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ที่ CEO-147/2560 

28 มีนาคม 2560 

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  2560 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.  ส าหรับวาระท่ี 1    ส าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 

2. ส าหรับวาระท่ี 2 และ 3  CD-ROM (รายงานประจ าปี 2559 และงบการเงินรวมและ           
  งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจ าปี 2559 สิ้นสุดวันที่              
  31 ธันวาคม 2559) 

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 2560 

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอสพีซีจี จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2560              
ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติให้เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 ในวันศุกร์ที่       
21 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องคอนเวนชั่น เอบี ชั้น 1 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ เลขที่ 171               
ถนนสุขุมวิท ซอย 11 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 เพื่อทราบและพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบ
วาระการประชุมดังต่อไปนี้ 

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 ได้จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 22 
เมษายน 2559 โดยบริษัทฯ ได้จัดท าและเผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของ          
บริษัทฯ (www.spcg.co.th) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญ
ประชุมนี้ 

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 ซ่ึงประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559 
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การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั ้งหมดของ          
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 2 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2559 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล:  ปี 2559 บริษัทฯ ได้มีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ส าคัญซึ่งส่งผลต่อการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ และเพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 ก าหนดให้ที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งบริษัทฯ              
ได้จัดท าข้อมูลเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปี 2559 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 
ธันวาคม 2559 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (CD-ROM รายงานประจ าปี 2559)              
และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ 

ความเห็นของคณะกรรมการ:   เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการด าเนินงานของ   
บริษัทฯ ประจ าปี 2559 

การลงมติ:  วาระนี้เป็นวาระเพ่ือทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน  

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจ าปี 2559 สิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการ
แก้ไขเพ่ิมเติม) มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 และ 34 ก าหนดให้บริษัทฯ ต้องมี
การจัดท างบการเงินซึ่งได้แก่ งบดุลและงบก าไรขาดทุน ณ รอบปีบัญชีของบริษัทฯ พร้อมจัดส่ง          
ให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบก่อนน าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดท า             
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจ าปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2559 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่ง          
ที่ส่งมาด้วย 2 (CD-ROM งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจ าปี 2559 
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559) และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ 

ความเห็นของคณะกรรมการ:   เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจ าปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของ             
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไรและจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 

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 ใน
อัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการที่เหลือหลังจากหักเงินส ารอง
ต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้ก าหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ 

ความเห็นของคณะกรรมการ:  เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไรและ
จ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท และได้มีการจ่าย 
เงินปันผลระหว่างกาลจากผลการด าเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 
2559 ไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายในงวดนี้ในอัตราหุ้นละ 0.70 
บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 646,793,000 บาท (หกร้อยสี่สิบหกล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสามพันบาท
ถ้วน) ทั้งนี้ บริษัทฯ ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันจันทร์ที่ 
20 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน
เพ่ือรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 
2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) ในวันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงิน           
ปันผลยังมีความไม่แน่นอน ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 ก่อน 
และหากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 จะสามารถจ่ายเงินปันผลได้ 
ในวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560 

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของ             
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2560 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน               
ซึ่งได้พิจารณากลั่นกรองตามความเหมาะสม และเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดที่ใกล้เคียงกับ
บริษัทฯ จึงเห็นควรให้ยังคงก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ          
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ประจ าปี 2560 ในอัตราเดียวกันกับปี 2559  

ความเห็นของคณะกรรมการ:  เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2560              
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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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 2560 

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 2559 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: สืบเนื่องคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ร่วมกันปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ด้วย
ความเสียสละ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจึงเห็นควรจ่ายค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทฯ (โบนัส) ประจ าปี 2559 

ความเห็นของคณะกรรมการ:  เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทฯ (โบนัส) ประจ าปี 2559 รวมเป็นจ านวนเงิน 8,000,000 บาท (แปดล้าน
บาทถ้วน) ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาเงินโบนัสคณะกรรมการประจ าปี 2559 ที่ได้รับการ
อนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 
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การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการซึ่งต้องออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญ            
ผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 

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 2560 มีกรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งตามวาระคือ  

1.  นายเกียรติชัย พงษ์พาณิชย์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
2.  ผศ.พิเศษ ดร.ศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ  
3.  นายสมศักดิ์ กุญชรยาคง  กรรมการ 

ทั้งนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น 
บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือเข้ารับการพิจารณา
เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 ตั้งแต่วันที่ 3 
ตุลาคม 2559 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคล          
เพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ 

ความเห็นของคณะกรรมการ:   เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ          
ซึ่งต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ ดังนี้ 

1.  แต่งตั้งนายสมศักดิ์ กุญชรยาคง กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง 
2.  แต่งตั้ง ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา เข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระแทน          

นายเกียรติชัย พงษ์พาณิชย์ 
3.  แต่งตั้งนายอภิชาติ ลิ้มเศรษฐานุวัต เข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระแทน            

ผศ.พิเศษ ดร.ศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์   

ทั้งนี้ ประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าด ารงต าแหน่ง
และผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ที่แนบมาพร้อม
หนังสือเชิญประชุมนี้ 

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของ             
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2560 

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

ความเห็นของคณะกรรมการ :  เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบริษัท            
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2560 โดยมีรายชื่อ        
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังนี้ 

1.  นายไวโรจน์ จินดามณีพิทักษ์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3565 
2.  นายณัฐพงศ์ ตันติจัตตานนท์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8829 
3.  นายวัยวัฒน์ กอสมานชัยกิจ       ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6333 

ทั้งนี้ ก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2560 เป็นจ านวนเงิน 760,000 บาท (เจ็ดแสน           
หกหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย 
ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้ที่เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด 

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของ             
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 9 พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี)  

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะเริ่ม          
เปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันประชุมเป็นต้นไป  

ทั้งนี้  บริษัทฯ ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 25 60       
(Record Date) ในวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น
เพ่ือรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มี
การแก้ไขเพ่ิมเติม) ในวันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560 

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอ่ืนให้ เข้าประชุมและออกเสียงในที่ประชุม
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 
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นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เสนอรายชื่อกรรมการอิสระ พร้อมแสดงข้อมูลชื่อ อายุ ที่อยู่ และการมี
หรือไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคราวนี้ เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกให้กรรมการ
อิสระที่บริษัทฯ เสนอรายชื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะได้ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6) 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

  
 (ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ) 
 ประธานกรรมการ 
 

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 ก่อนเข้ าห้อง
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) 
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559 

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. 
ณ ห้องคอนเวนชั่น เอบี ชั้น 1 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์  

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

กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม 

1. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ   ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
2. นายสมศักดิ์ กุญชรยาคง   กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
3. นายจิราคม ปทุมานนท์   กรรมการ 
4. นายวิทูร มโนมัยกุล    กรรมการ 
5. นายรัฐพล ชื่นสมจิตต์    กรรมการ 
6. พล.ต.ต.วันชัย วิสุทธินันท์   กรรมการอิสระ 
7. นายเกียรติชัย พงษ์พาณิชย์   ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
8. ผศ. พิเศษ ดร. ศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
9. นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล   กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม 

1. นายชาญชัย บัณฑิตเสาวภาคย์   รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
2. นายชัยวัฒน์ ตั้งสุวรรณพาณิช   รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
3. นางสาวสุวพร ศิริคุณ    รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
4. ดร.อลิษา กุญชรยาคง    รองกรรมการผู้จัดการบริษัท โซล่า เพาเวอร์ จ ากัด 
5. นายสันติ ปรีชาว่องไวกุล   ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัท โซลาร์ เพาเวอร์รูฟ จ ากัด 
6. นางสาวรุ่งฟ้า ลาภยืนยง   ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและงบประมาณ 
7. นายพิพัฒน์ วิริยธรานนท์   ผู้อ านวยการฝ่ายการเงิน 
8. นางสาวธนาพร รัตนมณีรุ่งแสง   ผู้อ านวยการส านักงานกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท คลิฟฟอร์ด ชานซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

นางสาวสิริกานต์ สกุลเอี่อมไพบูลย์ 

ผู้ตรวจสอบบัญชีจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด  

1. นางสาวภัทรวดี โชติธรรมนาวี 
2. นางสาวธนภรณ์ ชาญชนะโสภณ 

 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 1 (ส าหรับวาระที่ 1) 
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เริ่มการประชุม 

ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานกรรมการและกรรมการผู ้จ ัดการใหญ่ของบร ิษ ัทฯ                 
ท าหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) 

นางสาวปาริฉัตร ไส้เพ้ีย เลขานุการบริษัทฯ ท าหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม (“เลขานุการฯ”) 

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

พิธีกรฯ กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 พร้อมทั้งกล่าว
แนะน าคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน รวมทั้งผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ 

พิธีกรฯ ได้ชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียงในที่ประชุม ด้วยการใช้บัตรลงคะแนนเสียง และวิธีการนับ
คะแนนเสียง ดังนี้ 

 วาระท่ีจะต้องลงคะแนนเสียงทั้งสิ้นมี 7 วาระจากทั้งหมด 9 วาระ 

 ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นที่ตนถือ       
โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง  

 ส าหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายก าหนดให้ปฏิบัติการ
ลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้  
 การลงคะแนนเสียงส าหรับทุกวาระ หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง          

ให้ถือว่าผู ้ถ ือหุ ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยกับวาระที ่น าเสนอตามจ านวนเสียงของผู ้ถือหุ ้น 
ส าหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ 
จัดเตรียมไว้ให้ และยกมือเพ่ือให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน เจ้าหน้าที่จะเป็นผู้น าบัตร
ลงคะแนนดังกล่าวมามอบให้กับคณะกรรมการตรวจนับคะแนน 

 ในการรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะน าคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง หักออกจาก 
คะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ส าหรับผู้ที่ออกเสียง
เห็นด้วยในวาระเหล่านี้ ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ    
หลังเสร็จสิ้นการประชุม  

 การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าการลงคะแนนเป็นโมฆะ  
1) บัตรลงคะแนนที่มีการท าเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง 
2) บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน 
3) บัตรลงคะแนนที่ไม่มีการแสดงเจตนาลงคะแนน 
4) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อก ากับ 
5) บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเกินกว่าเสียงที่มีอยู่  

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียง โปรดขีดฆ่าการออกเสียงเดิมและลงชื่อก ากับด้วย              
ทุกครั้ง 
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 ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 30 มติของที่ประชุมในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง ถ้ามีคะแนนเสียง
เท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเ พ่ิมขึ้น อีกหนึ่ ง เสียง เป็น เสียงชี้ขาด ดังนั้น                  
ในการพิจารณาคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นว่าเห็นด้วยในวาระนั้นๆ หรือไม่  จะนับเฉพาะ
คะแนนเสียง “เห็นด้วย” และ “ไม่เห็นด้วย” ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เท่านั้น โดยในกรณีผู้ถือหุ้นมีการ “งดออกเสียง” บริษัทฯ จะไม่นับการงดออกเสียงดังกล่าวเป็น
ฐานในการนับคะแนนเสียง 

 ส าหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถ             
ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ           
ก่อนออกจากห้องประชุม 

 คณะกรรมการตรวจนับคะแนนในการประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วยบุคคลดังนี้  
1. เจ้าหน้าที ่   บริษัท อินเวนเทค จ ากัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบนับคะแนนฯ 
2. นางสาวชวลิตา ลัคนทิน เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ  
3. นางสาวจารุณี  ธรรมเสรี  เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ 

 ในการประกาศผลการลงคะแนนของแต่ละวาระ คณะกรรมการตรวจนับคะแนนจะสรุปคะแนน            
ในแต่ละวาระให้ประธานฯ ทราบเพ่ือแจ้งที่ประชุมต่อไป 

 การลงคะแนนในแต่ละวาระเป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนแบบลับ และมีการ
เก็บบัตรลงคะแนนทุกบัตรเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนน 

 ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถามกรุณาแจ้ง
ชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครั้ง ในกรณีที่           
ผู้ถือหุ้นมีค าถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่ก าลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณาน าไป
สอบถามหรือให้ความเห็นในวาระอ่ืนๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และกรุณาให้ความเห็นหรือ
สอบถามอย่างกระชับเพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอ่ืนได้ใช้สิทธิด้วยและเพ่ือเป็นการบริหารการ
ประชุมให้อยู่ในเวลาที่ก าหนด  

พิธีกรฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อมูลของบริษัทฯ ณ ปัจจุบัน ในเบื้องต้นดังนี้  

ทุนจดทะเบียน    923,990,000 บาท  
ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว   923,990,000 บาท  
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ                  1 บาท  



 
 

11 
 

พิธีกรฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทฯ ได้ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญ             
ผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 หรือ Record Date ในวันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 
225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแก้ ไขเ พ่ิมเติม)                       
โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้นในวันอังคารที่ 15 มีนาคม 2559 

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29 ระบุไว้ว่าการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจาก         
ผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้น                
นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ขณะนี้มีผู้ถือหุ้น          
เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จ านวน 194 ราย นับรวมจ านวนหุ้นได้ 25,782,431 หุ้น และโดยการมอบฉันทะ
จ านวน 388 ราย นับรวมจ านวนหุ้นได้ 628,004,602 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุมจ านวนทั้งสิ้น 577 ราย             
นับรวมจ านวนหุ้นทั้งหมดได้ 653,787,033 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 70.7569 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดของบริษัทฯ คือ 923,990,000 หุ้น โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นทั้ งหมดจ านวน 8,555 ราย                  
รวมจ านวนหุ้นทั้งสิ้น 923,990,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ พิธีกรฯ จึงได้เรียนเชิญ
ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ท าหน้าที่ประธานฯ และเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุม          
เมื่อวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2558 

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมทราบว่าบริษัทฯ ได้จัดท าและเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 
ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2558 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.spcg.co.th) แล้ว 
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้  

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด
สอบถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญ          
ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งว่าหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง           
ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วย ตามวาระที่น าเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง 
กรุณาลงคะแนนเสียงโดยใช้บัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ให้ 

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพ่ิมเติมว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติ 
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

หลังจากคณะกรรมการตรวจนับคะแนนด าเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ 
มอบหมายให้นางสาวธนาพร รัตนมณีรุ่งแสง ผู้อ านวยการส านักงานกรรมการผู้จัดการใหญ่ แจ้งที่ประชุมทราบ
ผลการนับคะแนนดังนี้ 
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ผลการนับคะแนนเสียงส าหรับวาระที่ 1 

 

 

 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้ งที่  1/2558            
ซึ่งประชุมเม่ือวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

วาระท่ี 2 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2558 

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมทราบว่าปี 2558 บริษัทฯ ได้มีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ส าคัญซึ่งส่งผลต่อ
การด าเนินงานของบริษัทฯ และเพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 ก าหนดให้ที่ประชุมสามัญ              
ผู้ถือหุ้นประจ าปีรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดท าข้อมูลเปิดเผยไว้            
ในรายงานประจ าปี 2558 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 รายละเอียดปรากฏ         
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (CD-ROM รายงานประจ าปี 2558) และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด
สอบถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 
2558 ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้เป็นวาระเพ่ือรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2558 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจ าปี 2558 สิ้นสุด 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวรุ่งฟ้า ลาภยืนยง ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและงบประมาณ           
แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัทฯ 
ข้อ 31 และ 34 ก าหนดให้บริษัทฯ ต้องมีการจัดท างบการเงินซึ่ ง ได้แก่งบดุลและงบก าไรขาดทุน                        
ณ รอบปีบัญชีของบริษัทฯ พร้อมจัดส่งให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบก่อนน าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมั ติ 
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจ าปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 
(CD-ROM งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจ าปี 2558 สิ้นสุด  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2558) และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ 

มติ จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 656,868,621 99.9993 
ไม่เห็นด้วย 4,200 0.0006 
งดออกเสียง 149,400 ไม่นับเป็นฐานเสียง 
รวมจ านวนเสียง 657,022,221 - 
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ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น  

นายขันติ อุดมสังฆธรรม ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามรายละเอียดดังต่อไปนี้  

1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทฯ ปี 2558 ในส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการออกและ    
การเสนอขายหุ้นกู้ เมื่อไตรมาสที่ 4 ที่ผ่านมา ว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นครั้งเดียวหรือไม่ 
นอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เก่ียวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้อีกหรือไม่ 

2. ต้นทุนทางการเงินภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นกู้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ อย่างไร 
3. ความคืบหน้าในการลงทุนที่ประเทศญี่ปุ่น และสถานการณ์ทางด้านภัยธรรมชาติจะส่งผล

กระทบต่อการลงทุนหรือไม ่
4. ความคืบหน้าในการลงทุนที่ประเทศฟิลิปปินส์ 
5. ปี 2559 บริษัทฯ มีเป้าหมายในการลงทุนเท่าไหร่ และจากผลการด าเนินการของปี 2559            

ในระยะเวลา 4 เดือนที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้าง 

ประธานฯ ตอบข้อซักถามดังนี้ 

1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทฯ ปี 2558 ที่ปรากฏในไตรมาสที่  4 เป็นค่าใช้จ่ าย                   
ที่เก่ียวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนเพียงครั้งเดียว 

2. ต้นทุนทางการเงินลดลง เนื่องจากเงินต้นลดลงส่งผลท าให้ดอกเบี้ยลดลง 
3. ประธานฯ กล่าวแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่น พร้อมทั้ง 

ตอบข้อซักถามผู้ถือหุ้นว่าพ้ืนที่ที่เข้าไปลงทุนไม่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวดังกล่าว 
4. รอนโยบายที่ชัดเจนจากรัฐบาลฟิลิปปินส์ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการลงทุนต่อไป 
5. ปี 2559 บริษัทฯ เน้นการด าเนินธุรกิจติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา 

(Solar Roof) ภายใต้บริษัท โซลาร์ เพาเวอร์ รูฟ จ ากัด (“SPR”) ซึ่งบริษัทฯ ประมาณการว่า
ธุรกิจดังกล่าวจะเติบโตไม่น้อยกว่า 30% โดยแบ่งกลุ่มลูกค้าออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่  
(1.) กลุ่มลูกค้าส าหรับที่อยู่อาศัยทั่วไป ซึ่ง SPR ได้แต่งตั้งบริษัท โฮม โปรดักซ์ เซ็นเตอร์ จ ากัด 

(มหาชน) หรือ HomePro เป็นตัวแทนจ าหน่ายระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์          
บนหลังคา (Solar Roof) ส าหรับบ้านที่อยู่อาศัย โดยมีผลิตภัณฑ์มาตรฐาน 4 ขนาด คือ 
S, M, L และ XL ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะดังนี้  
 ติดตั้งเพ่ือลดค่าใช้จ่ายในกลุ่มครัวเรือน 
 ติดตั้งเพ่ือขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

(กฟภ.) เพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลตามประกาศการรับซื้อไฟฟ้าจาก การผลิตไฟฟ้า
บนหลังคาประเภทบ้านอยู่อาศัย ซึ่งตามประกาศดังกล่าวสิ้นสุดระยะเวลาการรับซื้อ
ไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว 

(2.) กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมเพ่ือลดค่าใช้จ่ายในส่วนของการใช้ไฟฟ้า ซึ่งปัจจุบันได้รับการ
สนับสนุนจากนโยบายของรัฐบาลตามมาตรการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมที่ลงทุนในมาตรการการประหยัดพลังงาน และพลังงานหมุนเวียนจะได้รับ 
การยกเว้นภาษีเงินได้สูงสุดถึงร้อยละ 50 ซึ่งมาตรการดังกล่าวมีผลบังคับใช้ภายในปี 2560 
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ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังมีการน าเสนอ Business Model เพ่ือเป็นเครื่องมือทางการเงินส าหรับ
ช่วยให้ลูกค้าสามารถวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนของผลตอบแทนและระยะเวลาการคืนทุนได้ 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯ ขอเสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจ าปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2558 และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งว่าหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่า 
ผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วย ตามวาระที่น าเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรุณา
ลงคะแนนเสียงโดยใช้บัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ให้ 

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพ่ิมเติมว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติ   
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

หลังจากคณะกรรมการตรวจนับคะแนนด าเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ 
มอบหมายให้นางสาวธนาพร รัตนมณีรุ่งแสง ผู้อ านวยการส านักงานกรรมการผู้จัดการใหญ่ แจ้งที่ประชุมทราบ
ผลการนับคะแนนดังนี้ 

ผลการนับคะแนนเสียงส าหรับวาระที่ 3 

 

 

 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ 
ประจ าปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก      
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไรและจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 

ประธานฯ มอบหมายให้นายพิพัฒน์ วิริยธรานนท์ ผู้อ านวยการฝ่ายการเงิน แจ้งที่ประชุมทราบว่า
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) และข้อบังคับ
ของบริษัทฯ ข้อ 38 บริษัทฯ ต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ
ก าไรสุทธิประจ าปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 
10 ของทุนจดทะเบียน ประกอบกับนโยบายในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ก าหนดให้จ่ายเงินปันผลในอัตรา
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการที่เหลือหลังจากหักเงินส ารองต่างๆ ทุกประเภท
ตามท่ีได้ก าหนดไว้ในข้อบังคบัของบริษัทฯ และตามกฎหมาย  

มติ จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 656,607,321 99.9993 
ไม่เห็นด้วย 4,200 0.0006 
งดออกเสียง 701,000 ไม่นับเป็นฐานเสียง 
รวมจ านวนเสียง 657,312,521 - 
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สืบเนื่องจากบริษัท เอสพีซีจี จ ากัด (มหาชน) ประสบความส าเร็จในการออกและเสนอขายหุ้นกู้
ให้แก่สถาบันการเงินและผู้ลงทุนรายใหญ่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จ านวนเงินทั้งสิ้น 12,500 ล้านบาท เพ่ือให้บริษัท
ย่อยน าเงินดังกล่าวไปช าระคืนหนี้เงินกู้กับสถาบันการเงินทั้ง 7 แห่ง ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถปลดล็อคเงื่อนไข
ทางการเงินต่างๆ ที่มีกับสถาบันการเงิน ทั้งในส่วนของเงินฝากธนาคารที่มีข้อจ ากัดในการใช้จ านวน 1,170             
ล้านบาท และลดภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเงินกู้เดิม รวมถึงปลดภาระจ านองที่ ดิน และ
เครื่องจักรทั้งหมดของโครงการโซลาร์ฟาร์มทั้ง 36 โครงการ ท าให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องทางการเงินเพ่ิมมากขึ้น               
จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไรและจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2558          
ในอัตราหุ้นละ 1.25 บาท และได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการด าเนินงานส าหรับรอบระยะเวลา
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 ไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.44 บาท คงเหลือเงินปันผล         
ที่จะจ่ายในงวดนี้ในอัตราหุ้นละ 0.81 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 748,431,900 บาท (เจ็ดร้อยสี่สิบแปดล้านสี่แสน
สามหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน)  

ทั้งนี้ บริษัทฯ ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันจันทร์ที่ 14 
มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการ
โอนหุ้นในวันอังคารที่ 15 มีนาคม 2559 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติ                    
จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 ก่อน และหากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 
2559 จะสามารถจ่ายเงินปันผลได้ในวันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2559 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 
ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่ านใด
สอบถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไรและจ่ายเงินปันผล
จากผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งว่าหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ
งดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วย ตามวาระที่น าเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ
งดออกเสียง กรุณาลงคะแนนเสียงโดยใช้บัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ให้ 

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพ่ิมเติมว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติ 
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

หลังจากคณะกรรมการตรวจนับคะแนนด าเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ 
มอบหมายให้นางสาวธนาพร รัตนมณีรุ่งแสง ผู้อ านวยการส านักงานกรรมการผู้จัดการใหญ่ แจ้งที่ประชุมทราบ
ผลการนับคะแนนดังนี้ 
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ผลการนับคะแนนเสียงส าหรับวาระที่ 4 

 

 

 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติจัดสรรก าไรและจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 
2558 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2559 

ประธานฯ มอบหมายให้นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน แจ้งที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณากลั่นกรองตาม           
ความเหมาะสม และเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าตลาด 
(Market Capitalization) ในขนาดที่ใกล้เคียงกับบริษัทฯ จึงเห็นควรให้ยังคงก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ประจ าปี 2559 ในอัตราเดียวกันกับปี 2558 
โดยมีรายละอียดดังนี้ 

รายละเอียด เบี้ยกรรมการรายเดือน 
(เฉพาะผู้ที่ไม่เป็นผู้บริหาร) 

เบี้ยประชุม 
(เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม) 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ   
- ประธานกรรมการ 35,000 บาท 20,000 บาท 
- กรรมการ  20,000 บาท 15,000 บาท 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ   
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 35,000 บาท 20,000 บาท 
- กรรมการตรวจสอบ 30,000 บาท 15,000 บาท 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
- ประธานกรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน 
- 20,000 บาท 

- ก ร ร ม ก า ร ส ร ร ห า แ ล ะก า ห น ด
ค่าตอบแทน 

- 15,000 บาท 

 

 

 

มติ จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 656,609,321 99.9993 
ไม่เห็นด้วย 4,200 0.0006 
งดออกเสียง 701,000 ไม่นับเป็นฐานเสียง 
รวมจ านวนเสียง 657,314,521 - 
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เงินโบนัสคณะกรรมการประจ าปี 2559 

ก าหนดการพิจารณาเงินโบนัสที่สะท้อนและเชื่อมโยงกับผลประกอบการ หรือก าไรสุทธิของ           
บริษัทฯ แต่ไม่เกินร้อยละ 2 ของก าไรสุทธิประจ าปี โดยมีวงเงินดังนี้ 

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

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

 
ทั้งนี้  ให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ก าหนดหลักเกณฑ์และด าเนินการ

จัดสรรเงินโบนัสดังกล่าว และให้น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น                  
เพ่ือพิจารณาก่อนการจัดสรรจริงต่อไป 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด
สอบถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2559 และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ    
อีกครั้งว่าหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วย  ตามวาระ 
ที่น าเสนอ หากมีผู ้ถือหุ ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรุณาลงคะแนนเสียงโดยใช้บัตรลงคะแนน         
ที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ให้ 

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพ่ิมเติมว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติ  
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม  

หลังจากคณะกรรมการตรวจนับคะแนนด าเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ 
มอบหมายให้นางสาวธนาพร รัตนมณีรุ่งแสง ผู้อ านวยการส านักงานกรรมการผู้จัดการใหญ่ แจ้งที่ประชุมทราบ
ผลการนับคะแนนดังนี้ 

ผลการนับคะแนนเสียงส าหรับวาระที่ 5 

 

 

 

 

มติ จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 656,356,921 99.8483 
ไม่เห็นด้วย 990,700 0.1507 
งดออกเสียง 6,000 0.0009 
รวมจ านวนเสียง 657,353,621 100.0000 



 
 

18 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2559 ด้วยคะแนนเสียง           
ไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม  

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ (โบนัส) ประจ าปี 2558 

ประธานฯ มอบหมายให้นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน แจ้งที่ประชุมทราบว่าสืบเนื่องจากบริษัทฯ ได้พัฒนาโครงการโซลาร์ฟาร์มเรียบร้อยแล้ว               
ทั้ง 36 โครงการ กอรปกับการปรับองค์กรของบริษัทและบริษัทในเครือเพ่ือรองรับการเติบโตในอนาคตและ  
สร้างผลประกอบการที่ดี ท าให้คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องร่วมกันปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ด้วยความเสียสละ                    
จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ (โบนัส) ประจ าปี 2558 
รวมเป็นจ านวนเงิน 7,750,137 บาท (เจ็ดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดบาทถ้วน) ซึ่งเป็นไปตาม
เกณฑ์การพิจารณาเงินโบนัสคณะกรรมการประจ าปี 2558 ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2558  

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด
สอบถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ
บริษัทฯ (โบนัส) ประจ าปี 2558 และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งว่าหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ         
งดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วย ตามวาระที่น าเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ
งดออกเสียง กรุณาลงคะแนนเสียงโดยใช้บัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ให้ 

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพ่ิมเติมว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติ 
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม  

หลังจากคณะกรรมการตรวจนับคะแนนด าเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ 
มอบหมายให้นางสาวธนาพร รัตนมณีรุ่งแสง ผู้อ านวยการส านักงานกรรมการผู้จัดการใหญ่ แจ้งที่ประชุมทราบ
ผลการนับคะแนนดังนี้ 

ผลการนับคะแนนเสียงส าหรับวาระที่ 6 

 

 

 

 

มติ จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 656,272,923 99.8355 
ไม่เห็นด้วย 1,031,700 0.1569 
งดออกเสียง 49,000 0.0074 
รวมจ านวนเสียง 657,353,623 100.0000 
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มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ (โบนัส) ประจ าปี 
2558 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั ้งหมดของ          
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการซึ่งต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อ         
ให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 

ประธานฯ มอบหมายให้นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไข
เพ่ิมเติม) และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 ก าหนดให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวน 1 ใน 3 ของ
กรรมการทั้ งหมดในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี  โดยการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี  2559                     
มีกรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งตามวาระคือ  

1.  ดร.วันดี   กุญชรยาคง จุลเจริญ  ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
2.  นายจิราคม  ปทุมานนท ์  กรรมการ  
3. พล.ต.ต.วันชัย  วิสุทธินันท์   กรรมการ 

ทั้งนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ         
ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
บริษัทฯ ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 จนถึงวันที่ 31 
ธันวาคม 2558 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบกับคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน โดยพิจารณา
แล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์                    
ต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการซึ่งต้อง              
ออกจากต าแหน่งตามวาระกลับเข้าด ารงต าแหน่งทั้ง 3 ท่าน ทั้งนี้ รายละเอียดประวัติกรรมการปรากฏตาม           
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด
สอบถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการซึ่งต้องออกจาก
ต าแหน่งตามวาระกลับเข้าด ารงต าแหน่ง โดยบัตรลงคะแนนจะแยกเป็นรายบุคคลดังนี้ 

1.  ดร.วันดี   กุญชรยาคง จุลเจริญ  ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
2. นายจิราคม  ปทุมานนท ์  กรรมการ  
3.  พล.ต.ต.วันชัย  วิสุทธินันท์   กรรมการ 

และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งว่าหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่า   
ผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วย ตามวาระที่น าเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรุณา
ลงคะแนนเสียงโดยใช้บัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ให้ 
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ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพ่ิมเติมว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติ
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

หลังจากคณะกรรมการตรวจนับคะแนนด าเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ 
มอบหมายให้นางสาวธนาพร รัตนมณีรุ่งแสง ผู้อ านวยการส านักงานกรรมการผู้จัดการใหญ่ แจ้งที่ประชุมทราบ
ผลการนับคะแนนดังนี้ 

ผลการนับคะแนนเสียงส าหรับวาระที่ 7.1 (ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ) 

 

 

 

 

ผลการนับคะแนนเสียงส าหรับวาระที่ 7.2 (นายจิราคม ปทุมานนท์)  

 

 

 

 

ผลการนับคะแนนเสียงส าหรับวาระที่ 7.3 (พล.ต.ต.วันชัย วิสุทธินันท์)   

 

 

 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการซึ่งต้องออกจากต าแหน่งตามวาระกลับ         
เข้าด ารงต าแหน่งทั้ง 3 ท่าน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

 

มติ จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 639,622,159 97.4052 
ไม่เห็นด้วย 17,038,464 2.5947 
งดออกเสียง 701,000 ไม่นับเป็นฐานเสียง 
รวมจ านวนเสียง 657,361,623 - 

มติ จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 650,622,223 99.0804 
ไม่เห็นด้วย 6,038,400 0.9195 
งดออกเสียง 701,000 ไม่นับเป็นฐานเสียง 
รวมจ านวนเสียง 657,361,623 - 

มติ จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 656,513,623 99.9785 
ไม่เห็นด้วย 140,800 0.0214 
งดออกเสียง 707,200 ไม่นับเป็นฐานเสียง 
รวมจ านวนเสียง 657,361,623 - 
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วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2559 

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 
และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 ก าหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนด
จ านวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี 
ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2559 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังนี้ 

1. นายไวโรจน์  จินดามณีพิทักษ์   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3565 
2. นายศักดา  เกาทัณฑ์ทอง   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4628  
3. นายณัฐพงศ์  ตันติจัตตานนท์   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8829 

ทั้งนี้ ก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2559 เป็นจ านวนเงิน 760,000 บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นบาท
ถ้วน) ซึ่งผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่                 
และผู้ที่เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด  

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด
สอบถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและ               
ก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2559 และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งว่าหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย           
หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วย ตามวาระที่น าเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย 
หรืองดออกเสียง กรุณาลงคะแนนเสียงโดยใช้บัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ให้ 

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพ่ิมเติมว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติ
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

หลังจากคณะกรรมการตรวจนับคะแนนด าเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ 
มอบหมายให้นางสาวธนาพร รัตนมณีรุ่งแสง ผู้อ านวยการส านักงานกรรมการผู้จัดการใหญ่ แจ้งที่ประชุมทราบ
ผลการนับคะแนนดังนี้ 

ผลการนับคะแนนเสียงส าหรับวาระที่ 8   

 

 

 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2559 
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

มติ จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 656,216,623 99.8299 
ไม่เห็นด้วย 1,118,000 0.1700 
งดออกเสียง 27,000 ไม่นับเป็นฐานเสียง 
รวมจ านวนเสียง 657,361,623 - 
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วาระท่ี 9 พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ  

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น 

นายสุพจน์ พงศ์กิดาการ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามรายละเอียดดังต่อไปนี้  

1. สาเหตุของราคาหุ้นที่ลดลงอย่างต่อเนื่องในรอบปีที่ผ่านมา 

2. แนวโน้มการเพิ่มก าลังการผลิตในอนาคต 

3. ความคืบหน้าเรื่องโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพ้ืนดินส าหรับ
หน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร 

ประธานฯ ตอบข้อซักถาม ดังต่อไปนี้ 

1.  ราคาหุ้นเป็นไปตามกลไกของตลาด เมื่อพิจารณาจากโครงสร้างราคาหุ้น PE Raito อยู่ที่ร้อยละ 
8.73 หรือพิจารณาจากอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (Dividend Yield) ของบริษัทฯ อยู่ที่
ร้อยละ 6.04 ถือเป็นหุ้นขนาดเล็กที่มีความมั่นคงสูงซึ่งเห็นได้จากค่า PE Ratio ที่ต่ ากว่า          
เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มธุรกิจเดียวกัน 

2.  สืบเนื่องจากบริษัทฯ มีหนี้สินกับสถาบันการเงินที่ เกิดจากการลงทุนพัฒนาโซลาร์ฟาร์ม               
ท าให้ปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ติดเงื่อนไขทางการเงินบางประการกับสถาบันการเงิน  จึงส่งผลให้ไม่
สามารถขยายการลงทุนได้เท่าท่ีควร แต่ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ท าให้บริษัทฯ 
สามารถปลดล็อคเงื่อนไขทางการเงินต่างๆ ที่มีกับสถาบันการเงิน และส่งผลให้เกิดสภาพคล่อง
ทางการเงินมากขึ้น จึงสามารถน าเงินมาลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ในปี 2559 บริษัทฯ 
มีการลงทุนในประเทศญี่ปุ่น จ านวน 30 เมกะวัตต์ ซึ่งขณะนี้โครงการโซลาร์ฟาร์มในประเทศ
ญี่ปุ่นอยู่ในระหว่างการด าเนินการก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จและสามารถรับรู้รายได้ประมาณ
ปี 2560 นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีแผนลงทุนอย่างต่อเนื่องอีกไม่น้อยกว่า 100 เมกะวัตต์               
ในกลุ่มประเทศอาเซียน เช่น ประเทศพม่า ซึ่งมีความน่าสนใจในการลงทุนอย่างมาก เนื่องจาก                  
มีพรมแดนติดกับประเทศไทย ประชากรประมาณ 60 ล้านคน ความสามารถในการผลิตไฟฟ้า
ทั้งประเทศประมาณ 2,500 เมกะวัตต์ จึงเป็นโอกาสที่ดีของประเทศไทยในการน าระบบผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เข้าไปขยายโอกาสในการลงทุน  

3.  บริษัทฯ ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติในการเข้าร่วมโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
แบบติดตั้งบนพ้ืนดินส าหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร แต่ไม่ผ่านการ
คัดเลือกโดยวิธีการจับสลาก 
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นายธนกฤติ ถิระวงศ์ไพศาล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเกี่ยวกับแผนในการบริหารจัดการ
หนี้สินของบริษัทฯ ปี 2559  

ประธานฯ ตอบข้อซักถามว่าสืบเนื่องจากการพัฒนาโครงการโซลาร์ฟาร์มที่ผ่านมา ส่งผลให้เกิด
หนี้สินเงินกูจ้ านวนมากกว่า 10,800 ล้านบาท ซ่ึงบริษัทฯ ไดม้ีการช าระหนี้ให้กับสถาบันการเงินมาอย่างต่อเนื่อง 
จนกระทั่งเมื่อปี 2558 ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ซึ่งมีต้นทุนทางการเงินที่ต่ ากว่า      
เงินกู้เดิม แต่มกี าหนดระยะเวลาในการช าระหนี้คงเดิม เพ่ือปลดล็อคเงื่อนไขที่มีกับสถาบันการเงิน ท าให้บริษัทฯ 
มีสภาพคล่องทางการเงินมากขึ้น และสามารถน าเงินดังกล่าวมาบริหารจัดการการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ 
มากยิ่งขึ้น  

นายวิริยะ สุรพัฒวิชัย ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่าบริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยงหรือ
พิจารณาผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือไม่ กรณีมีการลงทุนจัดตั้งโรงงานผลิตแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ของประเทศจีนที่อมตะนคร 

ประธานฯ ตอบข้อซักถามว่าสืบเนื่องจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ถือเป็นอุปกรณ์หลักที่ส าคัญ                
ในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งบริษัทฯ เลือกใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์จาก Kyocera Corporation 
(Kyocera) ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งประกอบธุรกิจมายาวนานกว่า 55 ปี ถือเป็นผู้น าด้านนวัตกรรมการผลิตแผง            
เซลล์แสงอาทิตย์ด้วยก าลังการผลิตกว่า 5,000 เมกะวัตต์ต่อปี โดยมีก าไรจากผลประกอบการอย่างต่อเนื่อง              
และเป็นบริษัทที่มีความเข้มแข็งทางการเงินมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น อีกทั้งยังมีการรับประกัน              
การเสื่อมสภาพจาก Kyocera เป็นระยะเวลา 25 ปี ซึ่งรับประกันว่าภายใน 12 ปีสามารถผลิตไฟฟ้าได้                  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของประสิทธิภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ และภายใน 25 ปีสามารถผลิตไฟฟ้าได้             
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ท าให้บริษัทฯ สามารถสร้างความมั่นใจให้กับผู้ลงทุนในการเลือกใช้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็น
ระดับ World Class เท่านั้น เพราะฉะนั้นกรณีมีการลงทุนจัดตั้งโรงงานผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ของประเทศจีน 
ที่อมตะนคร จึงไม่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

นายอนุวัต ชินพิริยะ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามรายละเอียดสัดส่วนการลงทุนในประเทศ
ญี่ปุ่น จ านวน 30 เมกกะวัตต์ 

ประธานฯ ตอบข้อซักถามว่าสัดส่วนการลงทุนในประเทศญี่ปุ่นเป็นการลงทุนในอัตราส่วนหนี้ต่อ
ส่วนทุน 80 : 20 โดยการลงทุนในส่วนทุนร้อยละ 20 และเป็นส่วนของเงินกู้จากสถาบันการเงินอีกร้อยละ 80  

นายธนาวี เลขากุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ความคืบหน้าในการด าเนินงานของบริษัทในเครือ ได้แก่ บริษัท สตีล แอนด์ โซลาร์ รูฟ จ ากัด 
(“SSR”) บริษัท โซลาร์ เพาเวอร์ เ อ็นจิ เนียริ่ ง จ ากัด (“SPE”) และบริษัท เอ็นเนเกท             
(ประเทศไทย) จ ากัด (“EGT”) 

2. แนวโน้มการน าบริษัทในเครือเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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ประธานฯ ตอบข้อซักถาม ดังต่อไปนี้ 

1. ความคืบหน้าในการด าเนินงานของบริษัทในเครือดังนี้ 

 บริษัท สตีล แอนด์  โซลาร์ รูฟ จ ากัด (“SSR”) ด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับผลิต จ าหน่าย และ
ให้บริการติดตั้งหลังคาเหล็กรีดลอน หรือที่เรียกกันทั่วไปว่าหลังคาเมทัลชีท (Metal Sheet 
Roofing) ภายใต้เครื่องหมายการค้า “ROLLFORM” และได้รับการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม “มอก.1128-2535” มีรายได้ประมาณ 300-400 ล้านต่อปี ซึ่งไม่ได้          
มีก าไรมากนักแต่ก็ไม่ได้มีผลประกอบการที่ขาดทุน เนื่องจากกลุ่มธุรกิจประเภทนี้มีการ
แข่งขันในตลาดค่อนข้างสูง 

 บริษัท โซลาร์ เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด (“SPE”) ด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการ
ออกแบบทางวิศวกรรม ก่อสร้างโซลาร์ฟาร์มแบบครบวงจร (Engineering Procurement 
Construction หรือ “EPC”) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนธุรกิจบริหารด้าน    
การปฏิบัติการและการบ ารุ งรักษาโซลาร์ฟาร์ม ( Operation Maintenance and 
Monitoring หรือ OM&M) ซึ่งปัจจุบันนี้มีรายได้จากการรับออกแบบโซลาร์ฟาร์ม 

 บริษัท เอ็นเนเกท (ประเทศไทย) จ ากัด (“EGT”) เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท             
เอ็นเนเกท (ประเทศญี่ปุ่น) ซึ่งบริษัท เอสพีซีจี จ ากัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 30 ประกอบ
ธุรกิจหลักคือตู้สวิตซ์ตัดตอนระบบไฟฟ้าแรงดันสูงขนาด 22 กิโลโวลต์ – 33 กิโลโวลต์ และ
ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าส าหรับผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก บริษัทฯ สามารถจัดจ าหน่ายตู้สวิตซ์             
ตัดตอนระบบไฟฟ้าแรงดันสูงและตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า ส าหรับการประยุกต์ใช้งานใน
รูปแบบต่างๆ รวมทั้งการติดตั้งและการบ ารุงรักษา ทั้งโซลาร์ฟาร์มและผู้สนใจรายอ่ืนๆ 
นอกจากนี้ EGT ยังเป็นผู้พัฒนาระบบจัดการพลังงาน (Energy Management System) 
ระบบการจัดการพลังงานภายในบ้านและอาคารในประเทศไทย ทั้งนี้  ระบบการ                  
จัดการพลังงานเป็นเครื่องมือในการประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน ส านักงาน
และโรงงาน และประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้พลังงาน นอกเหนือจากการตรวจสอบไฟฟ้า            
จากพลังงานเซลล์แสงอาทิตย์ เพ่ือน าไปสู่ประสิทธิภาพของการใช้พลังงาน การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมในประเทศไทยและประเทศอ่ืนๆ ทั้งในทางตรงและทางอ้อมผ่านทางธุรกิจ         
และผลิตภัณฑ์ 

2. แนวโน้มการน าบริษัทในเครือเข้าสู่เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขณะนี้ยังไม่มี            
แผนในการด าเนินการดังกล่าว เนื่องจากบริษัทในเครือยังเป็นธุรกิจที่มีขนาดเล็ก และไม่ได้            
มีผลประกอบการมากเท่าท่ีควร 

นายเกรียงไกร ชัยประดิษกุล ตัวแทนจากอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
สอบถามความคืบหน้าเกี่ยวกับการประกาศเจตนารมย์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันกับโครงการแนวร่วมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) 
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ประธานฯ ตอบข้อซักถามว่าบริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันกับ
โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) และตระหนักถึงความส าคัญในการ
ต่อต้านการทุจริตเป็นอย่างมาก นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีนโยบายในการต่อต้านการทุจริตที่ชัดเจน โดยมีการ
ควบคุมการท างานทั้งการติดต่อภายในและภายนอกบริษัทฯ ให้ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งนี้ บริษัทฯ           
อยู่ในระหว่างการด าเนินการเพื่อให้ได้ใบรับรองต่อไป 

นายวัฒนา ชวชาติ ผู้ถือหุ้นโดยรับมอบฉันทะ สอบถามเกี่ยวกับวิสัยทัศน์และแนวทางในการ
ด าเนินงานด้านความรบัผิดชอบต่อสังคม (CSR)  

ประธานฯ ตอบข้อซักถามว่าบริษัทฯ ตระหนักถึงความส าคัญในการด าเนินงานด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคม (CSR) โดยมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็น
พลังงานสะอาด ไม่มีมลภาวะกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์มากกว่า 
200,000 ตันต่อปี อีกทั้งยังถือเป็นการกระตุ้นการลงทุนขนาดใหญ่ในภูมิภาค ส่งเสริมการสร้างงานกว่า 20,000 
แรงงานในช่วงระหว่างก่อสร้าง และกว่า 1,000 แรงงานในอีก 30 ปีข้างหน้า ตลอดจนเล็งเห็นความส าคัญในการ
สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ จึงได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้โซลาร์ฟาร์ม 
(Solar Farm Education Center) บนพ้ืนที่กว่า 1,000 ตารางเมตร ในบริเวณของโครงการโซลาร์ฟาร์ม      
(โคราช1) ณ เลขที่ 60 หมู่ที่ 11 ต าบลดอนชมพู อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งประกอบด้วยการแสดง
นิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์ ตลอดจนพ้ืนที่ส าหรับชมโครงการโซลาร์ฟาร์ม ซึ่งในปี 2558 
ที่ผ่านมา มีหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา และองค์กรเอกชน เข้าเยี่ยมชมจ านวน 22 หน่วยงาน                 
รวมจ านวนทั้งสิ้น 933 คน 

ทั้งนี้ จากความส าเร็จในการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Farm) 
ส่งผลให้ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสพีซีจี จ ากัด 
(มหาชน) ได้รับเกียรติจากองค์กรสหประชาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) เป็นตัวแทน
ภาคธุรกิจ จากประเทศไทย ร่วมประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
สมัยที่ 21 (Conference of Parties: COP 21) ซึ่งก าหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน-11 ธันวาคม 
2558 ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส  

นอกจากนี้ SPCG ยึดมั่นในการด าเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ตามแนวทาง              
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ได้รับรางวัลแห่งความส าเร็จจากองค์กรต่างๆ 
ดังนี้ 

- รางวัล CSR-DIW Awards จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรม          
ให้มีการพัฒนาด้านความรับผิดชอบต่อสังคมแก่โครงการโซลาร์ฟาร์ม ซึ่งโครงการโซลาร์ฟาร์ม
ของบริษัทในเครือผ่านเกณฑ์การประเมิน จ านวน 29 โครงการ 

- รางวัลโล่ “คนดีของสังคม” ด้านการส่งเสริมการเรียนรู้และเทคโนโลยี จากนายอ าพล                
เสนาณรงค์ องคมนตรี ในโอกาสครบรอบ 15 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
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- รางวัลประกาศเกียรติคุณธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรมสีเขียวประจ าปี 2558              
โดยกระทรวงอุตสาหกรรม เพ่ือแสดงถึงความส าเร็จขององค์กรในการพัฒนาสู่ความยั่งยื น            
มีธรรมาภิบาล เป็นมิตรกับสังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งโครงการโซลาร์ฟาร์มของบริษัทในเครือ           
ผ่านเกณฑ์การประเมิน จ านวน 7 โครงการ 

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือเสนอแนะเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามา               
เข้าร่วมประชุมในวันนี้ และกล่าวปิดการประชุม 

ปิดประชุมเวลา 16.30 น. 

 

 

(ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ) 
ประธานที่ประชุม 

 
 

(นางสาวปาริฉัตร ไส้เพ้ีย)  
   เลขานุการที่ประชุม 
 
 
 

(นางสาวธนาพร รัตนมณีรุ่งแสง) 
   ผู้อ านวยการส านักงานกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
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(รายงานประจ าปี 2559 และงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ 
ประจ าปี สิ้นสดุวันที่ 31 ธันวาคม 2559) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 2 (ส าหรับวาระที่ 2 และ 3) 
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่ต่ ากว่ าร้อยละ 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. นายสมศักดิ์ กุญชรยาคง 
ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตัง้  กรรมการ 
อายุ  57 ปี 
วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 คุรุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ  หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 55 ปี 2547  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 66 ปี 2548  

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

 กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน บริษทั เอสพีซีจี จ ากดั (มหาชน) 
ต าแหน่งงานอื่นในปัจจบุัน  กรรมการ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จ ากัด 

 กรรมการ บริษัทย่อยทั้ง 34 โครงการของบริษัท โซลา่ เพาเวอร์ จ ากัด 
 กรรมการ บริษัท โซลาร์ เพาเวอร์ แอสเซ็ท จ ากัด 
 กรรมการ บริษัทย่อยทั้ง 2 โครงการของบริษัท โซลาร์ เพาเวอร์ แอสเซ็ท จ ากัด 
 กรรมการ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
 กรรมการ บริษัท สตีล แอนด์ โซล่า รูฟ จ ากัด 
 กรรมการ บริษัท โซลาร์ เพาเวอร์ รูฟ จ ากัด 
 กรรมการ บริษัท เอสพีซีจี ลีสซิง่ จ ากัด 

ประสบการณ์การท างาน  พ.ศ. 2533 - 2550 ประธานเจา้หน้าทีบ่ริหารด้านปฏิบตัิการ บริษัท โซลาร์ตรอน จ ากัด (มหาชน) 
ข้อพิพาททางกฎหมาย  ไม่มี 
ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งกรรมการ  3 ปี  
การด ารงต าแหน่งคณะกรรมการ
บริษัทฯ 

 ด ารงต าแหน่งกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2554 
 ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งจะเป็นการด า รงต าแหน่ง           

เป็นวาระที่ 3 
การถือหุ้น/สัดส่วนจ านวนหุ้นที่มีสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมด 

 
 1.46% 

การเข้าประชุมในปี 2559  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จ านวน 3 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง 
 
 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 4 (ส าหรับวาระที่ 7) 
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ประวัติย่อและข้อมลูที่เกี่ยวข้องของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ 

 
2. ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา 
ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตัง้  กรรมการอิสระ 
อายุ  77 ปี 
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  
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ต าแหน่งปัจจบุันในบริษทัจดทะเบียน  ประธานกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท ล่ าสูง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  

ต าแหน่งงานอื่นในปัจจบุัน  กรรมการ บริษัท ทิพยนารายณ์ จ ากัด  
(บริษัทในเครือของ บริษัท เอสพีซีจี 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 

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

 
 ไม่มี 

การเข้าประชุมในปี 2559  ไม่มี เนื่องจากได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการใหม่ 
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ประวัติย่อและข้อมลูที่เกี่ยวข้องของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ 
 

3. นายอภิชาติ ลิ้มเศรษฐานุวัต 
ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตัง้  กรรมการอิสระ 
อายุ  53 ปี 
วุฒิการศึกษา  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
การอบรมหลักสูตรกรรมการ  ไม่มี  
ต าแหน่งปัจจบุันในบริษทัจดทะเบียน  ไม่มี  
ต าแหน่งงานอื่นในปัจจบุัน  ข้าราชการบ านาญ  
ประสบการณ์การท างาน  ปี 2531  วิศวกรโยธา เทศบาลเมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 

 ปี 2543  หัวหน้ากองช่าง เทศบาลเมืองเสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 
 ปี 2548  ผู้อ านวยการกองช่าง เทศบาลต าบลไพศาลี จ.นครสวรรค์ 
 ปี 2549  ผู้อ านวยการกองช่าง เทศบาลเมืองสิงห์บุรี จ.สงิห์บุรี 
 ปี 2551  ผู้อ านวยการกองช่าง เทศบาลต าบลเจ้าพระยาสุรศักดิ์  จ.ชลบุรี 
 ปี 2554  ผู้อ านวยการส่วนการโยธา เทศบาลนครแหลมฉบัง จ.ชลบุรี 

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

 
 ไม่มี 

การเข้าประชุมในปี 2559  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 
 

 
(ปิดอากรแสตมป์) 

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                                                            

 นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล ต าแหน่งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ อายุ 61 ปี                    
อยู่บ้านเลขที่ 99/80 หมู่ที่ 8 ต าบลบางคูวัด อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่
เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 

Mr.Wanchai Lawattanatrakul Position Independent Director and Member of the 
Audit Committee, age 61 years, resides at 99/80 Moo 8, Bang Khu Wat, Amphoe Mueang 
Pathum Thani, Pathum Thani Province. The Director has no interest in the proposed Agendas 
in this Annual General Meeting of Shareholders for the year 2017. 

เพ่ือเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ           
ผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องคอนเวนชั่น เอบี ชั้น 1 โรงแรม 
แอมบาสซาเดอร์ 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 2017 on Friday 21 April 2017 at 14.00 pm. At The 
Convention A-B, First Floor, The Ambassador Bangkok Hotel, 171 Sukhumvit Soi 11, Wattana, 
Bangkok 10110 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้ 
I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows: 
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 วาระท่ี 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 
Agenda 1: To consider and approve the minutes of the 2016 Annual 

General Meeting of the Shareholders. 

  (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  พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2559 
Agenda 2:  To consider and acknowledge the Performance of the Company 

in the Year 2016 

  (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  พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทประจ าปี  
 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 

Agenda 3:  To consider and approve the Consolidated financial statements 
and the  Company’s  financial  statements  for the fiscal period 
ended on December 31, 2016 

  (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 
 
 



 
 

35 
 

 วาระท่ี 4  พิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไรและจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 
2559 

Agenda 4:  To  consider and approve the appropriation and dividend 
payment from the Company’s operating results for the year 
2016 

  (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 2560 

Agenda 5:  To  consider and approve the  remuneration  of Directors, the 
Audit Committee, and the Nomination and Remuneration 
Committee 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 6 พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ (โบนัส) ประจ าปี 2559 
Agenda 6:  To  consider and approve the Directors’ Remuneration (Bonus) 

for the year 2016 

  (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 าแหน่งตามวาระในการ    
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 

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 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 
 การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 
Vote for all nominees as a whole 

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

นายสมศักดิ์ กุญชรยาคง 
Mr. Somsak Khunchornyakong  

    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
 Approve Disapprove    Abstain 

ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา 
Dr. Art-ong Jumsai Na Ayudhya  

    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
 Approve Disapprove    Abstain 

นายอภิชาติ ลิ้มเศรษฐานุวัต 
Mr. Apichat Limsethanuwat 

    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
 Approve Disapprove    Abstain 
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 วาระท่ี 8  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2560 
Agenda 8:  To  consider and approve the appointment of auditors and the 

auditors’ remuneration 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 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 2560 ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องคอนเวนชั่น เอบี ชั้น 1 โรงแรม          
แอมบาสซาเดอร ์เลขที่ 171 ถนนสุขุมวิท ซอย 11 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 

The appointment of proxy by the shareholder of SPCG Public Company Limited.               
In the meeting of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2017 on Friday          
21 April 2017 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  
 
 
 
 

นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล  

อายุ  61 ป ี
ที่อยู ่  99/80 หมู่ที่ 8 ต าบลบางคูวัด อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 
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  กรรมการ บริษัท เอสพีซีจี จ ากัด (มหาชน) 
 กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท เอสพีซีจี จ ากัด (มหาชน) 

ต าแหน่งงานอื่นในปัจจบุัน  กรรมการการ การประปานครหลวง 
 กรรมการ สมาคมการประปาแห่งประเทศไทย 

ประสบการณ์การท างาน  พ.ศ. 2556 - 2558  กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ าภาค
ตะวันออก จ ากัด (มหาชน) 

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

ข้อพิพาททางกฎหมาย  ไม่มี 
ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งกรรมการ  3 ปี (พ.ศ. 2558-2561) 
การถือหุ้น/สัดส่วนจ านวนหุ้นที่มีสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมด 

 
 ไม่มี 

การเข้าประชุมในปี 2559  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จ านวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง  
  

 
 

 
 
 

 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 6 
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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 าปีของบริษัทฯ                    
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 หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ว่างลง 

3. ขอรับข้อคิดเห็นต่างๆ จากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการอ่ืนๆ เพ่ือประกอบการ
พิจารณาคัดเลือกสรรหาด้วย ก่อนน าเสนอให้คณะกรรมการ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณีเพ่ือ
พิจารณาเลือกตั้งต่อไป 

4. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการมอบหมายอันเกี่ยวเนื่องกับการสรรหากรรมการ 
5. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตามผล

ประกอบการของแต่ละปี 
6. พิจารณาค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ซึ่งรวมถึงค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ย

ประชุม โบนัสประจ าปี และผลประโยชน์อ่ืนๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน  โดยมีหลักเกณฑ์หรือ
วิธีการ และโครงสร้างที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล และเสนอท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

7. พิจารณาค่าตอบแทนให้แก่กรรมการผู้จัดการใหญ่ซึ่งรวมถึง ค่าจ้าง เงินรางวัลประจ 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 านาจที่กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้รับตาม
ข้อก าหนดนี้ หรือตามกฎหมาย โดยการมอบอ านาจช่วง  ทั้งนี้การมอบหมายดังกล่าวจะต้องปฏิบัติให้
เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัทฯ ค าสั่ง หรือมติท่ีคณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทฯได้
ก 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 างานภายในองคก์ร 

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 านักงานสาขาของบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่า 
14 วันก่อนวันปิดงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น 

ข้อ 26. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปีภายใน 4 เดือนนับ
แต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท 

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

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

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งส านักงานใหญ่ของบริษัทหรือ
จังหวัดอ่ืนทั่วราชอาณาจักร 

ข้อ 28. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนใน
การประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตาม
แบบที่นายทะบียนก าหนด 

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานก าหนด ณ ที่ประชุม
ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม 

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ว 1 ชั่วโมง จ านวนผู้ถือหุ้น  
ซึ่งเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ 
ประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุม
ใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับ
ว่าจะต้องครบองค์ประชุม 
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ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีประธานกรรมการ
หรือประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน             
ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วม
ประชุมเป็นประธาน 

ข้อ 30. ในการออกเสียงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้
ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน         
ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

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

ที่ส าคัญ การมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับ
บุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งก าไรขาดทุนกัน 

(ง)  การแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ 
(จ)  การเพ่ิมหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้ 
(ฉ)  การควบหรือเลิกบริษัท 
(ช)  การออกหุ้ น 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 คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อน
น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
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 ข้อ 37. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินก าไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาย
ขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล 

เว้นแต่ในกรณีของหุ้นบุริมสิทธิที่ข้อบังคับระบุไว้เป็นประการอ่ืน เงินปันผลให้แบ่งตามจ านวนหุ้น 
หุ้นละเท่าๆ กัน 

การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น  

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัท 
มีผลก าไรสมควรพอที่จะท าเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป 

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

ในกรณีที่บริษัทยังจ าหน่ายหุ้นไม่ครบตามจ านวนที่จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพ่ิม
ทุนแล้ว บริษัทจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วน โดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ถือหุ้นก็ได้ 

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

เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนส ารองอ่ืน ทุนส ารองตามกฎหมาย               
และทุนส ารอง ส่วนล้ ามูลค่าตามล าดับไปชดเชยผลขาดทุนและสะสมของบริษัทได ้
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แผนที่สถานที่การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 
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 ไส้เพ้ีย  
  โทรศัพท์: 02-011-8111 ต่อ 1031 
  มือถือ: 080-801-2210 
 

 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 8 


