
 

 

 

 

 

 
 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 
บริษัท เอสพีซีจี จ ากัด (มหาชน) 

วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.00 น.  
ณ ห้องประชุมชั้น 9 บริษัท เอสพีซีจี จ ำกัด (มหำชน)  

เลขที่ 1 อำคำรแคปปิตอล เวิร์ค เพลส ซอยแจ่มจันทร์ (ซอยทองหล่อ 20)  
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัทฯ งดแจกของที่ระลึก เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทำงที่หน่วยงำนก ำกับดูแลบริษัทจดทะเบยีนได้รณรงค์ 
ให้ลด/เลิกกำรแจกของที่ระลึกในกำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้น  

เปิดให้ลงทะเบียนเข้ารว่มประชุมตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป  
เพ่ือควำมสะดวกในกำรลงทะเบียน โปรดน ำแบบแจ้งกำรประชุม (Notiftcation of Meeting)   

ซึ่งพิมพ์บำร์โค้ดมำแสดงตอ่เจ้ำหน้ำท่ีในวันประชุมด้วย 
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ที่ CEO-181/2563 

27 เมษำยน 2563  

เรื่อง ขอเชิญประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2563 

เรียน ท่ำนผู้ถือหุ้น 

สิ่งที่ส่งมำด้วย 1.  ส ำหรับวำระท่ี 1    ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2562 
2. ส ำหรับวำระท่ี 2 และ 3  รำยงำนประจ ำปี 2562 ในรูปแบบรหัสคิวอำร์ (QR Code) 

 (ดำวน์โหลดจำกแบบแจ้งกำรประชุม) 
3. ส ำหรับวำระท่ี 4    นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล 
4. ส ำหรับวำระท่ี 7    ประวัติโดยย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ได้รับกำรเสนอชื่อเป็น

   กรรมกำร และนิยำมกรรมกำรอิสระของบริษัทฯ 
5. ส ำหรับวำระท่ี 8  ประวัติผู้สอบบัญชีที่ ได้รับกำรเสนอชื่อ เพ่ือคัดเลือกเป็น   

  ผู้สอบบัญชีประจ ำปี 2563 
6. แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (ขอแนะน ำให้ใช้แบบ ข.) 
7. ข้อมูลของกรรมกำรอิสระของบริษัทฯ ประกอบกำรมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 
8. ข้อบังคับบริษัทฯ ทีเ่กี่ยวกับกำรประชุมผู้ถือหุ้น 
9. กำรใช้รหัสคิวอำร์ (QR Code) ส ำหรับดำวน์โหลดรำยงำนประจ ำปี 2562 
10. แผนที่สถำนที่จัดกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2563 
11. หลักเกณฑ์กำรส่งค ำถำมล่วงหน้ำส ำหรับกำรประชุมสำมัญถือหุ้นประจ ำปี 2563 
12. แบบฟอร์มขอรับรำยงำนประจ ำปี 2562 ในรูปแบบหนังสือ 
13.  มำตรกำรและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2563 กรณีกำรแพร่ระบำด

ของไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) 

ตำมที่ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท เอสพีซีจี  จ ำกัด (มหำชน ) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่  5/2563                          
ซึ่งประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 30 มีนำคม 2563 ได้พิจำรณำและมีมติอนุมัติให้เลื่อนกำรจัดประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น 
ประจ ำปี 2563 จำกเดิมที่ก ำหนดไว้ในวันศุกร์ที่ 17 เมษำยน 2563 ออกไปก่อน โดยยกเลิกก ำหนดวันประชุม
และวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2563 ทั้งนี้ ส ำหรับวันก ำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นในกำรเข้ำร่วมประชุม
สำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2563 (Record Date) ยังคงเป็นไปตำมก ำหนดเดิม คือวันที่ 17 มีนำคม 2563 นั้น 

เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) มีแนวโน้มกำร
แพร่ระบำดเพ่ิมขึ้นอย่ำงรวดเร็วและต่อเนื่อง ประกอบกับนำยกรัฐมนตรีโดยควำมเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี                   
ได้มีประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วรำชอำณำจักร ณ วันที่ 25 มีนำคม 2563 ซึ่งมีผลใช้บังคับ
ตั้งแต่วันที่ 26 มีนำคม 2563 เป็นต้นไป รวมถึงข้อก ำหนดที่ออกตำมควำมในมำตรำ 9 แห่งพระรำชก ำหนดกำร
บริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) และประกำศกรุงเทพมหำนคร เรื่อง สั่งปิดสถำนที่
เป็นกำรชั่วครำว (ฉบับที่ 4) ณ วันที่ 27 มีนำคม 2563 ที่ได้ขอควำมร่วมมือให้พิจำรณำถึงควำมจ ำเป็นในกำร    
จัดกิจกรรมที่มีลักษณะของกำรรวมกลุ่มคนเป็นจ ำนวนมำก ซึ่งมีควำมเสี่ยงที่จะท ำให้กำรแพร่ระบำดเกิดขึ้นและ
กระจำยสู่บุคคลทั่วไปโดยง่ำย ประกอบกับได้มีประกำศหัวหน้ำผู้รับผิดชอบในกำรแก้ไขสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน             
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ในส่วนที่เกี่ยวกับควำมมั่นคง เรื่อง ห้ำมกำรชุมนุม กำรท ำกิจกรรม กำรมั่วสุม เมื่อวันที่ 3 เมษำยน 2563 
ก ำหนดห้ำมกำรชุมนุม กำรท ำกิจกรรม หรือกำรมั่วสุมในลักษณะที่ เสี่ยงต่อกำรแพร่เชื้อโรค ณ ที่ใด ๆ                          
ทั่วรำชอำณำจักร เว้นแต่เป็นกำรท ำกิจกรรมภำยในครอบครัวที่อยู่ในเคหสถำนของตนเอง หรือกิจกรรมของทำง
รำชกำร ซึ่งมีมำตรกำรเว้นระยะห่ำงระหว่ำงบุคคลที่ปลอดภัย ดังนั้น เพ่ือป้องกันและลดควำมเสี่ยงจำกกำรแพร่
ระบำดของเชื้อ อีกท้ังบริษัทฯ มีควำมห่วงใยต่อสุขภำพและควำมปลอดภัยของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนร่วมในกำรจัด
ประชุมเป็นอย่ำงยิ่ง รวมถึงเพ่ือเป็นกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรของกรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข นั้น 

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ครั้งที่  6/2563 ซึ่ งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่  24 เมษำยน 2563                  
เวลำ 13.30 น. ได้มีมติให้เรียกประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2563 ในวันจันทร์ที่  11 พฤษภำคม 2563               
เวลำ 15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 บริษัท เอสพีซีจี จ ำกัด (มหำชน) เลขที่ 1 อำคำรแคปปิตอล เวิร์ค เพลส 
ซอยแจ่มจันทร์ (ซอยทองหล่อ 20) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110 ซึ่งอยู่ในก ำหนด
ระยะเวลำไม่เกิน 2 เดือนนับแต่วันก ำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นในกำรเข้ำร่วมประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2563 
(Record Date) เดิมที่ไดก้ ำหนดไว้เป็นวันที่ 17 มีนำคม 2563 โดยมีวำระกำรประชุมดังนี้ 

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ซึ่งประชุมเม่ือวันศุกร์ที่             
12 เมษายน 2562 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: กำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้ น  ประจ ำปี  2562 ได้จัดขึ้น เมื่อวันศุกร์ที่             
12 เมษำยน 2562 โดยบริษัทฯ ได้จัดท ำและส่งให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องภำยในเวลำที่กฎหมำย
ก ำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่รำยงำนกำรประชุมดังกล่ำวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.spcg.co.th) 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย 1 ที่แนบมำพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ 

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุม
สำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2562 ซึ่งประชุมเม่ือวันศุกร์ที่ 12 เมษำยน 2562 

การลงมติ: วำระนี้ต้องผ่ำนมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของจ ำนวนเสียงทั ้งหมดของ          
ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มำประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 2 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล:  ปี 2562 บริษัทฯ ได้มีกำรเปลี่ยนแปลงต่ำงๆ ที่ส ำคัญซึ่งส่งผลต่อกำร
ด ำเนินงำนของบริษัทฯ สรุปได้ดังนี้ 

 การประกอบธุรกิจ 

1. ธุรกิจโซลาร์ฟาร์ม   

ปัจจุบันบริษัทฯ มีโครงกำรโซลำร์ฟำร์มทั้งหมด 36 โครงกำร กระจำยอยู่ในพ้ืนที่ 10 จังหวัด 
ได้แก่ นครรำชสีมำ ขอนแก่น สกลนคร หนองคำย อุดรธำนี นครพนม เลย สุรินทร์  บุรีรัมย์               
และลพบุรี รวมก ำลังกำรผลิตกว่ำ 260 เมกะวัตต์ เริ่มด ำเนินกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำเชิงพำณิชย์ครั้งแรก                   
ในปี 2553 ที่โครงกำรโซลำร์ฟำร์ม (โครำช 1) และด ำเนินกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำเชิงพำณิชย์ครบทั้ง              
36 โครงกำร เมื่อปี 2557 ซึ่งสำมำรถผลิตพลังงำนไฟฟ้ำได้ 384.9 ล้ำนหน่วย ด้วยกำรบริหำรจัดกำร
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อย่ำงมีประสิทธิภำพ ในปี 2562 โครงกำรโซลำร์ฟำร์มทั้ง 36 แห่ง สำมำรถผลิตพลังงำนไฟฟ้ำได้ถึง 
397.4 ล้ำนหน่วย ซึ่งสูงที่สุดนับตั้งแต่ปี 2557 ที่ผ่ำนมำ 

นอกจำกนี้ บริษัทฯ ได้ขยำยโอกำสทำงธุรกิจ โดยกำรลงทุนธุรกิจพลังงำนแสงอำทิตย์              
ในต่ำงประเทศ เพ่ือเพ่ิมโอกำสในกำรเติบโตของบริษัทฯ ดังนี้ 

- โครงการ Tottori Yonago Mega Solar Farm 

บริษัทฯ ลงทุนร่วมกับ Kyocera Corporation (Kyocera), ประเทศญี่ปุ่น และ Tokyo 
Century Leasing Corporation (TCL) ขนำดก ำลังกำรผลิต 30 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ ณ เมืองทอตโตะริ 
ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมี พิธีเปิดโครงกำรและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำเข้ำระบบเชิงพำณิชย์ (Commercial 
Operation Date: COD) เรียบร้อยแล้ว โดยมีสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำที่ รำคำ 36 เยนต่อหน่วย         
เป็นระยะเวลำ 20 ปี  

- โครงการ Ukujima Mega Solar Project 

บริษัทฯ ลงทุนร่วมกับ Kyocera Corporation, Kyudenko Corporation และผู้ร่วม
ลงทุนรำยย่อยอ่ืน ๆ เพ่ือพัฒนำโครงกำรโซลำร์ฟำร์มภำยใต้ชื่อโครงกำร “Ukujima Mega Solar 
Project” ขนำดก ำลังกำรผลิตประมำณ 469 เมกะวัตต์  ณ เกำะ Ukujima เมืองนำงำซำกิ 
ประเทศญี่ปุ่น โดยมีสัดส่วนกำรลงทุนประมำณ 2,600 ล้ำนบำท หรือคิดเป็น 17.92% มีก ำหนด 
กำรพัฒนำโครงกำรแล้วเสร็จในปี 2566 

2. ธุรกิจโซลาร์รูฟ 

บริษัทฯ ได้ขยำยกำรลงทุนมำสู่ธุรกิจจ ำหน่ำยและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำน
แสงอำทิตย์บนหลังคำ (Solar Roof) โดยได้จัดตั้งบริษัท โซลำร์ เพำเวอร์ รูฟ จ ำกัด (“SPR”)             
ในปี 2556 ซึ่งปัจจุบันได้ขยำยฐำนลูกค้ำแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มบ้ำนที่อยู่อำศัย อำคำร
พำณิชย์ และโรงงำนอุตสำหกรรม โดยมียอดขำยในช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำดังนี้ ปี 2557 จ ำนวน 222 
ล้ำนบำท ปี 2558 จ ำนวน 394 ล้ำนบำท ปี 2559 จ ำนวน 938 ล้ำนบำท ปี 2560 จ ำนวน 1,519 
ล้ำนบำท และปี 2561 จ ำนวน 1,456 ล้ำนบำท โดยมีวัตถุประสงค์ในกำรติดตั้ง Solar Roof                
เพ่ือกำรประหยัดค่ำไฟฟ้ำเป็นส ำคัญ  

ทั้งนี้ ในปี 2562 ได้ต่อยอดควำมส ำเร็จ โดยพัฒนำกำรลงทุนSolar Roof ในรูปแบบ 
Leasing กับสถำบันกำรเงินได้ระยะเวลำยำวนำนถึง 15 ปี โดยบริษัทฯ ได้ลงนำมบันทึกข้อตกลง 
(MOU) ควำมร่วมมือด้ำนกำรพัฒนำโครงกำรผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์บนหลังคำ                    
(Solar Roof) ร่วมกับบริษัท มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ลิส แอนด์ ไฟแนนซ์ จ ำกัด (“MUL”) บริษัท พีอีเอ           
เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด (“PEA ENCOM”) และบริษัท เคียวเซร่ำ คอร์ปอเรชั่น 
ประเทศญี่ปุ่น (“Kyocera”) เพ่ือเพ่ิมศักยภำพและโอกำสกำรลงทุนโซลำร์รูฟส ำหรับโรงงำน
อุตสำหกรรมในประเทศไทย 
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 การบริหารการเงิน 

บริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญกับกำรบริหำรต้นทุนทำงกำรเงิน และกำรบริหำรสภำพคล่อง                
เพ่ือรองรับกำรเติบโตทำงธุรกิจอย่ำงยั่งยืน โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้รับกำรจัดล ำดับเครดิต                    
ขององค์กรและหุ้นกู้ที่ระดับ A ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิตคงท่ี โดยบริษัท ทริส เรทติ้ง จ ำกัด 

 การบริหารองค์กร 

บริษัทฯ เล็งเห็นถึงควำมส ำคัญเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรพลังงำนและกำรใช้ทรัพยำกร
ต่ำงๆ ให้เกิดประสิทธิภำพและประโยชน์สูงสุด จึงได้มีกำรจัดท ำระบบวำงแผนทรัพยำกรทำงธุรกิจ
ขององค์กรโดยรวม (Enterprise Resource Planning: ERP) เพ่ือให้เกิดกำรใช้ประโยชน์อย่ำง
สูงสุดของทรัพยำกรทำงธุรกิจ และเป็นกำรเชื่อมโยงระบบงำนต่ำงๆ ขององค์กรเข้ำด้วยกัน เช่น 
ระบบงำนด้ำนบัญชีและกำรเงิน งำนจัดซื้อ และงำนคลังสินค้ำ เพ่ือช่วยให้กำรวำงแผนและบริหำร
ทรัพยำกรด้ำนต่ำงๆ เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ  

 การก ากับดูแลกิจการ 

บริษัทฯ ยึดมั่นในกำรด ำเนินธุรกิจด้วยหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ประกอบธุรกิจอย่ำง 
มีควำมรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงกำรด ำเนินธุรกิจด้วยควำมมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ โปร่งใส 
ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังได้ก ำหนดนโยบำยและมำตรกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชันไว้อย่ำงชัดเจน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี  
โดยกรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน และผู้เกี่ยวข้องของบริษัทฯ จะไม่เรียกร้อง ด ำเนินกำร หรือ
ยอมรับกำรทุจริตคอร์รัปชั่น เพ่ือประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพ่ือน และคนรู้จักในทุกรูปแบบ 
ทั้งทำงตรงและทำงอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจ และทุกหน่วยงำน ทั้งภำครัฐและภำคเอกชน                
ที่ธุรกิจของบริษัทฯ เข้ำไปเกี่ยวข้อง โดยให้มีกำรสอบทำนกำรปฏิบัติตำมนโยบำยอย่ำงสม่ ำเสมอ 
ตลอดจนทบทวนแนวทำงกำรปฏิบัติ และข้อก ำหนดในกำรด ำเนินงำนให้สอดคล้องกับกำร
เปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อก ำหนดของกฎหมำย อีกทั้งยังจัดให้มีช่องทำง                   
ในกำรสื่อสำรที่ปลอดภัยให้แก่บุคลำกรของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย สำมำรถแจ้งเบำะแส 
ร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะ กรณีเก่ียวกับกำรทุจริตคอร์รัปชัน 

จำกกำรด ำเนินงำนดังกล่ำวข้ำงต้น ส่งผลให้ผลประกอบกำรตำมงบกำรเงินของบริษัทฯ               
และบริษัทย่อย สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริษัทฯ มีก ำไรสุทธิ จ ำนวน 3,011.3 ล้ำนบำท      
คิดเป็นก ำไรต่อหุ้น เท่ำกับ 2.74 บำท เติบโตขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 ซึ่งมีก ำไรสุทธิ จ ำนวน 
2,923.6  ล้ำนบำท หรือเพ่ิมข้ึนจ ำนวน 87.7 ล้ำนบำท คิดเป็นอัตรำกำรเติบโตร้อยละ 3   

เพ่ือให้เป็นไปตำมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 ซึ่งก ำหนดให้ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น
ประจ ำปีพิจำรณำรำยงำนของคณะกรรมกำรเพ่ือรับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ในรอบปี       
ที่ผ่ำนมำ ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดท ำข้อมูลเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ ำปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 
2562 ถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2562 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ
รหัสคิวอำร์ (QR-Code) ตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย 2 



  
 

6 
 

ความเห็นของคณะกรรมการ:   เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมรับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของ 
บริษัทฯ ประจ ำปี 2562 

การลงมติ:  วำระนี้เป็นวำระแจ้งเพ่ือทรำบ จึงไม่มีกำรออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 สิ้นสุด 
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตำมมำตรำ 112 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 
(รวมทั้งที่มีกำรแก้ไขเพ่ิมเติม) (“พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจ ากัด”) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 
และข้อ 34 ก ำหนดให้บริษัทฯ ต้องมีกำรจัดท ำงบกำรเงินซึ่งได้แก่ งบแสดงฐำนะทำงกำรเงินและ           
งบก ำไรขำดทุน ณ รอบปีบัญชีของบริษัทฯ พร้อมจัดส่งให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบก่อนน ำเสนอ               
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดท ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ของบริษัทฯ ประจ ำปี  2562 สิ้นสุดวันที่  31 ธันวำคม 2562 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ               
ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว และคณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้มีมติเห็นชอบตำมควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบแล้ว รำยละเอียดปรำกฏในส ำเนำงบแสดงฐำนะกำรเงิน งบก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จ และรำยงำนของผู้สอบบัญชีในรำยงำนประจ ำปี 2562 หัวข้อ “งบกำรเงิน” ตำมแบบ  
แจ้งกำรประชุมในรูปแบบรหัสคิวอำร์ (QR-Code)  

ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินรวมของบริษัทฯ โดยสรุป ดังนี้  

ผลการด าเนินงานรวม ปี 2562 ปี 2561 
รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำร (ล้ำนบำท)  5,246.5   5,928.2  
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิส ำหรับปี (ล้ำนบำท)  3,011.3  2,923.6  
ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น (บำทต่อหุ้น)  2.74   2.70  

 

ฐานะทางการเงินรวม 
ณ วันที่  

31 ธันวาคม 2562 
ณ วันที่  

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

ความเห็นของคณะกรรมการ:   คณะกรรมกำรพิจำรณำแล้วเห็นว่ำงบกำรเงินของบริษัทฯ ได้ผ่ำน             
กำรตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินของบริษัท ฯ                  
ว่ำมีควำมถูกต้องตำมที่ควรในสำระส ำคัญตำมหลักกำรบัญชีที่รับรองทั่วไป และผ่ำนกำรพิจำรณำ
ของคณะกรรมกำรตรวจสอบแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำอนุมัติงบกำรเงินรวม
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัทฯ ประจ ำปี 2562 (งบแสดงฐำนะทำงกำรเงินและงบก ำไร
ขำดทุน) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และรับทรำบรำยงำนของผู้สอบบัญชีดังกล่ำว 
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การลงมติ: วำระนี้ต้องผ่ำนมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของจ ำนวนเสียงทั ้งหมดของ             
ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มำประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติการไม่จัดสรรเงินส ารองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก และงดการจ่ายเงินปันผล
ประจ าปี 2562 รวมถึงรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตำมมำตรำ 116 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหำชนจ ำกัด และข้อบังคับของ 
บริษัทฯ ข้อ 38 ก ำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ำรองตำม
กฎหมำยไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปี หักด้วยยอดเงินขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) 
จนกว่ำทุนส ำรองนี้จะมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ของบริษัท ทั้งนี้       
เนื่องจำกบริษัทฯ ได้ท ำกำรจัดสรรเงินก ำไรสุทธิเป็นทุนส ำรองครบถ้วนตำมที่กฎหมำยก ำหนดแล้ว                      
จึงไม่จ ำเป็นต้องท ำกำรจัดสรรก ำไรสุทธิจำกผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทประจ ำปี  2562                   
เป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำยเพิ่มเติมอีก 

บริษัทฯ มีนโยบำยในกำรจ่ำยเงินปันผลในอัตรำไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 40 ของก ำไรสุทธิของ              
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรที่เหลือหลังจำกหักเงินส ำรองต่ำงๆ ทุกประเภทตำมที่ได้ก ำหนดไว้ใน
ข้อบังคับของบริษัทฯ และตำมกฎหมำย หำกไม่มีเหตุจ ำเป็นอ่ืนใด และกำรจ่ำยเงินปันผลนั้น                
ไม่มีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนปกติของบริษัทฯ อย่ำงมีนัยส ำคัญ รำยละเอียดปรำกฏ                     
ตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย 3 ที่แนบมำพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ 

ส ำหรับกำรจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 2562 นั้น ตำมมำตรำ 115 แห่ง พ.ร.บ. บริษัท                 
มหำชนจ ำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37 ก ำหนดว่ำบริษัทฯ จะจ่ำยเงินปันผลได้จำก                         
เงินก ำไรเท่ำนั้น ในกรณีท่ีบริษัทฯ มีผลขำดทุนสะสมอยู่ ห้ำมมิให้บริษัทฯ จ่ำยเงินปันผล 

เนื่องจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้เลื่อนก ำหนดกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น
ประจ ำปี 2563 จำกเดิมที่ก ำหนดไว้ในวันศุกร์ที่ 17 เมษำยน 2563 ออกไปก่อน ดังนั้น เพ่ือลด
ผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจำกกำรเลื่อนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2563                   
ของบริษัทฯ ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 มีนำคม 2563 
จึงมีมติอนุมัติกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลจำกผลกำรด ำเนินงำนงวดวันที่ 1 กรกฎำคม 2562 - 
วันที่ 31 ธันวำคม 2562 แทนกำรจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี  2562 ในอัตรำหุ้นละ 0.72 บำท                
รวมเป็นจ ำนวนเงินทั้งสิ้น 701,272,800 บำท (เจ็ดร้อยหนึ่งล้ำนสองแสนเจ็ดหมื่นสองพัน                 
แปดร้อยบำทถ้วน) โดยบริษัทฯ ก ำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date)                        
ในวันอังคำรที่ 17 มีนำคม 2563 ทั้งนี้ เงินปันผลระหว่ำงกำลดังกล่ำวได้จ่ำยให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้ว
เมื่อวันที่ 24 เมษำยน 2563  

เมื่อค ำนวณรวม (ก) เงินปันผลระหว่ำงกำลครึ่งแรกของปี 2562 จำกผลกำรด ำเนินงำนงวด
วันที่ 1 มกรำคม 2562 - วันที่ 30 มิถุนำยน 2562 ซึ่งจ่ำยเมื่อวันที่ 6 กันยำยน 2562 ในอัตรำ                    
หุ้นละ 0.50 บำท รวมเป็นจ ำนวนเงิน 486,995,000 บำท (สี่ร้อยแปดสิบหกล้ำนเก้ำแสนเก้ำหมื่น
ห้ำพันบำท) และ (ข) เงินปันผลระหว่ำงกำลครึ่งหลังของปี 2562 จำกผลกำรด ำเนินงำนงวดวันที่   
1 กรกฎำคม 2562 - วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ซึ่งจ่ำยเมื่อวันที่ 24 เมษำยน 2563 ในอัตรำหุ้นละ 
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0.72 บำท รวมเป็นจ ำนวนเงิน 701,272,800 บำท (เจ็ดร้อยหนึ่งล้ำนสองแสนเจ็ดหมื่นสองพัน
แปดร้อยบำทถ้วน) จะท ำให้เงินปันผลส ำหรับปี 2562 มีจ ำนวนทั้งสิ้นเท่ำกับ 1.22 บำทต่อหุ้น   
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นจ ำนวน 1,188,267,800 บำท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบแปดล้ำนสองแสน                    
หกหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบำทถ้วน) หรือร้อยละ 95.31 ของก ำไรสุทธิตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ของบริษัทฯ  

กำรจ่ำยเงินปันผลดังกล่ำวเป็นกำรจ่ำยจำกก ำไรสุทธิของบริษัทฯ กรณีผู้ได้รับเงินปันผล
ไม่ได้รับเครดิตภำษี เนื่องจำกจ่ำยจำกก ำไรสุทธิของกิจกำรที่ได้รับกำรยกเว้นภำษีตำมประมวล
รัษฎำกร ม.65 (ทวิ)(10) 

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีท่ีผ่านมา ดังนี้ 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2562 ปี 2561 
1. ก ำไรสุทธิ (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัทฯ) (บำท) 1,248,579,369 1,126,729,971 
2. จ ำนวนหุ้น (หุ้น) 973,990,000 973,990,000 
3. ก ำไรสุทธิต่อหุ้น (บำทต่อหุ้น) 1.28 1.16 
4. รวมเงินปันผลจ่ำยต่อหุ้น (บำทต่อหุ้น) 1.22 1.20 

4.1 (ก) เงินปันผลระหว่ำงกำลครึ่งแรกของปี 2562 จำกผลกำร
ด ำเนินงำนงวดวันที่ 1 มกรำคม 2562-วันที่ 30 มิถุนำยน 2562 

0.50 0.55 

4.2 (ข) เงินปันผลระหว่ำงกำลครึ่งหลังของปี 2562 จำกผลกำร
ด ำเนินงำนงวดวันที่ 1 กรกฎำคม 2562-วันที่ 31 ธันวำคม 2562 

0.72 0.65 

5. รวมเงินปันผลจ่ำยทั้งสิ้น (บำท) 1,188,267,800 1,168,788,000 
6. อัตรำกำรจ่ำยเงินปันผลต่อก ำไรสุทธิตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร   

ของบริษัทฯ (ร้อยละ) 
95.31 103.45 

ความเห็นของคณะกรรมการ:  เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำรับทรำบกำรจ่ำยเงินปันผล
ระหว่ำงกำลจำกผลกำรด ำเนินงำนงวดวันที่ 1 มกรำคม 2562 - วันที่ 30 มิถุนำยน 2562 ในอัตรำ
หุ้นละ 0.50 บำท และเงินปันผลระหว่ำงกำลจำกผลกำรด ำเนินงำนงวดวันที่ 1 กรกฎำคม 2562 - 
วันที่  31 ธันวำคม 2562 ในอัตรำหุ้นละ 0.72 บำท ซึ่งเมื่อรวมกันแล้วจะท ำให้เงินปันผล               
ระหว่ำงกำลส ำหรับปี 2562 มีจ ำนวนทั้งสิ้นเท่ำกับ 1.22 บำทต่อหุ้น คิดเป็นเงินทั้งสิ้นจ ำนวน 
1,188,267,800 บำท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบแปดล้ำนสองแสนหกหมื่นเจ็ดพันแปดร้อย               
บำทถ้วน) รวมถึงพิจำรณำอนุมัติกำรไม่จัดสรรเงินส ำรองตำมกฎหมำยเพ่ิมเติมอีก และงดกำร
จ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 2562 

อนึ่ง กำรจ่ำยเงินปันผลตำมที่เสนอเป็นไปตำมนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลที่ก ำหนดไว้              
ของบริษัทฯ และคณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้ค ำนึงถึงผลกำรด ำเนินงำนและกระแสเงินสด                
ตลอดจนพิจำรณำกำรลงทุนในโครงกำรต่ำงๆ ของบริษัทฯ อย่ำงรอบคอบแล้ว 

การลงมติ: วำระนี้ต้องผ่ำนมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของจ ำนวนเสียงทั ้งหมดของ             
ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มำประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา 
ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ประจ าปี 2563 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ข้อบั งคับของบริษัทฯ ข้อ 15 ก ำหนดให้กรรมกำรมีสิทธิ ได้ รับ
ค่ำตอบแทนจำกบริษัทฯ ในรูปของเงินรำงวัล เบี้ยประชุม บ ำเหน็จโบนัส หรือผลประโยชน์ตอบ
แทนในลักษณะอ่ืนตำมข้อบังคับหรือตำมที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ คณะกรรมกำรสรรหำ 
ก ำหนดค่ำตอบแทน  และบรรษัทภิบำล ได้พิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัทฯ 
กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรสรรหำ ก ำหนดค่ำตอบแทน และบรรษัทภิบำล ซึ่งได้พิจำรณำ
กลั่นกรองตำมควำมเหมำะสม และเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยที่มีมูลค่ำตลำด (Market Capitalization) ในขนำดที่ใกล้เคียงกับบริษัทฯ จึงเห็นควร
ให้ยังคงก ำหนดค่ำตอบแทน ประจ ำปี 2563 ในอัตรำเดียวกันกับปี 2562 

ความเห็นของคณะกรรมการ:  คณะกรรมกำรบริษัทโดยค ำแนะน ำของกรรมกำรสรรหำก ำหนด
ค่ำตอบแทน และบรรษัทภิบำลพิจำรณำควำมเหมำะสมกับขอบเขตหน้ำที่คณะกรรมกำร                     
ผลประกอบกำรของบริษัทฯ ขนำดธุรกิจ ผลก ำไรสุทธิ และสภำวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน เห็นสมควร
เสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำอนุมัติก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำร
สรรหำ ก ำหนดค่ำตอบแทน และบรรษัทภิบำลประจ ำปี 2563 โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา ก าหนด
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล  

รายละเอียด 
เบี้ยกรรมการรายเดือน 

(เฉพำะผู้ที่ไม่เป็นผู้บริหำร) 
เบี้ยประชุม 

(เฉพำะกรรมกำรที่เข้ำประชุม) 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 
- ประธำนกรรมกำร 35,000 บำท 20,000 บำท 
- กรรมกำร  20,000 บำท 15,000 บำท 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 
- ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 35,000 บำท 20,000 บำท 
- กรรมกำรตรวจสอบ 30,000 บำท 15,000 บำท 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 
- ประธำนกรรมกำรสรรหำ  ก ำหนด

ค่ำตอบแทน และบรรษัทภิบำล 
- 20,000 บำท 

- กรรมกำรสรรหำ ก ำหนดค่ำตอบแทน 
และบรรษัทภิบำล 

- 15,000 บำท 
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2. เงินโบนัสคณะกรรมการบริษัทฯ 

ก ำหนดกำรพิจำรณำเงินโบนัสที่สะท้อนและเชื่อมโยงกับผลประกอบกำร หรือก ำไรสุทธิ                       
ของบริษัทฯ แต่ไม่เกินร้อยละ 2 ของก ำไรสุทธิประจ ำปี โดยมีวงเงินดังนี้ 

- จ ำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,200,000 บำท ส ำหรับประธำนกรรมกำร 
และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ  

- จ ำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บำท ส ำหรับกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ 
- จ ำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 800,000 บำท ส ำหรับกรรมกำรและกรรมกำรตรวจสอบ 

 

3. ผลประโยชน์อื่น: กรรมกำรไม่ได้รับค่ำตอบแทนในลักษณะอื่น 

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมกำรสรรหำ ก ำหนดค่ำตอบแทน และบรรษัทภิบำล  เป็นผู้ก ำหนด
หลักเกณฑ์และด ำเนินกำรจัดสรรเงินโบนัสดังกล่ำว และให้น ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำร
บริษัทฯ และท่ีประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำก่อนกำรจัดสรรจริงต่อไป 

 

การลงมติ: วำระนี้ต้องผ่ำนมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำมของจ ำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมำประชุม 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ (โบนัส) ประจ าปี 2562 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตำมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 15 และสืบเนื่องจำกที่คณะกรรมกำร
บริษัทฯ  ได้ร่วมกันปฏิบัติงำนอย่ำงเต็มที่ด้วยควำมเสียสละ รวมทั้งยังเป็นกำรสร้ำงแรงจูงใจ 
คณะกรรมกำรสรรหำ ก ำหนดค่ำตอบแทน และบรรษัทภิบำล จึงเห็นควรจ่ำยค่ำตอบแทน
คณะกรรมกำรบริษัทฯ (โบนัส) ประจ ำปี 2562 ตำมกรอบและหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมสำมัญ                  
ผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2562 มีมติอนุมัติเกณฑ์กำรพิจำรณำเงินโบนัสที่สะท้อนและเชื่อมโยงกับผล
ประกอบกำร หรือก ำไรสุทธิของบริษัทฯ แต่ไม่เกินร้อยละ 2 ของก ำไรสุทธิประจ ำปี โดยมีวงเงิน
ดังนี้ 

- จ ำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,200,000 บำท ส ำหรับประธำนกรรมกำร 
 และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ  
- จ ำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บำท ส ำหรับกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ 
- จ ำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 800,000 บำท ส ำหรับกรรมกำรและกรรมกำรตรวจสอบ 

รายละเอียด 
ผลการด าเนินงาน 
ปี 2562 (ปีท่ีเสนอ) 

ผลการด าเนินงาน 
ปี 2561 

ก ำไรสุทธิ  
(งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัทฯ) (บำท) 

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

ส่วนแบ่งโบนัสกรรมกำรไม่เกิน 2%  
ของก ำไรสุทธิ (บำท) 

24,971,587 
 

22,534,599 
 

ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริษัทฯ (โบนัส) (บำท) 8,000,000 7,754,521 
ร้อยละ 0.64 0.69 
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ความเห็นของคณะกรรมการ:  เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำอนุมัติจ่ำยค่ำตอบแทน
คณะกรรมกำรบริษัทฯ (โบนัส) ประจ ำปี 2562 รวมเป็นจ ำนวนเงิน 8,000,000 บำท (แปดล้ำน
บำทถ้วน) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.64 ของก ำไรสุทธิตำมงบเฉพำะกิจกำรของบริษัทฯ ซึ่งอยู่ภำยใต้
หลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติจำกทีป่ระชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2562 

การลงมติ: วำระนี้ต้องผ่ำนมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำมของจ ำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมำประชุม 

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการซึ่งต้องออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญ            
ผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตำม พ.ร.บ.บริษัทมหำชนจ ำกัด มำตรำ 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ 
ข้อ 14 ก ำหนดให้กรรมกำรออกจำกต ำแหน่งจ ำนวนหนึ่งในสำมของกรรมกำรทั้งหมดในวันประชุม
สำมัญผู้ถือหุ้นทุกปี โดยกรรมกำรที่อยู่ในต ำแหน่งนำนที่สุดเป็นผู้ออกจำกต ำแหน่ง ทั้งนี้ ในกำร
ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2563 มีกรรมกำรที่จะต้องออกจำกต ำแหน่งตำมวำระคือ  

1. นำยสมศักดิ์ กุญชรยำคง  กรรมกำร กรรมกำรสรรหำ ก ำหนดค่ำตอบแทน 
    และบรรษัทภิบำล และรองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ 
    สำยปฏิบัติกำร 

2. ดร.อำจอง ชุมสำย ณ อยุธยำ กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำร
    สรรหำ ก ำหนดค่ำตอบแทน และบรรษัทภิบำล 

3. นำยอภิชำติ ลิ้มเศรษฐำนุวัต กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำร
    สรรหำ ก ำหนดค่ำตอบแทน และบรรษัทภิบำล 

เพ่ือให้เป็นไปตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีเกี่ยวกับกำรดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น  บริษัทฯ 
ได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสมเพ่ือเข้ำรับกำรพิจำรณำเลือกตั้ง             
เป็นกรรมกำรบริษัทฯ ส ำหรับกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลำคม 
2562 จนถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2562 ปรำกฏว่ำไม่มีผู้ถือหุ้นรำยใดเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้ำรับกำร
พิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริษัทฯ 

ความเห็นของคณะกรรมการ:   เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำอนุมัติแต่งตั้งกรรมกำร          
ซึ่งต้องออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ จ ำนวน 3 ท่ำน ได้แก่ นำยสมศักดิ์ กุญชรยำคง ดร.อำจอง 
ชุมสำย ณ  อยุธยำ และนำยอภิชำติ  ลิ้มเศรษฐำนุวัต  กลับ เข้ำด ำรงต ำแหน่ งกรรมกำร              
อีกวำระหนึ่ง เนื่องจำกคณะกรรมกำรบริษัท โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรสรรหำ                
ก ำหนดค่ำตอบแทน และบรรษัทภิบำล ได้พิจำรณำโดยผ่ำนกระบวนกำรกลั่นกรองของบริษัทแล้ว              
มีควำมเห็นว่ำกรรมกำรทั้ง 3 ท่ำน เป็นผู้ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ มีคุณสมบัติเหมำะสมกับกำร
ประกอบธุรกิจของบริษัทและได้ให้ควำมสนับสนุนกำรประกอบธุรกิจของบริษัทเป็นอย่ำ งดี                
จึงเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมำะสมกับกำรประกอบธุรกิจของบริษัท ส ำหรับกรรมกำรอิสระนั้น
ได้พิจำรณำตำมนิยำมกรรมกำรอิสระที่บริษัทฯ ก ำหนดขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับข้อก ำหนดของ
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คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน และประกำศของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงสำมำรถ
ให้ควำมเห็นได้อย่ำงอิสระและเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กรรมกำรที่จะต้องออกจำก
ต ำแหน่งตำมวำระไม่ได้เข้ำร่วมกำรพิจำรณำในเรื่องดังกล่ำว โดยกำรแต่งตั้งกรรมกำรดังกล่ำว                
ให้มีผลตั้งแต่วันถัดจำกวันประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2563 เป็นต้นไป 

ส ำหรับประวัติโดยย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ได้รับกำรเสนอชื่อให้กลับเข้ำด ำรง
ต ำแหน่งปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย 4 ที่แนบมำพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ 

การลงมติ: วำระนี ้ต้องผ่ำนมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของจ ำนวนเสียงทั ้งหมดของ             
ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มำประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2563 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตำมพ.ร.บ.บริษัทมหำชนจ ำกัด มำตรำ 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ 
ข้อ 31 ก ำหนดให้ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปีแต่งตั้งผู้ สอบบัญชีและก ำหนดจ ำนวนเงิน                     
ค่ำสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปีนั้น  

ความเห็นของคณะกรรมการ:  คณ ะกรรมกำรบริษั ทมี ม ติ เห็ น ชอบตำมควำม เห็ น ขอ ง
คณะกรรมกำรตรวจสอบแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำอนุมัติแต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี 
ภูมิไชย สอบบัญชี จ ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ประจ ำปี 2563 

ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัท   
ในเครือ ส ำหรับปี 2562 และเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร              
ก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ โดยในกำรพิจำรณำแต่งตั้งคณะกรรมกำรได้พิจำรณำ               
ถึงควำมพร้อม ขอบเขตกำรให้บริกำร อัตรำค่ำสอบบัญชี ประกอบกับประสบกำรณ์ของผู้สอบบัญชี
และมีควำมเป็นอิสระ นอกจำกนี้ กระบวนกำรสอบบัญชี รวมทั้งควำมต่อเนื่องในกำรตรวจสอบ
และผลกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรตรวจสอบ กำรจัดท ำรำยงำน และกำรประสำนงำนในปีที่ผ่ำนมำ            
อยู่ในระดับที่น่ำพอใจ รวมทั้งมีควำมเข้ำใจในภำระหน้ำที่ในฐำนะผู้สอบบัญชีอิสระ มีควำมละเอียด
รอบคอบในกำรสอบทำน ตรวจสอบ และให้ข้อเสนอแนะด้ำนบัญชีอย่ำงถูกต้อง เป็นไปตำม
มำตรฐำนกำรบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจำกบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย            
สอบบัญชี จ ำกัด ดังมีรำยชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ ำปี 2563 โดยให้แต่ละคน    
มีอ ำนำจกระท ำกำรได้โดยล ำพัง 

1.  นำยณัฐพงศ์ ตันติจัตตำนนท์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขที่ 8829 
2.  นำยไวโรจน์ จินดำมณีพิทักษ์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขที่ 3565 
3.  นำงสำวดุษณีย์ ยิ้มสุวรรณ  ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขที่ 10235 

พร้อมกันนี้  คณะกรรมกำรของบริษัทฯ เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น             
เพ่ือก ำหนดค่ำสอบบัญชีประจ ำปี 2563 เป็นจ ำนวนเงิน 800,000 บำท (แปดแสนบำทถ้วน)                    
โดยไม่มีค่ำบริกำรอ่ืนๆ ซึ่งเป็นอัตรำเดียวกันกับปี 2562 
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ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 
ปี 2563 

(ปีท่ีเสนอ) 
ปี 2562 

ค่ำสอบบัญชีส ำหรับงบกำรเงินประจ ำปีและ
รำยไตรมำส 

800,000 บำท 800,000 บำท 

ค่ำบริกำรอื่นๆ ไม่มี ไม่มี 

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่ำวได้รับกำรแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีประจ ำปี 2563 ของบริษัท           
ในเครือ จ ำนวน 42 บริษัท โดยมีค่ำสอบบัญชีประจ ำปี 2563 ที่จะได้รับจำกบริษัทฯ รวมกับ                
ค่ำสอบบัญชีที่จะได้รับจำกบริษัทในเครือดังกล่ำว รวมเป็นจ ำนวนเงินทั้งสิ้ น 5,420,000 บำท         
(ห้ำล้ำนสี่แสนสองหมื่นบำทถ้วน) โดยไม่มีค่ำบริกำรอ่ืนๆ 

ส ำหรับประวัติผู้สอบบัญชีที่ได้รับกำรเสนอชื่อเพ่ือคัดเลือกเป็นผู้สอบบัญชีประจ ำปี 2563 
มีรำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย 5 ที่แนบมำพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ 

ผู้สอบบัญชีดังกล่ำวจะเป็นผู้ตรวจสอบและแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินของบริษัทฯ              
และบริษัทในเครือเป็นปีที่ห้ำ ซึ่งผู้สอบบัญชีตำมรำยชื่อที่ เสนอมำนั้นไม่มีควำมสัมพันธ์ และ                   
ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล
ดังกล่ำวแต่อย่ำงใด จึงมีควำมเป็นอิสระในกำรตรวจสอบและแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงิน                
ของบริษัทฯ นอกจำกนี้  ไม่มีผู้สอบบัญชีคนใดที่ปฏิบัติหน้ำที่สอบทำนหรือตรวจสอบ และ                    
แสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินของบริษัทฯ มำแล้วเกินกว่ำระยะเวลำที่หลักเกณฑ์ตำมประกำศ         
ที่เก่ียวข้องก ำหนด 

การลงมติ: วำระนี้ต้องผ่ำนมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของ             
ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มำประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 9 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ในวงเงินไม่เกิน 10,000 ล้านบาท 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพ่ือเป็นกำรสนับสนุนกำรขยำยธุรกิจ และกำรเพ่ิมสภำพคล่องทำง
กำรเงินของบริษัทฯ ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 มีนำคม 
2563 ได้มีมติอนุมัติกำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 10,000 ล้ำนบำท หรือในสกุลเงิน
อ่ืนในจ ำนวนที่เทียบเท่ำ เพ่ือน ำเงินที่ได้รับจำกกำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้ไปช ำระคืนหนี้เงินกู้             
ซึ่งมีอยู่ในปัจจุบัน และ/หรือ ใช้ในกำรด ำเนินงำน และ/หรือ ขยำยธุรกิจ และ/หรือ เป็นเงินทุน
หมุนเวียนของบริษัท หรือเพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืนๆ ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทเห็นสมควร ทั้งนี้ 
เพ่ือให้เป็นไปตำมบทบัญญัติในมำตรำ 145 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหำชนจ ำกัด และข้อบังคับของ
บริษัทฯ ข้อ 30 กำรกู้เงินของบริษัทฯ โดยกำรออกหุ้นกู้เพ่ือเสนอขำยต่อประชำชนจะต้องได้รับ
อนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ของจ ำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ความเห็นของคณะกรรมการ:  เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม พิจำรณำอนุมัติกำรออกและ              
เสนอขำยหุ้นกู้ของบริษัทฯ ในวงเงินไม่เกิน 10 ,000 ล้ำนบำท เนื่องจำกกำรออกหุ้นกู้ถือเป็น
ทำงเลือกหนึ่งในกำรระดมทุนที่มีค่ำใช้จ่ำยหรือต้นทุนทำงกำรเงินที่ต่ ำ โดยบริษัทฯ สำมำรถน ำเงิน
ที่ได้รับจำกกำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้ไปช ำระคืนหนี้เงินกู้ซึ่งมีอยู่ในปัจจุบัน และ/หรือใช้ใน              
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กำรด ำเนินงำน และ/หรือ ขยำยธุรกิจ และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ หรือ                   
เพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืนๆ ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทเห็นสมควร อันจะส่งผลให้บริษัทฯ มีสภำพคล่อง  
และมีฐำนะทำงกำรเงินที่มั่นคงยิ่งขึ้น ตลอดจนสำมำรถบริหำรเงินสดได้อย่ำงคล่องตัวมำกขึ้น             
โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 

วัตถุประสงค์: เพ่ือน ำเงินที่ได้รับจำกกำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้ไปช ำระคืนหนี้เงินกู้ซึ่งมีอยู่ในปัจจุบัน 
และ/หรือ ใช้ในกำรด ำเนินงำน และ/หรือ ขยำยธุรกิจ และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียน
ของบริษัท หรือเพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืนๆ ตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษัทเห็นสมควร 

ชนิด: หุ้นกู้ทุกประเภทและรูปแบบ รวมถึงแต่ไม่จ ำกัดเพียงหุ้นกู้ ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือ           
ไม่ระบุชื่อผู้ถือ หุ้นกู้มีหรือไม่มีหลักประกันหรือผู้ค้ ำประกัน หุ้นกู้มีหรือไม่มีผู้แทน            
ผู้ถือหุ้นกู้  หุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ทั้งนี้  ขึ้นอยู่กับควำมเหมำะสมของ                 
ภำวะตลำดในขณะออกและเสนอขำยหุ้นกู้ในแต่ละครำว และปัจจัยอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

สกุลเงิน: สกุลเงินบำท และ/หรือ สกุลเงินต่ำงประเทศในจ ำนวนเทียบเท่ำ 

มูลค่ารวมของหุ้นกู้: จ ำนวนเงินต้นรวมของหุ้นกู้  (ตำมมูลค่ำที่ตรำไว้) ที่ขออนุมัติในครั้งนี้ ไม่เกิน 10,000           
ล้ำนบำท หรือจ ำนวนเทียบเท่ำในสกุลเงินอ่ืน โดยวงเงินในครั้งนี้เป็นส่วนที่เพ่ิมเติม             
จำกวงเงินที่ได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในครั้งก่อนๆ จ ำนวน 13,000 
ล้ำนบำท หรือจ ำนวนเทียบเท่ำในสกุลเงินอ่ืน และเมื่อค ำนวณรวมกับหุ้นกู้ของบริษัทฯ 
(ตำมมูลค่ำที่ตรำไว้) ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมด ณ ขณะใดขณะหนึ่งต้องมีจ ำนวนรวมกัน             
ไม่เกิน 23,000 ล้ำนบำท หรือจ ำนวนเทียบเท่ำในสกุลเงินอ่ืน ทั้งนี้  วงเงินของหุ้นกู้                    
ที่ไถ่ถอนแล้ว และ/หรือที่บริษัทได้ท ำกำรซื้อคืน และ/หรือช ำระคืนแล้ว จะน ำมำนับเป็น
วงเงินของหุ้นกู้ที่บริษัทสำมำรถท ำกำรออกและเสนอขำยได้อีก (Revolving Principal 
Basis) 

ในกรณีกำรออกหุ้นกู้เพ่ือกำร Refinancing หุ้นกู้เดิม (กำรออกหุ้นกู้ใหม่เพ่ือน ำเงินที่ได้
จำกกำรเสนอขำยหุ้นกู้ไปช ำระ และ/หรือ ทดแทนหุ้นกู้เดิม) มูลค่ำเงินต้นของหุ้นกู้เดิม      
ซึ่งจะถูกไถ่ถอนในวันเดียวกันกับวันที่ออกและเสนอขำยหุ้นกู้ใหม่เพ่ือกำร Refinancing 
หุ้นกู้เดิมนั้นจะไม่นับเป็นส่วนหนึ่งของมูลค่ำรวมของเงินต้นของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอน               
ในกำรค ำนวณวงเงินของหุ้นกู้ที่บริษัทสำมำรถท ำกำรออกและเสนอขำยได้ 

การเสนอขาย: บริษัทฯ สำมำรถออกและเสนอขำยหุ้นกู้ทั้งหมดในครำวเดียวโดยแบ่งหุ้นกู้ออกเป็น          
หลำยชุดหรือชุดเดียว หรือทยอยออกหุ้นกู้เป็นหลำยครำวก็ได้ โดยอำจเสนอขำยให้แก่              
ผู้ลงทุนทั่วไป (public offering) และ/หรือ ผู้ลงทุนประเภทสถำบัน และ/หรือ ผู้ลงทุน
รำยใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพำะตำมควำมหมำยที่ก ำหนดไว้ในประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ที่ เกี่ยวข้อง ไม่ว่ำจะเสนอขำย                
ในประเทศ และ/หรือ ในต่ำงประเทศ ตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดในประกำศคณะกรรมกำร
ก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และ/หรือ คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน                    
และ/หรือ ประกำศ กฎกระทรวง กฎระเบียบและกฎหมำยอ่ืนๆ ของหน่วยงำนรำชกำร
อ่ืนใดที่เก่ียวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ออกและเสนอขำยหุ้นกู้นั้น 
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อัตราดอกเบี้ย: ขึ้นอยู่กับสภำวะตลำดในขณะที่ออกและเสนอขำยหุ้นกู้ และปัจจัยอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

อายุของหุ้นกู้: ขึ้นอยู่กับสภำวะตลำดในขณะที่ออกและเสนอขำยหุ้นกู้ และปัจจัยอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

การไถ่ถอน 
ก่อนก าหนด: 

ผู้ถือหุ้นกู้อำจมีหรือไม่มีสิทธิเรียกร้องให้บริษัทท ำกำรไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบก ำหนด               
ไถ่ถอนหุ้นกู้ และบริษัทฯ อำจมีหรือไม่มีสิทธิในกำรไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนวันครบก ำหนด              
ไถ่ถอนหุ้นกู ้ทั้งนี้ เป็นไปตำมข้อตกลงและเงื่อนไขในกำรออกหุ้นกู้ในแต่ละครำว 

ในกำรนี้ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรใดๆ ที่ เกี่ยวเนื่องกับกำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้ดังกล่ำว
เป็นไปด้วยควำมสะดวกและคล่องตัว คณะกรรมกำรเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำอนุมัติ
กำรมอบอ ำนำจให้ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมำย               
จำกประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่  มีอ ำนำจด ำเนินกำรในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ                
และ/หรือ ต่อเนื่องกับกำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้ดังกล่ำวเพ่ือให้เป็นไปตำมที่กฎหมำยก ำหนด              
ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จ ำกัดเพียง) เรื่องต่ำงๆ ดังต่อไปนี้ด้วย   

1. กำรก ำหนดหรือแก้ไขรำยละเอียดต่ำงๆ ที่เกี่ ยวข้องกับหุ้นกู้ เช่น ประเภท อัตรำ
ดอกเบี้ย อำยุหุ้นกู้ รำคำเสนอขำย วิธีกำรเสนอขำย และกำรแต่งตั้งนำยทะเบียนหุ้นกู้และผู้แทน                 
ผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ำมี) เป็นต้น  

2. กำรแต่งตั้งที่ปรึกษำทำงกำรเงิน ผู้จัดจ ำหน่ำยหุ้นกู้ สถำบันกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือ 
ผู้ประเมินรำคำทรัพย์สิน ที่ปรึกษำกฎหมำย นำยทะเบียนหุ้นกู้ตัวแทนช ำระเงิน ผู้แทน ผู้ถือหุ้นกู้
หรือที่ปรึกษำอ่ืน และบุคคลอ่ืนใดในกรณีที่จะต้องมีกำรแต่งตั้งตำมกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องหรือใน
กรณีอ่ืนใดตำมท่ีเห็นสมควร  

3. กำรเจรจำ เข้ำท ำ ลงนำม รับรอง และแก้ไขเอกสำรและสัญญำที่เกี่ยวข้องกับกำรออก
และเสนอขำยหุ้นกู้ ตลอดจนติดต่อประสำนงำน และกำรยื่นเอกสำรดังกล่ำวข้ำงต้น ต่อส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงำน อ่ืน                   
หรือบุคคลใดๆ ที่เก่ียวข้อง  

4. กำรด ำเนินกำรอื่นใดที่จ ำเป็นและสมควรเพื่อให้กำรออกและเสนอขำยหุ ้นกู ้ของ
บริษัทฯ บรรลุผลส ำเร็จและเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ เป็นต้น 

การลงมติ:  วำระนี ้ต้องผ่ำนมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี ่ของจ ำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 10 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 
เมษำยน 2563 ได้มีมติอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 10 โดยให้ยกเลิกข้อควำมเดิมของ
ข้อบังคับข้อ 10 และใช้ข้อควำมใหม่ โดยรำยละเอียดของข้อบังคับในส่วนที่มิได้เสนอให้มีกำรแก้ไข
เพ่ิมเติมให้คงไว้เช่นเดิม และเพ่ิมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 23/1 และข้อ 30/1 เพ่ือให้กำรจัด
ประชุมคณะกรรมกำรและกำรประชุมผู้ถือหุ้นมีควำมคล่องตัวมำกขึ้น โดยด ำเนินกำรตำมกฎหมำย 
ประกำศ หรือค ำชี้แจงอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งที่จะมีกำรแก้ไข
เพ่ิมเติมใดๆ ต่อไป 
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ในกำรนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมบทบัญญัติในมำตรำ 31 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหำชนจ ำกัด และข้อบังคับ
ของบริษัทฯ ข้อ 30 กำรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับของบริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจำกที่ประชุม               
ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น              
ทีม่ำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของ
บริษั ทฯ  ข้ อ  10 โดยให้ ยก เลิ กข้ อควำม เดิ มของข้อบั งคับข้อ  10 และใช้ ข้ อควำมใหม่                          
โดยรำยละเอียดของข้อบังคับในส่วนที่มิได้เสนอให้มีกำรแก้ไขเพ่ิมเติมให้คงไว้เช่นเดิม และเพ่ิม
ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 23/1 และข้อ 30/1 เพ่ือให้สอดคล้องกับกฎหมำย ประกำศ หรือค ำชี้แจง
อ่ืนใดที่เก่ียวข้อง โดยมีรำยละเอียดกำรแก้ไขและเพ่ิมเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ดังนี้  

ข้อความเดิมของข้อบังคับ ข้อความใหม่ของข้อบังคับ 
ข้อ 10  ห้ำมมิให้บริษัทเป็นเจ้ำของหุ้น หรือรับจ ำน ำ
หุ้นของบริษัทเอง เว้นแต่เป็นกรณีกำรซื้อหุ้นคืน
ตำมที่ก ำหนดไว้ในพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชน
จ ำกัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544 

กำรซื้อหุ้นคืน และกำรจ ำหน่ำยหุ้น รวมถึง
กำรตั ดหุ้ นจดทะเบี ยนที่ ซื้ อคื น ให้ เป็ น ไปตำม
หลักเกณฑ์ และวิธีกำรที่ก ำหนดในกฎกระทรวงที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่ำว 

ข้อ 10  ห้ำมมิให้บริษัทเป็นเจ้ำของหุ้น หรือรับจ ำน ำหุ้น
ของบริษัทเอง เว้นแต่เป็นกรณีที่กระท ำได้ตำมกฎหมำย 
โดยปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขตำมที่
กฎหมำยก ำหนด 
 ในกรณีที่บริษัทซื้อหุ้นคืนไม่เกินกว่ำร้อยละสิบ 
(10) ของทุนช ำระแล้ว ให้คณะกรรมกำรของบริษัท          
มีอ ำนำจในกำรอนุมัติกำรซื้อหุ้นคืนดังกล่ำว 
 หุ้นที่บริษัทถือไม่นับเป็นองค์ประชุมในกำร
ประชุมผู้ถือหุ้นรวมทั้งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน         
และสิทธิในกำรรับเงินปันผล 

ไม่มี ข้อ 23/1 กำรประชุมคณะกรรมกำรสำมำรถกระท ำผ่ำน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้โดยปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร 
และเงื่อนไขตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด  

ไม่มี ข้อ 30/1 กำรประชุมผู้ถือหุ้นสำมำรถกระท ำผ่ำนสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ได้โดยปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เงื่อนไขตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด  

ทั้งนี้ เพ่ือให้กำรจดทะเบียนแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เป็นไปด้วยควำมสะดวก
เรียบร้อย ซึ่งอำจต้องมีกำรแก้ไขถ้อยค ำ หรือข้อควำมบังคับในกำรจดทะเบียน หรือรำยงำน
ประชุมผู้ถือหุ้น ตำมค ำสั่งค ำแนะน ำ หรือควำมเห็นของของนำยทะเบียน กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 
กระทรวงพำณิชย์ หรือเจ้ำหน้ำที่หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง จึงอนุมัติให้น ำเสนอต่อที่ประชุมสำมัญผู้ถือ
หุ้นเพ่ือพิจำรณำอนุมัติมอบอ ำนำจให้ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ และ/หรือ 
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมของบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมำยจำกประธำนกรรมกำร
และกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ และ/หรือ กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมของบริษัทฯ ให้มีอ ำนำจในกำร
แก้ไขถ้อยค ำหรือควำมในเอกสำร และ/หรือ ค ำขอต่ำง ๆ ในกำรยื่นจดทะเบียนกำรแก้ไขเพ่ิมเติม
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ข้อบังคับของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ ได้ทันที รวมถึงมีอ ำนำจในกำร
มอบอ ำนำจช่วงได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจำกท่ีประชุมคณะกรรมกำรหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีก 

การลงมติ: วำระนี ้ต้องผ่ำนมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี ่ของจ ำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

วาระท่ี 11 พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี)  

อนึ่ง บริษัทฯ ได้ก ำหนดวิธีปฏิบัติเรื่องกำรให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในกำรเสนอระเบียบวำระกำรประชุม            
โดยเปิดรับเรื่องจำกผู้ถือหุ้นระหว่ำงวันที่ 7 ตุลำคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2562 ปรำกฏว่ำไม่มีผู้ถือหุ้น         
คนใดเสนอวำระกำรประชุมล่วงหน้ำแต่อย่ำงใด  

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่ำนใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอ่ืนให้เข้ำประชุมและออกเสียงในที่ประชุม
ดังกล่ำวแทน โปรดกรอกข้อควำมและลงลำยมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง (รำยละเอียดปรำกฏ
ตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย 6) หรือสำมำรถดำวน์โหลดได้จำกเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.spcg.co.th พร้อมแนบ
หลักฐำนประกอบตำมที่ก ำหนดในหมำยเหตุข้ำงท้ำยนี้ และโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมกับหลักฐำน
ประกอบมำยังส ำนักงำนเลขำนุกำรบริษัทและบรรษัทภิบำล บริษัท เอสพีซีจี จ ำกัด (มหำชน) เลขที่ 1 อำคำร
แคปปิตอล เวิร์ค เพลส ชั้น 10 ซอยแจ่มจันทร์ แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110             
เบอร์โทรศัพท์ 02-011-8111 ต่อ 1031 ล่วงหน้ำก่อนวันประชุม หรือน ำไปแสดงแก่เจ้ำหน้ำที่ ณ จุดตรวจ
เอกสำรก่อนเริ่มกำรประชุมในวันประชุมเพ่ือควำมเรียบร้อยในกำรเตรียมกำรประชุม 

นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยังได้เสนอรำยชื่อกรรมกำรอิสระ พร้อมแสดงข้อมูลชื่อ  อำยุ ที่อยู่ และ                  
กำรมีหรือไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวำระที่เสนอในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นครำวนี้ เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถ                 
เลือกให้กรรมกำรอิสระท่ีบริษัทฯ เสนอรำยชื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะได้ (รำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย 7) 

จึงขอเรียนเชิญท่ำนผู้ถือหุ้นเข้ำร่วมประชุมตำมวัน เวลำ และสถำนที่ดังกล่ำว โดยบริษัทฯ จะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียน
เข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 13.30 น. ของวันประชุมเป็นต้นไป ทั้งนี้ บริษัทฯ ก ำหนดวันก ำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้น             
ที่มีสิทธิเข้ำร่วมประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2563  

บริษัทฯ ได้จัดให้มีมำตรกำรและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2563 กรณี
กำรแพร่ระบำดของไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) รำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย 13 

 ขอแสดงควำมนับถือ 

  
  
 (ดร.วันดี กุญชรยำคง จุลเจริญ) 
 ประธำนกรรมกำร 
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หมายเหตุ:  เพ่ือประโยชน์ในกำรตรวจสอบสถำนะและสิทธิในกำรเข้ำร่วมประชุมกรุณำด ำเนินกำรดังนี้ 

1. หำกผู้ถือหุ้นท่ำนใดประสงค์จะเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง กรุณำแสดงหลักฐำนดังต่อไปนี้           
ต่อเจ้ำหน้ำที่ของบริษัทฯ เพ่ือลงทะเบียนร่วมประชุมก่อนเข้ำห้องประชุม 
1.1 กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดำ 

โปรดแสดงบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือบัตรอ่ืนที่ทำงรำชกำรออกให้และมีภำพผู้ถือหุ้น 
หรือหนังสือเดินทำงฉบับจริง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชำวต่ำงประเทศ) 

1.2 กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล 
ผู้มีอ ำนำจกระท ำกำรแทนนิติบุคคล โปรดแสดงหนังสือส ำคัญกำรจดทะเบียนหรือ              
หนังสือรับรอง พร้อมประทับตรำ (ถ้ำมี) และบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้มีอ ำนำจ
กระท ำกำรแทนนิติบุคคล  

2. หำกผู้ถือหุ้นท่ำนใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอ่ืนให้เข้ำร่วมประชุมและออกเสียงในกำรประชุม 
กรุณำแจ้งให้บุคคลดังกล่ำวแสดงหลักฐำนดังต่อไปนี้ต่อเจ้ำหน้ำที่ของบริษัทฯ ก่อนเข้ำห้อง
ประชุม 
2.1 หนังสือมอบฉันทะที่ลงนำม และประทับตรำ (ถ้ำมี) ครบถ้วนถูกต้องแล้ว 
2.2 ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้ถือหุ้น (ผู้มอบฉันทะ) และในกรณีนิติบุคคลกรุณำ      

แสดงส ำเนำหนังสือส ำคัญกำรจดทะเบียนหรือส ำเนำหนังสือรับรอง และ/หรือ หนังสือ
มอบอ ำนำจพร้อมทั้งเอกสำรประกอบกำรมอบอ ำนำจ (ถ้ำมี) เพ่ิมเติมตำมควำมเหมำะสม 

2.3  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้รับมอบฉันทะ 
3. หนังสือมอบฉันทะทุกฉบับจะต้องติดอำกรแสตมป์ ฉบับละ 20 บำท ทั้งนี้ แม้ว่ำจะมีผู้รับมอบ

ฉันทะหลำยท่ำน อย่ำงไรก็ตำม จะมีผู้รับมอบฉันทะท่ำนเดียวเท่ำนั้นที่สำมำรถเข้ำร่วมประชุม
และออกเสียงลงคะแนนในนำมของผู้ถือหุ้นได้ 

4. ส ำเนำเอกสำรทุกฉบับจะต้องลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้องทุกหน้ำโดยผู้ถือหุ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


