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ที่ CEO-073/2561 

26 มีนาคม 2561 

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  2561 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.  ส าหรับวาระท่ี 1    ส าเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 

2. ส าหรับวาระท่ี 2 และ 3  CD-ROM (รายงานประจ าปี 2560 และงบการเงินรวมและ           
  งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจ าปี 2560 สิ้นสุดวันที่              
  31 ธันวาคม 2560) 

3. ส าหรับวาระท่ี 4   นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

4. ส าหรับวาระท่ี 7   ประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็น
  กรรมการ 

5. แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (ส าหรับแบบ ก และ แบบ ค สามารถดาวน์โหลดได้จาก
เว็บไซต์ของบริษัทฯ www.spcg.co.th) 

6.  ข้อมูลของกรรมการอิสระของบริษัทฯ ประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 

7.  ข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

8.  แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอสพีซีจี จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 2/2561              
ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติให้เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 ในวันศุกร์ที่       
20 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องคอนเวนชั่น เอบี ชั้น 1 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ เลขที่ 171               
ถนนสุขุมวิท ซอย 11 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 เพื่อทราบและพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบ
วาระการประชุมดังต่อไปนี้ 

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเม่ือวันอังคารที่             
6 มิถุนายน 2560 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ได้จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่              
6 มิถุนายน 2560 โดยบริษัทฯ ได้จัดท าและเผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของ          
บริษัทฯ (www.spcg.co.th) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญ
ประชุมนี้ 
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ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเม่ือวันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560 

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั ้งหมดของ          
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 2 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2560 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล:  ปี 2560 บริษัทฯ ได้มีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ส าคัญซึ่งส่งผลต่อการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ และเพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 ก าหนดให้ที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งบริษัทฯ              
ได้จัดท าข้อมูลเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปี 2560 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 
ธันวาคม 2560 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (CD-ROM รายงานประจ าปี 2560)              
และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ 

ความเห็นของคณะกรรมการ:   เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการด าเนินงานของ   
บริษัทฯ ประจ าปี 2560 

การลงมติ:  วาระนี้เป็นวาระเพ่ือทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจ าปี 2560 สิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

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 2560 สิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว และผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว 
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (CD-ROM งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริษัทฯ ประจ าปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560) และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือ
เชิญประชุมนี้ 

ความเห็นของคณะกรรมการ:   เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจ าปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของ             
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรทุนส ารองตามกฎหมายเพิ่มเติม และจ่ายเงินปันผลจากผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 2560 

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 ทุกประเภทตามที่ได้ก าหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ 

ความเห็นของคณะกรรมการ:  เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาดังนี้ 

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 จนกว่าจะได้รับ
การอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561  

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของ             
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2561 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน               
ซึ่งได้พิจารณากลั่นกรองตามความเหมาะสม และเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดที่ใกล้เคียงกับ
บริษัทฯ จึงเห็นควรให้ยังคงก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ          
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ประจ าปี 2561 ในอัตราเดียวกันกับปี 2560  
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ความเห็นของคณะกรรมการ:  เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2561              
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 
- ประธานกรรมการสรรหาและ

ก าหนดค่าตอบแทน 
- 20,000 บาท 

- กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

- 15,000 บาท 

เงินโบนัสคณะกรรมการประจ าปี 2561 

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  ให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ก าหนดหลักเกณฑ์            
และด าเนินการจัดสรรเงินโบนัสดังกล่าว และให้น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ              
และท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาก่อนการจัดสรรจริงต่อไป 

 

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ (โบนัส) ประจ าปี 2560 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: สืบเนื่องคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ร่วมกันปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ด้วย
ความเสียสละ รวมทั้งยังเป็นการสร้างแรงจูงใจคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจึง
เห็นควรจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ (โบนัส) ประจ าปี 2560 
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ความเห็นของคณะกรรมการ:  เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทฯ (โบนัส) ประจ าปี 2560 รวมเป็นจ านวนเงิน 7,319,452 บาท (เจ็ดล้าน 
สามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสี่ร้อยห้าสิบสองบาทถ้วน) ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาเงินโบนัส
คณะกรรมการบริษัทฯ ประจ าปี 2560 ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 
2560 

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการซึ่งต้องออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญ            
ผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ 

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 2561 มีกรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งตามวาระคือ  

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

ทั้งนี้ นายรัฐพล ชื่นสมจิตต์ ได้มีหนังสือแจ้งขอลาออกจากต าแหน่งกรรมการ โดยมีผล
ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป  

เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีเก่ียวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ 
ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น
กรรมการบริษัทฯ ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2560 
จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณา
เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ 

ความเห็นของคณะกรรมการ:   เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ          
ดังนี้ 

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

2.  แต่งตั้งนายวิทูร มโนมัยกุล กรรมการ กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง 
3.  แต่งตั้งนายโชจิ นิชิซาว่า ด ารงต าแหน่งกรรมการแทนนายรัฐพล ชื่นสมจิตต์                 

ซ่ึ งลาออกจากต าแหน่ งและครบวาระในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นครั้ งนี้                      
เป็นกรรมการใหม่ของบริษัทฯ 
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ทั้งนี้ การแต่งตั้งกรรมการดังกล่าวให้มีผลตั้งแต่วันถัดจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2561 เป็นต้นไป   

ส าหรับประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าด ารงต าแหน่ง
และผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการใหม่ มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ที่แนบมา
พร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ 

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของ             
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2561 

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

ความเห็นของคณะกรรมการ:  เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ งบริษัท            
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2561 โดยมีรายชื่อดังนี้ 

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 (แปดแสนบาท
ถ้วน) ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวเพ่ิมขึ้นจากปี 2560 เป็นจ านวนเงิน 40 ,000 บาท (สี่หมื่นบาท
ถ้วน) 

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ 
บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด นอกจากนี้       
ไม่มีผู้ใดที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท
ติดต่อกันเป็นเวลาห้ารอบปีบัญชี 

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของ             
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 9 พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี)  
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อนึ่ง บริษัทฯ ได้ก าหนดวิธีปฏิบัติเรื่องการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุม            
โดยเปิดรับเรื่องจากผู้ถือหุ้นระหว่างวันที่ 5 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น         
คนใดเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าแต่อย่างใด  

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอ่ืนให้เข้าประชุมและออกเสียงในที่ประชุม
ดังกล่าวแทน โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง (รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5) หรือสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.spcg.co.th พร้อมแนบ
หลักฐานประกอบตามที่ก าหนดในหมายเหตุข้างท้ายนี้ และโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมกับหลักฐาน
ประกอบมายังแผนกเลขานุการบริษัทและบรรษัทภิบาล 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 6) 

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะเริ่ม          
เปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันประชุมเป็นต้นไป ทั้งนี้ บริษัทฯ ก าหนดวัน
ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 (Record Date) ในวันจันทร์ที่ 12 
มีนาคม 2561 

 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

  
  
 (ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ) 
 ประธานกรรมการ 
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หมายเหตุ:  เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบสถานะและสิทธิในการเข้าร่วมประชุมกรุณาด าเนินการดังนี้ 

1. หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง กรุณาแสดงหลักฐานดังต่อไปนี้           
ต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทเพ่ือลงทะเบียนร่วมประชุมก่อนเข้าห้องประชุม 
1.1 กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา 

โปรดแสดงบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรอ่ืนที่ทางราชการออกให้และมีภาพผู้ถือหุ้น 
หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ) 

1.2 กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล 
ผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคล โปรดแสดงหนังสือส าคัญการจดทะเบียนหรือ            
หนังสือรับรอง ตราประทับ (ถ้ามี) และบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มีอ านาจกระท าการ
แทนที่เข้าร่วมประชุม 

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) 
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 

วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560 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. นายสมศกัดิ์ 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 

กรรมการบริษัทฯ ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 

นายรัฐพล ชื่นสมจิตต์    กรรมการ 

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 
6. นางสาวธนาพร รัตนมณีรุ่งแสง   ผู้อ านวยการส านักงานกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จ ากัด 

1. นายเทพชล โกศล  
2.  นางสาวปพิชญา รัตนาไกรศรี 
 
 
 
 
 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 1 (ส าหรับวาระที่ 1) 



 
 

10 
 

เริ่มการประชุม 

ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทฯ ท าหน้าที่
เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) 

นางสาวปาริฉัตร ไส้เพ้ีย เลขานุการบริษัทฯ ท าหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม (“เลขานุการฯ”) 

นายเฉลิมพร ชยางกูร ณ อยุธยา ท าหน้าที่เป็นพิธีกรด าเนินการประชุม ( "พิธีกรฯ") 

พิธีกรฯ กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 พร้อมทั้ง        
กล่าวแนะน าคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน รวมทั้งผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ 

พิธีกรฯ แจ้งที่ประชุมทราบว่า เ พ่ือให้การประชุมเป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ ดี                        
ขอแจ้งให้ทราบถึงขั้นตอนและวิธีการในการประชุม รวมถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ด้วยการใช้บัตรลงคะแนน
ที่บริษัทฯ ได้มอบให้กับท่านเม่ือลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและการนับคะแนนดังนี้  

 วาระท่ีจะต้องลงคะแนนเสียงทั้งสิ้นมี 4 วาระจากทั้งหมด 5 วาระ 
 ในการประชุม จะพิจารณาวาระต่าง ๆ ตามล าดับที่ก าหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะน าเสนอ

ข้อมูลประกอบวาระ และก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุม
ซักถาม  ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบ
ฉันทะที่ต้องการซักถามกรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความ
คิดเห็นด้วยทุกครั้ง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีค าถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่ก าลังพิจารณาอยู่ 
ขอความกรุณาน าไปสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระอ่ืน ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และกรุณา
ให้ความเห็นหรือสอบถามอย่างกระชับเพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอ่ืนได้ใช้สิทธิด้วยและเพ่ือเป็น
การบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่ก าหนด 

 ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนหรือผู้รับมอบฉันทะจะมีคะแนนเสียงเท่ากับ
จ านวนหุ้นที่ตนถือหรือเท่ากับจ านวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง  

 คะแนนเสียงที่ต้องใช้ในการลงมติอนุมัติในแต่ละวาระ บริษัทฯ ได้แจ้งไว้ในเอกสารหนังสือเชิญ
ประชุมแล้ว และจะมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งก่อนการลงมติในแต่ละวาระต่อไป 

 ส าหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะตามแบบท่ีกฎหมายก าหนด ให้ปฏิบัติการ
ลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้  
 การลงคะแนนเสียงส าหรับทุกวาระ หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่า             

ผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยกับวาระที่น าเสนอตามจ านวนเสียงของผู้ถือหุ้น ส าหรับผู้ถือหุ้นที่                 
ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นท าเครื่องหมายในช่องไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในบัตร
ลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ให้ และยกมือเพ่ือให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน เจ้าหน้าที่จะ
เป็นผู้น าบัตรลงคะแนนดังกล่าวมามอบให้กับคณะกรรมการตรวจนับคะแนน 
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 ในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะน าคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง หักออกจาก
คะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือ จะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ส าหรับผู้ที่ออกเสียง
เห็นด้วยในวาระเหล่านี้ ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ    
หลังเสร็จสิ้นการประชุม  

 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 จะไม่นับการงดออกเสียงดังกล่าว เป็นฐานในการนับ
คะแนนเสียง 

 คณะกรรมการตรวจนับคะแนนในการประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วยบุคคลดังนี้ 
1. เจ้าหน้าที่ของบริษัท อินเวนเทค จ ากัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบนับคะแนน 
2. เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คุณชวลิตา ลัคนทิน 

 ในการประกาศผลการลงคะแนนของแต่ละวาระ คณะกรรมการตรวจนับคะแนนจะสรุปคะแนน                  
ในแต่ละวาระให้พิธีกรทราบเพ่ือแจ้งที่ประชุมต่อไป 

 การลงคะแนนในแต่ละวาระเป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนแบบลับ และมีการ
เก็บบัตรลงคะแนนทุกบัตรเพ่ือความโปร่งใสในการนับคะแนน 

 ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนช าระแล้วจ านวน 923,990,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ
จ านวน 923,990,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท  
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บริษัทฯ ได้ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 หรือ Record 
Date ในวันจันทรท์ี่ 8 พฤษภาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 
2560 

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29 ระบุไว้ว่าการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจาก              
ผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกัน
ได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในการประชุมวันนี้มีผู้ถือหุ้น 
เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จ านวน 132 ราย นับรวมจ านวนหุ้นได้ 2,752,046 หุ้น และโดยการมอบฉันทะ
จ านวน 291 ราย นับรวมจ านวนหุ้นได้ 670,463,276 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุมจ านวนทั้งสิ้น 423 ราย           
นับรวมจ านวนหุ้นทั้งหมดได้ 673,215,322 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 72.8596 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดของบริษัทฯ คือ 923,990,000 หุ้น โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นทั้งหมดจ านวน 8,840 ราย รวมจ านวน
หุ้นทั้งสิ้น 923,990,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญ ดร.วันดี กุญชรยาคง 
จุลเจริญ ท าหน้าทีป่ระธานฯ และเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 

วาระท่ี 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 ซึ่งจัดขึ้นเม่ือวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 
2560 

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทฯ ได้จัดท าและเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2560 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.spcg.co.th) แล้ว 
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น  

คุณสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามดังนี้ 

1. อ้างถึงรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 หน้าที่ 11 ย่อหน้าสุดท้ายเรื่องการเสนอ
ความคิดเห็นการจัดรูปแบบที่นั่งบนเวที (Head table) ซึ่งท่านประธานฯ รับไปด าเนินการในการประชุม        
ครั้งถัดไป จึงขอให้ประธานฯ ช่วยชี้แจงในเรื่องดังกล่าวด้วย 

2.  อ้างถึงรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 หน้าที่ 29 และหน้าที่ 30 ขอแก้ไขค าว่า 
“High Purchase” เป็นดังนี้ “Hire Purchase”  

ประธานฯ ชี้แจงที่ประชุมทราบดังนี้  

1.  เนื่องจากการประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมวาระแบบพิเศษ จึงขอคงการจัดรูปแบบที่นั่งตามเดิม                    
ทั้งนี้จะพิจารณาเรื่องดังกล่าวตามความเหมาะสมในการประชุมครั้งถัดไป 

2. มอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ ด าเนินการแก้ไขรายงานการประชุมข้างต้นให้ถูกต้องต่อไป 
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ประธานฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560                
และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งว่าหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบ 
หรือเห็นด้วย ตามวาระที่น าเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรุณาท าเครื่องหมาย      
ในช่องไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ให้ 

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพ่ิมเติมว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วย
คะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

หลังจากคณะกรรมการตรวจนับคะแนนด าเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว  ประธานฯ 
มอบหมายให้นางสาวธนาพร รัตนมณีรุ่งแสง ผู้อ านวยการส านักงานกรรมการผู้จัดการใหญ่ แจ้งให้ที่ประชุม
ทราบผลการนับคะแนนดังนี้ 

ผลการนับคะแนนเสียงส าหรับวาระท่ี 1 

  

 

 

 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อ             
วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของ             
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 92,399,000 บาท จากทุน                 
จดทะเบียนเดิมจ านวน 923,990,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 1,016,389,000 
บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 92,399,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท               
เพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจ ากัดตามแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) จ านวน          
ไม่เกิน 92,399,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเนื่องจากบริษัทฯ มีความต้องการในการใช้เงินทุน บริษัทฯ              
จึงจ าเป็นจะต้องเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเพ่ือจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจ ากัด
ตามแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2560 ซึ่ งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 จึงได้มีมติ
เห็นชอบให้น าเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น  ครั้งที่ 1/2560 เพ่ือพิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของ
บริษัทฯ จ านวน 92,399,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 923,990,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่
จ านวน 1,016,389,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจ านวน 92 ,399,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ         

มติ จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 673,874,922 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 181,300 ไม่นับเป็นฐานเสียง 
รวมจ านวนเสียง 674,056,222 - 
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1 บาท เพ่ือจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจ ากัดตามแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) จ านวนไม่เกิน 
92,399,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (แบบรายงานการ
เพ่ิมทุน) ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น  

คุณสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ขอทราบเหตุผลและความจ าเป็นในการเพ่ิมทุน                  
แบบ General Mandate ให้แก่บุคคลในวงจ ากัดแบบมอบอ านาจทั่วไป รวมถึงข้อดีและข้อเสียของการเพ่ิมทุน
ดังกล่าว เพื่อประกอบการพิจารณาในวาระดังกล่าวต่อไป 

คุณสุพจน์ พงศ์กิดาการ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง แจ้งว่าสนับสนุนการเพ่ิมทุนดังกล่าวเพ่ือให้บริษัทฯ 
สามารถขยายก าลังการผลิตไฟฟ้าเพ่ิมมากขึ้น ทั้งนี้ ขอทราบว่าบริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุนดังกล่าวแก่ใคร  
และเกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ อย่างไร รวมถึงก าหนดราคาเสนอขายหุ้นละเท่าไหร่ ซึ่งเสนอให้บริษัทฯ ก าหนด
ราคาเสนอขายสูงกว่าราคาที่ซื้อขายกันในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") 

คุณรุ่งศรี เจียรนัยขจร อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย           
สอบถามดังนี ้

1. อ้างถึงหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 วาระที่ 2 หน้าที่ 2 ขอสอบถามว่าการ
ขออนุมัติเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ มีความเหมาะสมและมีผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างไร 

2. อ้างถึงหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 หน้า 37 ระบุประโยชน์ของบริษัทฯ           
ที่จะได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนนั้น จะส่งผลต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างไร 

MR. ANDREW DAVID BIRTLE ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามดังนี ้

1. จ านวนเงินหลังจากการเพ่ิมทุนแบบ General Mandate ให้แก่บุคคลในวงจ ากัดแบบมอบ
อ านาจทั่วไป เพียงพอต่อการลงทุนหรือไม่ 

2. เป้าหมายอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (DE Ratio) ของบริษัทฯ เป็นอย่างไร 

ประธานฯ ชี้แจงที่ประชุมทราบดังนี้ 

1. การเพ่ิมทุนแบบ General Mandate ให้แก่บุคคลในวงจ ากัดแบบมอบอ านาจทั่วไป เนื่องจาก           
บริษัทฯ มีความต้องการใช้เงินเพ่ือลงทุนในการเพ่ิมก าลังการผลิตไฟฟ้า ประกอบกับมีข้อจ ากัดในเรื่องของ
ระยะเวลาจึงเห็นควรสรรหาพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความเข้มแข็งเพ่ือประโยชน์ของบริษัทฯ ในอนาคต   

2. การก าหนดราคาเสนอขายจะไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคล              
ในวงจ ากัด ซึ่งค านวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ้นของบริษัทฯ ที่ท าการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ในช่วงระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วันท าการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันท าการติดต่อกันก่อนวันที่ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายก าหนดราคาเสนอขายหุ้นนั้น (ทั้งนี้ วันก าหนดราคาเสนอขายหุ้น
ดังกล่าวจะย้อนหลังไม่เกินกว่า 3 วันท าการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อผู้ลงทุน) โดยที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจะเป็นผู้พิจารณาก าหนดตามที่เห็นสมควรโดยจะต้องพิจารณาจากสภาวะตลาด
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ในขณะนั้นและเพ่ือผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ ทั้งนี้การก าหนดราคาดังกล่าวจะต้องด าเนินการภายหลัง
จากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น   

3. ส าหรับประโยชน์ของบริษัทฯ ที่จะได้รับจากการเพ่ิมทุนและการจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุนนั้น กล่าวคือ         
เมื่อบริษัทฯ ขยายโอกาสในการลงทุนเพ่ิมมากขึ้น จะส่งผลท าให้บริษัทฯ มีรายได้เพ่ิมขึ้น ท าให้ผู้ถือหุ้นจะได้รับ
ประโยชน์สูงสุดจากการลงทุนดังกล่าว 

4. การเพ่ิมทุนแบบ General Mandate ให้แก่บุคคลในวงจ ากัดแบบมอบอ านาจทั่วไป ซึ่งตาม
เกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ก าหนดไว้ให้ระดมทุนด้วยการเพ่ิมทุนในลักษณะนี้ได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของทุน
ช าระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่ที่ประชุมมีมติให้มีการเพ่ิมทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ดังนี้ 
หากมีมูลค่าการลงทุนเกินกว่าร้อยละ 10 บริษัทฯ อาจพิจารณาเครื่องมือทางการเงินอ่ืนๆ เพ่ิมเติม 

5. บริษัทฯ ก าหนดเป้าหมายอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (DE Ratio) ในอัตราส่วนไม่เกิน 2:1 

คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี  ผู้ถือหุน้มาด้วยตนเอง สอบถามดังนี ้

1. การเพ่ิมทุนแบบ General Mandate ให้แก่บุคคลในวงจ ากัดแบบมอบอ านาจทั่วไป บริษัทฯ ได้มี
การหารือกับที่ปรึกษาทางการเงินหรือไม่ และขอทราบเหตุผลและความจ าเป็นในการใช้เงิน 

2. สืบเนื่องจากบริษัทฯ มีก าไรสะสมประมาณ 4,000 ล้านบาท ขอทราบว่าเหตุใดบริษัทฯ จึงไม่น า
เงินดังกล่าวมาใช้เป็นเงินลงทุน และเหตุใดจึงไม่เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนทั่วไป 

ประธานฯ ชี้แจงที่ประชุมทราบดังนี้ 

1. การเพ่ิมทุนดังกล่าวได้หารือกับที่ปรึกษาทางการเงินและที่ปรึกษากฎหมายเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้
เนื่องจากมีความต้องการใช้เงินเพ่ือลงทุนในการเพ่ิมก าลังการผลิตไฟฟ้า จึงจ าเป็นต้องขออนุมัติจากที่ประชุม         
ผู้ถือหุ้นดังกล่าว 

2. ในส่วนของสถานภาพทางการเงินที่เป็นก าไรของบริษัทฯ กล่าวคือบริษัทฯ มีภาระที่ต้อง
รับผิดชอบในการจ่ายคืนหุ้นกู้และมีการจ่ายเงินปันผลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทฯ ถือเป็นหนึ่งในสิบอันดับของ
บริษัทที่มีการจ่ายเงินปันผลในอัตราที่ดีที่สุด นอกจากนี้บริษัทฯ ยังคงรักษาสภาพคล่องทางการเงินได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อีกทั้งการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนทั่วไปมีความจ าเป็นต้องผ่านหลายขั้นตอนอาจท าให้
บริษัทฯ เสียโอกาสทางการลงทุน บริษัทฯ จึงพิจารณาออกหุ้นเพ่ิมทุนแบบ General Mandate ให้แก่บุคคล             
ในวงจ ากัดแบบมอบอ านาจทั่วไป เนื่องจากมีความต้องการใช้เงินเพ่ือลงทุนในการเพ่ิมก าลังการผลิตไฟฟ้า 
ประกอบกับมีข้อจ ากัดในเรื่องของระยะเวลา จึงเห็นควรสรรหาพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความเข้มแข็งเพ่ือประโยชน์
ของบริษัทฯ ในอนาคต ทั้งนี้ ส าหรับการพิจารณาผู้ถือหุ้นแบบเฉพาะเจาะจงเป็นอ านาจของคณะกรรมการ
บริษัทฯ ที่จะต้องพิจารณาสรรหาพันธมิตร ทางธุรกิจที่จะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจในระยะยาวต่อไป  

นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงที่ประชุมเพ่ิมเติมว่าส าหรับ
การเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนช าระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่ที่ประชุมมีมติให้มีการเพ่ิมทุน                 
แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) มีท่านผู้ถือหุ้นสอบถามว่าการเพ่ิมทุนดังกล่าวส่งผลกระทบต่อ
บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นอย่างไร ซึ่งขอเรียนชี้แจงว่าการเพ่ิมทุนย่อมส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น แต่บริษัทฯ ได้พิจารณา
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แล้วเห็นว่าการขยายโอกาสทางธุรกิจและการพิจารณาสรรหาพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความเข้มแข็ง จะส่งผลให้
บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดในระยะยาว  

คุณภูมิฉาน ศิริพูลเกียรติกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามดังนี ้

1. บริษัทฯ ได้พิจารณาสรรหาพันธมิตรทางธุรกิจเป็นสถาบันรายเดียวหรือหลายราย รวมถึงเป็น
สถาบันในประเทศหรือต่างประเทศ 

2. ขอสอบถามว่าบริษัทฯ มีแผนการลงทุนเร่งด่วนหรือไม่ 

3. อ้างถึงกระแสเงินสดของบริษัทฯ ขอสอบถามว่าบริษัทฯ มีความต้องการเงินลงทุนจ านวนเท่าใด        
ในกรณีที่งบลงทุนสูงกว่าที่บริษัทฯ คาดการณ์ไว้ และบริษัทฯ ยังคงอัตราการจ่ายเงินปันผลได้หรือไม่     

ประธานฯ ชี้แจงที่ประชุมทราบดังนี้ 

1. ภายหลังจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 มีมติอนุมัติการเพ่ิมทุนแบบ General 
Mandate ให้แก่บุคคลในวงจ ากัดแบบมอบอ านาจทั่วไป บริษัทฯ จะต้องจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ                   
เพ่ือพิจารณาสรรหาพันธมิตรทางธุรกิจที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน เพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ               
ในระยะยาว ประกอบกับเพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ("ส านักงาน ก.ล.ต.") และตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการเพ่ิมทุนแบบ General Mandate จึงไม่สามารถ
เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวได้    

2. เนื่องจากบริษัทฯ มีระยะเวลาจ ากัดในเรื่องของความต้องการใช้เงินลงทุน เพ่ือขยายโอกาสทาง
ธุรกิจ 

3. ส าหรับการจ่ายเงินปันผลบริษัทฯ จะพิจารณาอัตราส่วนที่ดีที่สุดส าหรับผู้ถือหุ้นต่อไป 

ประธานฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 
92,399,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 923 ,990,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 
1,016,389,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจ านวน 92,399,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท           
เพ่ือจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจ ากัดตามแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) จ านวนไม่เกิน 92,399,000 
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งว่าหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ           
งดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วย ตามวาระที่น าเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ
งดออกเสียง กรุณาท าเครื่องหมายในช่องไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ให้ 

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพ่ิมเติมว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

หลังจากคณะกรรมการตรวจนับคะแนนด าเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว  ประธานฯ 
มอบหมายให้นางสาวธนาพร รัตนมณีรุ่งแสง ผู้อ านวยการส านักงานกรรมการผู้จัดการใหญ่ แจ้งให้ที่ประชุม
ทราบผลการนับคะแนนดังนี้ 
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ผลการนับคะแนนเสียงส าหรับวาระท่ี 2 

 

 

 

 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 92,399,000 บาท           
จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 923,990,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 
1,016,389,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจ านวน 92 ,399,000 หุ้น                 
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพ่ือจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจ ากัดตามแบบมอบอ านาจ
ทั่วไป (General Mandate) จ านวนไม่เกิน 92,399,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ           
1 บาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น         
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้
สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าสืบเนื่องจากการพิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของ
บริษัทฯ จ านวน 92,399,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 923,990,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่
จ านวน 1,016,389,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจ านวน 92,399,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ              
1 บาท เพ่ือจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจ ากัดตามแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) จ านวนไม่เกิน 
92,399,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 2 ข้างต้น และเพ่ือให้การเพ่ิม
ทุนจดทะเบียนดังกล่าวมีผลโดยสมบูรณ์ตามกฎหมาย จึงเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 
พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพ่ิมทุน
จดทะเบียนของบริษัทฯ โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน 

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน
จ านวน: 

1,016,389,000 บาท (หนึ่งพันสิบหกล้านสามแสนแปดหมื่น
เก้าพันบาท) 

 แบ่งออกเป็น 1,016,389,000 หุ้น (หนึ่งพันสิบหกล้านสามแสนแปดหมื่น
เก้าพันหุ้น) 

 มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) 
 โดยแยกออกเป็น   
 หุ้นสามัญ 1,016,389,000 หุ้น (หนึ่งพันสิบหกล้านสามแสนแปดหมื่น

เก้าพันหุ้น) 
 หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-) 

มติ จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 663,848,483 98.4632 
ไม่เห็นด้วย 2,282,239 0.3385 
งดออกเสียง 8,078,800 1.1982 
รวมจ านวนเสียง 674,209,522 100.0000 
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ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น  

คุณจิณพักตร์ พรพิบูลย์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง เสนอแนะให้บริษัทฯ พิจารณาเสนอขายหุ้นที่ออก
ใหม่ต่อประชาชนทั่วไปควบคู่กับการเพ่ิมทุนแบบ General Mandate เพ่ือจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจ ากัดแบบ
มอบอ านาจทั่วไป เพ่ือรักษาความมั่นใจของผู้ถือหุ้นเดิม 

คุณสมโชค ว่องไวพันธุ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ขอทราบจ านวนเงินและแผนการลงทุนจากการเพ่ิม
ทุนแบบ General Mandate เพ่ือจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจ ากัดแบบมอบอ านาจทั่วไป 

คุณธารา ชลปราณี  ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามดังนี้ 

1. ขอทราบแผนการใช้เงินทุนของบริษัทฯ 

2. ขอสอบถามลักษณะการลงทุนและผลตอบแทนการลงทุน 

ประธานฯ ชี้แจงที่ประชุมทราบดังนี้ 

1. ขอยืนยันว่าบริษัทฯ ให้ความส าคัญต่อผู้ถือหุ้นทุกท่านแบบเท่าเทียมกัน และขอเรียนให้ท่าน            
ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งว่าบริษัทฯ เป็นผู้ริเริ่มพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เชิงพาณิชย์แห่งแรก                
ในประเทศไทยและอาเซียน ซึ่งมีแผนในการขยายโอกาสในการลงทุนอย่างต่อเนื่อง จึงต้องเตรียมสถานภาพ                
ในเรื่องของความพร้อมพ้ืนฐานให้เท่าเทียมกับต่างประเทศ เงินลงทุน รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความเข้มแข็ง
และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น 

2. สืบเนื่องจากโครงสร้างทางธุรกิจของบริษัทฯ ประกอบด้วยธุรกิจโซลาร์ฟาร์มจ านวน 36 โครงการ
หรือ 36 บริษัทฯ ซึ่งแต่ละบริษัทฯ มีระยะเวลาการพัฒนาความส าเร็จของโครงการแตกต่างกัน และมีเงินกู้
เฉพาะโครงการจากสถาบันทางการเงิน ท าให้ระยะเวลาการช าระคืนเงินกู้แตกต่างกัน ประกอบกับบริษัทฯ ได้มี
การออกหุ้นกู้จ านวน 2 ครั้ง ประกอบด้วยครั้งที่ 1 จ านวน 4,000 ล้านบาท เพ่ือช าระคืนเงินกู้ในส่วนทุน และ
ครั้งที่ 2 จ านวน 12,500 ล้านบาท เพ่ือน าเงินที่ได้รับไปใช้ในกิจการของบริษัทย่อยเพ่ือให้บริษัทย่อยน าเงิน
ดังกล่าวไปช าระคืนหนี้เงินกู้ซึ่งตนมีอยู่ในปัจจุบัน (Refinance) เพ่ือปลดล็อคเงื่อนไขทางการเงินที่มีกับสถาบัน
การเงิน ส่งผลให้สามารถขยายโอกาสในการลงทุนและเพ่ิมสภาพคล่องในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ 
เพราะฉะนั้นก าไรที่เกิดข้ึนบริษัทฯ จึงจ าเป็นต้องจ่ายคืนเงินกู้จ านวนหนึ่ง และจัดสรรเงินทุนส ารองตามกฎหมาย 
พร้อมทั้งมองหาโอกาสในการลงทุนเพ่ือสร้างผลตอบแทนกลับมายังบริษัทฯ  

3. ลักษณะการลงทุนเป็นโครงการใหม่ ซึ่งบริษัทฯ ยังไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้ แต่จะพิจารณา
โครงการที่เป็นประโยชน์สูงสุดเป็นส าคัญ 

ประธานฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุน         
จดทะเบียน เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งว่าหากไม่มี          
ผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วย ตามวาระที่น าเสนอ หากมี            
ผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรุณาท าเครื่องหมายในช่องไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในบัตร
ลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ให้ 
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ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพ่ิมเติมว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

หลังจากคณะกรรมการตรวจนับคะแนนด าเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว  ประธานฯ 
มอบหมายให้นางสาวธนาพร รัตนมณีรุ่งแสง ผู้อ านวยการส านักงานกรรมการผู้จัดการใหญ่ แจ้งให้ที่ประชุม
ทราบผลการนับคะแนนดังนี้ 

ผลการนับคะแนนเสียงส าหรับวาระท่ี 3 

 

 

 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจด
ทะเบียน เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่า สามในสี่ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ    
ออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวนไม่เกิน 
92,399,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่บุคคลในวงจ ากัดแบบมอบอ านาจทั่วไป 
(General Mandate) 

ประธานฯ แจ้งใหท้ี่ประชุมทราบว่าสืบเนื่องจากการพิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ             
ตามวาระที่ 2 ข้างต้น บริษัทฯ จึงจ าเป็นที่จะต้องจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเพ่ือเสนอขายต่อบุคคลในวงจ ากัด                 
ตามแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ได้มีมติ
เห็นชอบให้น าเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 เพ่ือพิจารณาอนุมัติการเสนอขายและจัดสรร              
หุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ จ านวนไม่เกิน 92,399,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (ซึ่งคิดเป็นจ านวน
ประมาณร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนช าระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่ที่ประชุมมีมติให้มีการเพ่ิมทุนแบบ              
มอบอ านาจทั่วไป (General Mandate)) ให้แก่บุคคลในวงจ ากัดแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) 
โดยจะออกและเสนอขายครั้งเดียวเต็มจ านวนหรือแต่บางส่วนก็ได้ โดยเสนอขายในคราวเดียวกันหรือเป็นคราว ๆ 
ไปก็ได ้ทั้งนี ้การจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ  เพ่ือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัดตามแบบมอบอ านาจ
ทั่วไป (General Mandate) ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

มติ จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 663,439,883 98.4026 
ไม่เห็นด้วย 2,709,972 0.4019 
งดออกเสียง 8,059,800 1.1954 
รวมจ านวนเสียง 674,209,655 100.0000 
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1. บุคคลในวงจ ากัดตามแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ที่จะได้รับการจัดสรรหุ้น
สามัญเพ่ิมทุนจะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ (ก) เป็นผู้ลงทุนสถาบันตาม
นิยามที่ก าหนดไว้ภายใต้ประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ที่ กจ. 
17/2551 เรื่อง การก าหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือ 
(ข) เป็นนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีฐานะการเงินมั่นคง สามารถลงทุนใน
บริษัทฯ ในระยะปานกลางถึงระยะยาวได้ และ/หรือ ต้องเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ หรือมี
ความสามารถที่จะสรรหาพันธมิตรทางธุรกิจ หรือสามารถให้ค าแนะน าหรือโอกาสทางธุรกิจ             
ซึ่งสามารถส่งเสริมผลการด าเนินงานของบริษัทฯ   

2. บุคคลในวงจ ากัดตามแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) จะไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน            
ของบริษัทฯ ที่ท าให้เกิดเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน                   
ที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน (ตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัท          
จดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ บริษัทฯ จะท าการเปิดเผยรายชื่อผู้ลงทุน    
ที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนต่อไป 

3. ราคาเสนอขายจะไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน         
ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลใน
วงจ ากัด ซึ่งค านวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ้นของบริษัทฯ ที่ท าการซื้อขายในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ในช่วงระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วันท าการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันท าการ
ติดต่อกันก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายก าหนดราคาเสนอ
ขายหุ้นนั้น (ทั้งนี้ วันก าหนดราคาเสนอขายหุ้นดังกล่าวจะย้อนหลังไม่เกินกว่า 3 วันท าการก่อน
วันแรกที่เสนอขายต่อผู้ลงทุน) โดยให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
เป็นผู้พิจารณาก าหนดตามที่เห็นสมควรโดยจะต้องพิจารณาจากสภาวะตลาดในขณะนั้นและเพ่ือ
ผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ 

ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ทั้งหมดจ านวน 
92,399,000 หุ้น ในครั้งนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (แบบรายงานการเพ่ิมทุน) ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม               
ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น 

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2560 ได้มีมติเห็นชอบให้น าเสนอต่อที่ประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 เพ่ือพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่          
มีอ านาจด าเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอ านาจ
ทั่วไป (General Mandate) ดังต่อไปนี้ 

(ก) ก าหนดหรือแก้ไขรายละเอียดและเงื่อนไขที่จ าเป็นเกี่ยวกับการเสนอขาย และ/หรือ การจัดสรร
หุ้นสามัญเพ่ิมทุน รวมถึงก าหนดหลักเกณฑ์ในการจัดสรรหุ้นในคราวเดียวหรือหลายคราว 
ระยะเวลา ราคาเสนอขาย และวิธีการจองซื้อและช าระเงิน  
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(ข) แก้ไขเพ่ิมเติมวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน และเข้าท ารายการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับขอบเขตที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมและที่ประชุม          
ผู้ถือหุ้น 

(ค) ด าเนินการใด ๆ อันจ าเป็นสมควรและเกี่ยวข้องกับหรือมีความจ าเป็นต่อการเสนอขาย             
และ/หรือ จัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนซึ่งรวมถึงการเจรจา เข้าท า ลงนาม และ/หรือ แก้ไขเพ่ิมเติม
แบบค าขอ และ/หรือ เอกสารใด ๆ ที่จ าเป็นต่อหรือเกี่ยวข้องกับการออก เสนอขายหรือจัดสรร
หุ้นสามัญเพ่ิมทุนและการยื่นแบบค าขอที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนต่อส านักงาน 
ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือ หน่วยงานอ่ืนใดที่เกี่ยวข้อง การจดทะเบียนเพ่ิมทุนและ
แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกระทรวงพาณิชย์ และ/หรือ การน าหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเข้าจด
ทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน 
ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาหรือผู้ให้บริการอ่ืนๆ และ/หรือ ผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ (หากมี
หรือถ้าจ าเป็น) 

(ง) ติดต่อ เจรจา แก้ไขเพ่ิมเติม ตกลงเข้าลงนาม หรือน าส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตราสาร และ/หรือ 
สัญญาที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ รวมถึงการแก้ไข
เพ่ิมเติมสารสนเทศที่เก่ียวข้อง การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และการให้ค าแถลงการณ์และแจ้ง
รายงานต่าง ๆ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และก าหนดเงื่อนไขรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการ
เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ 

(จ) ประสานงานกับหน่วยงานราชการและหน่วยงานก ากับดูแลที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงาน ก.ล.ต. 
กระทรวงพาณิชย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ และบุคคลหรือหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการ          
เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และ 

(ฉ) กระท าการอ่ืนใดที่จ าเป็นต่อหรือเกี่ยวข้องกับการด าเนินการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญ              
เพ่ิมทุนของบริษัทฯ 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น  

คุณฮั้งใช้ อัคควัสกุล ผู้รับมอบฉันทะจากชมรมผู้ถือหุ้นไทย ภายใต้สมาคมผู้ถือหุ้นไทย           
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการเพ่ิมทุนแบบ General Mandate เพ่ือจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจ ากัดแบบมอบอ านาจ
ทั่วไป ผ่านไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ และส านักงาน ก.ล.ต. เพ่ือพิจารณาหลักเกณฑ์การก าหนดราคาเสนอขาย          
ซึ่งเห็นว่าบริษัทฯ สามารถก าหนดราคาโดยไม่ต้องใช้เกณฑ์ถัวเฉลี่ย  ซึ่งประธานฯ ขอขอบคุณส าหรับ
ข้อเสนอแนะดังกล่าวและท่านผู้ถือหุ้นสามารถเสนอข้อพิจารณาไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ และส านักงาน ก.ล.ต. 
ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาก าหนดราคาเสนอขายเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 

คุณภูมิฉาน ศิริพูลเกียรติกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง  ขอสอบถามเกณฑ์การก าหนดราคาเสนอขาย
หุ้นเพิ่มทุนแบบ General Mandate ให้แก่บุคคลในวงจ ากัดแบบมอบอ านาจทั่วไป 
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ประธานฯ ชี้แจงที่ประชุมทราบว่าการก าหนดราคาเสนอขายจะไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด 
ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้น           
ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากัด ซึ่งค านวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ้นของบริษัทฯ ที่ท าการซื้อขายใน            
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในช่วงระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วันท าการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันท าการติดต่อกันก่อน
วันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายก าหนดราคาเสนอขายหุ้นนั้น (ทั้งนี้ วันก าหนด
ราคาเสนอขายหุ้นดังกล่าวจะย้อนหลังไม่เกินกว่า 3 วันท าการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อผู้ลงทุน) โดยที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจะเป็นผู้พิจารณาก าหนดตามที่เห็นสมควรโดยจะต้องพิจารณา
จากสภาวะตลาดในขณะนั้น และเพ่ือผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ ทั้งนี้การก าหนดราคาดังกล่าวจะต้อง
ด าเนินการภายหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น   

คุณเอกภณ จีวะสุวรรณ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง แจ้งว่าสืบเนื่องจากได้รับทราบข้อมูลว่าบริษัทฯ                    
มีแผนการลงทุนในปี 2562 จ านวน 500 เมกะวัตต์ จึงขอสอบถามว่าการเพ่ิมทุนแบบ General Mandate          
ให้แก่บุคคลในวงจ ากัดแบบมอบอ านาจทั่วไป ส่งผลท าให้แผนการลงทุนมีความชัดเจนมากข้ึนหรือไม่   

ประธานฯ ชี้แจงที่ประชุมทราบว่าในส่วนของแผนธุรกิจของบริษัทฯ ตามที่ได้เปิดเผยว่ามีเป้าหมาย     
การลงทุนไม่น้อยกว่า 500 เมกะวัตต์ในปี 2563 บริษัทฯ จึงจ าเป็นต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องของเงินทุน              
เพ่ือขยายโอกาสทางธุรกิจและสรรหาพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความเข้มแข็ง เพ่ือให้เป็นไปตามแผนการลงทุนของ   
บริษัทฯ ต่อไป 

คุณสมโชค ว่องไวพันธุ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ขอทราบแผนการใช้เงินและแผนการลงทุนใน
อนาคตของบริษัทฯ 

ประธานฯ ชี้แจงที่ประชุมทราบว่าปัจจุบันบริษัทฯ ได้มีการพิจารณาเครื่องมือทางการเงิน เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการใช้เงินของบริษัทฯ รวมถึงขยายการลงทุนเพ่ือให้เป็นไปตามแผนของบริษัทฯ ตามท่ีวางไว้ 

คุณภูมิฉาน ศิริพูลเกียรติกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ขอสอบถามว่าการลงทุนในประเทศญี่ปุ่น           
จ านวน 1 เมกะวัตต์ ใช้เงินลงทุนจ านวนเท่าใด 

ประธานฯ ชี้แจงที่ประชุมทราบว่าการลงทุนในประเทศญี่ปุ่น จ านวน 1 เมกะวัตต์ ใช้เงินลงทุน
ประมาณ 120-180 ล้านบาท ขึ้นอยู่กับลักษณะพ้ืนที่ในการพัฒนาโครงการ  

ประธานฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของ            
บริษัทฯ จ านวนไม่เกิน 92,399,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่บุคคลในวงจ ากัดแบบมอบอ านาจ
ทั่วไป (General Mandate) และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งว่าหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองด              
ออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วย ตามวาระที่น าเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองด
ออกเสียง กรุณาท าเครื่องหมายในช่องไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ให้ 

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพ่ิมเติมว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วย
คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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หลังจากคณะกรรมการตรวจนับคะแนนด าเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว  ประธานฯ 
มอบหมายให้นางสาวธนาพร รัตนมณีรุ่งแสง ผู้อ านวยการส านักงานกรรมการผู้จัดการใหญ่ แจ้งให้ที่ประชุม
ทราบผลการนับคะแนนดังนี้ 

ผลการนับคะแนนเสียงส าหรับวาระท่ี 4 

 

 

 

 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ จ านวน 
ไม่เกิน 92,399,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่บุคคลในวงจ ากัดแบบ
มอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

วาระท่ี 5 พิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ  

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น  

คุณสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง เสนอแนะดังนี้ 

1.  หากรายได้ของบริษัทฯ มีสัดส่วนน้อยกว่าจ านวนหุ้นที่เพ่ิมขึ้น บริษัทฯ สามารถประเมินราคา
ทรัพย์สินตามราคาจริงหรือราคาตลาดได้ ซึ่งน ามาทดแทนรายได้ท่ีลดลงได้  

2.  การก าหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่
บุคคลในวงจ ากัดแบบมอบอ านาจทั่วไป หากจะด าเนินการให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี กล่าวคือ
หากก าหนดราคาต่ ากว่าราคาตลาดจะมีเงื่อนไขในเรื่องของการห้ามขายหุ้น  (Silent Period) เป็นระยะเวลา             
6 เดือน ถึง 1 ปี ซึ่งหากก าหนดราคาสูงกว่าราคาตลาดจะไม่ติดเงื่อนไขดังกล่าว 

3.  เสนอให้บริษัทฯ พิจารณาทบทวนในเรื่องของกรอบระยะเวลาการด าเนินงานของบริษัทฯ 
ประจ าปี เพ่ือให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ประธานฯ รับทราบข้อเสนอแนะดังกล่าว 
 
 
 
 
 

มติ จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 579,244,231 85.9145 
ไม่เห็นด้วย 2,879,672 0.4271 
งดออกเสียง 92,085,752 ไม่นับเป็นฐานเสียง 
รวมจ านวนเสียง 674,209,655 - 



 
 

24 
 

คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามดังนี้ 

1. ค่า FT ที่เพ่ิมข้ึนส่งผลต่อสัดส่วนรายได้หรือไม่และหน่วยงานใดเป็นผู้พิจารณาก าหนดค่า FT 

2. สืบเนื่องจากที่ดินส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เป็นที่ดินติดถนนใหญ่ ขอสอบถามว่าบริษัทฯ มีการ
ประเมินราคาที่ดินทุกๆ 3 ปี หรือไม่ และมีแผนการช าระภาษีที่ดินอย่างไร รวมถึงก าหนดการเยี่ยมชม                     
โซลาร์ฟาร์ม 

ประธานฯ ชี้แจงที่ประชุมทราบดังนี้ 

1. ค่า FT เพ่ิมขึ้น ท าให้บริษัทฯ มีรายได้เพ่ิมมากขึ้นตามจ านวนหน่วยที่ปรับเพ่ิมขึ้น และ
คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานเป็นผู้พิจารณาก าหนดค่า FT 

2. บริษัทฯ ได้มีการว่างจ้างบริษัทประเมินที่ดิน เพ่ือด าเนินการประเมินมูลค่าที่ดินส าหรับ
ประกอบการพิจารณาของผู้บริหารแต่ไม่ได้ด าเนินการบันทึกบัญชี และบริษัทฯ ด าเนินการช าระภาษีที่ดินอย่าง
ถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงบริษัทฯ ด าเนินกิจกรรมเพ่ือสังคมบริเวณรอบพ้ืนที่ โครงการโซลาร์ฟาร์ม                      
อย่างสม่ าเสมอ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายในการก าหนดแผนการเยี่ยมชมโซลาร์ฟาร์มในช่วงฤดูหนาว 

คุณภูมิฉาน ศิริพูลเกียรติกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามดังนี ้

1. การลงทุนในโครงการโซลาร์ฟาร์มในประเทศญี่ปุ่นจะต้องใช้ระยะเวลาในการพัฒนาโครงการก่ีปี 

2. สืบเนื่องจากได้รับทราบว่า IRR ของโครงการโซลาร์ฟาร์มในประเทศญี่ปุ่น ที่ผ่านมาราคา
ประมาณ 40 เยน ปัจจุบันคงเหลือประมาณ 20 เยน ขอสอบถามว่าหากค านวณตาม FiT แบบใหม่ คิดเป็น IRR 
ประมาณเท่าใด 

3. ขอสอบถามว่าการลงทุนโครงการโซลาร์ฟาร์มในประเทศญี่ปุ่น คิดเป็น Project Finance, 
Equity และ Debt จ านวนเท่าใด 

4. สืบเนื่องจากได้รับทราบว่า โครงการโซลาร์ฟาร์มของบริษัทฯ ณ เมืองทตโตะริ ประเทศญี่ปุ่น 
จ านวน 30 เมกะวัตต์ เกิดความล่าช้าในการพัฒนาโครงการเนื่องจากสภาพภูมิอากาศ ขอสอบถามว่าในอนาคต
จะด าเนินการแก้ไขอย่างไร 

ประธานฯ ชี้แจงที่ประชุมทราบดังนี้ 

1. ระยะเวลาในการพัฒนาโครงการขึ้นอยู่กับสภาพพ้ืนที่ เช่น โครงการโซลาร์ฟาร์มของบริษัทฯ                 
ณ เมืองทตโตะริ ประเทศญี่ปุ่น จ านวน 30 เมกะวัตต์ เนื่องจากสภาพพ้ืนที่อยู่บนภูเขาและเคยเป็นพ้ืนที่อุทยาน
แห่งชาติของประเทสญี่ปุ่น ท าให้เกิดความล่าช้าในการพัฒนาโครงการ  

2. ในเรื่องของ IRR ของแต่ละโครงการขึ้นอยู่กับมูลค่าการลงทุน ซึ่งอยู่ประมาณร้อยละ 5-12 และ
เงื่อนไขการลงทุน ส าหรับบริษัทฯ ได้พิจารณาคัดเลือกที่ดินที่ดีที่สุดซึ่งพ้ืนที่ส่วนใหญ่ติดถนนใหญ่และใกล้กับ         
สายส่งของการไฟฟ้า เพ่ือสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว 

3. ในส่วนของ DE Ratio ส่วนใหญ่อยู่ที่ร้อยละ 75/25 กล่าวคือ เงินกู้ร้อยละ75 และเงินทุนร้อยละ 
25 
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คุณไกรวัลย์ คทวณิช ผู้รับมอบฉันทะจากชมรมผู้ถือหุ้นไทย ภายใต้สมาคมผู้ถือหุ้นไทย  

1. ขอทักท้วงเกี่ยวกับธรรมาภิบาลในการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เนื่องจากพบว่า               
ปิดลงทะเบียนเวลา 14.30 น. ซึ่งการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมจะต้องสามารถลงทะเบียนได้จนกว่าจะ                                               
ปิดประชุม 

2. ขอเสนอให้ประธานที่ประชุมระมัดระวังในการแจ้งจ ากัดเวลา เนื่องจากใกล้เสร็จสิ้นการประชุม
และ มีการบันทึกเทปการประชุม จึงเห็นว่าอาจจะไม่เหมาะสม ทั้งนี้ในส่วนของการเร่งรัดในเรื่องของการเช่าห้อง
ประชุมที่มีก าหนดระยะเวลา จึงอาจท าให้ผู้ถือหุ้นบางท่านที่ต้องการสอบถามและบันทึกในการประชุม                     
ไม่สามารถสอบถามได ้

ประธานฯ ชี้แจงที่ประชุมทราบดังนี้ 

1. การลงทะเบียนของบริษัทฯ ได้พิจารณาว่าจ้างบริษัทที่ให้บริการในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นและ              
ไม่เคยมีนโยบายที่จะริดรอนสิทธิของท่านผู้ถือหุ้น หากพบว่ามีการด าเนินการดังกล่าวจะแก้ไขในการประชุม           
ครั้งถัดไป 

2. ส าหรับการคืนห้องประชุม ประธานฯ แจ้งว่าหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีค าถามเพ่ิมเติมในเรื่องของการ
ลงทุนสามารถสอบถามได้ภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม เนื่องจากมีก าหนดระยะเวลาการเช่าห้องประชุม                  
ที่แน่นอน ทั้งนี้ ชี้แจงว่าเนื่องจากมีประเด็นค าถามที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมในวันนี้  และด าเนินการ
ตามวาระการประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือเสนอแนะเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาเข้า
ร่วมประชุมในวันนี้ และกล่าวปิดการประชุม 

ปิดประชุมเวลา 16.30 น. 

 

(ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ) 
ประธานที่ประชุม 

 
(นางสาวปาริฉัตร ไส้เพ้ีย) 
   เลขานุการที่ประชุม 
 
 

(นางสาวธนาพร รัตนมณีรุ่งแสง) 
   ผู้อ านวยการส านักงานกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
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(รายงานประจ าปี 2560 และงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ 

ประจ าปี สิ้นสดุวันที่ 31 ธันวาคม 2560) 

 
 

 

 

 

 

 

 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 2 (ส าหรับวาระที่ 2 และ 3) 
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่ต่ ากว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิของ            

งบการเงินเฉพาะกิจการที่เหลือหลังจากหักเงินส ารองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้ก าหนดไว้ในข้อบังคับของ         
บริษัทฯ และตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจ าเป็นอ่ืนใด 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. นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล 

ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตัง้  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ  

และประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
อายุ  62 ปี 
วุฒิการศึกษา  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการพัฒนาแหล่งน้ า  

 Asian Institute of Technology (AIT) 
 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ  หลักสูตร Finance for Non - Finance Directors (FND) รุ่นที่ 1 ปี 2546  
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 43 ปี 2547  
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ต าแหน่งปัจจบุันในบริษทัจดทะเบียน  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  บริษัท เอสพีซีจี จ ากัด (มหาชน) 
 ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน บริษทั เอสพีซีจี จ ากัด (มหาชน) 

ต าแหน่งงานอื่นในปัจจบุัน  กรรมการ การประปานครหลวง 
  กรรมการ สมาคมการประปาแห่งประเทศไทย 
ประสบการณ์การท างาน  พ.ศ. 2556 - 2558  กรรมการผู้อ านวยการใหญ่  

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ าภาคตะวันออก จ ากัด (มหาชน) 
 พ.ศ. 2556 - 2558  กรรมการ บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลติี้ส์ จ ากัด (มหาชน) 
 พ.ศ. 2551 - 2552  กรรมการ การประปานครหลวง 

ข้อพิพาททางกฎหมาย  ไม่มี 
ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งกรรมการ  3 ปี  
การด ารงต าแหน่งคณะกรรมการ
บริษัทฯ 

 ด ารงต าแหน่งกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2555  
 ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งจะเป็นการด ารงต าแหน่ง           

เป็นวาระที่ 3 
การถือหุ้น/สัดส่วนจ านวนหุ้นที่มีสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมด 

 
 ไม่มี 

การเข้าประชุมในปี 2560  คณะกรรมการบริษัทฯ: จัดการประชุม 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) 
 คณะกรรมการตรวจสอบ: จัดการประชุม 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) 
 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน: จัดการประชุม 2 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง  

(คิดเป็นร้อยละ 100) 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 4 (ส าหรับวาระที่ 7) 
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ประวัติย่อและข้อมลูที่เกีย่วข้องของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ 

 
2. นายวิทูร มโนมัยกุล 

ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตัง้  กรรมการ 
อายุ  62 ปี 
วุฒิการศึกษา  บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาการจัดการคุณภาพ)  

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ  ไม่มีการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรรมการบริษัทไทย (IOD) 
ต าแหน่งปัจจบุันในบริษทัจดทะเบียน  กรรมการ บริษัท เอสพีซีจี จ ากัด (มหาชน) 
  กรรมการ บริษัท แมงป่อง 1989 จ ากัด (มหาชน) 
ต าแหน่งงานอื่นในปัจจบุัน  กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็ม เอ็น จี กรุ๊ป (2015) จ ากัด 
ประสบการณ์การท างาน  พ.ศ. 2535 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็ม เอ็น จี กรุ๊ป (2015) จ ากัด 

 พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แมงป่อง 1989 จ ากัด (มหาชน) 
 พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอสพีซีจี จ ากัด (มหาชน) 

ข้อพิพาททางกฎหมาย  ไม่มี 
ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งกรรมการ  3 ปี  
การด ารงต าแหน่งคณะกรรมการบริษัทฯ  ด ารงต าแหน่งกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2555  

 ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งจะเป็นการด ารง
ต าแหน่งเป็นวาระที่ 3 

การถือหุ้น/สัดส่วนจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออก
เสียงทั้งหมด 

 
 2.09 % (19,290,000 หุ้น) 

การเข้าประชุมในปี 2560  คณะกรรมการบริษัทฯ: จัดการประชุม 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

30 
 

ประวัติย่อและข้อมลูที่เกี่ยวข้องของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ 
 
 

 

3. นายโชจิ นิชิซาว่า 

ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตัง้  กรรมการ 
อายุ  61 ปี 
วุฒิการศึกษา  B.A. in International Law, Kwansei Gakuin University, Hyogo, Japan 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ  ไม่มี  
ต าแหน่งปัจจบุันในบริษทัจดทะเบียน  ไม่มี  
ต าแหน่งงานอื่นในปัจจบุัน  General Manager, Domestic Sales Division, International Sales Division, 

Kyocera Coporation, Japan 
ประสบการณ์การท างาน  1983 Jointed Kyocera Coporation, Japan 

 Semiconductor Components, International Sales, Sales Engineer 
 1986 Transferred to Kyocera International Inc. (Subsidiary, CA, USA), 

 Design Center, Semiconductor Components 
 1987 Transferred to Kyocera International Inc. (Subsidiary, AZ, USA),

 Sales Engineer 
 1992  Returned to Kyocera Coporation, Japan, International Sales, 

 Semiconductor Components Group, Sales Manager  
 2002 Transferred to Solar Energy Group, International Sales Division, 

 Kyocera Coporation, Japan, Senior Sales Manager 
 2007 Global Production Promotion Division, Kyocera Coporation, 

 Japan, General Manager 
 2008  International Sales Division, Kyocera Coporation, Japan, 

 General Manager 
ข้อพิพาททางกฎหมาย  ไม่มี 
ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งกรรมการ  3 ปี  
การถือหุ้น/สัดส่วนจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออก
เสียงทั้งหมด 

 
 ไม่มี 

การเข้าประชุมในปี 2560  ไม่มี เนื่องจากได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการใหม่ 
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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 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 5 
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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 78 ปี                
อยู่บ้านเลขที่ 99 หมู่ที่ 2 ต าบลล านารายณ์ อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี  ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ              
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 

Dr. Art-ong Jumsai Na Ayudhya Position Member of the Audit Committee and 
Independent Director, age 77 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 2018. 

 หรือนายอภิชาติ ลิ้มเศรษฐานุวัต ต าแหน่งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ อายุ 54 ปี             
อยู่บ้านเลขที่ 366/7 หมู่ที่ 2 ต าบลสุรศักดิ์ อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ              
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 
 or Mr. Apichat Limsethanuwat Position Member of the Audit Committee and 
Independent Director, age 54 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 2018. 

เพ่ือเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม                
สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 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 2018 on Friday, 20 April, 2018 at 14.00 pm. At The 
Convention A-B, First Floor, The Ambassador Bangkok Hotel, 171 Sukhumvit Soi 11, Wattana, 
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  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุม
 เมื่อวันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560 
Agenda 1: To consider and approve the minutes of the Extraordinary 

General Meeting of Shareholders No. 1/2017 held on Tuesday, 
June 6, 2017. 

  (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 2560 
Agenda 2:  To acknowledge the Performance of the Company in the Year 

2017 

  (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 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

Agenda 3:  To consider and approve the consolidated financial statements 
and the Company’s financial statements for the fiscal period 
ended on December 31, 2017 

  (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  พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินทุนส ารองตามกฎหมายเพิ่มเติมและจ่ายเงินปันผล
จากผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 

Agenda 4:  To consider and approve the appropriation of additional legal 
reserve and dividend payment from the Company’s operating 
results for the year 2017 

  (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
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2561 

Agenda 5:  To consider and approve the remuneration of Directors, the 
Audit Committee, and the Nomination and Remuneration 
Committee 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 6 พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ (โบนัส) ประจ าปี 2560 
Agenda 6:  To consider and approve the Directors’ Remuneration (Bonus) 

for the year 2017 

  (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 2561 และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ 

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 2018 and the appointment of new 
director 

  (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 

นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล 
Mr. Wanchai Lawatanatrakul  

    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
 Approve Disapprove    Abstain 

นายวิทูร มโนมัยกุล 
Mr. Withoon Manomaikul  

    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
 Approve Disapprove    Abstain 

นายโชจิ นิชิซาว่า 
Mr. Shoji Nishisawa 

    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
 Approve Disapprove    Abstain 
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 วาระท่ี 8  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2561 
Agenda 8:  To consider and approve the appointment of auditors and the 

auditors’ remuneration 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 9   พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ )ถ้ามี(  
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 
หรือในกรณีที่ท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น 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. ในกรณีที่มีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไว้ข้างต้น 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 2561 ในวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องคอนเวนชั่น เอบี ชั้น 1 โรงแรม          
แอมบาสซาเดอร์ 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 2018 on Friday, 
April 20, 2018 at 14.00 pm. At The Convention A-B, First Floor, The Ambassador Bangkok 
Hotel, 171 Sukhumvit Soi 11, Wattana, 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 
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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 
 

อายุ  78 ป ี
ที่อยู ่  99 หมู่ที่ 2 ต าบลล านารายณ์ อ าเภอชัยบาดาล จงัหวัดลพบุรี 
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) 

ต าแหน่งงานอื่นในปัจจบุัน  ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
บริษัท ล่ าสูง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  

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

ประสบการณ์การท างาน  พ.ศ. 2555 – 2556 ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ  
 บริษัท เอสพีซีจี จ ากัด (มหาชน) 
 พ.ศ. 2553 – 2554 ที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
 พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา คณะกรรมาธิการการยุติธรรมและการต ารวจ 

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

 
 ไม่มี 

การเข้าประชุมในปี 2560  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จ านวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง เนื่องจากได้รับการ
แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560  

 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 6 
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ข้อมูลของกรรมการอิสระของบริษัทฯ ประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น  

 

นายอภิชาติ ลิ้มเศรษฐานุวัต  

อายุ  54 ปี 
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 าแหน่งงานอื่นในปัจจบุัน  ข้าราชการบ านาญ 
ประสบการณ์การท างาน  พ.ศ. 2531  วิศวกรโยธา เทศบาลเมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 

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

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

 
 ไม่มี 

การเข้าประชุมในปี 2560  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จ านวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง เนื่องจากได้รับการ
แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560  
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 นิยามความเป็นอิสระของกรรมการอิสระ ซึ่งเท่ากับข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ 
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 
2. ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ 

บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง  
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่             

เป็นบิดามารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่             
ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ 
หรือบริษัทย่อย  

4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง                
ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ 

5. ไม่มีลักษณะอ่ืนใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด าเนินงานของบริษัทฯ 

 ขอบเขตหน้าที่ของกรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการก าหนดค่าตอบแทน  

คณะกรรมการบริษัทฯ 
คณะกรรมการมีอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย 

วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต ระมัดระวัง และรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษัทฯสามารถสรุปได้ดังนี ้

1. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบ
ระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ 

2. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง 
3. จัดให้มีการท างบการเงินของบริษัทฯ ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งผู้สอบบัญชี

ตรวจสอบแล้ว และน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ 
4. คณะกรรมการอาจมอบอ านาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอ่ืนใดปฏิบัติการอย่างหนึ่ง

อย่างใดแทนคณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอ านาจ 
เพ่ือให้บุคคลดังกล่าวมีอ านาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ
เห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจหรือ
อ านาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจมอบอ านาจให้ คณะกรรมการบริหาร มีอ านาจ
หน้าที่ในการปฏิบัติงานต่างๆ โดยมีรายละเอียดการมอบอ านาจตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะ
กรรมการบริหาร ซึ่งการมอบอ านาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ านาจที่ท าให้คณะกรรมการ
บริหารสามารถพิจารณา และอนุมัติรายการที่คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมี
ส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดท ากับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย  

5. ก าหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัทฯ ควบคุมก ากับดูแลการ
บริหารและการจัดการของคณะกรรมการบริหาร ให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่             
ในเรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการต้องได้รับมติอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการด าเนินการ อันได้แก่
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เรื่องที่กฎหมายก าหนดให้ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเพ่ิมทุน การลดทุน             
การออกหุ้นกู้ การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่ส าคัญให้แก่บุคคลอ่ืน             
หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย การแก้ไข
หนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ เป็นต้น  นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่ในการก ากับ
ดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ อาทิเช่น การท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการซื้อหรือขายทรัพย์สินที่ส าคัญตาม
กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

6. พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร และ
คณะกรรมการอื่นตามความเหมาะสม 

7. ติดตามผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ  
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน 

(Internal Audit) ที่ เหมาะสม และมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อก าหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพ่ือท าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 
และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้า
ร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  ให้เป็นไปตาม
กฎหมายและข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพ่ือให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล          
เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ 

6. จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีข องบริษัทฯ                    
ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูล         
อย่างน้อย 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 
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6.7. ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร 
(charter) 

6.8. รายการอ่ืนที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความ
รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

7. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน    
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
1. คัดเลือก สรรหา บุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ อย่างมีหลักเกณฑ์ โปร่งใสโดยบุคคล

ที่ได้รับการเสนอชื่อต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วย
ความระมัดระวัง ด้วยความซื่อสัตย์ สามารถทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ มีอายุที่เหมาะสม สุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง และ จิตใจที่สมบูรณ์ สามารถเข้าประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ าเสมอ มีการเตรียม
ตัวเป็นการล่วงหน้า รวมทั้งพิจารณาจากรายชื่อต่าง ๆ ที่ผู้ถือหุ้นแนะน า (ถ้ามี) 

2. จัดเตรียมบัญชีรายชื่อผู้ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ไว้เป็นการล่วงหน้าและ/หรือ ในกรณี
ที่ต าแหน่งกรรมการ หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ว่างลง 

3. ขอรับข้อคิดเห็นต่างๆ จากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการอ่ืนๆ เพ่ือประกอบการ
พิจารณาคัดเลือกสรรหาด้วย ก่อนน าเสนอให้คณะกรรมการ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี            
เพ่ือพิจารณาเลือกตั้งต่อไป 

4. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการมอบหมายอันเกี่ยวเนื่องกับการสรรหากรรมการ 
5. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตามผล

ประกอบการของแต่ละปี 
6. พิจารณาค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ซึ่งรวมถึงค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ ย

ประชุม โบนัสประจ าปี และผลประโยชน์อ่ืนๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน  โดยมีหลักเกณฑ์หรือ
วิธีการ และโครงสร้างที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล และเสนอท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

7. พิจารณาค่าตอบแทนให้แก่กรรมการผู้จัดการใหญ่ซึ่งรวมถึง ค่าจ้าง เงินรางวัล ประจ าปี และ
ผลประโยชน์อ่ืนๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน โดยมีหลักเกณฑ์หรือวิธีการ และโครงสร้างที่เป็น
ธรรมและสมเหตุสมผล 

8. พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่                  
โดยพิจารณาตามผลการปฏิบัติงาน ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ แนวปฏิบัติในอุตสาหกรรมและ
บริษัทจดทะเบียนชั้นน าในตลาดหลักทรัพย์ฯ และขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ 

9. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 
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กรรมการผู้จัดการใหญ่    
กรรมการผู้จัดการใหญ่มีอ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ 
1. เป็นผู้บริหารจัดการธุรกิจปกติของบริษัทฯ ตลอดจนการบริหารงานประจ าวันโดยทั่วไปของบริษัทฯ 

ทั้งนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายธุรกิจ  แผนธุรกิจ  และกลยุทธ์ทางธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทฯ             
ได้อนุมัติแล้ว 

2. มีอ านาจอนุมัติการท าธุรกรรมใดๆ ในการด าเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ  รวมถึงการจัดท าข้อเสนอ 
การเข้าท าสัญญา การจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีวงเงินในแต่ละรายการไม่เกิน 50 ล้านบาท หรือตามระเบียบ
อ านาจอนุมัติ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ จะก าหนดเป็นคราวๆ ไป 

3. มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารงานและด าเนินงานของบริษัทฯ ให้ฝ่ายจัดการและ
พนักงานของบริษัทฯ ตามโครงสร้างองค์กรที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติไว้  ทั้งนี้ โดยสอดคล้อง
กับกฎหมาย และกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ 

4. มีอ านาจในการมอบอ านาจช่วง  และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอ่ืนปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่างแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้ตามขอบเขตอ านาจที่กรรมการผู้ จัดการใหญ่ได้รับตาม
ข้อก าหนดนี้ หรือตามกฎหมาย โดยการมอบอ านาจช่วง  ทั้งนี้การมอบหมายดังกล่าวจะต้องปฏิบัติให้
เป็นไปตามกฎหมาย  ข้อบังคับบริษัทฯ  ค าสั่ง  หรือมติที่คณะกรรมการของบริษัทฯ  และ/หรือบริษัทฯ 
ได้ก าหนดไว้ 

5. มีอ านาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง ก าหนดอัตราค่าจ้างของพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ 
ในต าแหน่ง ต่ ากว่าระดับผู้บริหาร ตลอดจนแต่งตั้งตัวแทนฝ่ายนายจ้างในคณะกรรมการกองทุนส ารอง
เลี้ยงชีพของบริษัทฯ 

6. มีอ านาจออกค าสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของพนักงาน ลูกจ้างเพ่ือให้
เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ และเพ่ือปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทฯ และเพ่ือรักษาระเบียบวินัย
การท างานภายในองค์กร 

7. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นคราวไป 

ทั้งนี้ การปฏิบัติหน้าที่และการด าเนินงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่จะอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ
คณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯและอยู่ภายใต้กฎหมาย 
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 านักงานสาขาของบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่ า 
14 วันก่อนวันปิดงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น 

ข้อ 26. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปีภายใน 4 เดือน            
นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท 

การประชุมคราวอ่ืนนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียก
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแล้วแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจ านวนหุ้นได้  
ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นรวมกันได้           
ไม่น้อยกว่ 1 ใน 10 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ท้ังหมด 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 หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้ งหมด หรือบางส่วน 

ที่ส าคัญ การมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับ
บุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งก าไรขาดทุนกัน 

(ง)  การแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ 
(จ)  การเพ่ิมหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้ 
(ฉ)  การควบหรือเลิกบริษัท 
(ช)  การออกหุ้ น เ พ่ือช าระหนี้ ตามโครงการแปลงหนี้ เป็นทุนตามที่ ก าหนดไว้ ใน

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544 

ข้อ 31. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจ าปีพึงกระท ามีดังนี้ 
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการด 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 คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่ อน
น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
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 ข้อ 37. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินก าไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาย
ขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล 

เว้นแต่ในกรณีของหุ้นบุริมสิทธิที่ข้อบังคับระบุไว้เป็นประการอ่ืน เงินปันผลให้แบ่งตามจ านวนหุ้น 
หุ้นละเท่าๆ กัน 

การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น  

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัท 
มีผลก าไรสมควรพอที่จะท าเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป 

การจ่ายเงนิปันผลให้กระท 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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แผนที่สถานที่การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 
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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