหุ้นระหว่างวันที่ 11 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น         
คนใดเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าแต่อย่างใด  

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอ่ืนให้เข้าประชุมและออกเสียงในที่ประชุม
ดังกล่าวแทน โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง (รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6) หรือสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.spcg.co.th พร้อมแนบ
หลักฐานประกอบตามที่ก าหนดในหมายเหตุข้างท้ายนี้ และโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมกับหลักฐาน
ประกอบมายังส านักงานเลขานุการบริษัทและบรรษัทภิบาล บริษัท เอสพีซีจี จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 1 อาคาร
แคปปิตอล เวิร์ค เพลส ชั้น 10 ซอยแจ่มจันทร์ แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110             
เบอร์โทรศัพท์ 02-011-8111 ต่อ 1031 ล่วงหน้าก่อนวันประชุม หรือน าไปแสดงแก่เจ้าหน้าที่ ณ จุดตรวจ
เอกสารก่อนเริ่มการประชุมในวันประชุมเพ่ือความเรียบร้อยในการเตรียมการประชุม 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เสนอรายชื่อกรรมการอิสระ พร้อมแสดงข้อมูลชื่อ อายุ ที่อยู่ และการมี
หรือไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคราวนี้ เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกให้กรรมการ
อิสระที่บริษัทฯ เสนอรายชื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะได้ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7) 
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จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะเริ่ม          
เปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันประชุมเป็นต้นไป ทั้งนี้ บริษัทฯ ก าหนดวัน
ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 และก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ
ได้รับเงินปันผลส าหรับปี 2561 (Record Date) ในวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

  
  
 (ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ) 
 ประธานกรรมการ 

หมายเหตุ:  เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบสถานะและสิทธิในการเข้าร่วมประชุมกรุณาด าเนินการดังนี้ 

1. หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง กรุณาแสดงหลักฐานดังต่อไปนี้           
ต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพ่ือลงทะเบียนร่วมประชุมก่อนเข้าห้องประชุม 
1.1 กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา 

โปรดแสดงบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรอ่ืนที่ทางราชการออกให้และมีภาพผู้ถือหุ้น 
หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ) 

1.2 กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล 
ผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคล โปรดแสดงหนังสือส าคัญการจดทะเบียนหรือ              
หนังสือรับรอง พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) และบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มีอ านาจ
กระท าการแทนนิติบุคคล  

2. หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอ่ืนให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงในการประชุม 
กรุณาแจ้งให้บุคคลดังกล่าวแสดงหลักฐานดังต่อไปนี้ต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนเข้าห้อง
ประชุม 
2.1 หนังสือมอบฉันทะที่ลงนาม และประทับตรา (ถ้ามี) ครบถ้วนถูกต้องแล้ว 
2.2 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ถือหุ้น (ผู้มอบฉันทะ) และในกรณีนิติบุคคลกรุณา      

แสดงหนังสือส าคัญการจดทะเบียนหรือหนังสือรับรอง และ/หรือ  หนังสือมอบอ านาจ    
พร้อมทั้งเอกสารประกอบการมอบอ านาจ (ถ้ามี) เพ่ิมเติมตามความเหมาะสม 

2.3  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ 
3. หนังสือมอบฉันทะทุกฉบับจะต้องติดอากรแสตมป์ ฉบับละ 20 บาท ในกรณีที่มีผู้รับมอบฉันทะ

มากกว่า 1 ท่าน กรุณาติดอากรแสตมป์เพ่ิมส าหรับผู้รับมอบฉันทะที่เพ่ิมอีกจ านวน 20 บาท 
ต่อท่าน 

4. ส าเนาเอกสารทุกฉบับจะต้องลงนามรับรองส าเนาถูกต้องทุกหน้าโดยผู้ถือหุ้น 
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บริษัท เอสพีซีจี จ ากัด (มหาชน) 
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 

วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. 
ณ ห้องคอนเวนชั่น เอบี ชั้น 1 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์  

เลขที่ 171 ถนนสุขุมวิท ซอย 11 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 
----------------------------------------------------- 

กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม 

1. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ   ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
2. นายสมศักดิ์ กุญชรยาคง   กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
3. นายจิราคม ปทุมานนท์   กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
4. นายวิทูร มโนมัยกุล    กรรมการ 
5. พล.ต.ต.วันชัย วิสุทธินันท์   กรรมการอิสระ 
6. นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล   ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
7. ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา   กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
8. นายอภิชาติ ลิ้มเศรษฐานุวัต   กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม 

1. นายชาญชัย บัณฑิตเสาวภาคย์   รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
2. นายชัยวัฒน์ ตั้งสุวรรณพาณิช   รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
3. ดร.อลิษา กุญชรยาคง    รองกรรมการผู้จัดการบริษัท โซล่า เพาเวอร์ จ ากัด 
4. นางสาวรุ่งฟ้า ลาภยืนยง   ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและงบประมาณ 
5. นายพิพัฒน์ วิริยธรานนท์   ผู้อ านวยการฝ่ายการเงิน 

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จ ากัด 

1. นายเทพชล โกศล  

ผู้ตรวจสอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด 

1. นายณัฐพงศ์ ตันติจัตตานนท์   
2. นางสาวอัจฉรา สรณานุภาพ   
3. นางสาววลัยพร พรจิรัฐติกาล   

เริ่มการประชุม 

ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ  ประธานกรรมการและกรรมการผู ้จ ัดการใหญ ่ของบริษ ัทฯ                 
ท าหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) 

นางสาวปาริฉัตร ไส้เพ้ีย เลขานุการบริษัทฯ ท าหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม (“เลขานุการฯ”) 

นางสาวนุชนภา แซ่คู ท าหน้าที่เป็นพิธีกรด าเนินการประชุม ( "พิธีกรฯ") 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 1 (ส าหรับวาระที่ 1) 
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พิธีกรฯ กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 พร้อมทั้ง        
กล่าวแนะน าคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ                
และคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน รวมทั้งผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ 

พิธีกรฯ แจ้งที่ประชุมทราบว่าเพ่ือให้การประชุมเป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ขอแจ้ง                                      
ให้ทราบถึงขั้นตอนและวิธีการในการประชุม รวมถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ด้วยการใช้บัตรลงคะแนนที่   
บริษัทฯ ได้มอบให้กับท่านเมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและการนับคะแนนดังนี้  

 วาระท่ีจะต้องลงคะแนนเสียงทั้งสิ้นมี 7 วาระจากทั้งหมด 9 วาระ 
 ในการประชุมจะพิจารณาวาระต่าง ๆ ตามล าดับที ่ก าหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะ

น าเสนอข้อมูลประกอบวาระ และก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิด โอกาสให้
ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้          
ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถามกรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อน
ซักถามหรือแสดงความคิด เห ็นด ้วยท ุกครั ้ง  ในกรณ ีที ่ผู ้ถ ือหุ ้นม ีค าถามหรือค วามเห ็นที่
นอกเหนือจากวาระที่ก าลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณาน าไปสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระ
อื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และกรุณาให้ความเห็นหรือสอบถามอย่างกระชับเพื ่อ              
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วยและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ ในเวลาที่
ก าหนด 

 ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู ้ถือหุ ้นทุกคนหรือผู้รับมอบฉันทะจะมีคะแนนเสียง
เท่ากับจ านวนหุ้นที่ตนถือหรือเท่ากับจ านวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่ง
เสียง  

 คะแนนเสียงที่ต้องใช้ในการลงมติอนุมัติในแต่ละวาระ บริษัทฯ ได้แจ้งไว้ ในเอกสารหนังสือ
เชิญประชุมแล้ว และจะมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งก่อนการลงมติในแต่ละวาระต่อไป  

 ส าหรับผู้ถือหุ ้นที ่มาประชุมด้วยตนเอง และผู ้รับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายก าหนดให้
ปฏิบัติการลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้  
 การลงคะแนนเสียงส าหรับทุกวาระ หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง 

ให้ถือว่าผู ้ถือหุ ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยกับวาระที ่น าเสนอตามจ านวนเสียงของผู ้ถ ือหุ ้น 
ส าหรับผู ้ถือหุ ้นที ่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ผู ้ถือหุ ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่
บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ให้ และยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรล งคะแนน เจ้าหน้าที่จะเป็น
ผู้น าบัตรลงคะแนนดังกล่าวมามอบให้กับคณะกรรมการตรวจนับคะแนน  

 ในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะน าคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง หักออก
จากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือ จะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ส าหรับผู้ที่
ออกเสียงเห็นด้วยในวาระเหล่านี้ ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่
ของบริษัทฯ  หลังเสร็จสิ้นการประชุม ยกเว้นส าหรับวาระที่ 7 เรื่องการแต่งตั้งกรรมการ 
บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบและนับคะแนนเสียงทั้งหมดทั้งที่เป็นการลงคะแนน
เสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
หรืองดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน และยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที ่เก็บบัตร
ลงคะแนน 
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 บัตรลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย และการลงคะแนนเสียงเป็นโมฆะ  
1. บัตรลงคะแนนที่มีการท าเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง 
2. บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน 
3. บัตรลงคะแนนที่ไม่มีการแสดงเจตนาลงคะแนน 
4. บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อก ากับ 
5. บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเกินกว่าเสียงที่มีอยู่  

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียง โปรดขีดฆ่าการออกเสียงเดิมและลงชื่อก ากับด้วย          
ทุกครั้ง 

 ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 30 มติของที่ประชุมในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง ถ้ามีคะแนนเสียง
เท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด ดังนั้น ในการพิจารณา
คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นว่าเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ หรือไม่ จะนับเฉพาะคะแนนเสียง 
“เห็นด้วย” และ “ไม่เห็นด้วย” ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเท่านั้น โดยใน
กรณีผู้ถือหุ้นมีการ “งดออกเสียง” บริษัทฯ จะไม่นับการงดออกเสียงดังกล่าวเป็นฐานในการนับ
คะแนนเสียง 

 คณะกรรมการตรวจนับคะแนนในการประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วยบุคคลดังนี้ 
1. เจ้าหน้าที่ของบริษัท อินเวนเทค จ ากัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบนับคะแนน 
2. เจ้าหน้าที่ของบริษัท คุณชวลิตา ลัคนทิน 
3. เจ้าหน้าที่ของบริษัท คุณสุทธิณี มาพันธุ์ 

 ในการประกาศผลการลงคะแนนของแต่ละวาระ คณะกรรมการตรวจนับคะแนนจะสรุปคะแนน            
ในแต่ละวาระให้พิธีกร ทราบเพ่ือแจ้งที่ประชุมต่อไป 

 การลงคะแนนในแต่ละวาระเป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนแบบลับ และมีการ
เก็บบัตรลงคะแนนทุกบัตรเพ่ือความโปร่งใสในการนับคะแนน 

 ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจ านวน 1,016,389,000 บาท ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว    
จ านวน 973,990,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ านวน 973,990,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้   
หุ้นละ 1 บาท 

บริษัทฯ ได้ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 หรือ Record 
Date ในวันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561  

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 29 ระบุไว้ว่าการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจาก     
ผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้น                
นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในการประชุมวันนี้  
มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จ านวน 94 ราย นับรวมจ านวนหุ้นได้ 3 ,005,723 หุ้น และโดยการ               
มอบฉันทะจ านวน 376 ราย นับรวมจ านวนหุ้นได้ 668,551,090 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุมจ านวนทั้งสิ้น 
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470 ราย นับรวมจ านวนหุ้นทั้ งหมดได้  671,556,813 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 68.949 ของจ านวนหุ้น                     
ที่ จ าหน่ ายได้ แล้ วทั้ งหมดของบริษัทฯ คือ  973,990,000 หุ้ น  โดยปั จจุบั นบริษั ทมีผู้ ถื อหุ้ นทั้ งหมด                     
จ านวน 9,523 ราย รวมจ านวนหุ้นทั้งสิ้น 973,990,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ           
จึงขอเรียนเชิญ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ท าหน้าที่ประธานฯ และเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ
ดังตอ่ไปนี้ 

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเม่ือวันอังคารที่             
6 มิถุนายน 2560 

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทฯ ได้จัดท าและเผยแพร่ รายงานการประชุมวิสามัญ          
ผู้ ถื อหุ้ น  ครั้ งที่  1 /2560 ซึ่ งป ระชุม เมื่ อ วัน อั งคารที่  6  มิ ถุน ายน  2560 บน เว็บ ไซต์ ของบริษั ท ฯ 
(www.spcg.co.th) แล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้          
จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด
สอบถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญ          
ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560 หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย                
หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามวาระที่น าเสนอ หากมีผู ้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย 
หรืองดออกเสียง กรุณาท าเครื ่องหมายในช่องไม่เห ็นด้วยหรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนนที ่บริษัท ฯ   
จัดเตรียมไว้ให้ 

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพ่ิมเติมว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติ 
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

หลังจากคณะกรรมการตรวจนับคะแนนด าเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ 
มอบหมายให้นางสาวรุ่งฟ้า ลาภยืนยง ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและงบประมาณ แจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการนับ
คะแนนดังนี้ 

ผลการนับคะแนนเสียงส าหรับวาระท่ี 1 

 

 

 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุม
เมื่อวันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

มติ จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 671,578,713 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 15,900 ไม่นับเป็นฐานเสียง 
รวมจ านวนเสียง 671,594,613 - 
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วาระท่ี 2 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2560 

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าปี 2560 บริษัทฯ ได้มีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ส าคัญ                    
ซึ่งส่งผลต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ และเพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 ก าหนดให้ที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งบริษั ทฯ ได้จัดท า                  
ข้อมูลเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปี 2560 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (CD-ROM รายงานประจ าปี  2560) และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือ                  
เชิญประชุมนี้  

ประธานฯ น าเสนอผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับเครดิตองค์กร โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จ ากัด เพ่ิมขึ้นจาก
ระดับ “A-” เป็น “A” ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงท่ี” 

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการขยายโอกาสทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยการลงทุนพัฒนาโครงการ
โซลาร์ฟาร์มไปยังต่างประเทศ จ านวน 2 โครงการ ซึ่งโครงการแรกได้มีการพัฒนาแล้ว ด้วยก าลังการผลิต              
30 เมกะวัตต์ ณ เมือง Tottori ประเทศญี่ปุ่น โดยมีก าหนดพิธีเปิดในวันที่ 27 เมษายน 2561 และก าหนด
จ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ภายในไตรมาสที่ 2/2561  

ส่วนอีกโครงการหนึ่งถือเป็นโครงการที่มีขนาดใหญ่ ที่มีการร่วมลงทุนกับบริษัทในประเทศญี่ปุ่น            
ทั้งสิ้น 7 บริษัทฯ ได้แก่ Kyocera Corporation, Kyudenko Corporation, Mizuho Bank, Tokyo Century 
Corporation, Furukawa Electric Company Limited, Tsuboi Corporation และ The Eighteenth Bank 
limited ภายใต้ชื่อโครงการ “Ukujima Mega Solar Project” ขนาดก าลังการผลิตประมาณ 480 เมกะวัตต์  
ณ เกาะ Ukujima เมืองนางาซากิ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งใช้งบประมาณในการลงทุนประมาณ 200 Billion Yen 
(หรือประมาณ 1.8 Billion USD หรือประมาณ 58,000 ล้านบาท โครงการดังกล่าวมีก าหนดเริ่มการก่อสร้าง           
ในปี 2019 (ปีงบประมาณสิ้นสุดเดือนมีนาคม 2019)  

บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นบนหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยการประกอบธุรกิจอย่ าง          
มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งบริษัทฯ ให้ความส าคัญและสานต่อกิจกรรมด้านการดูแลสังคม
และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น การสนับสนุนโครงการ “ภาคีสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน”                   
ชุมชนบ้านห้วยโรงนอก จังหวัดแพร่ และป่าชุมชนบ้านหนองทิศสอน จังหวัดมหาสารคาม จัดโดยกรมป่าไม้           
และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการป่าชุมชน            
ร่องบอน จังหวัดเชียงราย ในปี 2559 จ านวน 200 ,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือให้ชาวบ้านร่วมกัน    
สร้างป่าชุมชนอย่างยั่งยืน ให้เป็นแหล่งกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และเสริมสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน           
เป็นส่วนส าคัญที่ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นประเทศสีเขียว ช่วยลดโลกร้อน ซึ่งการท าโครงการป่าชุมชนให้           
เป็นจริงขึ้นมาส่งผลให้เกิดการพัฒนาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
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นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรม          
สีเขียวตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา ซึ่งโครงการโซลาร์ฟาร์มทั้ง 36 โครงการของบริษัท โซล่า เพาเวอร์ จ ากัด              
ได้รับประกาศนียบัตรระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System) ครบทุกโครงการแล้ว  

ในปี 2560 โครงการโซลาร์ฟาร์มของบริษัท โซล่า เพาเวอร์ จ ากัด ได้แก่ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ 
(โคราช 1) จ ากัด บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (นครพนม 2) จ ากัด และบริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 8) จ ากัด 
ได้รับประกาศนียบัตรระดับที่ 4 ระบบสีเขียว (Green Culture) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ           
ที่มีความตั้งใจในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในด้านการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว 
ทั้งนี้  บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาโครงการโซลาร์ฟาร์มทุกโครงการไปสู่ระดับที่ 4 (Green Culture) และ              
ระดับท่ี 5 (Green Network) ตามล าดับ 

จากการที่บริษัทฯ ยึดมั่นในการด าเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ตามแนวทาง             
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ได้รับรางวัลแห่ งความส าเร็จจากองค์กรต่างๆ 
อาทิเช่น บริษัทฯ ได้รับโล่และประกาศนียบัตรในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” จาก ดร.วิจารย์               
สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องในโอกาสที่บริษัทฯ  เป็นตัวอย่างที่ดีในการ
บริหารจัดการและลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในประเทศ นอกจากนี้ โครงการโซลาร์ฟาร์มของ         
บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จ ากัด ได้แก่ บริษัท โซลาร์ เพาเวอร์ (ขอนแก่น 3) จ ากัด ยังได้รับรางวัล Eco Industrial 
Town Reward ซึ่งเป็นโครงการน าร่องที่ท าการประเมินในปี 2559 และประกาศผลในปี 2560 มีวัตถุประสงค์
เพ่ือพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศใน 7 จังหวัด ตามทิศทางที่ได้ท าการศึกษาไว้ในแผนแม่บทเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น 
โรงงานอุตสาหกรรม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วน  

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น  

นายจิระพันธ์ บัวบูชา ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามดังนี้ 

1. อ้างถึงรายงานประจ าปี 2560 หน้าที่ 52 หัวข้อปัจจัยความเสี่ยง ข้อ 3.1.1 (1) ความเสี่ยงจาก
การพ่ึงพาผู้ผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์และเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าเพียงรายเดียว บริษัทฯ มีแนวทางในการ
ป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวอย่างไร 

2.  อ้างถึงรายงานประจ าปี 2560 หน้าที่ 165 หัวข้องบการเงิน เกี่ยวกับหมายเหตุประกอบ              
งบการเงินที่ 7 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ อ่ืน ระบุข้อมูลลูกหนี้การค้าปี 2560 จ านวน 540 ,962,000 บาท             
ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับปี 2559 จ านวน 858 ,610,000 บาท และรายได้ค้างรับปี 2560 จ านวน 948 ,239,000 
บาท ซึ่งเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2559 จ านวน 2,610,000 บาท เพราะเหตุใดบริษัทฯ จึงมีจ านวนลูกหนี้การค้า
ลดลง ในขณะที่มีรายได้ค้างรับเพิ่มมากขึ้น  

3.  อ้างถึงรายงานประจ าปี 2560 หน้าที่ 166 หัวข้องบการเงิน เกี่ยวกับหมายเหตุประกอบ              
งบการเงินที่ 8  สินค้าคงเหลือ ระบุข้อมูลค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง ปี 2560 จ านวน 3 ,507,000 บาท ซึ่งเท่ากับ                    
ปี 2559 เพราะเหตุใดจ านวนค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลงจึงเท่ากันทั้ง 2 ปี 
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4.  อ้างถึงรายงานประจ าปี 2560 หน้าที่ 167 หัวข้องบการเงิน เกี่ยวกับหมายเหตุประกอบ              
งบการเงินที่ 9 สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน ระบุข้อมูลลูกหนี้กรมสรรพากร ปี 2560 จ านวน 50 ,164,000 บาท    
ขอให้ชี้แจงรายละเอียดรายการลูกหนี้กรมสรรพากรดังกล่าว 

5.  อ้างถึงรายงานประจ าปี 2560 หน้าที่ 198 หัวข้องบการเงิน เกี่ยวกับหมายเหตุประกอบ              
งบการเงินที่  25 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ ระบุข้อมูลวัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป ปี  2560 จ านวน 
1,270,021,000 บาท เพราะเหตุใดจึงเพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับปี 2559  

ประธานฯ ชี้แจงที่ประชุมทราบดังนี้  

1. บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นคุณภาพแผงเซลล์แสงอาทิตย์ จาก Kyocera Corporation, Japan 
(Kyocera) เนื่องจากเป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งประกอบธุรกิจมายาวนานกว่า 60 ปี และ             
มีความเข้มแข็งทางด้านการเงิน โดยในปี 2560 มียอดขายรวมทั้งสิ้นกว่า 1 ,422,754 ล้านเยน อีกทั้งยังเป็น             
ผู้น าด้านนวัตกรรมการผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์มายาวนานกว่า 40 ปี ซึ่งมีระยะเวลาการรับประกันการ
เสื่อมสภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 25 ปี โดย Kyocera รับประกันว่าภายใน 12 ปีนับจากวันที่ด าเนินการ        
ผลิตไฟฟ้าสามารถผลิตไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 และภายใน 25 ปี นับจากวันที่ด าเนินการผลิตไฟฟ้า
สามารถผลิตไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของประสิทธิภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ปัจจุบันบริษัทฯ               
ได้ส่งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้ในโครงการโซลาร์ฟาร์ม ซึ่งมีการใช้งานมาเป็นระยะเวลากว่า 7 ปี ไปยัง                
ศูนย์พัฒนามาตรฐานและทดสอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์ มหาวิทยาเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพ่ือทดสอบ
ความเสื่อมสภาพ โดยจากการทดสอบพบว่าแผงเซลล์แสงอาทิตย์มีความเสื่อมสภาพเพียงร้อยละ 2 ส าหรับ
เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า จาก SMA Solar Technology AG (SMA) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นแฟรงค์
เฟิร์ต ประเทศเยอรมณี ซึ่งเป็นผู้น าทางด้านเทคโนโลยีมายาวนานกว่า 30 ปี และมีส่วนแบ่งทางการตลาด
มากกว่าร้อยละ 50 ตลาดโซลาร์ทั่วโลก อีกทั้งบริษัทฯ ยังให้ความส าคัญในการตรวจสอบการเสื่อมสภาพของ
อุปกรณ์ และการรับประกัน เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าแผงเซลล์แสงอาทิตย์และเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้ามีประสิทธิภาพ
ในการใช้งานอย่างต่อเนื่อง 

ทั้งนี้ มอบหมายให้นางสาวรุ่งฟ้า ลาภยืนยง ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและงบประมาณ ชี้แจงข้อมูล 
ในส่วนของงบการเงินดังนี้ 

2.  ในส่วนของลูกหนี้การค้าหมายถึงลูกหนี้ที่มีการออกใบแจ้งหนี้เรียบร้อยแล้ว และรายได้ค้างรับ
หมายถึงการรับรู้รายได้ตามมาตรฐานบัญชี แต่ยังไม่ถึงระยะเวลาการเรียกเก็บเงินตามสัญญา ซึ่งหากจะวิเคราะห์
จ านวนลูกหนี้การค้า จะต้องค านวณจากลูกหนี้การค้าและรายได้ค้างรับรวมกัน จะเห็นได้ว่าบริษัทฯ มีจ านวน
ลูกหนี้การค้าเพ่ิมข้ึน สอดคล้องกับรายได้ของธุรกิจโซลาร์รูฟที่เพ่ิมข้ึน 

3. ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลงมีจ านวนเท่ากันทั้ง 2 ปี แสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ ไม่มีสินค้าที่ท าให้     
เสื่อมมูลค่าเพ่ิมข้ึน 

4. ลูกหนี้กรมสรรพากรหมายถึงภาษีหัก ณ ที่จ่ายของบริษัทฯ ซึ่งอยู่ในระหว่างการด าเนินการ             
ขอคืนจากกรมสรรพากร  

5. จ านวนวัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไปที่เพ่ิมมากขึ้น สอดคล้องกับรายได้ของธุรกิจโซลาร์รูฟ               
ที่เพ่ิมข้ึน 
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ประธานฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2560 ซึ่งตาม
ข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้เป็นวาระเพ่ือรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2560 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจ าปี 2560 สิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวรุ่งฟ้า ลาภยืนยง ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและงบประมาณ                    
เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม นางสาวรุ่งฟ้าฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด 
มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 และ 34 ก าหนดให้บริษัทฯ ต้องมีการจัดท างบการเงินซึ่งได้แก่          
งบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุน ณ รอบปีบัญชีของบริษัทฯ พร้อมจัดส่งให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ
ก่อนน าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริษัทฯ ประจ าปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและ            
รับรองแล้ว และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริษัทฯ แล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (CD-ROM งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริษัทฯ ประจ าปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560) และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ 

นางสาวรุ่งฟ้าฯ น าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจ าปี 2560 
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 

งบการเงินรวมประจ าปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและ
บริการ 6,008.4 ล้านบาท ต้นทุนขายและบริการ 2,276.7 ล้านบาท คิดเป็นก าไรขั้นต้น 3,731.7 ล้านบาท 
รายได้อ่ืนๆ 114.8 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร 340.5 ล้านบาท ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงิน
ลงทุนในการร่วมค้า 0.9 ล้านบาท ก าไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี 3 ,505.1 ล้านบาท ต้นทุนทางการเงิน 618.2     
ล้านบาท ก าไรก่อนภาษี 2,886.9 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายด้านภาษี 64.8 ล้านบาท คิดเป็นก าไรสุทธิทั้งสิ้น 2,822.1 
ล้านบาท และคิดเป็นก าไรต่อหุ้น 2.73 บาทต่อหุ้น 

งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจ าปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ         
มีรายได้จากเงินปันผล 924.4 ล้านบาท รายได้จากดอกเบี้ยรับ 518.5 ล้านบาท รายได้จากค่าบริหารจัดการ 
109.4 ล้านบาท รายได้จากค่าเช่า 2.5 ล้านบาท รายได้อ่ืนๆ 60.6 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและ                 
การบริหาร 109.5 ล้านบาท ก าไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี 1 ,505.9 ล้านบาท ต้นทุนทางการเงิน 485.7               
ล้านบาท ก าไรก่อนภาษี 1,020.2 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 19.7 ล้านบาท คิดเป็นก าไรสุทธิทั้งสิ้น 1,000.5 
ล้านบาท และคิดเป็นก าไรต่อหุ้น 1.08 บาทต่อหุ้น 

งบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ประจ าปี 2560 มีสินทรัพย์รวม 23 ,026.6 ล้านบาท 
แบ่งเป็นสินทรัพย์ถาวร 17,175.8 ล้านบาท และสินทรัพย์อ่ืนๆ 5,850.8 ล้านบาท หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
รวม 23,026.6 ล้านบาท แบ่งเป็นหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย 10,615.8 ล้านบาท และหนี้สินอ่ืนๆ 1,202.6 ล้าน
บาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 11,208.2 ล้านบาท อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity Ratio) 1.05 เท่า  
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ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด
สอบถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจ าปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งว่า 
หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามวาระที่น าเสนอ 
หากมีผู ้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรุณาท าเครื่องหมายในช่องไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง             
ในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ให้ 

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพ่ิมเติมว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องผ่านมติ อนุมัติ    
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

หลังจากคณะกรรมการตรวจนับคะแนนด าเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ 
มอบหมายให้นางสาวรุ่งฟ้า ลาภยืนยง ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและงบประมาณ แจ้งที่ประชุมทราบผลการนับ
คะแนนดังนี้ 

ผลการนับคะแนนเสียงส าหรับวาระท่ี 3 

 

 

 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ 
ประจ าปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ
จ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรทุนส ารองตามกฎหมายเพิ่มเติม และจ่ายเงินปันผลจากผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 2560 

ประธานฯ มอบหมายให้นายพิพัฒน์ วิริยธรานนท์ ผู้อ านวยการฝ่ายการเงิน เป็นผู้น าเสนอ
รายละเอียดต่อที่ประชุม นายพิพัฒน์ฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด                
พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษั ทฯ ข้อ 38 ก าหนดให้บริษัทฯ         
ต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หักด้วย
ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 
ประกอบกับนโยบายในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ก าหนดให้จ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 40  
ของก าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการที่เหลือหลังจากหักเงินส ารองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้ก าหนดไว้             
ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ที่แนบมาพร้อมหนั งสือ             
เชิญประชุมนี้ 

มติ จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 671,853,322 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 246,100 ไม่นับเป็นฐานเสียง 
รวมจ านวนเสียง 672,099,422 - 
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ประธานฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาดังนี้ 

1. อนุมัติจัดสรรเงินทุนส ารองตามกฎหมายเพ่ิมเติมอีกจ านวน 9,239,900 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับทุน
ส ารองตามกฎหมายที่ได้จัดสรรไว้แล้ว เป็นจ านวนเงิน 92,399,000 บาท รวมเป็นทุนส ารอง
ตามกฎหมายทั้งสิ้น 101,638,900 บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ           
ณ ปัจจุบัน (โดยทุนจดทะเบียนของบริษัท ณ ปัจจุบัน เท่ากับ 1,016,389,000 บาท) 

2. อนุมัติจัดสรรก าไรและจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 ในอัตราหุ้นละ  
1.15 บาท และได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการด าเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม 
2560 - วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่าย             
ในงวดนี้ ในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 633,093,500 บาท (หกร้อยสามสิบ
สามล้านเก้าหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล 
(Record Date) ในวันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่              
11 พฤษภาคม 2561 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน จนกว่าจะ
ได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561  

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด
สอบถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรทุนส ารองตามกฎหมาย
เพ่ิมเติม และจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งว่าหากไม่มี            
ผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วย  ตามวาระที่น าเสนอ หากมี         
ผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรุณาท าเครื่องหมายในช่องไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในบัตร
ลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ให้ 

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพ่ิมเติมว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติ 
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

หลังจากคณะกรรมการตรวจนับคะแนนด าเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ 
มอบหมายให้นางสาวรุ่งฟ้า ลาภยืนยง ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและงบประมาณ แจ้งที่ประชุมทราบผลการนับ
คะแนนดังนี้ 

ผลการนับคะแนนเสียงส าหรับวาระท่ี 4 

 

 

 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

มติ จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 672,129,322 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 4,100 ไม่นับเป็นฐานเสียง 
รวมจ านวนเสียง 672,133,422 - 



 
 

21 
 

 1. อนุมัติจัดสรรเงินทุนส ารองตามกฎหมายเพ่ิมเติมอีกจ านวน 9,239,900 บาท    
ซึ่งเมื่อรวมกับทุนส ารองตามกฎหมายที่ได้จัดสรรไว้แล้ว เป็นจ านวนเงิน 
92,399,000 บาท รวมเป็นทุนส ารองตามกฎหมายทั้งสิ้น 101,638,900 บาท 
ซึ่งเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ณ ปัจจุบัน (โดยทุนจด
ทะเบียนของบริษัท ณ ปัจจุบัน เท่ากับ 1,016,389,000 บาท) 

2. อนุมัติจัดสรรก าไรและจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2560             
ในอัตราหุ้นละ 1.15 บาท และได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการ
ด าเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม 2560 - วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ไปแล้ว               
ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายในงวดนี้ ในอัตราหุ้นละ 
0.65 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 633,093,500 บาท (หกร้อยสามสิบสามล้าน 
เก้าหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับ               
เงินปันผล (Record Date) ในวันจันทร์ที่  12 มีนาคม 2561 และก าหนด
จ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561  

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2561 

ประธานฯ มอบหมายให้นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม นายวันชัยฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณากลั่นกรองตามความเหมาะสม และเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอ่ืน           
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดที่ใกล้เคียงกับบริษัทฯ   
จึงเห็นควรให้ยังคงก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนประจ าปี 2561 ในอัตราเดียวกันกับปี 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

รายละเอียด 
เบี้ยกรรมการรายเดือน 

(เฉพาะผู้ที่ไม่เป็นผู้บริหาร) 
เบี้ยประชุม 

(เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม) 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท   
- ประธานกรรมการ 35,000 บาท 20,000 บาท 
- กรรมการ  20,000 บาท 15,000 บาท 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ   
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 35,000 บาท 20,000 บาท 
- กรรมการตรวจสอบ 30,000 บาท 15,000 บาท 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
- ประธานกรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน 
- 20,000 บาท 

- กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน - 15,000 บาท 



 
 

22 
 

และก าหนดการพิจารณาเงินโบนัสคณะกรรมการประจ าปี 2561 ที่สะท้อนและเชื่อมโยงกับผล
ประกอบการ หรือก าไรสุทธิของบริษัทฯ แต่ไม่เกินร้อยละ 2 ของก าไรสุทธิประจ าปี โดยมีวงเงินดังนี้ 

- จ ากัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,200,000 บาท ส าหรับประธานกรรมการและประธานกรรมการ
ตรวจสอบ  

- จ ากัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท ส าหรับกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
- จ ากัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 800,000 บาท ส าหรับกรรมการและกรรมการตรวจสอบ 

 

โดยให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ก าหนดหลักเกณฑ์และด าเนินการ
จัดสรรเงินโบนัสดังกล่าว และให้น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น             
เพ่ือพิจารณาก่อนการจัดสรรจริงต่อไป      

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น  

นางจิราภรณ์ อมรภัทรศิลป์ อาสาพิทักษ์สิทธิ์ผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริม                      
ผู้ลงทุนไทย สอบถามดังนี ้

1. การพิจารณาก าหนดเงินโบนัสคณะกรรมการไม่เกินร้อยละ 2 ของก าไรสุทธิประจ าปี ซึ่งระบุ
ข้อมูลจ ากัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,200,000 บาท ส าหรับประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ  
และจ ากัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 800,000 บาท ส าหรับกรรมการและกรรมการตรวจสอบ หมายถึงค่าตอบแทน         
ต่อท่านใช่หรือไม่ และในส่วนของประธานกรรมการ ซึ่งด ารงต าแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้วย จะได้รับ
ค่าตอบแทนทั้งในส่วนของประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้วยหรือไม่  

2.  ค่าตอบแทนอ่ืนๆ นอกเหนือจากค่าเบี้ยกรรมการรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และเงินโบนัส 

ประธานฯ มอบหมายให้นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน ชี้แจงที่ประชุมทราบดังนี้ 

นายวันชัยฯ ชี้แจงว่าเงินโบนัสคณะกรรมการดังกล่าวข้างต้นหมายถึงค่าตอบแทนต่อท่าน                
และกรณีประธานกรรมการ ซึ ่งด ารงต าแหน่งกรรมการผู ้จ ัดการใหญ่ด้วย จะได้ร ับค่าตอบแทนสูงส ุด                  
เพียงต าแหน่งเดียว นอกจากนี ้ บริษัทฯ ไม่ม ีค่าตอบแทนอ่ืนๆ นอกเหนือจากค่าเบี้ยกรรมการรายเดือน             
ค่าเบี้ยประชุม  และเงินโบนัส 

นายวัลลภ จรัสฉิมพลีกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามดังนี ้

1. เสนอแนะให้ระบุรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ แต่ละท่าน  
2. เสนอแนะให้ปรับลดเกณฑ์การพิจารณาเงินโบนัสคณะกรรมการ ซึ่งก าหนดไว้ไม่เกินร้อยละ 2 

ของก าไรสุทธิประจ าปี 
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ประธานฯ มอบหมายให้นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน ชี้แจงที่ประชุมทราบดังนี้ 

นายวันชัยฯ ชี้แจงที่ประชุมทราบดังนี้ 

1. รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ แต่ละท่าน ระบุไว้ในรายงาน
ประจ าปี 2560 หน้าที่ 83 

2.  การพิจารณาเงินโบนัสคณะกรรมการ ได้มีการจ ากัดวงเงินสูงสุดของกรรมการแต่ละต าแหน่ง             
ไว้อยู่แล้ว ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเหมาะสม และค่าตอบแทนดังกล่าวยังคงเป็นอัตราเดิม
ตั้งแต่จัดตั้งบริษัทฯ มาจนถึงปัจจุบัน    

นายวีระพจน์ ลือประสิทธิ์กุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง  สอบถามเกี่ยวกับจ านวนเงินโบนัส
คณะกรรมการ เมื่อเปรียบเทียบกับผลประกอบการที่เพ่ิมมากข้ึนว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ 

ประธานฯ มอบหมายให้นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน ชี้แจงที่ประชุมทราบดังนี้ 

นายวันชัยฯ ชี้แจงที่ประชุมทราบว่าการพิจารณาเงินโบนัสคณะกรรมการประจ าปี 2560                 
เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาเงินโบนัสคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2560 ซึ่งจะน าเสนอท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาในวาระถัดไป 

ประธานฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2561 และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งว่าหากไม่มีผู้ถือหุ้น
ท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วย ตามวาระที่น าเสนอ หากมีผู้ถือหุ้น
ท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรุณาท าเครื่องหมายในช่องไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนน
ที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ให้ 

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพ่ิมเติมว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติ 
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม  

หลังจากคณะกรรมการตรวจนับคะแนนด าเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ 
มอบหมายให้นางสาวรุ่งฟ้า ลาภยืนยง ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและงบประมาณ แจ้งที่ประชุมทราบผลการนับ
คะแนนดังนี้ 

ผลการนับคะแนนเสียงส าหรับวาระท่ี 5 

 

 

 

 

มติ จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 671,058,665 99.8226 
ไม่เห็นด้วย 1,166,857 0.1735 
งดออกเสียง 25,300 0.0037 
รวมจ านวนเสียง 672,250,822 - 
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มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2561 ด้วยคะแนนเสียง           
ไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม  

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ (โบนัส) ประจ าปี 2560 

ประธานฯ มอบหมายให้นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม นายวันชัยฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าสืบเนื่องจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ร่วมกันปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ด้วยความเสียสละ คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ (โบนัส) 
ประจ าปี 2560 รวมเป็นจ านวนเงิน 7,319,452 บาท (เจ็ดล้านสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสี่ร้อยห้าสิบสองบาท
ถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 0.73 ของก าไรสุทธิประจ าปี  2560 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาเงินโบนั ส
คณะกรรมการบริษัทฯ ประจ าปี 2560 ที่ได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด
สอบถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ
บริษัทฯ (โบนัส) ประจ าปี 2560 และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งว่าหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ           
งดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วย ตามวาระที่น าเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ
งดออกเสียง กรุณาท าเครื่องหมายในช่องไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ให้ 

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพ่ิมเติมว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติ  
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม  

หลังจากคณะกรรมการตรวจนับคะแนนด าเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ 
มอบหมายให้นางสาวรุ่งฟ้า ลาภยืนยง ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและงบประมาณ แจ้งที่ประชุมทราบผลการนับ
คะแนนดังนี้ 

ผลการนับคะแนนเสียงส าหรับวาระท่ี 6 

 

 

 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ (โบนัส) ประจ าปี 
2560 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั ้งหมดของ            
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 

มติ จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 671,014,465 99.8157 
ไมเ่ห็นด้วย 1,232,257 0.1833 
งดออกเสียง 6,100 0.0009 
รวมจ านวนเสียง 672,252,822 - 
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วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการซึ่งต้องออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญ            
ผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ 

ประธานฯ ขอเชิญให้กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือรับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทในครั้งนี้
ออกจากห้องประชุมระหว่างการพิจารณาวาระนี้ และแจ้งที่ประชุมทราบว่าตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด 
มาตรา 71 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 ก าหนดให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวน 1 ใน 3 ของ
กรรมการทั้งหมดในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี โดยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 มีกรรมการ            
ที่จะต้องออกจากต าแหน่งตามวาระคือ  

1.  นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ 
      ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
2.  นายวิทูร มโนมัยกุล  กรรมการ 

3.  นายรัฐพล ชื่นสมจิตต์  กรรมการ 

ทั้งนี้ นายรัฐพล ชื่นสมจิตต์ ได้มีหนังสือแจ้งขอลาออกจากต าแหน่งกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่   
4 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป  

เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ 
ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2560 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 
ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการซึ่งต้องออก
จากต าแหน่งตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ โดยบัตรลงคะแนนแยกเป็นรายบุคคลดังนี้   

1. แต่งตั้งนายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง 

2. แต่งตั้งนายวิทูร มโนมัยกุล กรรมการ กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง 

3. แต่งตั้งนายโชจิ นิชิซาว่า ด ารงต าแหน่งกรรมการแทนนายรัฐพล ชื่นสมจิตต์  ซึ่งลาออกจาก
ต าแหน่งและครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ เป็นกรรมการใหม่ของบริษัทฯ 

ทั้งนี้ ประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งและผู้ได้รับ
การเสนอชื่อเป็นกรรมการ มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม                  
ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น 
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ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด
สอบถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการซึ่งต้องออกจาก
ต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ โดยในวาระนี้            
ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทั้งที่เห็นด้วย            
ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน และบริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบและ          
นับคะแนนเสียงทั้งหมด  

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพ่ิมเติมว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติ 
เป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

หลังจากคณะกรรมการตรวจนับคะแนนด าเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ 
มอบหมายให้นางสาวรุ่งฟ้า ลาภยืนยง ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและงบประมาณ แจ้งที่ประชุมทราบผลการนับ
คะแนนดังนี้ 

ผลการนับคะแนนเสียงส าหรับวาระที่ 7.1 แต่งตั้งนายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน กลับเข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการอีกวาระหนึ่ง 

 

 

 

 

ผลการนับคะแนนเสียงส าหรับวาระที่ 7.2 แต่งตั้งนายวิทูร มโนมัยกุล กรรมการ กลับเข้าด ารง
ต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง 

 

 

 

 

 

 

มติ จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 670,543,265 99.7630 
ไม่เห็นด้วย 1,592,457 0.2369 
งดออกเสียง 117,100 ไม่นับเป็นฐานเสียง 
รวมจ านวนเสียง 672,252,822 - 

มติ จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 670,262,722 99.7213 
ไม่เห็นด้วย 1,873,100 0.2786 
งดออกเสียง 117,000 ไม่นับเป็นฐานเสียง 
รวมจ านวนเสียง 672,252,822 - 
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ผลการนับคะแนนเสียงส าหรับวาระที่ 7.3 แต่งตั้งนายโชจิ นิชิซาว่า ด ารงต าแหน่งกรรมการ
แทนนายรัฐพล ชื่นสมจิตต์ ซึ่งลาออกจากต าแหน่งและครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้                      
เป็นกรรมการใหม่ของบริษัทฯ 

 

 

 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการซึ่งต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ และแต่งตั้ง
กรรมการเข้าใหม่ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. แต่งตั้งนายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
และประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน กลับเข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการอีกวาระหนึ่ง 

2. แต่งตั้งนายวิทูร มโนมัยกุล กรรมการ กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีก           
วาระหนึ่ง 

3. แต่งตั้งนายโชจิ นิชิซาว่า ด ารงต าแหน่งกรรมการแทนนายรัฐพล ชื่นสมจิตต์    
ซึ่งลาออกจากต าแหน่งและครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้              
เป็นกรรมการใหม่ของบริษัทฯ 

ทั้งนี้ การแต่งตั้งกรรมการดังกล่าวให้มีผลตั้งแต่วันถัดจากวันประชุมสามัญ          
ผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 เป็นต้นไป 

วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2561 

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด มาตรา 120 และข้อบังคับ 
ของบริษัทฯ ข้อ 31 ก าหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดจ านวนเงิน          
ค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี 

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี            
ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2561 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังนี้ 

1. นายไวโรจน์ จินดามณีพิทักษ์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3565 
2. นายณัฐพงศ์ ตันติจัตตานนท์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8829 
3. นางสาวดุษณีย์ ยิ้มสุวรรณ  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10235 

มติ จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 670,260,622 99.7213 
ไม่เห็นด้วย 1,873,100 0.2786 
งดออกเสียง 119,100 ไม่นับเป็นฐานเสียง 
รวมจ านวนเสียง 672,252,822 - 
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และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2561 เป็นจ านวนเงิน 800 ,000 บาท (แปดแสนบาทถ้วน)              
ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด นอกจากนี้ ไม่มีผู้ใดที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทาน            
หรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทติดต่อกันเป็นเวลาห้ารอบปีบัญชี 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด
สอบถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนด        
ค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2561 และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งว่าหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ                
งดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วย ตามวาระที่น าเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ
งดออกเสียง กรุณาท าเครื่องหมายในช่องไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ให้ 

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพ่ิมเติมว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติ
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

หลังจากคณะกรรมการตรวจนับคะแนนด าเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ 
มอบหมายให้นางสาวรุ่งฟ้า ลาภยืนยง ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและงบประมาณ แจ้งที่ประชุมทราบผลการนับ
คะแนนดังนี้ 

ผลการนับคะแนนเสียงส าหรับวาระท่ี 8   

 

 

 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด เป็นผู้สอบ
บัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2561 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังนี้ 
1. นายไวโรจน์ จินดามณีพิทักษ์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3565 
2. นายณัฐพงศ์ ตันติจัตตานนท์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8829 
3. นางสาวดุษณีย์ ยิ้มสุวรรณ      ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10235 

และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี  2561 เป็นจ านวนเงิน  800,000 บาท                  
(แปดแสนบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั ้งหมดของ               
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

 

 

 

มติ จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 669,746,123 99.6277 
ไม่เห็นด้วย 2,502,599 0.3722 
งดออกเสียง 4,100 ไม่นับเป็นฐานเสียง 
รวมจ านวนเสียง 672,252,822 - 
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วาระท่ี 9 พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ  

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น 

นางนงลักษณ์ ธรรมอารี ผู ้ถ ือหุ ้นมาด้วยตนเอง  สอบถามเกี ่ยวกับกรณีที ่ภาครัฐประกาศ               
ไม่รับซื้อไฟฟ้าจากผู้ประกอบการ ส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทฯ หรือไม่ และมีแนวทางการแก้ไขอย่างไร  

ประธานฯ ชี้แจงที่ประชุมทราบว่าภาครัฐอยู่ในระหว่างการเตรียมแผนพัฒนาก าลังการผลิต                 
ไฟฟ้าของประเทศไทย (PDP) ฉบับปรับปรุงล่าสุดปี 2561 เนื่องจากตระหนักถึงความส าคัญในการใช้พลังงาน
หมุนเวียน แต่ปัจจุบันยังไม่ได้ประกาศใช้อย่างเป็นทางการ ทั้งนี้  ในส่วนของโครงการโซลาร์ฟาร์มทั้ง 36 
โครงการของบริษัทฯ ได้จ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว จึงไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว 
และปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่ได้มีการลงทุนพัฒนาโครงการโซลาร์ฟาร์มเพ่ิมเติมในประเทศไทย ในส่วนของธุรกิจ
โซลาร์รูฟ เพ่ือการประหยัดพลังงานด้านไฟฟ้าของผู้ติดตั้ง บริษัทฯ ได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐในหลาย                
ภาคส่วน เช่น คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ก าหนดมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพของการใช้พลังงาน 
ซึ่งเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่ท าให้บริษัทฯ ได้รับความสนใจจากลูกค้าในการติดตั้งโซลาร์รูฟเป็นจ านวนมากในช่วง 2-3 ปี
ที่ผ่านมา ในขณะเดียวกันบริษัทฯ มีแผนขยายการลงทุนในต่างประเทศ เช่น การลงทุนในประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น 

นายสัมพันธ์ รัตนอมรชัย ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามดังนี้ 

1. ขอทราบความคืบหน้าการลงทุน Ukujima Mega Solar Project ณ ประเทศญี่ปุ่น  

2. ขอทราบการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นของ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ลดลงจากเดิม
จ านวน 95,200,050 หุ้น ซึ่งตรงกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ล าดับที่ 2 คือ UBS AG SINGAPORE BRANCH 

ประธานฯ ชี้แจงที่ประชุมดังนี้ 

1. สืบเนื่องจากโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่มีขนาดใหญ่ และมีการร่วมลงทุนกับบริษัท              
จดทะเบียนในประเทศญี่ปุ่นทั้ งสิ้น 7  บริษัทฯ ได้แก่ Kyocera Corporation, Kyudenko Corporation, 
Mizuho Bank, Tokyo Century Corporation, Furukawa Electric Company Limited, Tsuboi 
Corporation และ The Eighteenth Bank limited ซึ่ งอยู่ ในระหว่างการพิจารณาโครงสร้างการลงทุน  
สัดส่วนการถือหุ้น และเงินลงทุน ทั้งนี้ หากมีความความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบต่อไป 

2. จ านวนหุ้นที่ลดลง 95,200,050 หุ้น เป็นของ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ซึ่งถือผ่าน UBS 
AG SINGAPORE BRANCH เพ่ือบริหารการลงทุนให้เกิดผลตอบแทนอย่างคุ้มค่า 

นายรัศพงษ์ ทวีแสงสกุลไทย ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ขอเสนอให้บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น            
ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ลงชื่อเข้าร่วม Company Visit  

ประธานฯ ชี้แจงที่ประชุมทราบว่าในป ี 2560 บริษ ัทฯ ได ้จ ัดโครงการนักลงทุนเยี ่ยมชม                        
ห้องประมวลผลและควบคุมโครงการโซลาร์ฟาร์ม (Company Visit) จ านวน 2 ครั ้ง ณ ส านักงานใหญ่               
บริษัท เอสพีซีจี จ ากัด (มหาชน) (ซอยทองหล่อ 20) ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ถือหุ้นเป็นอย่างมาก และในปีนี้ 
บริษัทฯ จะด าเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่สนใจลงชื่อและจัดส่งให้เจ้าหน้าที่
ของบริษัทฯ ต่อไป 
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นายอภิวัฒน์ ชัฎอนันต์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ขอสอบถามดังนี้  

1. ระยะเวลาสิ้นสุดในการได้รับ Adder ของโครงการโซลาร์ฟาร์มแต่ละโครงการ และผลกระทบ
ต่อรายได้ของบริษัทฯ  

2. หากอัตราดอกเบี้ยเพ่ิมขึ้น จะส่งผลกระทบต่อภาระดอกเบี้ยจ่ายของบริษัทฯ หรือไม่ อย่างไร  

3.  ในส่วนของลูกหนี้กรมสรรพากร ซึ่งบริษัทฯ แจ้งว่าอยู่ในระหว่างการด าเนินการขอคืนจาก
กรมสรรพากร บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถขอคืนได้ทั้งหมดหรือไม่ โดยหากพ้นก าหนดระยะเวลา 3 ปี จะตัดเป็น
ค่าใช้จ่ายจ านวนเท่าใด 

4.  ขอทราบว่าบริษัทฯ มีโครงการให้พนักงานเข้าซื ้อหุ ้นกับบริษัทฯ หรือไม่ โดยขอเสนอให้     
บริษัทฯ รับเรื่องดังกล่าวไว้พิจารณาด้วย 

ประธานฯ ชี้แจงที่ประชุมดังนี้ 

1. ระยะเวลาในการเริ ่มต้นพัฒนาโครงการโซลาร์ฟาร์มแต่ละโครงการไม่เท่ากัน จึงท าให้
ระยะเวลาสิ ้นสุดในการได้รับ Adder ไม่เท่ากันด้วย โดยหากสิ้นสุดระยะเวลาในการได้รับ Adder จ านวน
หนี้สินของบริษัทฯ จะลดลงไปด้วย 

2. อัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯ เป็นแบบคงที่ (Fixed Rate) 

3. ในส่วนของลูกหนี้กรมสรรพากร บริษัทฯ ได้รับคืนจากกรมสรรพากรอย่างต่อเนื่อง จึงไม่มีการ
ตัดเป็นค่าใช้จ่าย 

4. บริษัทฯ ไม่มีการจัดท าโครงการดังกล่าว และยินดีรับข้อเสนอไว้พิจารณา 

นางสาวเนาวรัตน์ อนันต์รักษ์ ผู ้ถือหุ ้นมาด้วยตนเอง  ขอสอบถามความคืบหน้าการลงทุน             
ในประเทศพม่า 

ประธานฯ ชี้แจงที่ประชุมทราบว่าส าหรับการลงทุนในประเทศพม่า บริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็น
การลงทุนดังกล่าวยังมีความเสี่ยง เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีนโยบายภาครัฐเพื่อรองการด าเนินการด้านพลังงาน
ทดแทน 
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นางสาวพรทิพย์ เยาว์พฤกษ์ชัย ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ขอสอบถามแผนการลงทุนของบริษัทฯ 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาในการได้รับ Adder 

ประธานฯ ชี้แจงที่ประชุมทราบว่าบริษัทฯ มีนโยบายขยายการลงทุนโครงการโซลาร์ฟาร์ม              
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งในแต่ละโครงการจะต้องพิจารณาความพร้อมทั้งในเรื่องการลงทุน รวมถึง
ปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ ปัจจุบันบริษัทฯ ได้มีการลงทุนในประเทศญี ่ปุ ่น จ านวน 2 โครงการ ซึ ่งในอนาคต     
บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นขยายการลงทุนอย่างอย่างต่อเนื่อง                

นายธนภูมิ เดชเทวัญด ารง ผู ้ถ ือหุ ้นมาด้วยตนเอง ขอเสนอให้พิจารณาผู ้ผลิตแผงเซลล์
แสงอาทิตย์รายอ่ืน เนื่องจากเห็นว่ามีราคาค่อนข้างสูง ซึ่งอาจจะร่วมมือกับประเทศญี่ปุ่น โดยใช้เทคโนโลยีของ
ประเทศจีน เพ่ือผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ในประเทศไทย 

ประธานฯ ชี้แจงที่ประชุมทราบว่าบริษัทฯ มีการวิจัยตลาดในเรื่องของราคาแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 
ซึ ่งแผงเซลล์แสงอาท ิตย ์ของ Kyocera Corporation, Japan ม ีราคาส ูงกว่าแผงเซลล์แสงอาท ิตย ์จาก                    
ประเทศจีน ประมาณร้อยละ 10-30 ทั ้งนี ้ บริษัทฯ มีความเชื ่อมั ่นในคุณภาพแผงเซลล์แสงอาทิตย์ของ 
Kyocera Corporation, Japan โดยมีระยะเวลาการรับประกันการเสื่อมสภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 25 ปี                     
และรับประกันว่าภายใน 12 ปีนับจากวันที่ด าเนินการผลิตไฟฟ้าสามารถผลิตไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90        
และภายใน 25 ปี  นับจากวันที่ด าเนินการผลิตไฟฟ้าสามารถผลิตไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ข อง
ประสิทธิภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์  ซึ ่งเป ็นไปตามนโยบายคุณภาพของบริษ ัทฯ คือ Best Value,                    
Best Design, Best Output, Best Service นอกจากนี ้ บริษ ัทฯ เห ็นว่าการผลิตแผงเซลล์แสงอาท ิตย์                   
ในประเทศไทยยังไม่มีความเหมาะสม และเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยง เนื่องจากปัจจุบันการน าเข้าแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ กรมศุลากรก าหนดอัตราการน าเข้าร้อยละ 0 ดังนั ้น บริษัทฯ จึงพิจารณาเลือกแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ที ่ผลิตจากประเทศที ่มีความเชื ่อมั ่นในคุณภาพ เพื ่อให้มั ่นใจได้ว ่า สามารถผลิตไฟฟ้าได้อย่าง                 
เตม็ประสิทธิภาพมากที่สุด 

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือเสนอแนะเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลา                      
มาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ และกล่าวปิดการประชุม 

ปิดประชุมเวลา 16.00 น. 

 

(ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ) 
ประธานที่ประชุม 

 
(นางสาวปาริฉัตร ไส้เพ้ีย) 
   เลขานุการที่ประชุม 
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่ต่ ากว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิของ            

งบการเงินเฉพาะกิจการที่เหลือหลังจากหักเงินส ารองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้ก าหนดไว้ในข้อบังคับของ         
บริษัทฯ และตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจ าเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงาน
ปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยส าคัญ ตามที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม และการด าเนินการ
ดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น มติคณะกรรมการบริษัทฯ ที่พิจารณาเรื่องดังกล่าวนั้น              
ต้องน าเสนอเพ่ือขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการ
บริษัทฯ มีอ านาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุม
คราวต่อไป  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 3 (ส าหรับวาระที่ 4) 
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ประวัติย่อและข้อมลูที่เกี่ยวข้องของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ 
 

 

1. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ 

ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตัง้  ประธานกรรมการ  
และกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภบิาล 

อายุ  61 ป ี

สัญชาต ิ  ไทย 
วุฒิการศกึษา  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาภาวะผู้น าเชิงยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการพลังงานสิ่งแวดล้อม  

มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ  หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 26 ปี 2547  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  

 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 51 ปี 2547  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 27 ปี 2554  
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  

ต าแหน่งปัจจบุันในบริษทัจดทะเบียน  ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสพีซีจี จ ากัด (มหาชน) 
 กรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภบิาล บริษทั เอสพีซีจี จ ากัด (มหาชน) 

ต าแหน่งปัจจบุันในกิจการทีไ่มใ่ช่
บริษัทจดทะเบียน 

 ประธานกรรมการ บริษัท โซลา่ เพาเวอร์ จ ากัด  
 ประธานกรรมการ บริษัทย่อยทัง้ 34 โครงการของบริษัท โซลา่ เพาเวอร์ จ ากัด 
 ประธานกรรมการ บริษัท โซลาร์ เพาเวอร์ แอสเซ็ท จ ากัด 
 ประธานกรรมการ บริษัทย่อยทัง้ 2 โครงการของบริษัท โซลาร์ เพาเวอร์ แอสเซ็ท จ ากัด 
 ประธานกรรมการ บริษัท โซลา่ เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
 ประธานกรรมการ บริษัท โซลาร์ เพาเวอร์ รูฟ จ ากัด 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 4 (ส าหรับวาระที่ 7) 
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 ประธานกรรมการ บริษัท สตลี รูฟ จ ากัด 
 ประธานกรรมการ บริษัท แคปปิตอล เรสซิเดนซ์ จ ากัด 
 ประธานกรรมการ บริษัท แคปปิตอล เวิร์ค เพลส จ ากัด 

ประสบการณ์การท างาน  พ.ศ. 2554 – ปัจจบุัน ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสพีซีจี จ ากัด 
(มหาชน 

 พ.ศ. 2533 – 2550 กรรมการผู้จัดการ บริษัท โซลาร์ ตรอน จ ากัด (มหาชน) 
ข้อพิพาททางกฎหมาย  ไม่มี 
ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งกรรมการ  3 ปี  
การด ารงต าแหน่งคณะกรรมการ
บริษัทฯ 

 เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2554 
 วาระที่ 1: พ.ศ. 2554-2556  
 วาระที่ 2: พ.ศ. 2556-2559  
 วาระที่ 3: พ.ศ. 2559-2562 
 ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งจะเป็นการด ารงต าแหน่ง           

เป็นวาระที่ 4 
การถือหุ้น/สัดส่วนจ านวนหุ้นที่มีสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมด 

 ตนเอง  : 300,000,000 หุ้น (30.80%) 
 คู่สมรส : ไม่มี 
 บุตร  : ไม่มี 
 รวม  : 300,000,000 หุ้น (30.80%) 

หมายเหตุ:  ข้อมูล ณ วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุน้ท่ีมีสิทธิไดร้ับเงินปันผลระหว่างกาล (Record Date) 
เมื่อวันท่ี 27 สิงหาคม 2561) 

การเข้าประชุมในปี 2561  คณะกรรมการบริษัทฯ: จัดการประชุม 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) 
 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน: จัดการประชุม 2 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง  

(คิดเป็นร้อยละ 100) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

35 
 

ประวัติย่อและข้อมลูที่เกี่ยวข้องของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ 

 
 

2. นายจิราคม ปทุมานนท์ 

ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตัง้  กรรมการ 
อายุ  66 ป ี

สัญชาต ิ  ไทย 
วุฒิการศึกษา  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ  หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 92 ปี 2554  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
ต าแหน่งปัจจบุันในบริษทัจดทะเบียน  กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายธุรกิจโซลาร์รูฟและหลังคาเหล็ก) 

 บริษัท เอสพีซีจี จ ากัด (มหาชน) 
ต าแหน่งปัจจบุันในกิจการทีไ่มใ่ช่
บริษัทจดทะเบียน 

 กรรมการ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จ ากัด 
 กรรมการ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
 กรรมการ บริษัท สตีล รูฟ จ ากัด 
 กรรมการ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (สกลนคร 1) จ ากัด 
 กรรมการ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (นครพนม 1) จ ากัด 
 กรรมการ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 3) จ ากัด 
 กรรมการ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 4) จ ากัด 
 กรรมการ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 7) จ ากัด 
 กรรมการ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (เลย 2) จ ากัด 
 กรรมการ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 10) จ ากัด 
 กรรมการ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (สุรินทร์ 1) จ ากัด 
 กรรมการ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (สุรินทร์ 2) จ ากัด 
 Project Director บริษัท เจเพ็น จ ากัด (รับจ้างออกแบบโรงไฟฟ้า) 

ประสบการณ์การท างาน  พ.ศ. 2554 – ปัจจบุัน กรรมการ บริษัท เอสพีซีจี จ ากัด (มหาชน)  
 พ.ศ. 2551 - 2552 วิศวกรที่ปรึกษา บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จ ากัด 
 พ.ศ. 2549 - 2551 วิศวกรที่ปรึกษา บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจเินียริ่ง จ ากัด (มหาชน) 

ข้อพิพาททางกฎหมาย  ไม่มี 
ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งกรรมการ  3 ปี  
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การด ารงต าแหน่งคณะกรรมการ
บริษัทฯ 

 เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2554 
 วาระที่ 1: พ.ศ. 2554-2556  
 วาระที่ 2: พ.ศ. 2556-2559  
 วาระที่ 3: พ.ศ. 2559-2562 
 ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่ งจะเป็นการด ารงต าแหน่ง           

เป็นวาระที่ 4 
การถือหุ้น/สัดส่วนจ านวนหุ้นที่มีสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมด 

 ตนเอง  : 1,500,000 หุ้น (0.15%) 
 คู่สมรส : ไม่มี 
 บุตร  : ไม่มี 
 รวม  : 1,500,000 หุ้น (0.15%)  

หมายเหตุ:  ข้อมูล ณ วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุน้ท่ีมีสิทธิไดร้ับเงินปันผลระหว่างกาล (Record Date) 
เมื่อวันท่ี 27 สิงหาคม 2561) 

การเข้าประชุมในปี 2561  คณะกรรมการบริษัทฯ: จัดการประชุม 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) 
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ประวัติย่อและข้อมลูที่เกี่ยวข้องของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ 

 
 

3. พลต ารวจตรีวันชัย วิสุทธินันท์ 

ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตัง้  กรรมการ 
อายุ  82 ป ี

สัญชาต ิ  ไทย 
วุฒิการศึกษา  ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 ปริญญาตรี รัฐประสานศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ  หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 43 ปี 2548  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
 หลักสูตร Finance for Non- Finance Directors (FN) รุ่นที่ 22 ปี 2548  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 11 ปี 2549 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 หลักสูตร Improving the Quality of Financial Reporting (QFR) รุ่นที่ 4 ปี 2549 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 72 ปี 2549  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
ต าแหน่งปัจจบุันในบริษทัจดทะเบียน  กรรมการ บริษัท เอสพีซีจี จ ากดั (มหาชน) 

 ประธานกรรมการสรรหา บริษัท ยานภัณฑ์ จ ากัด (มหาชน) 
 กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ยานภัณฑ์ จ ากัด (มหาชน) 

ต าแหน่งปัจจบุันในกิจการทีไ่มใ่ช่
บริษัทจดทะเบียน 

 ไม่มี 

ประสบการณ์การท างาน  พ.ศ. 2557 – ปัจจบุัน กรรมการ บริษัท เอสพีซีจี จ ากัด (มหาชน) 
 พ.ศ. 2553 -2556 กรรมการคณะกรรมการจริยาธรรมกรมการแพทย์  

กระทรวงสาธารณสุข 
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 อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรชี่วยว่าการกระทรวงการคลัง 
 อดีตที่ปรึกษากรรมาธิการการต ารวจ สภาผู้แทนราษฎร 
 อดีตที่ปรึกษากรรมาธิการการทหาร สภาผู้แทนราษฎร 
 อดีตที่ปรึกษาประจ าคณะกรรมาธิการการยุติธรรมและการต ารวจ วุฒิสภา 

ข้อพิพาททางกฎหมาย  ไม่มี 
ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งกรรมการ  3 ปี  
การด ารงต าแหน่งคณะกรรมการ
บริษัทฯ 

 เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 
 วาระที่ 1: พ.ศ. 2557-2559  
 วาระที่ 2: พ.ศ. 2559-2562 
 ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งจะเป็นการด ารงต าแหน่ง           

เป็นวาระที่ 3 
การถือหุ้น/สัดส่วนจ านวนหุ้นที่มีสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมด 

 ตนเอง  : 25,000 หุ้น (0.003%) 
 คู่สมรส : ไม่มี 
 บุตร  : ไม่มี 
 รวม  : 25,000 หุ้น (0.003%)  

หมายเหตุ:  ข้อมูล ณ วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุน้ท่ีมีสิทธิไดร้ับเงินปันผลระหว่างกาล (Record Date) 
เมื่อวันท่ี 27 สิงหาคม 2561) 

การเข้าประชุมในปี 2561  คณะกรรมการบริษัทฯ: จัดการประชุม 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
 

39 
 

 

ประวัติผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อคัดเลือกเป็นผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2562 

 

ชื่อ - ชื่อสกุล  นายไวโรจน์ จินดามณีพิทักษ์   
อาย ุ 58 ปี       
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)  ทะเบียนเลขที่ 3565 
เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทตั้งแต่  พ.ศ. 2559 ถึงปัจจุบัน  
เป็นระยะเวลาทั้งหมด    3 ปี 
ชื่อส านักงานสอบบัญชีท่ีสังกัด    บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด (“KPMG”) 
วุฒิการศึกษา  
- บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- วิทยาศาสตร์มหาบัญฑิต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
สมาคมวิชาชีพ 
- สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ 
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประเทศไทย 
- ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ประสบการณ์ท างาน 
ปัจจุบัน-ส านักงานสอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด (“KPMG”) 
การถือหุ้นในบริษัท  มี (จ านวน………… หุ้น)  ไม่มี (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)  
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
1. ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน  -ไม่มี- 
2. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส าคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารท าหน้าที่ได้อย่างอิสระ  -ไม่มี- 
3. ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย -ไม่มี- 
4. ความสัมพันธ์ในฐานะกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ด ารงต าแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทหรือริษัทย่อย  -ไม่มี- 
 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 5 (ส าหรับวาระที่ 8) 
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ประวัติผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อคัดเลือกเป็นผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2562 

 
 
ชื่อ - ชื่อสกุล  นายณัฐพงศ์ ตันติจัตตานนท์   
อาย ุ 39 ปี     
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)  ทะเบียนเลขที่ 8829 
เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทตั้งแต่  พ.ศ.2559 ถึงปัจจุบัน  
เป็นระยะเวลาทั้งหมด    3 ปี 
ชื่อส านักงานสอบบัญชีท่ีสังกัด    บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด (“KPMG”)  
วุฒิการศึกษา  
- บริหารธุรกิจบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
สมาคมวิชาชีพ 
- สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ 
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประเทศไทย 
- ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ประสบการณ์ท างาน 
- ปัจจุบัน-ส านักงานสอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด (“KPMG”) 
- Secondment Program KPMG London 
การถือหุ้นในบริษัท  มี (จ านวน………… หุ้น)  ไม่มี (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)  
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
1. ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน  -ไม่มี- 
2. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส าคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารท าหน้าที่ได้อย่างอิสระ  -ไม่มี- 
3. ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย -ไม่มี- 
4. ความสัมพันธ์ในฐานะกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ด ารงต าแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทหรือริษัทย่อย  -ไม่มี- 
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ประวัติผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อคัดเลือกเป็นผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2562 

 

ชื่อ - ชื่อสกุล  นางสาวดุษณีย์ ยิ้มสุวรรณ     
อาย ุ 38 ปี     
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)  ทะเบียนเลขที่ 10235 
เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทตั้งแต่  พ.ศ. 2561 ถึงปัจจุบัน  
เป็นระยะเวลาทั้งหมด    1 ปี 
ชื่อส านักงานสอบบัญชีท่ีสังกัด    บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด (“KPMG”) 
วุฒิการศึกษา  
- บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
สมาคมวิชาชีพ 
- สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ 
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประเทศไทย 
- ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ประสบการณ์ท างาน 
- ปัจจุบัน-ส านักงานสอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด (“KPMG”) 
- Secondment Program KPMG Singapore 
การถือหุ้นในบริษัท  มี (จ านวน………… หุ้น)  ไม่มี (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)  
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
1. ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน  -ไม่มี- 
2. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส าคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารท าหน้าที่ได้อย่างอิสระ  -ไม่มี- 
3. ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย -ไม่มี- 
4. ความสัมพันธ์ในฐานะกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ด ารงต าแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทหรือริษัทย่อย  -ไม่มี- 
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หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)  
Proxy (Form A) 

------------------------------------------------------- 

  เขียนที่.................................................... 
  Written at  

วันที่.........เดือน.................พ.ศ............... 
        Date   Month Year  

       (1)  ข้าพเจ้า................................................................. สัญชาติ........................................................ 
  I / We Nationality 
อยู่บ้านเลขท่ี...............ถนน...............................ต าบล/แขวง................................อ าเภอ/เขต...............................  
Residing at No. Road  Tambon/Khwaeng  Amphur/Khet 
จังหวัด..................................................................รหัสไปรษณีย์………………………………………………………...………… 
Province  Postcode 

 (2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอสพีซีจี จ ากัด (มหาชน)  โดยถือหุ้นจ านวนทั้งสิ้นรวม.......................หุ้น 
Being a shareholder of SPCG Public Company Limited, holding total amount of         share(s) 

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..............................................เสียง ดังนี้ 
and having voting rights equivalent to   vote(s), the details of which are as follows : 

 หุ้นสามัญ........................................หุ้น   ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.........................................เสียง 
 Ordinary share  share(s), having voting rights equivalent to            vote(s) 

 หุ้นบุริมสิทธิ....................................หุ้น   ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.........................................เสียง 
 Preferred share  share(s), having voting rights equivalent to         vote(s) 

(3) ขอมอบฉันทะให้ 
  hereby authorize 

(1)                             อายุ          ปี อยู่บ้านเลขท่ี                 
       age  years, reside at 

ถนน                            ต าบล/แขวง                              อ าเภอ/เขต   
Road            Tambol/Khwaeng    Amphoe/Khet  
จังหวัด                                             รหัสไปรษณีย์                                                            หรือ 
Province                Postal Code                                                           , or 

(2)                             อายุ          ปี อยู่บ้านเลขท่ี                 
       age  years, reside at 

ถนน                            ต าบล/แขวง                              อ าเภอ/เขต   
Road            Tambol/Khwaeng    Amphoe/Khet  
จังหวัด                                             รหัสไปรษณีย์                                                            หรือ 
Province                Postal Code                                                           , or 

 
(ปิดอากร
แสตมป์) 
20 บาท 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 6 
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(3)                             อายุ          ปี อยู่บ้านเลขท่ี                 
       age  years, reside at 

ถนน                            ต าบล/แขวง                              อ าเภอ/เขต   
Road           Tambol/Khwaeng    Amphoe/Khet  
จังหวัด                                             รหัสไปรษณีย์                                                                
Province                  Postal Code                                                            

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
ข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  2562 ในวันศุกร์ที่  12 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น.                
ณ ห้องคอนเวนชั่น เอบี ชั้น 1 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์  เลขที่  171 ถนนสุขุมวิท ซอย 11 เขตวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย 

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote on my behalf at 
the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2019 on Friday, April 12, 2019 at 
14.00 hrs., at the Ambassador Hotel, Convention Room AB, Floor 1, No. 171 Soi Sukhumvit 11, 
Watthana, Bangkok 10110 or at any adjournment thereof.  
 
 กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระท าไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเอง             
ทุกประการ  
 Any business carried out by the proxy holder in the said meeting shall be deemed as 
having been carried out by myself/ourselves in all respects. 

 
 ลงชื่อ / Signed................................................................ผูม้อบฉันทะ / Grantor 

  (................................................................) 
 

 ลงชื่อ / Signed................................................................ผู้รบัมอบฉันทะ / proxy 
  (................................................................) 

 
 ลงชื่อ / Signed................................................................ผู้รบัมอบฉันทะ / proxy 

  (................................................................) 
 

 ลงชื่อ / Signed................................................................ผู้รบัมอบฉันทะ / proxy 
  (................................................................) 
 
หมายเหตุ:  ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและ     

ออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการ
ลงคะแนนเสียงได้    

Remark: The shareholder shall appoint only one proxy holder to attend the meeting and vote 
at the meeting. A shareholder may not split shares and appoint more than one 
proxy holder in order to split votes. 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
Proxy Form B. 

(แบบที่ก าหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว) 
(Proxy Form containing specific details) 

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 
Ref: Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (No. 5) B.E. 2550 

------------------------------------------------------- 

เขียนที ่      
Written at 
วันที่              เดือน          พ.ศ.         
Date Month Year 

 
(1) ข้าพเจ้า                                                             สัญชาติ   
     I/We                            Nationality   

อยู่บ้านเลขท่ี                         ถนน                        ต าบล/แขวง                          
Reside at          Road                   Tambol/Khwaeng  
อ าเภอ/เขต                                 จังหวัด                                         รหัสไปรษณีย์             
Amphoe/Khet                         Province                                       Postal Code 

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอสพีซีจี จ ากัด (มหาชน)  
being a shareholder of SPCG Public Company Limited  

โดยถือหุ้นจ านวนทั้งสิ้นรวม                     หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ                  เสียง ดังนี้  
holding the total amount of     shares, and having the right to vote equal to        votes 
as follows: 
  หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ                           เสียง 
 ordinary share shares, having the right to vote equal to             votes, 
 หุ้นบุริมสิทธิ                                     หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ                          เสียง 
 preference share shares, having the right to vote equal to             votes. 

(3) ขอมอบฉันทะให้  
Hereby appoint  
(1)                             อายุ          ปี อยู่บ้านเลขท่ี                 
       age  years, reside at 

ถนน                            ต าบล/แขวง                              อ าเภอ/เขต   
Road            Tambol/Khwaeng    Amphoe/Khet  
จังหวัด                                             รหัสไปรษณีย์                                                            หรือ 
Province                Postal Code                                                             or 
 

 
(ปิดอากร
แสตมป์) 
20 บาท 
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(2)                             อายุ          ปี อยู่บ้านเลขท่ี                 
       age  years, reside at 

ถนน                            ต าบล/แขวง                              อ าเภอ/เขต   
Road            Tambol/Khwaeng    Amphoe/Khet  
จังหวัด                                             รหัสไปรษณีย์                                                            หรือ 
Province                Postal Code                                                             or 

(3)                             อายุ          ปี อยู่บ้านเลขท่ี                 
       age  years, reside at 

ถนน                            ต าบล/แขวง                              อ าเภอ/เขต   
Road           Tambol/Khwaeng    Amphoe/Khet  
จังหวัด                                             รหัสไปรษณีย์                                                                
Province                Postal Code                                                            

 ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ต าแหน่งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ อายุ 79 ปี                
อยู่บ้านเลขที่ 99 หมู่ที่ 2 ต าบลล านารายณ์ อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี  ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ              
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 

Dr. Art-ong Jumsai Na Ayudhya Position Member of the Audit Committee and 
Independent Director, age 79 years, resides at 99 Moo 2 , Tambon Lam Narai, Amphoe Chai 
Badan, Lopburi province. The Director has no interest in the proposed Agendas in this Annual 
General Meeting of Shareholders for the year 2019. 

 หรือนายอภิชาติ ลิ้มเศรษฐานุวัต ต าแหน่งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ อายุ 55 ปี             
อยู่บ้านเลขที่ 366/7 หมู่ที่ 2 ต าบลสุรศักดิ์ อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ              
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 
 or Mr. Apichat Limsethanuwat Position Member of the Audit Committee and 
Independent Director, age 55 years, resides at 366/7 Moo 2, Tambon Surasak, Amphoe 
Sriracha, Chonburi province. The Director has no interest in the proposed Agendas in this 
Annual General Meeting of Shareholders for the year 2019. 

เพ่ือเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม                
สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องคอนเวนชั่น เอบี ชั้น 1 
โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ เลขที่ 171 ถนนสุขุมวิท ซอย 11 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 

To be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General 
Meeting of Shareholders for the year 2019 on Friday, April 12, 2019 at 14.00 hrs., at the 
Ambassador Hotel, Convention Room AB, Floor 1, No. 171 Soi Sukhumvit 11, Watthana, 
Bangkok 10110 
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(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้ 
I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows: 

 วาระท่ี 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ซึ่งประชุม
 เมื่อวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 
Agenda 1: To consider and approve the minutes of the Annual General 

Meeting of Shareholders for the year 2018 held on Friday, 
February 20, 2018. 

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามเห็นสมควร 
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she 

may deem appropriate in all respects. 
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 
    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 

 Approve Disapprove    Abstain 

 วาระท่ี 2  รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2561 
Agenda 2:  To acknowledge the Performance of the Company in the Year 

2018 

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามเห็นสมควร 
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she 

may deem appropriate in all respects. 
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 
    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 

 Approve Disapprove    Abstain 

 วาระท่ี 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ 
ประจ าปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

Agenda 3:  To consider and approve the consolidated financial statements 
and the Company’s financial statements for the fiscal period 
ended on December 31, 2018 

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามเห็นสมควร 
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she 

may deem appropriate in all respects. 
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 
    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 

 Approve Disapprove    Abstain 
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 วาระท่ี 4  พิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไรและจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 
2561 

Agenda 4:  To consider and approve the appropriation and dividend 
payment from the Company’s operating results for the year 
2018 

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามเห็นสมควร 
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she 

may deem appropriate in all respects. 
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 
    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 

 Approve Disapprove    Abstain 

 วาระท่ี 5  พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ประจ าปี 2562 

Agenda 5:  To consider and approve the remuneration of Directors, the 
Audit Committee, and the Nomination, Remuneration and 
Corporate Governance Committee for the year 2019 

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามเห็นสมควร 
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she 

may deem appropriate in all respects. 
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 
    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 

 Approve Disapprove    Abstain 

 วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ (โบนัส) ประจ าปี 2561 
Agenda 6:  To consider and approve the Directors’ Remuneration (Bonus) 

for the year 2018 

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามเห็นสมควร 
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she 

may deem appropriate in all respects. 
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 
    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 

 Approve Disapprove    Abstain 
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 วาระท่ี 7  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการซึ่งต้องออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562  

Agenda 7:  To consider and approve the appointment of directors who will 
be retire by rotation at the Annual General Meeting of 
shareholders for the year 2019  

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามเห็นสมควร 
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she 

may deem appropriate in all respects. 
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 
    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 

 Approve Disapprove    Abstain 
 การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 
Vote for all nominees as a whole 

    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
 Approve Disapprove    Abstain 
 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
Vote for an individual nominee 

ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ 
Dr. Wandee Khunchornyakong Juljarern 

    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
 Approve Disapprove    Abstain 

นายจิราคม ปทุมานนท์ 
Mr. Jirakom Padumanon  

    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
 Approve Disapprove    Abstain 

พลต ารวจตรีวันชัย วิสุทธินันท์ 
POL.MAJ.GEN.Wanchai Wisuttinan 

    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
 Approve Disapprove    Abstain 
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 วาระท่ี 8  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2562 
Agenda 8:  To consider and approve the appointment of auditors and the 

auditors’ remuneration for the year 2019 

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามเห็นสมควร 
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she 

may deem appropriate in all respects. 
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 
    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 

 Approve Disapprove    Abstain 

 วาระท่ี 9   พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถ้าม)ี 
Agenda 9: Other businesses (if any) 

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามเห็นสมควร 
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she 

may deem appropriate in all respects. 
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 
    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 

 Approve Disapprove    Abstain 

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้           
ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 

Voting of the proxy in any agenda that is not as specified in this Proxy Form shall be 
considered as invalid and shall not be my/our voting as a shareholder. 

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน 
หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้
ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly 
specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than 
those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the 
proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem 
appropriate in all respects. 
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กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่
ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 

Any business carried out by the proxy at the said meeting, except in case that the 
proxy does not vote according to my/our intention(s) specified in the Proxy Form, shall be 
deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects. 

 
ลงชื่อ/Signed                                ผู้มอบฉันทะ/Grantor 

 (                                    ) 
 

ลงชื่อ/Signed                               ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 
 (                                    ) 

 
ลงชื่อ/Signed                               ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 

 (                                    ) 
 

ลงชื่อ/Signed                               ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 
 (                                    ) 

 
 

หมายเหตุ: 
Remarks: 
1.  ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
 The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at 

the meeting and may not split the number of shares to several proxies for splitting votes. 
2. ในกรณีท่ีมีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมได้

ในใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 
 In case there are any further agenda apart from those specified above brought into 

consideration in the meeting, the Grantor may use the Allonge of the Proxy Form B. as 
attached. 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
ALLONGE OF PROXY FORM B. 

 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอสพีซีจี จ ากัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องคอนเวนชั่น เอบี ชั้น 1 โรงแรม          
แอมบาสซาเดอร ์เลขที่ 171 ถนนสุขุมวิท ซอย 11 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 

The appointment of proxy by the shareholder of SPCG Public Company Limited.               
In the meeting of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2019 on Friday, 
April 12, 2019 at 14.00 hrs., at the Ambassador Hotel, Convention Room AB, Floor 1, No. 171 
Soi Sukhumvit 11, Watthana, Bangkok 10110 

 วาระท่ี                      เรื่อง   
Agenda No.          Re:  

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร           
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she 

may deem appropriate in all respects. 
 (ข) ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
 Approve Disapprove    Abstain 

 วาระท่ี                      เรื่อง   
Agenda No.          Re:  

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร           
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she 

may deem appropriate in all respects. 
 (ข) ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
 Approve Disapprove    Abstain 

 วาระท่ี                      เรื่อง   
Agenda No.          Re:  

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร           
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she 

may deem appropriate in all respects. 
 (ข) ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
 Approve Disapprove    Abstain 



 
 

52 
 

 วาระท่ี                      เรื่อง   
Agenda No.          Re:  

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร           
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she 

may deem appropriate in all respects. 
 (ข) ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
 Approve Disapprove    Abstain 

วาระท่ี                      เรื่อง   
Agenda No.          Re:  

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร           
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she 

may deem appropriate in all respects. 
 (ข) ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
 Approve Disapprove    Abstain 

วาระท่ี                      เรื่องเลือกตั้งกรรมการ (ต่อ) 
Agenda No.          Re: Election of director(s) (Continued) 

ชื่อกรรมการ                                                                                                                              
Director’s name 

    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
 Approve Disapprove    Abstain 

ชื่อกรรมการ                                                                                                                              
Director’s name 

    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
 Approve Disapprove    Abstain 

ชื่อกรรมการ                                                                                                                              
Director’s name 

    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
 Approve Disapprove    Abstain 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
(ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) 

ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น) 

PROXY Form C. 
(For foreign shareholders who have Custodian in Thailand only) 

Ref: Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (No. 5) B.E. 2007 

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น เขียนที่………………………...… 
Written at 
วันที่........... เดือน.................... พ.ศ……….…………. 

 Date Month Year 

(1) ข้าพเจ้า......................................................................... สัญชาติ....................................................... 
 I/We Nationality 

อยู่บ้านเลขท่ี.................ถนน.............................ต าบล/แขวง.....................................อ าเภอ/เขต....... ..................... 
Residing at No. Road                 Tambon/Khwaeng  Amphur/Khet 
จังหวัด............................................................รหัสไปรษณีย์……………………………………………………….………………… 
Province          Postcode 

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ …....……………………………………..………...... 
acting as the Custodian for 
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอสพีซีจี จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)   
being a shareholder of SPCG Public Company Limited (Company) 

โดยถือหุ้นจ านวนทั้งสิ้นรวม…………………….หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.............................. เสียง ดังนี้ 
holding the total amount of share(s) and having voting rights equivalent to   vote(s) 

 หุ้นสามัญ........................................หุ้น   ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ........................................เสียง 
 Ordinary share  share(s), having voting rights equivalent to  vote(s) 

 หุ้นบุริมสิทธิ....................................หุ้น   ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ........................................เสียง 
 Preferred share  share(s), having voting rights equivalent to  vote(s)  

(2)  ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)  
hereby authorize (only 1 person) 

 

(1) ชื่อ..................................อายุ..............ป ีอยู่บ้านเลขท่ี.....................ถนน................................. 
Name                                age            residing at No.              Road 
ต าบล/แขวง.................... อ าเภอ/เขต........................ จังหวดั...................รหัสไปรษณีย์............. ....หรือ 
Tambon/Khwaeng     Amphur/Khet          Province     Postcode  or      

  

 
(ปิดอากร
แสตมป์) 
20 บาท 
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 (2) ชื่อ..........................................อายุ..............ปี อยู่บ้านเลขท่ี.....................ถนน......................... 
   Name                           age  residing at No.              Road 
ต าบล/แขวง.................... อ าเภอ/เขต........................ จังหวดั...................รหัสไปรษณีย์......... ........หรือ 
Tambon/Khwaeng     Amphur/Khet            Province        Postcode                or       

(3) ชื่อ..........................................อายุ..............ปี อยู่บ้านเลขท่ี.....................ถนน......................... 
 Name                           age   residing at No.             Road 
ต าบล/แขวง.................... อ าเภอ/เขต........................ จังหวดั...................รหัสไปรษณีย์................ ........ 
Tambon/Khwaeng     Amphur/Khet            Province       Postcode                 

 ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ต าแหน่งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ อายุ 79 ปี                
อยู่บ้านเลขที่ 99 หมู่ที่ 2 ต าบลล านารายณ์ อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี  ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ              
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 

Dr. Art-ong Jumsai Na Ayudhya Position Member of the Audit Committee and 
Independent Director, age 79 years, resides at 99 Moo 2 , Tambon Lam Narai, Amphoe                
Chai Badan, Lopburi province. The Director has no interest in the proposed Agendas in this 
Annual General Meeting of Shareholders for the year 2019. 

 หรือนายอภิชาติ ลิ้มเศรษฐานุวัต ต าแหน่งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ อายุ 55 ปี             
อยู่บ้านเลขที่ 366/7 หมู่ที่ 2 ต าบลสุรศักดิ์ อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ              
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 
 or Mr. Apichat Limsethanuwat Position Member of the Audit Committee and 
Independent Director, age 55 years, resides at 366/7 Moo 2, Tambon Surasak, Amphoe 
Sriracha, Chonburi province. The Director has no interest in the proposed Agendas in this 
Annual General Meeting of Shareholders for the year 2019. 

เพ่ือเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม                
สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องคอนเวนชั่น เอบี ชั้น 1 
โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ เลขที่ 171 ถนนสุขุมวิท ซอย 11 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 

To be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General 
Meeting of Shareholders for the year 2019 on Friday, April 12, 2019 at 14.00 hrs., at the 
Ambassador Hotel, Convention Room AB, Floor 1, No. 171 Soi Sukhumvit 11, Watthana, 
Bangkok 10110 
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(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้ 
I/We authorize the Proxy to attend and vote in this Meeting as follows. 

 มอบฉันทะตามจ านวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 
I/We authorize all of shares and having the right to vote equal 
 มอบฉันทะบางส่วน คือ 
I/We authorize partial that 
 หุ้นสามัญ …………………..............หุ้น  และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ..............................เสียง 
Ordinary share               share(s) and having the right to vote equal to vote(s)   
 หุ้นบุริมสิทธิ …………………..........หุ้น  และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ..............................เสียง 
Preference share           share(s) and having the right to vote equal to vote(s)   

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้ 
I/We authorize the Proxy to attend and vote in this Meeting as follows.   

 วาระท่ี 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ซึ่งประชุม
 เมื่อวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 
Agenda 1: To consider and approve the minutes of the Annual General 

Meeting of Shareholders for the year 2018 held on Friday, 
February 20, 2018. 

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามเห็นสมควร 
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she 

may deem appropriate in all respects. 
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 
    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 

 Approve Disapprove    Abstain 

 วาระท่ี 2  รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2561 
Agenda 2:  To acknowledge the Performance of the Company in the Year 

2018 

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามเห็นสมควร 
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she 

may deem appropriate in all respects. 
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 
    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 

 Approve Disapprove    Abstain 
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 วาระท่ี 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ 
ประจ าปี 2561 ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

Agenda 3:  To consider and approve the consolidated financial statements 
and the Company’s financial statements for the fiscal period 
ended on December 31, 2018 

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามเห็นสมควร 
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she 

may deem appropriate in all respects. 
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 
    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 

 Approve Disapprove    Abstain 

 วาระท่ี 4  พิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไรและจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 
2561 

Agenda 4:  To consider and approve the appropriation and dividend 
payment from the Company’s operating results for the year 
2018. 

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามเห็นสมควร 
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she 

may deem appropriate in all respects. 
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 
    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 

 Approve Disapprove    Abstain 

 วาระท่ี 5  พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ประจ าปี 2562 

Agenda 5:  To consider and approve the remuneration of Directors, the 
Audit Committee, and the Nomination, Remuneration and 
Corporate Governance Committee for the year 2019. 

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามเห็นสมควร 
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she 

may deem appropriate in all respects. 
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  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
 Approve Disapprove    Abstain 

 วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ (โบนัส) ประจ าปี 2561 
Agenda 6:  To consider and approve the Directors’ Remuneration (Bonus) 

for the year 2018 

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามเห็นสมควร 
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she 

may deem appropriate in all respects. 
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 
    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 

 Approve Disapprove    Abstain 

 วาระท่ี 7  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการซึ่งต้องออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 

Agenda 7:  To consider and approve the appointment of directors who will 
be retire by rotation at the Annual General Meeting of 
shareholders for the year 2019. 

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามเห็นสมควร 
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she 

may deem appropriate in all respects. 
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 
    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 

 Approve Disapprove    Abstain 
 การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 
Vote for all nominees as a whole 

    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
 Approve Disapprove    Abstain 
 
 
 
 



 
 

58 
 

 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
Vote for an individual nominee 

ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ 
Dr. Wandee Khunchornyakong Juljarern  

    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
 Approve Disapprove    Abstain 

นายจิราคม ปทุมานนท์ 
Mr. Jirakom Padumanon  

    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
 Approve Disapprove    Abstain 

พลต ารวจตรีวันชัย วิสุทธินันท์ 
POL.MAJ.GEN.Wanchai Wisuttinan 

    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
 Approve Disapprove    Abstain 

 วาระท่ี 8  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2562 
Agenda 8:  To consider and approve the appointment of auditors and the 

auditors’ remuneration for the year 2019 

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามเห็นสมควร 
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she 

may deem appropriate in all respects. 
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 
    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 

 Approve Disapprove    Abstain 

 วาระท่ี 9   พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถ้าม)ี 
Agenda 9: Other businesses (if any) 

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามเห็นสมควร 
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she 

may deem appropriate in all respects. 
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 
    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 

 Approve Disapprove    Abstain 
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 (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้    
ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 

Voting of the proxy in any agenda that is not as specified in this Proxy Form shall be 
considered as invalid and shall not be my/our voting as a shareholder. 

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้              
ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น              
รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา          
และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly 
specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than 
those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the 
proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem 
appropriate in all respects. 

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียง              
ตามท่ีข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 

Any business carried out by the proxy at the said meeting, except in case that the 
proxy does not vote according to my/our intention(s) specified in the Proxy Form, shall be 
deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects. 
 

  ลงชื่อ/Signed......................................................... ผู้มอบฉันทะ/Grantor 
  (............................................................) 

 
  ลงชื่อ/Signed.......................................................ผู้รับมอบฉันทะ/proxy 

  (................................................................) 
 

  ลงชื่อ/Signed.......................................................ผู้รับมอบฉันทะ/proxy 
  (................................................................) 

 
  ลงชื่อ/Signed.......................................................ผู้รับมอบฉันทะ/proxy 

  (................................................................) 
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หมายเหตุ: 
1.  หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและ

แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น 
2.  หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ 

(1) หนังสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนังสือมอบ           
ฉันทะแทน 

(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) 
3.  ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
4. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น  ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติม 

ได้ในใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ 
Remark: 
1. Only foreign Warrant-holders whose names appear in the registration book and have 

appointed a Custodian in Thailand can use the Proxy Form C. 
2. Evidence to be attached with this Proxy Form are: 

(1) Power of Attorney from the Warrant-holder authorizing a Custodian to sign the Proxy 
Form on behalf of the shareholder. 

(2) Letter of certification to certify that a person executing the Proxy Form has obtained a 
permit to act as a Custodian. 

3. The Shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at 
the meeting and may not split the number of Unit to several proxies for splitting votes. 

4. In case there are any further agenda apart from those specified above brought into 
consideration in the meeting, the Grantor may use the Allonge of the Proxy Form C. as 
attached. 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.  
Allonge of Proxy Form C. 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอสพีซีจี จ ากัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2562 ในวันศุกร์ที่  12 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องคอนเวนชั่น เอบี ชั้น 1 โรงแรม                 
แอมบาสซาเดอร์ เลขที่ 171 ถนนสุขุมวิท ซอย 11 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไป              
ในวันเวลาและสถานที่อ่ืนด้วย 

The appointment of proxy by the shareholder of SPCG Public Company Limited in the 
meeting of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2019 on Friday, April 12, 
2019 at 14.00 hrs., at the Ambassador Hotel, Convention Room AB, Floor 1, No. 171 Soi 
Sukhumvit 11, Watthana, Bangkok 10110 or on the date and the place as may be postponed or 
changed. 

 วาระท่ี                      เรื่อง   
Agenda No.          Re:  

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร           
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she 

may deem appropriate in all respects. 
 (ข) ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
 Approve Disapprove    Abstain 

 วาระท่ี                      เรื่อง   
Agenda No.          Re:  

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร           
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she   

may deem appropriate in all respects. 
 (ข) ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
 Approve Disapprove    Abstain 

 วาระท่ี                      เรื่อง   
Agenda No.          Re:  

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร           
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she  

may deem appropriate in all respects. 
 (ข) ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
 Approve Disapprove    Abstain 
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 วาระท่ี                      เรื่อง   
Agenda No.          Re:  

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร           
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may 

deem appropriate in all respects. 
 (ข) ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
 Approve Disapprove    Abstain 

วาระท่ี                      เรื่อง   
Agenda No.          Re:  

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร           
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may 

deem appropriate in all respects. 
 (ข) ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
 Approve Disapprove    Abstain 

วาระท่ี                      เรื่องเลือกตั้งกรรมการ ต่อ)  
Agenda No.          Re: Election of director(s) (Continued) 

ชื่อกรรมการ                                                                                                                              
Director’s name 

    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
 Approve Disapprove    Abstain 

ชื่อกรรมการ                                                                                                                              
Director’s name 

    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
 Approve Disapprove    Abstain 

ชื่อกรรมการ                                                                                                                              
Director’s name 

    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
 Approve Disapprove    Abstain 
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ข้อมูลของกรรมการอิสระของบริษัทฯ ประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น  

 

ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา 
กรรมการอิสระ 

 

อายุ  78 ป ี
สัญชาต ิ  ไทย 
ที่อยู ่  99 หมู่ที่ 2 ต าบลล านารายณ์ อ าเภอชัยบาดาล จงัหวัดลพบุร ี
วุฒิการศึกษา  B.A. (Hons), M.A. Mechanical Sciences, Cambridge, U.K. 

 D.I.C., Ph.D. Communications, Imperial College of Science and Technology, 
London University 

 Ph.D. Education - Curriculum and Instruction, Faculty of Education,  
 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ  หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 146 ปี 2554 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 38 ปี 2555  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ต าแหน่งปัจจบุันในบริษทัจดทะเบียน  กรรมการอิสระ บริษัท เอสพีซีจี จ ากัด (มหาชน) 
 กรรมการตรวจสอบ บริษัท เอสพีซีจี จ ากัด (มหาชน) 
 ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท ล่ าสูง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  
ต าแหน่งปัจจบุันในกิจการทีไ่มใ่ช่
บริษัทจดทะเบียน 

 กรรมการ บริษัท เอเจ เทคโนโลยี  
(บริษัทในเครือของบริษัท เอสพีซีจี จ ากัด (มหาชน) 

ประสบการณ์การท างาน  พ.ศ. 2560 – ปัจจบุัน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท เอสพีซีจี จ ากัด 
(มหาชน)  

 พ.ศ. 2555 – 2558 กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท เอสพีซีจี จ ากัด 
(มหาชน)  

 พ.ศ. 2555 – 2556 ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท เอสพีซีจี จ ากัด 
(มหาชน) 

 พ.ศ. 2553 – 2554 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธกิาร 
 พ.ศ. 2539 – ปัจจุบัน ผู้บริหารสูงสุดโรงเรียนสัตยาไส จังหวัดลพบุรี 

 
 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 7 
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ข้อพิพาททางกฎหมาย  ไม่มี 
ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งกรรมการ  3 ปี (พ.ศ. 2560-2563) 
การถือหุ้น/สัดส่วนจ านวนหุ้นที่มีสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมด 

 ตนเอง  : ไม่มี 
 คู่สมรส : ไม่มี 
 บุตร  : ไม่มี 
 รวม  : ไม่มี 
หมายเหตุ:  ข้อมูล ณ วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุน้ท่ีมีสิทธิไดร้ับเงินปันผลระหว่างกาล (Record Date) 

เมื่อวันท่ี 27 สิงหาคม 2561) 
การเข้าประชุมในปี 2561  คณะกรรมการบริษัทฯ: จัดการประชุม 5 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 80) 

 คณะกรรมการตรวจสอบ: จัดการประชุม 4 ครั้ง เข้าประชุม 3 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 75) 
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ข้อมูลของกรรมการอิสระของบริษัทฯ ประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น  

 

นายอภิชาติ ลิ้มเศรษฐานุวัต 
กรรมการอิสระ 

 

อายุ  54 ปี 
สัญชาต ิ  ไทย 
ที่อยู ่  366/7 หมู่ที่ 2 ต าบลสุรศักดิ์ อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
วุฒิการศึกษา  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
การอบรมหลักสูตรกรรมการ  ไม่มีการอบรมที่จัดโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรรมการบริษัทไทย (IOD) 
ต าแหน่งปัจจบุันในบริษทัจดทะเบียน  กรรมการอิสระ บริษัท เอสพีซีจี จ ากัด (มหาชน) 

 กรรมการตรวจสอบ บริษัท เอสพีซีจี จ ากัด (มหาชน) 
ต าแหน่งปัจจบุันในกิจการทีไ่มใ่ช่
บริษัทจดทะเบียน 

 ไม่มี 

ประสบการณ์การท างาน  พ.ศ. 2560 – ปัจจบุัน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท เอสพีซีจี จ ากัด 
(มหาชน)  

 พ.ศ. 2554  ผู้อ านวยการส่วนการโยธา เทศบาลนครแหลมฉบัง จ.ชลบุรี 
 พ.ศ. 2551  ผู้อ านวยการกองชา่ง เทศบาลต าบลเจา้พระยาสุรศักดิ์  จ.ชลบุรี 
 พ.ศ. 2549  ผู้อ านวยการกองชา่ง เทศบาลเมืองสิงห์บุรี จ.สิงหบ์ุรี 
 พ.ศ. 2548  ผู้อ านวยการกองชา่ง เทศบาลต าบลไพศาลี จ.นครสวรรค์ 
 พ.ศ. 2543  หัวหน้ากองช่าง เทศบาลเมืองเสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 
 พ.ศ. 2531  วิศวกรโยธา เทศบาลเมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 

ข้อพิพาททางกฎหมาย  ไม่มี 
ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งกรรมการ  3 ปี (พ.ศ. 2560-2563) 
การถือหุ้น/สัดส่วนจ านวนหุ้นที่มีสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมด 

 ตนเอง  : ไม่มี 
 คู่สมรส : ไม่มี 
 บุตร  : ไม่มี 
 รวม  : ไม่มี 
หมายเหตุ:  ข้อมูล ณ วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุน้ท่ีมีสิทธิไดร้ับเงินปันผลระหว่างกาล (Record Date) 

เมื่อวันท่ี 27 สิงหาคม 2561) 
การเข้าประชุมในปี 2561  คณะกรรมการบริษัทฯ: จัดการประชุม 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) 

 คณะกรรมการตรวจสอบ: จัดการประชุม 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) 
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 นิยามความเป็นอิสระของกรรมการอิสระ ซึ่งเป็นไปตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของ
กรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย 

2. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า 
หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา 
มารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอ่ืน ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่                   
ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ 
หรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้ น              
รายใหญ่ หรือของผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ
ของตน เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ            
ของผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือ                  
ที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม                  
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือ
หุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพ่ือเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ             
ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เก่ียวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือ                
บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน 
ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอ่ืน               
ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

9. ไม่ มี ลั กษณ ะอ่ืน ใดที่ ท าให้ ไม่ ส ามารถให้ ความ เห็ นอย่ างเป็ น อิสระเกี่ ย วกับการด า เนิ น งาน                   
ของบริษัทฯ 
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 ขอบเขตและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหา 
ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

คณะกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต ระมัดระวัง และรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ดังนี้ 

1. ก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยง แผนงาน และงบประมาณ 
ของบริษัทฯ รวมถึ งติดตามและดูแลให้ฝ่ ายจัดการด าเนิน งานตามนโยบายและแผนที่ ก าหนดไว้                    
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2. ก ากับดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อก าหนด            
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ อาทิเช่น การท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการซื้อหรือขายทรัพย์สินที่ส าคัญตาม
กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

3. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบ
ระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ 

4. จัดให้มีนโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร และให้ความเห็นชอบ
นโยบายดังกล่าว ตลอดจนทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจ าอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

5. จัดท าจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน                
เข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทใช้ในการด าเนินธุรกิจ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ดังกล่าวอย่างจริงจัง 

6. พิจารณาเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ การพิจารณาการท ารายการที่อาจมีความ
ขัดแย้งของผลประโยชน์ควรมีแนวทางที่ชัดเจนและเป็นไปเพ่ือผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็น
ส าคัญ โดยที่ผู้มีส่วนได้เสียไม่ควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และก ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อก าหนดเกี่ยวกับ                  
ขั้นตอนการด าเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้อง
ครบถ้วน  

7. จัดให้มีระบบการควบคุมด้านการด าเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตาม                     
กฎ ระเบียบ และนโยบาย รวมถึงจัดให้มีบุคคลหรือหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่เป็น
ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมดังกล่าว และทบทวนระบบที่ส าคัญอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง              
พร้อมทั้งเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปี 

8. ก าหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) ที่ครอบคลุมทั้งองค์กร                  
และมีการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และให้เปิดเผย            
ไว้ในรายงานประจ าปี   

9. คณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบ              
การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงไว้ในรายงานประจ าปี 
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10. จัดให้มีแนวทางด าเนินการที่ชัดเจนกับผู้ที่ประสงค์จะแจ้งเบาะแส หรือผู้มีส่วนได้เสียผ่านทาง 
website หรือรายงานตรงต่อบริษัทฯ โดยช่องทางในการแจ้งเบาะแสอาจก าหนดให้ผ่านกรรมการอิสระหรือ
กรรมการตรวจสอบของบริษัท เพ่ือให้มีการตรวจสอบข้อมูลตามกระบวนการที่บริษัทฯ ก าหนดไว้และรายงาน
ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 

11. คณะกรรมการอาจมอบอ านาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอ่ืนใดปฏิบัติการอย่างหนึ่ง
อย่างใดแทนคณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอ านาจ เพ่ือให้บุคคล
ดังกล่าวมีอ านาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะ เวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร               
ซึ่งคณะกรรมการ  อาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจหรืออ านาจนั้นๆ ได้เมื่อ
เห็นสมควร ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจมอบอ านาจให้ฝ่ายจัดการ มีอ านาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่างๆ โดยมี
รายละเอียดการมอบอ านาจตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ของฝ่ายจัดการ ซึ่งการมอบอ านาจนั้นต้องไม่มีลักษณะ
เป็นการมอบอ านาจที่ท าให้ฝ่ายจัดการสามารถพิจารณา และอนุมัติรายการที่ฝ่ายจัดการหรือบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดท ากับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย  

12. ก าหนดให้มีกลไกก ากับดูแลบริษัทย่อย เพ่ือดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท                      
โดยการพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่จะส่งไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย เพ่ือควบคุมการบริหารให้
เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ และการท ารายการต่างๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ของกฎหมาย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ 

13. แต่งตั้งเลขานุการบริษัทฯ  (Company Secretary) ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ เพ่ือท าหน้าที่จัดท าและเก็บรักษาเอกสาร ช่วยด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัทฯ               
อันได้แก่การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ การประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนให้ค าแนะน าด้านกฎหมายและ
กฎเกณฑ์ต่างๆ แก่คณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทฯ ควรได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้
อย่างต่อเนื่อง ด้านกฎหมาย การบัญชี และการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัทฯ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ  
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน 

(Internal audit) ที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน                  
หรือหน่วยงานอื่นใดท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 

3. สอบ ท าน ให้ บ ริษั ท ฯ  ป ฏิ บั ติ ต ามกฎ ห มายว่ าด้ วยห ลั กท รัพ ย์ และตล าดห ลั กท รัพ ย์ ฯ                     
ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

4. พิจารณา คัด เลือก เสนอแต่ งตั้ งบุ คคลซึ่ งมีความเป็น อิสระเพ่ือท าหน้าที่ เป็นผู้สอบบัญชี                    
ของบริษัทฯ และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการ             
เข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตาม
กฎหมายและข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพ่ือให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลเป็นประโยชน์
สูงสุดต่อบริษัทฯ 
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6. จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัทฯ                    
ซึ่งรายงานดังกล่าว ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย 
ดังต่อไปนี้ 

6.1. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ 
6.2. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ 
6.3. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อก าหนด

ของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 
6.4. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 
6.5. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
6.6. จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ 

แต่ละท่าน 
6.7. ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่                

ตามกฎบัตร (charter) 
6.8. รายการอ่ืนที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความ

รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
7. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 

ด้านการสรรหา 

1. พิจารณาคัดเลือกและสรรหาบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอย่างมีหลักเกณฑ์โปร่งใส 
โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระ  ปฏิบัติหน้าที่กรรมการ              
ด้วยความระมัดระวัง ด้วยความซื่อสัตย์ สามารถทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ มีอายุที่เหมาะสม สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง และจิตใจที่สมบูรณ์ สามารถเข้าประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ าเสมอ รวมทั้งพิจารณาจากรายชื่อบุคคล              
ทีบ่ริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัทฯ (ถ้ามี) 

2. จัดเตรียมบัญชีรายชื่อผู้ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการไว้เป็นการล่วงหน้า  และ/หรือ                
ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ว่างลง 

3. ขอรับข้อคิดเห็นต่างๆ จากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการอ่ืนๆ  เพ่ือประกอบการ
พิจารณา ก่อนน าเสนอให้คณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี เพ่ือพิจารณาเลือกตั้งต่อไป 

4. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้จัดการใหญ่                     
ตามผลประกอบการของแต่ละปี 

5. พิจารณาคุณสมบัติ คัดเลือก และสรรหาบุคคลเพ่ือด ารงต าแหน่งผู้บริหารสูงสุดที่ เหมาะสม                         
กับการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ โดยให้ครอบคลุมทั้งในด้านการศึกษา ประสบการณ์      
และความรู้ความเชี่ยวชาญ 

6. ก ากับดูแลให้บริษัทฯ จัดให้มีการปฐมนิเทศให้แก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ 
7. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
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ด้านการก าหนดค่าตอบแทน 

1. พิจารณาค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ซึ่ งรวมถึงค่าตอบแทน                   
รายเดือน ค่าเบี้ยประชุม โบนัสประจ าปี และผลประโยชน์อ่ืนๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน  โดยมีหลักเกณฑ์
หรือวิธีการ และโครงสร้างที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ  และที่ประชุม           
ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

2. พิจารณาค่าตอบแทนให้แก่กรรมการผู้จัดการใหญ่ซึ่งรวมถึงค่าจ้าง เงินรางวัลประจ าปี และ
ผลประโยชน์อ่ืนๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน โดยมีหลักเกณฑ์หรือวิธีการ และโครงสร้างที่เป็นธรรม                     
และสมเหตุสมผล 

3. พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จัดการใหญ่             
โดยพิจารณาตามผลการปฏิบัติงาน ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ แนวปฏิบัติในอุตสาหกรรมและบริษัทจด
ทะเบียนชั้นน าในตลาดหลักทรัพย์ฯ และขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการ
มอบหมาย 

4. เปิดเผยนโยบายเกี่ยวกับการก าหนดค่าตอบแทน และเปิดเผยค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ รวมถึง         
การจัดท ารายงานการก าหนดค่าตอบแทน และความเห็นของคณะกรรมการสรรหา  ก าหนดค่าตอบแทน                  
และบรรษัทภิบาล ไว้ในรายงานประจ าปี 

5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

ด้านบรรษัทภิบาล 

1. ก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการด าเนินงานที่ส าคัญและ
เกี่ยวเนื่อง ได้แก่ ด้านบริหารความยั่งยืน และด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ให้สอดคล้องกับหลักการ มาตรฐาน 
และข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ตลอดจนหน่วยงานหรือองค์กรที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับสากล 

2. ก าหนดแนวทาง ตลอดจนก ากับดูแลและติดตาม เพ่ือให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ด าเนินการสอดคล้องกับ
นโยบายและแนวปฏิบัติที่ก าหนดไว้ 

3. ก ากับดูแลให้ค าปรึกษา ประเมินผล และทบทวนนโยบายการปฏิบัติตามหลักการธรรมาภิบาลที่ดี          
และจรรยาบรรณธุรกิจ เพ่ือพัฒนาและยกระดับระบบธรรมาภิบาลของบริษัทฯ 

4. จัดท ารายงานก ากับดูแลกิจการ และผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา ก าหนด
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ า โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท 
และลงนามโดยประธานคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 

5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
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กรรมการผู้จัดการใหญ่    

1. เป็นผู้บริหารจัดการธุรกิจปกติของบริษัทฯ ตลอดจนการบริหารงานประจ าวันโดยทั่วไปของบริษัทฯ  
เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายธุรกิจ แผนธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติแล้ว 

2. มีอ านาจอนุมัติการท าธุรกรรมใดๆ ในการด าเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ รวมถึงการจัดท าข้อเสนอ
การเข้าท าสัญญา การจัดซื้อจัดจ้าง หรือตามระเบียบอ านาจอนุมัติซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ จะก าหนด               
เป็นคราวๆ ไป 

3. มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารงานและด าเนินงานของบริษัทฯ ให้ฝ่ายจัดการ                 
และพนักงานของบริษัทฯ ตามโครงสร้างองค์กรที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติไว้ ทั้งนี้ โดยสอดคล้อง            
กับกฎหมาย และกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ 

4. มีอ านาจในการมอบอ านาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอ่ืนปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่างแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้ตามขอบเขตอ านาจที่กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้รับตามข้อก าหนดนี้                 
หรือตามกฎหมาย โดยการมอบอ านาจช่วง ทั้งนี้การมอบหมายดังกล่าวจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ข้อบังคับบริษัทฯ ค าสั่ง หรือมติท่ีคณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทฯ ได้ก าหนดไว้ 

5. มีอ านาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง ก าหนดอัตราค่าจ้างของพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ 
ในต าแหน่งต่ ากว่าระดับผู้บริหาร ตลอดจนแต่งตั้งตัวแทนฝ่ายนายจ้างในคณะกรรมการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ
ของบริษัทฯ 

6. มีอ านาจออกค าสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของพนักงาน ลูกจ้างเพ่ือให้
เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ และเพ่ือปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทฯ และเพ่ือรักษาระเบียบวินัยการท างาน
ภายในองค์กร 

7. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ  

ทั้งนี้ การปฏิบัติหน้าที่และการด าเนินงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่จะอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ
คณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯ และอยู่ภายใต้กฎหมาย 
กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัทฯ โดยให้กรรมการผู้จัดการใหญ่มีหน้าที่ต้องรับนโยบายของคณะกรรมการ
บริษัทฯ ไปปฏิบัติ พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปีโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 
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ข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 11. บริษัทฯ อาจปิดงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นในระหว่าง 21 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง     
ก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ ส านักงานใหญ่และส านักงานสาขาของบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่า 
14 วันก่อนวันปิดงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น 

ข้อ 26. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปีภายใน 4 เดือน            
นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท 

การประชุมคราวอ่ืนนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้ เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียก
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแล้วแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจ านวนหุ้นได้  
ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นรวมกันได้           
ไม่น้อยกว่ 1 ใน 10 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุม
ผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผล ในการที่ขอเรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือ
ดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น 

ข้อ 27. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดท าเป็นหนังสือนัดประชุม สถานที่ วัน เวลา 
ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่อง
เพ่ือทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพ่ือพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น
และนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์
ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน 

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งส านักงานใหญ่ของบริษัทหรือ
จังหวัดอ่ืนทั่วราชอาณาจักร 

ข้อ 28. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนใน
การประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตาม
แบบที่นายทะบียนก าหนด 

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานก าหนด ณ ที่ประชุม
ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม 

ข้อ 29. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 
25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า1 ใน 3 ของ
จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ว 1 ชั่วโมง จ านวนผู้ถือหุ้น  
ซึ่งเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ 
ประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ 
และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่า
จะต้องครบองค์ประชุม 
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ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีประธานกรรมการ
หรือประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน             
ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วม
ประชุมเป็นประธาน 

ข้อ 30. ในการออกเสียงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้
ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน         
ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น                   
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
(ก)  การขายหรือโอนกิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางส่วนที่ส าคัญให้แก่บุคคลอ่ืน 
(ข)  การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืน หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
(ค)  การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วน 

ที่ส าคัญ การมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับ
บุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งก าไรขาดทุนกัน 

(ง)  การแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ 
(จ)  การเพ่ิมหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้ 
(ฉ)  การควบหรือเลิกบริษัท 
(ช)  การออกหุ้ น เพ่ื อช าระหนี้ ต ามโครงการแปลงหนี้ เป็ นทุนตามที่ ก าหนดไว้ ใน

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544 

ข้อ 31. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจ าปีพึงกระท ามีดังนี้ 
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่ เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการด าเนินการของบริษัท          

ในรอบปีที่ผ่านมา 
(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีก าไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา 
(3) พิจารณาจัดสรรเงินก าไรและจัดสรรเงินไว้เป็นทุนส ารอง 
(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและก าหนดค่าตอบแทน 
(5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทน 
(6) กิจการอ่ืนๆ 

ข้อ 34. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการท างบดุล และบัญชีก าไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีบริษัท 
เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจ าปีเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

งบดุลและบัญชีก าไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อน
น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
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 ข้อ 37. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินก าไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาย
ขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล 

เว้นแต่ในกรณีของหุ้นบุริมสิทธิที่ข้อบังคับระบุไว้เป็นประการอื่น เงินปันผลให้แบ่งตามจ านวนหุ้น 
หุ้นละเท่าๆ กัน 

การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น  

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัท 
มีผลก าไรสมควรพอที่จะท าเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป 

การจ่ายเงินปันผลให้กระท าภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติ
แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นใน
หนังสือพิมพ์ด้วย มิให้ดอกเบี้ยแก่บริษัทหากการจ่ายเงินปันผลนั้นได้กระท าภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด 

ในกรณีที่บริษัทยังจ าหน่ายหุ้นไม่ครบตามจ านวนที่จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพ่ิม
ทุนแล้ว บริษัทจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วน โดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ถือหุ้นก็ได้ 

ข้อ 38. บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นกองทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ
ก าไรสุทธิประจ าปี หักด้วยเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 
ของทุนจดทะเบียนของบริษัท 

เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนส ารองอ่ืน ทุนส ารองตามกฎหมาย               
และทุนส ารอง ส่วนล้ ามูลค่าตามล าดับไปชดเชยผลขาดทุนและสะสมของบริษัทได้ 
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การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) ส าหรับดาวน์โหลดรายงานประจ าปี 2561 
 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ในฐานะ                 
นายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบเพ่ือให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้น
และรายงานประจ าปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว  

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code ในแบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุม ตามข้ันตอนต่อไปนี้ 

1. ส าหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึ้นไป)  

1.1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ  
1.2. สแกน (หันกล้องถ่ายรูปบนมือถือส่องไป) ที่ QR Code  
1.3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพ่ือดูข้อมูลรายงาน

ประจ าปี 2561 
หมายเหตุ:  กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จาก    

แอปพลิ เคชัน  (Application) อ่ืนๆ เช่น QR CODE READER, Facebook และ Line                
เป็นต้น  

 
2. ส าหรับระบบ Android 

2.1 เปิดแอปพลิเคชัน QR CODE READER, Facebook หรือ Line  
ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line  
→ เข้าไปใน Line แล้วเลือก add friend (เพ่ิมเพ่ือน) → เลือก QR Code → สแกน QR Code  

2.2 สแกน QR Code เพ่ือดูข้อมูลรายงานประจ าปี 2561 
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แผนที่สถานที่การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 
ณ ห้องคอนเวนชั่น เอบี ชั้น 1 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์  

สถานที่ตั้ง:  เลขที่ 171 ถนนสุขุมวิท ซอย 11 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 
 โทรศัพท์: 02-254 0444 

 

การเดินทาง:  รถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS) สถานีนานา ทางออกประตู 3 (ซอยสุขุมวิท 9 และ 11 โรงแรมแอมบาส
ซาเดอร์) และเดินอีกประมาณ 200 เมตร 

  รถไฟฟ้ามหานคร (MRT) สถานีสุขุมวิท และเดินอีกประมาณ 500 เมตร 
  รถประจ าทางสาธารณะสาย ปอ.511 ปอ.508 501 40 25 48 และ 2 

 

เบอร์ติดต่อ เลขานุการบริษัท:  นางสาวปาริฉัตร ไส้เพี้ย  
  โทรศัพท์: 02-011-8111 ต่อ 1031 
  มือถือ: 063-218-9750 
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