
 

 

 

 

 

 
 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 
บริษัท เอสพีซีจี จ ากัด (มหาชน) 

วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น.  
ณ ห้องคอนเวนช่ัน เอบี ช้ัน 1 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์  

เลขที่ 171 ถนนสุขุมวิท ซอย 11 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัทฯ ได้จดัเตรียมเครื่องดืม่และอาหารว่างไวร้ับรองผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทีม่าร่วมประชุม  
และงดแจกของที่ระลึก เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางที่หน่วยงานก ากับดูแลบริษัทจดทะเบยีนไดร้ณรงค์ 

ให้ลด/เลิกการแจกของที่ระลึกในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น  

เปิดให้ลงทะเบียนเข้ารว่มประชุมตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป  
เพ่ือความสะดวกในการลงทะเบียน โปรดน าแบบแจ้งการประชุม (Notiftcation of Meeting)   

ซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดมาแสดงตอ่เจ้าหน้าท่ีในวันประชุมด้วย 
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ที่ CEO-080/2563 

18 มีนาคม 2563  

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.  ส าหรับวาระท่ี 1    ส าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 
2. ส าหรับวาระท่ี 2 และ 3  รายงานประจ าปี 2562 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) 

 (ดาวน์โหลดจากแบบแจ้งการประชุม) 
3. ส าหรับวาระท่ี 4    นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
4. ส าหรับวาระท่ี 7    ประวัติโดยย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็น

   กรรมการ และนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ 
5. ส าหรับวาระท่ี 8  ประวัติผู้สอบบัญชีที่ ได้รับการเสนอชื่อ เพ่ือคัดเลือกเป็น   

  ผู้สอบบัญชีประจ าปี 2563 
6. แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (ขอแนะน าให้ใช้แบบ ข.) 
7.  ข้อมูลของกรรมการอิสระของบริษัทฯ ประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 
8.  ข้อบังคับบริษัทฯ ทีเ่กี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
9.  การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) ส าหรับดาวน์โหลดรายงานประจ าปี 2562 
10.  แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 
11. หลักเกณฑ์การส่งค าถามล่วงหน้าส าหรับการประชุมสามัญถือหุ้นประจ าปี 2563 
12. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจ าปี 2562 ในรูปแบบหนังสือ 
13. แนวทางปฏิบัติตนส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 กรณีการแพร่

ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) 

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอสพีซีจี จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 2/2563              
ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 และครั้งที่ 3/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563              
ได้มีมติให้ เชิญประชุมสามัญผู ้ถ ือหุ ้นประจ าปี  2563 ในวันศุกร์ที ่ 17 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น.                             
ณ ห้องคอนเวนชั่น เอบี  ชั้น 1 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ เลขที่  171 ถนนสุขุมวิท ซอย 11 เขตวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร 10110 เพ่ือทราบและพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ซึ่งประชุมเม่ือวันศุกร์ที่             
12 เมษายน 2562 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: การประชุมสามัญผู้ถือหุ้ น  ประจ าปี  2562 ได้จัดขึ้น เมื่อวันศุกร์ที่             
12 เมษายน 2562 โดยบริษัทฯ ได้จัดท าและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในเวลาที่กฎหมาย
ก าหนด พร้อมทั้งเผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.spcg.co.th) 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี ้
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ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ซึ่งประชุมเม่ือวันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2562 

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั ้งหมดของ          
ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 2 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล:  ปี 2562 บริษัทฯ ได้มีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ส าคัญซึ่งส่งผลต่อการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ สรุปได้ดังนี้ 

 การประกอบธุรกิจ 

1. ธุรกิจโซลาร์ฟาร์ม   

ปัจจุบันบริษัทฯ มีโครงการโซลาร์ฟาร์มทั้งหมด 36 โครงการ กระจายอยู่ในพ้ืนที่ 10 จังหวัด 
ได้แก่ นครราชสีมา ขอนแก่น สกลนคร หนองคาย อุดรธานี นครพนม เลย สุรินทร์ บุรีรัมย์               
และลพบุรี รวมก าลังการผลิตกว่า 260 เมกะวัตต์ เริ่มด าเนินการจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ครั้งแรก                   
ในปี 2553 ที่โครงการโซลาร์ฟาร์ม (โคราช 1) และด าเนินการจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ครบทั้ง              
36 โครงการ เมื่อปี 2557 ซึ่งสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ 384.9 ล้านหน่วย ด้วยการบริหารจัดการ
อย่างมีประสิทธิภาพ ในปี 2562 โครงการโซลาร์ฟาร์มทั้ง 36 แห่ง สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ถึง 
397.4 ล้านหน่วย ซึ่งสูงที่สุดนับตั้งแต่ปี 2557 ที่ผ่านมา 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ขยายโอกาสทางธุรกิจ โดยการลงทุนธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์              
ในต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการเติบโตของบริษัทฯ ดังนี้ 

- โครงการ Tottori Yonago Mega Solar Farm 

บริษัทฯ ลงทุนร่วมกับ Kyocera Corporation (Kyocera), ประเทศญี่ปุ่น และ Tokyo 
Century Leasing Corporation (TCL) ขนาดก าลังการผลิต 30 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ ณ เมืองทอตโตะริ 
ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมี พิธีเปิดโครงการและจ าหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (Commercial 
Operation Date: COD) เรียบร้อยแล้ว โดยมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่ ราคา 36 เยนต่อหน่วย         
เป็นระยะเวลา 20 ปี  

- โครงการ Ukujima Mega Solar Project 

บริษัทฯ ลงทุนร่วมกับ Kyocera Corporation, Kyudenko Corporation และผู้ร่วม
ลงทุนรายย่อยอ่ืน ๆ เพ่ือพัฒนาโครงการโซลาร์ฟาร์มภายใต้ชื่อโครงการ “Ukujima Mega Solar 
Project” ขนาดก าลังการผลิตประมาณ 469 เมกะวัตต์  ณ เกาะ Ukujima เมืองนางาซากิ 
ประเทศญี่ปุ่น โดยมีสัดส่วนการลงทุนประมาณ 2 ,600 ล้านบาท หรือคิดเป็น 17.92% มีก าหนด 
การพัฒนาโครงการแล้วเสร็จในปี 2566 
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2. ธุรกิจโซลาร์รูฟ 

บริษัทฯ ได้ขยายการลงทุนมาสู่ธุรกิจจ าหน่ายและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Roof) โดยได้จัดตั้งบริษัท โซลาร์ เพาเวอร์ รูฟ จ ากัด (“SPR”)             
ในปี 2556 ซึ่งปัจจุบันได้ขยายฐานลูกค้าแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มบ้านที่อยู่อาศัย อาคาร
พาณิชย์ และโรงงานอุตสาหกรรม โดยมียอดขายในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาดังนี้ ปี 2557 จ านวน 222 
ล้านบาท ปี 2558 จ านวน 394 ล้านบาท ปี 2559 จ านวน 938 ล้านบาท ปี 2560 จ านวน 1,519 
ล้านบาท และปี 2561 จ านวน 1,456 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์ในการติดตั้ง Solar Roof                
เพ่ือการประหยัดค่าไฟฟ้าเป็นส าคัญ  

ทั้งนี้ ในปี 2562 ได้ต่อยอดความส าเร็จ โดยพัฒนาการลงทุนSolar Roof ในรูปแบบ 
Leasing กับสถาบันการเงินได้ระยะเวลายาวนานถึง 15 ปี โดยบริษัทฯ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง 
(MOU) ความร่วมมือด้านการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา                    
(Solar Roof) ร่วมกับบริษัท มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ลิส แอนด์ ไฟแนนซ์ จ ากัด (“MUL”) บริษัท พีอีเอ           
เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (“PEA ENCOM”) และบริษัท เคียวเซร่า คอร์ปอเรชั่น 
ประเทศญี่ปุ่น (“Kyocera”) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและโอกาสการลงทุนโซลาร์รูฟส าหรับโรงงาน
อุตสาหกรรมในประเทศไทย 

 การบริหารการเงิน 

บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับการบริหารต้นทุนทางการเงิน และการบริหารสภาพคล่อง                
เพ่ือรองรับการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้รับการจัดล าดับเครดิต                    
ขององค์กรและหุ้นกู้ที่ระดับ A ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิตคงท่ี โดยบริษัท ทริส เรทติ้ง จ ากัด 

 การบริหารองค์กร 

บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความส าคัญเกี่ยวกับการบริหารจัดการพลังงานและการใช้ทรัพยากร
ต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด จึงได้มีการจัดท าระบบวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจ
ขององค์กรโดยรวม (Enterprise Resource Planning: ERP) เพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่าง
สูงสุดของทรัพยากรทางธุรกิจ และเป็นการเชื่อมโยงระบบงานต่างๆ ขององค์กรเข้าด้วยกัน เช่น 
ระบบงานด้านบัญชีและการเงิน งานจัดซื้อ และงานคลังสินค้า เพ่ือช่วยให้การวางแผนและบริหาร
ทรัพยากรด้านต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

 การก ากับดูแลกิจการ 

บริษัทฯ ยึดมั่นในการด าเนินธุรกิจด้วยหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ประกอบธุรกิจอย่าง 
มีความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงการด าเนินธุรกิจด้วยความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ โปร่งใส 
ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังได้ก าหนดนโยบายและมาตรการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไว้อย่างชัดเจน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี  
โดยกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้เกี่ยวข้องของบริษัทฯ จะไม่เรียกร้อง ด าเนินการ หรือ
ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชั่น เพ่ือประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพ่ือน และคนรู้จักในทุกรูปแบบ 
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ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจ และทุกหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน                
ที่ธุรกิจของบริษัทฯ เข้าไปเกี่ยวข้อง โดยให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายอย่างสม่ าเสมอ 
ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และข้อก าหนดในการด าเนินงานให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อก าหนดของกฎหมาย อีกทั้งยังจัดให้มีช่องทาง                   
ในการสื่อสารที่ปลอดภัยให้แก่บุคลากรของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย สามารถแจ้งเบาะแส 
ร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะ กรณีเก่ียวกับการทุจริตคอร์รัปชัน 

จากการด าเนินงานดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้ผลประกอบการตามงบการเงินของบริษัทฯ               
และบริษัทย่อย สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีก าไรสุทธิ จ านวน 3,011.3 ล้านบาท      
คิดเป็นก าไรต่อหุ้น เท่ากับ 2.74 บาท เติบโตขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 ซึ่งมีก าไรสุทธิ จ านวน 
2,923.6  ล้านบาท หรือเพ่ิมข้ึนจ านวน 87.7 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 3   

เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 ซึ่งก าหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปีพิจารณารายงานของคณะกรรมการเพ่ือรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี       
ที่ผ่านมา ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดท าข้อมูลเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 
2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ
รหัสคิวอาร์ (QR-Code) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 

ความเห็นของคณะกรรมการ:   เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการด าเนินงานของ 
บริษัทฯ ประจ าปี 2562 

การลงมติ:  วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพ่ือทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 สิ้นสุด 
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 
(รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) (“พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจ ากัด”) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 
และข้อ 34 ก าหนดให้บริษัทฯ ต้องมีการจัดท างบการเงินซึ่งได้แก่ งบแสดงฐานะทางการเงินและ           
งบก าไรขาดทุน ณ รอบปีบัญชีของบริษัทฯ พร้อมจัดส่งให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบก่อนน าเสนอ               
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริษัทฯ ประจ าปี  2562 สิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ               
ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติเห็นชอบตามความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏในส าเนางบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจ าปี 2562 หัวข้อ “งบการเงิน” ตามแบบ  
แจ้งการประชุมในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR-Code)  
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ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินรวมของบริษัทฯ โดยสรุป ดังนี้  

ผลการด าเนินงานรวม ปี 2562 ปี 2561 
รายได้จากการขายและการให้บริการ (ล้านบาท)  5,246.5   5,928.2  
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิส าหรับปี (ล้านบาท)  3,011.3  2,923.6  
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)  2.74   2.70  

 

ฐานะทางการเงินรวม 
ณ วันที่  

31 ธันวาคม 2562 
ณ วันที่  

31 ธันวาคม 2561 
สินทรัพย์ (ล้านบาท) 21,903.3  22,797.6  
หนี้สิน (ล้านบาท) 6,299.1  8,917.0  
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) 15,604.2  13,880.6  

ความเห็นของคณะกรรมการ:   คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่างบการเงินดังกล่าวได้ผ่าน             
การตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ                  
ว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และผ่านการพิจารณา
ของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวม               
และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 (งบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไร
ขาดทุน) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีดังกล่าว 

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั ้งหมดของ             
ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทีม่าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไรและจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามมาตรา 116 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจ ากัด และข้อบังคับของ 
บริษัทฯ ข้อ 38 ก าหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองตาม
กฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) 
จนกว่าทุนส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ของบริษัท ทั้งนี้       
เนื่องจากบริษัทฯ ได้ท าการจัดสรรเงินก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนดแล้ว                      
จึงไม่จ าเป็นต้องท าการจัดสรรก าไรสุทธิจากผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี  2562                   
เป็นทุนส ารองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก 

บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิของ              
งบการเงินเฉพาะกิจการที่เหลือหลังจากหักเงินส ารองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้ก าหนดไว้ใน
ข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจ าเป็นอ่ืนใด และการจ่ายเงินปันผลนั้น                
ไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยส าคัญ รายละเอียดปรากฏ                     
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ 
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ส าหรับการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 นั้น ตามมาตรา 115 แห่ง พ.ร.บ. บริษัท                
มหาชนจ ากัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37 ก าหนดว่าบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลได้จาก                         
เงินก าไรเท่านั้น ในกรณีที่บริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผล 

ในการนี้ บริษัทฯ มีก าไรเพียงพอส าหรับจัดสรรจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้จากผลการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2562 ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอให้จ่ายเงินปันผลจาก            
ผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 1.22 บาท โดยส าหรับงวดครึ่งปีแรกสิ้นสุด                 
วันที่ 30 มิถุนายน 2562 บริษัทฯ มีก าไรจากการประกอบกิจการตามที่ปรากฏในงบการเงิน  
เฉพาะกิจการของบริษัทฯ ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2562 ซึ่งประชุม          
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 จึงมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการด าเนินงาน              
งวดวันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งได้จ่ายแก่             
ผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562  

ดังนั้น จึงยังคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายในงวดนี้ (ครึ่งปีหลังของปี 2562) ในอัตราหุ้นละ 
0.72 บาท รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 701,272,800 บาท (เจ็ดร้อยหนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื่น            
สองพันแปดร้อยบาทถ้วน)   

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นการจ่ายจากก าไรสุทธิของบริษัทฯ กรณีผู้ได้รับเงินปันผล
ไม่ได้รับเครดิตภาษี เนื่องจากจ่ายจากก าไรสุทธิของกิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีตามประมวล
รัษฎากร ม.65 (ทวิ)(10) 

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีท่ีผ่านมา ดังนี้ 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล 
ปี 2562 

(ปีท่ีเสนอ) 
ปี 2561 

1. ก าไรสุทธิ  
(งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ) (บาท) 

1,248,579,369 1,126,729,971 

2. จ านวนหุ้น (หุ้น) 973,990,000 973,990,000 
3. ก าไรสุทธิต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 1.28 1.16 
4. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 1.22 1.20 

4.1 เงินปันผลระหว่างกาล   0.50 0.55 
 4.2 เงินปันผลที่จะจ่ายในงวดนี้   0.72 0.65 
5. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท) 1,188,267,800 1,168,788,000 
6. อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสุทธิตาม          

งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท (ร้อยละ) 
95.31 103.45 
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ความเห็นของคณะกรรมการ:  คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
รับทราบการจัดสรรก าไร และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการด าเนินงานงวดวันที่              
1 มกราคม 2562 - วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท และพิจารณาอนุมัติ           
การไม่จัดสรรเงินส ารองตามกฎหมายเพ่ิมเติมอีก รวมถึงอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในงวดนี้               
ในอัตราหุ้นละ 0.72 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 701,272,800 บาท (เจ็ดร้อยหนึ่งล้านสองแสน           
เจ็ดหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน) (รวมกันแล้วจะท าให้เงินปันผลส าหรับปี 2562 มีจ านวนทั้งสิ้น
เท่ากับ 1.22 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นเงินทั้งสิ้นจ านวน 1,188,267,800 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อย               
แปดสิบแปดล้านสองแสนหกหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน)  

ทั้ งนี้  บ ริษั ทฯ  ก าหนดรายชื่ อผู้ ถื อหุ้ น ที่ มี สิ ท ธิ ได้ รับ เงินปั น ผล  (Record Date)                       
ในวันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563              
โดยสิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน จนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 

อนึ่ง การจ่ายเงินปันผลตามที่เสนอเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่ก าหนดไว้              
ของบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ค านึงถึงผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด                
ตลอดจนพิจารณาการลงทุนในโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ อย่างรอบคอบแล้ว 

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั ้งหมดของ             
ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา 
ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ประจ าปี 2563 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ข้อบั งคับของบริษัทฯ ข้อ 15 ก าหนดให้กรรมการมีสิทธิ ได้ รับ
ค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บ าเหน็จโบนัส หรือผลประโยชน์ตอบ
แทนในลักษณะอ่ืนตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ คณะกรรมการสรรหา 
ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ซึ่งได้พิจารณากลั่นกรอง
ตามความเหมาะสม และเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดที่ใกล้เคียงกับบริษัทฯ จึงเห็นควรให้ยังคง
ก าหนดค่าตอบแทน ประจ าปี 2563 ในอัตราเดียวกันกับปี 2562 

ความเห็นของคณะกรรมการ:  คณะกรรมการบริษัทโดยค าแนะน าของกรรมการสรรหาก าหนด
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลพิจารณาความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่คณะกรรมการ ผล
ประกอบการของบริษัทฯ ขนาดธุรกิจ ผลก าไรสุทธิ และสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน  เห็นสมควร
เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
สรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลประจ าปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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1. ค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และ
บรรษัทภิบาล  

รายละเอียด 
เบี้ยกรรมการรายเดือน 

(เฉพาะผู้ที่ไม่เป็นผู้บริหาร) 
เบี้ยประชุม 

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

ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 
- 20,000 บาท 

- กรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน 
และบรรษัทภิบาล 

- 15,000 บาท 

2. เงินโบนัสคณะกรรมการบริษัทฯ 

ก าหนดการพิจารณาเงินโบนัสที่สะท้อนและเชื่อมโยงกับผลประกอบการ หรือก าไรสุทธิ                       
ของบริษัทฯ แต่ไม่เกินร้อยละ 2 ของก าไรสุทธิประจ าปี โดยมีวงเงินดังนี้ 

- จ ากัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,200,000 บาท ส าหรับประธานกรรมการ 
และประธานกรรมการตรวจสอบ  

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

 

3. ผลประโยชน์อื่น: กรรมการไม่ได้รับค่าตอบแทนในลักษณะอื่น 

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

 

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม 
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วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ (โบนัส) ประจ าปี 2562 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 15 และสืบเนื่องจากที่คณะกรรมการ
บริษัทฯ  ได้ร่วมกันปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ด้วยความเสียสละ รวมทั้งยังเป็นการสร้างแรงจูงใจ 
คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล จึงเห็นควรจ่ายค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทฯ (โบนัส) ประจ าปี 2562 ตามกรอบและหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมสามัญ                  
ผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 มีมติอนุมัติเกณฑ์การพิจารณาเงินโบนัสที่สะท้อนและเชื่อมโยงกับผล
ประกอบการ หรือก าไรสุทธิของบริษัทฯ แต่ไม่เกินร้อยละ 2 ของก าไรสุทธิประจ าปี โดยมีวงเงิน
ดังนี้ 

- จ ากัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,200,000 บาท ส าหรับประธานกรรมการ 
 และประธานกรรมการตรวจสอบ  
- จ ากัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท ส าหรับกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
- จ ากัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 800,000 บาท ส าหรับกรรมการและกรรมการตรวจสอบ 

รายละเอียด 
ผลการด าเนินงาน 
ปี 2562 (ปีท่ีเสนอ) 

ผลการด าเนินงาน 
ปี 2561 

ก าไรสุทธิ  
(งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ) (บาท) 

1,248,579,369 1,126,729,971 

ส่วนแบ่งโบนัสกรรมการไม่เกิน 2%  
ของก าไรสุทธิ (บาท) 

24,971,587 
 

22,534,599 
 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ (โบนัส) (บาท) 8,000,000 7,754,521 
ร้อยละ 0.64 0.69 

ความเห็นของคณะกรรมการ:  เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทฯ (โบนัส) ประจ าปี 2562 รวมเป็นจ านวนเงิน 8,000,000 บาท (แปดล้าน
บาทถ้วน) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.64 ของก าไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ซึ่งอยู่ภายใต้
หลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติจากทีป่ระชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม 

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการซึ่งต้องออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญ            
ผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจ ากัด มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ 
ข้อ 14 ก าหนดให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมดในวันประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นทุกปี โดยกรรมการที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง ทั้งนี้ ในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 มีกรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งตามวาระคือ  
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1. นายสมศักดิ์ กุญชรยาคง  กรรมการ กรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน 
    และบรรษัทภิบาล และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
    สายปฏิบัติการ 

2. ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
    สรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 

3. นายอภิชาติ ลิ้มเศรษฐานุวัต กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
    สรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 

เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น  บริษัทฯ 
ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้ง             
เป็นกรรมการบริษัทฯ ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 
2562 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้ารับการ
พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ 

ความเห็นของคณะกรรมการ:   เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ          
ซึ่งต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 3 ท่าน ได้แก่ นายสมศักดิ์ กุญชรยาคง ดร.อาจอง 
ชุมสาย ณ  อยุธยา และนายอภิชาติ  ลิ้มเศรษฐานุวัต  กลับ เข้าด ารงต าแหน่ งกรรมการ              
อีกวาระหนึ่ง เนื่องจากคณะกรรมการบริษัท โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา                
ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้พิจารณาโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองของบริษัทแล้ว              
มีความเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการ
ประกอบธุรกิจของบริษัทและได้ให้ความสนับสนุนการประกอบธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี                
จึงเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ส าหรับกรรมการอิสระนั้น
ได้พิจารณาตามนิยามกรรมการอิสระที่บริษัทฯ ก าหนดขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับข้อก าหนดของ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงสามารถ
ให้ความเห็นได้อย่างอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กรรมการที่จะต้องออกจาก
ต าแหน่งตามวาระไม่ได้เข้าร่วมการพิจารณาในเรื่องดังกล่าว โดยการแต่งตั้งกรรมการดังกล่าว                
ให้มีผลตั้งแต่วันถัดจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 เป็นต้นไป 

ส าหรับประวัติโดยย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าด ารง
ต าแหน่งปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ 

การลงมติ: วาระนี ้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั ้งหมดของ             
ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2563 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจ ากัด มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ 
ข้อ 31 ก าหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดจ านวนเงิน                     
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปีนั้น  

ความเห็นของคณะกรรมการ:  คณ ะกรรมการบริ ษั ทมี ม ติ เห็ น ชอบตามความ เห็ น ขอ ง
คณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี 
ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ประจ าปี 2563 

ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัท   
ในเครือ ส าหรับปี 2562 และเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ              
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยในการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการได้พิจารณา               
ถึงความพร้อม ขอบเขตการให้บริการ อัตราค่าสอบบัญชี ประกอบกับประสบการณ์ของผู้สอบบัญชี
และมีความเป็นอิสระ นอกจากนี้ กระบวนการสอบบัญชี รวมทั้งความต่อเนื่องในการตรวจสอบ
และผลการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบ การจัดท ารายงาน และการประสานงานในปีที่ผ่านมา            
อยู่ในระดับที่น่าพอใจ รวมทั้งมีความเข้าใจในภาระหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีอิสระ มีความละเอียด
รอบคอบในการสอบทาน ตรวจสอบ และให้ข้อเสนอแนะด้านบัญชีอย่างถูกต้อง เป็นไปตาม
มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย            
สอบบัญชี จ ากัด ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2563 โดยให้แต่ละคน    
มีอ านาจกระท าการได้โดยล าพัง 

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

พร้อมกันนี้  คณะกรรมการของบริษัทฯ เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น             
เพ่ือก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2563 เป็นจ านวนเงิน 800,000 บาท (แปดแสนบาทถ้วน)                    
โดยไม่มีค่าบริการอ่ืนๆ ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2562 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 
ปี 2563 

(ปีท่ีเสนอ) 
ปี 2562 

ค่าสอบบัญชีส าหรับงบการเงินประจ าปีและ
รายไตรมาส 

800,000 บาท 800,000 บาท 

ค่าบริการอื่นๆ ไม่มี ไม่มี 
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ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีประจ าปี 2563 ของบริษัท           
ในเครือ จ านวน 42 บริษัท โดยมีค่าสอบบัญชีประจ าปี 2563 ที่จะได้รับจากบริษัทฯ รวมกับ                
ค่าสอบบัญชีที่จะได้รับจากบริษัทในเครือดังกล่าว รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 5,420,000 บาท         
(ห้าล้านสี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน) โดยไม่มีค่าบริการอ่ืนๆ 

ส าหรับประวัติผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือคัดเลือกเป็นผู้สอบบัญชีประจ าปี 2563 
มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ 

ผู้สอบบัญชีดังกล่าวจะเป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ              
และบริษัทในเครือเป็นปีที่ห้า ซึ่งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่ เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ และ                   
ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล
ดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน                
ของบริษัทฯ นอกจากนี้  ไม่มีผู้สอบบัญชีคนใดที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบ และ                    
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเกินกว่าระยะเวลาที่หลักเกณฑ์ตามประกาศ         
ที่เก่ียวข้องก าหนด 

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของ             
ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 9 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ในวงเงินไม่เกิน 10,000 ล้านบาท 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพ่ือเป็นการสนับสนุนการขยายธุรกิจ และการเพ่ิมสภาพคล่องทาง
การเงินของบริษัทฯ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 
2563 ได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 10,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงิน
อ่ืนในจ านวนที่เทียบเท่า เพ่ือน าเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไปช าระคืนหนี้เงินกู้             
ซึ่งมีอยู่ในปัจจุบัน และ/หรือ ใช้ในการด าเนินงาน และ/หรือ ขยายธุรกิจ และ/หรือ เป็นเงินทุน
หมุนเวียนของบริษัท หรือเพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร  ทั้งนี้ 
เพ่ือให้เป็นไปตามบทบัญญัติในมาตรา 145 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจ ากัด และข้อบังคับของ
บริษัทฯ ข้อ 30 การกู้เงินของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นกู้เพ่ือเสนอขายต่อประชาชนจะต้องได้รับ
อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ความเห็นของคณะกรรมการ:  เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม พิจารณาอนุมัติการออกและ              
เสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ในวงเงินไม่เกิน 10 ,000 ล้านบาท เนื่องจากการออกหุ้นกู้ถือเป็น
ทางเลือกหนึ่งในการระดมทุนที่มีค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนทางการเงินที่ต่ า โดยบริษัทฯ สามารถน าเงิน
ที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไปช าระคืนหนี้เงินกู้ซึ่งมีอยู่ในปัจจุบัน และ/หรือ ใช้ใน             
การด าเนินงาน และ/หรือ ขยายธุรกิจ และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท ฯ หรือ                   
เพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร อันจะส่งผลให้บริษัทฯ มีสภาพคล่อง  
และมีฐานะทางการเงินที่มั่นคงยิ่งขึ้น ตลอดจนสามารถบริหารเงินสดได้อย่างคล่องตัวมากขึ้น             
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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วัตถุประสงค์: เพ่ือน าเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไปช าระคืนหนี้เงินกู้ซึ่งมีอยู่ในปัจจุบัน 
และ/หรือ ใช้ในการด าเนินงาน และ/หรือ ขยายธุรกิจ และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียน
ของบริษัท หรือเพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร 

ชนิด: หุ้นกู้ทุกประเภทและรูปแบบ รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงหุ้นกู้ ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือ           
ไม่ระบุชื่อผู้ถือ หุ้นกู้มีหรือไม่มีหลักประกันหรือผู้ค้ าประกัน หุ้นกู้มีหรือไม่มีผู้แทน            
ผู้ถือหุ้นกู้  หุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ทั้งนี้  ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของ                 
ภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว และปัจจัยอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

สกุลเงิน: สกุลเงินบาท และ/หรือ สกุลเงินต่างประเทศในจ านวนเทียบเท่า 

มูลค่ารวมของหุ้นกู้: จ านวนเงินต้นรวมของหุ้นกู้  (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ที่ขออนุมัติในครั้งนี้ ไม่เกิน 10,000           
ล้านบาท หรือจ านวนเทียบเท่าในสกุลเงินอ่ืน โดยวงเงินในครั้งนี้เป็นส่วนที่เพ่ิมเติม             
จากวงเงินที่ได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในครั้งก่อนๆ จ านวน 13,000 
ล้านบาท หรือจ านวนเทียบเท่าในสกุลเงินอ่ืน และเมื่อค านวณรวมกับหุ้นกู้ของบริษัทฯ 
(ตามมูลค่าที่ตราไว้) ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมด ณ ขณะใดขณะหนึ่งต้องมีจ านวนรวมกัน             
ไม่เกิน 23,000 ล้านบาท หรือจ านวนเทียบเท่าในสกุลเงินอ่ืน ทั้งนี้  วงเงินของหุ้นกู้                    
ที่ไถ่ถอนแล้ว และ/หรือที่บริษัทได้ท าการซื้อคืน และ/หรือช าระคืนแล้ว จะน ามานับเป็น
วงเงินของหุ้นกู้ที่บริษัทสามารถท าการออกและเสนอขายได้อีก (Revolving Principal 
Basis) 

ในกรณีการออกหุ้นกู้เพ่ือการ Refinancing หุ้นกู้เดิม (การออกหุ้นกู้ใหม่เพ่ือน าเงินที่ได้
จากการเสนอขายหุ้นกู้ไปช าระ และ/หรือ ทดแทนหุ้นกู้เดิม) มูลค่าเงินต้นของหุ้นกู้เดิม      
ซึ่งจะถูกไถ่ถอนในวันเดียวกันกับวันที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ใหม่เพ่ือการ Refinancing 
หุ้นกู้เดิมนั้นจะไม่นับเป็นส่วนหนึ่งของมูลค่ารวมของเงินต้นของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอน               
ในการค านวณวงเงินของหุ้นกู้ที่บริษัทสามารถท าการออกและเสนอขายได้ 

การเสนอขาย: บริษัทฯ สามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ทั้งหมดในคราวเดียวโดยแบ่งหุ้นกู้ออกเป็น          
หลายชุดหรือชุดเดียว หรือทยอยออกหุ้นกู้เป็นหลายคราวก็ได้ โดยอาจเสนอขายให้แก่              
ผู้ลงทุนทั่วไป (public offering) และ/หรือ ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุน
รายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะตามความหมายที่ก าหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเสนอขาย                
ในประเทศ และ/หรือ ในต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ คณะกรรมการก ากับตลาดทุน                    
และ/หรือ ประกาศ กฎกระทรวง กฎระเบียบและกฎหมายอ่ืนๆ ของหน่วยงาน ราชการ
อ่ืนใดที่เก่ียวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้น 

อัตราดอกเบี้ย: ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ และปัจจัยอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

อายุของหุ้นกู้: ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ และปัจจัยอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
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การไถ่ถอน 
ก่อนก าหนด: 

ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีหรือไม่มีสิทธิเรียกร้องให้บริษัทท าการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบก าหนด               
ไถ่ถอนหุ้นกู้ และบริษัทฯ อาจมีหรือไม่มีสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนวันครบก าหนด              
ไถ่ถอนหุ้นกู ้ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว 

ในการนี้ เพ่ือให้การด าเนินการใดๆ ที่ เกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว
เป็นไปด้วยความสะดวกและคล่องตัว คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ
การมอบอ านาจให้ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย               
จากประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่  มีอ านาจด าเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ                
และ/หรือ ต่อเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวเพ่ือให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด              
ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จ ากัดเพียง) เรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้ด้วย   

(1) การก าหนดหรือแก้ไขรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ เช่น ประเภท อัตรา
ดอกเบี้ย อายุหุ้นกู้ ราคาเสนอขาย วิธีการเสนอขาย และการแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้และผู้แทน                 
ผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี) เป็นต้น  

(2) การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดจ าหน่ายหุ้นกู้ สถาบันการจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือ ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ที่ปรึกษากฎหมาย นายทะเบียนหุ้นกู้ตัวแทนช าระเงิน ผู้แทน 
ผู้ถือหุ้นกู้หรือที่ปรึกษาอ่ืน และบุคคลอ่ืนใดในกรณีที่จะต้องมีการแต่งตั้งตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
หรือในกรณีอ่ืนใดตามท่ีเห็นสมควร  

(3) การเจรจา เข้าท า ลงนาม รับรอง และแก้ไขเอกสารและสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการออก
และเสนอขายหุ้นกู้ ตลอดจนติดต่อประสานงาน และการยื่นเอกสารดังกล่าวข้างต้น ต่อส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงาน อ่ืน                   
หรือบุคคลใดๆ ที่เก่ียวข้อง  

(4) การด าเนินการอื่นใดที่จ าเป็นและสมควรเพื่อให้การออกและเสนอขายหุ้นกู้ของ
บริษัทฯ บรรลุผลส าเร็จและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป็นต้น 

การลงมติ:  วาระนี ้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี ่ของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 10 พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี)  

อนึ่ง บริษัทฯ ได้ก าหนดวิธีปฏิบัติเรื่องการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุม            
โดยเปิดรับเรื่องจากผู้ถือหุ้นระหว่างวันที่ 7 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น         
คนใดเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าแต่อย่างใด  
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ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอ่ืนให้เข้าประชุมและออกเสียงในที่ประชุม
ดังกล่าวแทน โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง (รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6) หรือสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.spcg.co.th พร้อมแนบ
หลักฐานประกอบตามที่ก าหนดในหมายเหตุข้างท้ายนี้ และโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมกับหลักฐาน
ประกอบมายังส านักงานเลขานุการบริษัทและบรรษัทภิบาล บริษัท เอสพีซีจี จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 1 อาคาร
แคปปิตอล เวิร์ค เพลส ชั้น 10 ซอยแจ่มจันทร์ แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110             
เบอร์โทรศัพท์ 02-011-8111 ต่อ 1031 ล่วงหน้าก่อนวันประชุม หรือน าไปแสดงแก่เจ้าหน้าที่ ณ จุดตรวจ
เอกสารก่อนเริ่มการประชุมในวันประชุมเพ่ือความเรียบร้อยในการเตรียมการประชุม 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เสนอรายชื่อกรรมการอิสระ พร้อมแสดงข้อมูลชื่อ  อายุ ที่อยู่ และ                  
การมีหรือไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคราวนี้ เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นสามารถ                 
เลือกให้กรรมการอิสระท่ีบริษัทฯ เสนอรายชื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะได้ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7) 

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะเริ่ม          
เปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันประชุมเป็นต้นไป ทั้งนี้ บริษัทฯ ก าหนดวัน
ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 และก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น                    
ที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลส าหรับปี 2562 (Record Date) ในวันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563 

นอกจากนี้ สืบเนื่องจากสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) บริษัทฯ ได้จัดให้มี
แนวทางปฏิบัติตนส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 กรณีการแพร่ระบาดของไวรัส                   
โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 13 

ในการนี้ บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติในการประชุม ดังนี้ 

1. สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วย
ตนเอง โดยส่งหนังสือมอบฉันทะให้แก่บริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 

2. บริษัทฯ จะปฏิบัติตามค าแนะน าของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ที่เกี่ยวกับการ
ป้องกนัควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ส าหรับการจัดประชุม สัมมนา หรือกิจกรรมอ่ืนที่มีลักษณะ
ใกล้เคียงกัน ซึ่งรวมถึงการตรวจคัดกรองผู้ที่มีอาการไข้ร่วมกับอาการระบบทางเดินหายใจ ซึ่งหากพบผู้ที่มี
ความเสี่ยง บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วม
ประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ จึงแนะน าให้ท่านสังเกตความพร้อมของร่างกายก่อนการเดินทางมาร่วมประชุม 

3. บริษัทฯ จะจัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ส าหรับล้างมือก่อนและหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม 
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 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการมอบหมายอ านาจให้ประธานกรรมการ
และกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ มี
อ านาจในการด าเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ซึ่งรวมถึงการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานที่ประชุม และรายละเอียดอ่ืนๆ ตามที่เห็นว่าจ าเป็น หรือสมควร โดยหากมีการ
เปลี่ยนแปลง บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบต่อไป 

 ขอแสดงความนับถือ 

  
  
 (ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ) 
 ประธานกรรมการ 

หมายเหตุ:  เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบสถานะและสิทธิในการเข้าร่วมประชุมกรุณาด าเนินการดังนี้ 

1. หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง กรุณาแสดงหลักฐานดังต่อไปนี้           
ต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพ่ือลงทะเบียนร่วมประชุมก่อนเข้าห้องประชุม 
1.1 กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา 

โปรดแสดงบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรอ่ืนที่ทางราชการออกให้และมีภาพผู้ถือหุ้น 
หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ) 

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

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

แสดงส าเนาหนังสือส าคัญการจดทะเบียนหรือส าเนาหนังสือรับรอง และ/หรือ หนังสือ
มอบอ านาจพร้อมทั้งเอกสารประกอบการมอบอ านาจ (ถ้ามี) เพ่ิมเติมตามความเหมาะสม 

2.3  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ 
3. หนังสือมอบฉันทะทุกฉบับจะต้องติดอากรแสตมป์ ฉบับละ 20 บาท ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีผู้รับ       

มอบฉันทะกี่คน แต่จะมีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่สามารถเข้าร่วมและลงคะแนนในนามของ               
ผู้ถือหุ้นได้  

4. ส าเนาเอกสารทุกฉบับจะต้องลงนามรับรองส าเนาถูกต้องทุกหน้าโดยผู้ถือหุ้น 
 


