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บริษัท เอสพีซีจี จ ากัด (มหาชน) 
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 

วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. 
ณ ห้องคอนเวนชั่น เอบี ชั้น 1 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์  

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

กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม 

1. ดร.วันดี กุญชรยำคง จุลเจริญ   ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ 
2. นำยสมศักดิ์ กุญชรยำคง   กรรมกำรและรองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ 
3. นำยจิรำคม ปทุมำนนท์   กรรมกำรและรองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ 
4. นำยวิทูร มโนมัยกุล    กรรมกำร 
5. พล.ต.ต.วันชัย วิสุทธินันท์   กรรมกำร 
6. นำยโชจิ นิชิซำว่ำ    กรรมกำร 
7. นำยวันชัย หล่อวัฒนตระกูล   ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ 
8. ดร.อำจอง ชุมสำย ณ อยุธยำ   กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรอิสระ 
9. นำยอภิชำติ ลิ้มเศรษฐำนุวัต   กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรอิสระ 

ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม 

1. นำยชำญชัย บัณฑิตเสำวภำคย์   รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ 
2. นำยชัยวัฒน์ ตั้งสุวรรณพำณิช   รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ 
3. ดร.อลิษำ กุญชรยำคง    รองกรรมกำรผู้จัดกำรบริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ จ ำกัด 
4. นำงสำววรชำ กุญชรยำคง   ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ 
5. นำงสำวรุ่งฟ้ำ ลำภยืนยง   ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบัญชีและงบประมำณ 
6. นำยพิพัฒน์ วิริยธรำนนท์   ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกำรเงิน 

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จ ากัด 

1. นำงสำววริษฐำ จิตรวุฒิโชติ 
2. นำงสำวปพิชญำ รัตนำไกรศรี    

ผู้ตรวจสอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด 

1. นำยณัฐพงศ์ ตันติจัตตำนนท์     ผู้สอบบัญชี 
2. นำงสำวอัจฉรำ สรณำนุภำพ     ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี 
3. นำงสำววลัยพร พรจิรัฐติกำล     ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี 

 
 
 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 1 (ส าหรับวาระที่ 1) 
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เริ่มการประชุม 

ดร.วันดี กุญชรยำคง จุลเจริญ ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผู ้จ ัดกำรใหญ ่ของบริษ ัทฯ                 
ท ำหน้ำที่เป็นประธำนที่ประชุม (“ประธานฯ”) 

นำงสำวปำริฉัตร ไส้เพ้ีย เลขำนุกำรบริษัทฯ ท ำหน้ำที่เป็นเลขำนุกำรที่ประชุม (“เลขานุการฯ”) 

นำงสำวนุชนภำ แซ่คู ท ำหน้ำที่เป็นพิธีกรด ำเนินกำรประชุม ( "พิธีกรฯ") 

พิธีกรฯ กล่ำวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มำร่วมประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2562 พร้อมทั้ง        
กล่ำวแนะน ำคณะกรรมกำรบริษัทฯ และคณะกรรมกำรชุดย่อย ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมกำรตรวจสอบ และ
คณะกรรมกำรสรรหำ ก ำหนดค่ำตอบแทน และบรรษัทภิบำล รวมทั้งผู้บริหำรของบริษัทฯ และเลขำนุกำรของ
บริษัทฯ ที่เข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ 

พิธีกรฯ แจ้งที่ประชุมทรำบว่ำเพ่ือให้กำรประชุมเป็นไปตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ขอแจ้ง                                      
ให้ทรำบถึงขั้นตอนและวิธีกำรในกำรประชุม รวมถึงวิธีกำรออกเสียงลงคะแนน ด้วยกำรใช้บัตรลงคะแนน                  
ที่บริษัทฯ ได้มอบให้กับท่ำนเม่ือลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุมและกำรนับคะแนนดังนี้  

 วำระท่ีจะต้องลงคะแนนเสียงทั้งสิ้นมี 7 วำระจำกทั้งหมด 9 วำระ 
 ในกำรประชุมจะพิจำรณำวำระต่ำงๆ ตำมล ำดับที ่ก ำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะ

น ำเสนอข้อมูลประกอบวำระ และก่อนลงมติในแต่ละวำระ ประธำนฯ จะเปิดโอกำสให้
ผู้เข้ำร่วมประชุมซักถำมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวำระนั้น ๆ ตำมควำมเหมำะสม โดยขอให้          
ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องกำรซักถำมกรุณำแจ้งชื่อและนำมสกุลให้ที่ประชุมทรำบก่อน
ซักถำมหรือแสดงควำมคิด เห ็นด ้วยท ุกครั ้ง  ในกรณ ีที ่ผู ้ถ ือหุ ้นม ีค ำถำมหรือควำมเห ็นที่
นอกเหนือจำกวำระที่ก ำลังพิจำรณำอยู่ ขอควำมกรุณำน ำไปสอบถำมหรือให้ควำมเห็นในวำระ
อื่นๆ ในช่วงท้ำยของกำรประชุม และกรุณำให้ควำมเห็นหรือสอบถำมอย่ำงกระชับเพื ่อ              
เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นรำยอื่นได้ใช้สิทธิด้วยและเพื่อเป็นกำรบริหำรกำรประชุมให้อยู่ในเวลำที่
ก ำหนด 

 ในกำรออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู ้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะมีคะแนนเสียงเท่ำกับ
จ ำนวนหุ้นที่ตนถือหรือเท่ำกับจ ำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง  

 คะแนนเสียงที่ต้องใช้ในกำรลงมติอนุมัติในแต่ละวำระ บริษัทฯ ได้แจ้งไว้ในเอกสำรหนังสือ
เชิญประชุมแล้ว และจะมีกำรแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทรำบอีกครั้งก่อนกำรลงมติในแต่ละวำระต่อไป  

 ส ำหรับผู้ถือหุ ้นที ่มำประชุมด้วยตนเอง และผู ้รับมอบฉันทะตำมแบบที่กฎหมำยก ำหนดให้
ปฏิบัติกำรลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้  
 กำรลงคะแนนเสียงส ำหรับทุกวำระ ยกเว้นวำระที่ 7 เรื่องกำรแต่งตั้งกรรมกำร หำกไม่มี                 

ผู้ถือหุ้นท่ำนใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่ำผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยกับวำระ
ที ่น ำเสนอตำมจ ำนวนเสียงของผู ้ถือหุ ้น ส ำหรับผู ้ถ ือหุ ้นที ่ไม่เห็นด้ว ยหรืองดออกเสียง                   
ให ้ผู ้ถ ือหุ ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที ่บร ิษ ัทฯ จัด เตรียมไว ้ให ้ และยกมือ เพื ่อให้
เจ้ำหน้ำที่เก็บบัตรลงคะแนน เจ้ำหน้ำที่จะเป็นผู้น ำบัตรลงคะแนนดังกล่ำวมำมอบให้กับ
คณะกรรมกำรตรวจนับคะแนน 
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 ส ำหรับวำระที ่ 7 เรื ่องกำรแต่งตั ้งกรรมกำร บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบและ         
นับคะแนนเสียงทั้งหมดทั้งที่เป็นกำรลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง 
ขอให้ผู ้ถือหุ้นทุกท่ำนทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตร
ลงคะแนนส ำหรับวำระที่ 7 และยกมือเพื่อให้เจ้ำหน้ำที่เก็บบัตรลงคะแนน 

 ในกำรนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะน ำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงตำมที่ท่ำน
ได้ลงคะแนนเสียงไว้ในบัตรลงคะแนน และคะแนนเสียงตำมบัตรเสีย (ถ้ำมี) ในแต่ละวำระ 
หักออกจำกคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้ำร่วมประชุมในวำระนั้น และส่วนที่เหลือจะถือว่ำเป็น
คะแนนเส ียงที ่เห ็นด้วย ส ำหรับผู ้ที ่ออกเสียงเห ็นด ้วยในวำระเหล่ำนี ้ ขอให้เก็บบัตร
ลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้ำหน้ำที่ของบริษัทฯ  หลังเสร็จสิ้นกำรประชุม ยกเว้น
ส ำหรับวำระที ่ 7 เรื ่องกำรแต่งตั ้งกรรมกำร บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบและ                   
นับคะแนนเสียงทั้งหมดทั้งที่เป็นกำรลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง  

 บัตรลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่ำเป็นบัตรเสีย  
1. บัตรลงคะแนนที่มีกำรท ำเครื่องหมำยเกินกว่ำหนึ่งช่อง 
2. บัตรลงคะแนนที่มีกำรออกเสียงโดยแสดงเจตนำขัดกัน 
3. บัตรลงคะแนนที่ไม่มีกำรแสดงเจตนำลงคะแนน 
4. บัตรลงคะแนนที่มีกำรขีดฆ่ำและไม่มีลำยมือชื่อก ำกับ 
5. บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเกินกว่ำเสียงที่มีอยู่  

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องกำรแก้ไขกำรออกเสียง โปรดขีดฆ่ำกำรออกเสียงเดิมและลงชื่อก ำกับ          
ด้วยทุกครั้ง 

 ภำยใต้ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 30 มติของที่ประชุมในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้ำงมำกของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง ถ้ำมีคะแนนเสียง
เท่ำกันให้ประธำนในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขำด ดังนั้น ในกำรพิจำรณำ
คะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นว่ำเห็นด้วยในวำระนั้น ๆ หรือไม่ จะนับเฉพำะคะแนนเสียง 
“เห็นด้วย” และ “ไม่เห็นด้วย” ของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนนเท่ำนั้น                     
โดยในกรณีผู้ถือหุ้นมีกำร “งดออกเสียง” บริษัทฯ จะไม่นับกำรงดออกเสียงดังกล่ำวเป็นฐำน                
ในกำรนับคะแนนเสียง 

 คณะกรรมกำรตรวจนับคะแนนในกำรประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วยบุคคลดังนี้ 
1. เจ้ำหน้ำที่ของบริษัท อินเวนเทค จ ำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริกำรระบบนับคะแนน 
2. เจ้ำหน้ำที่ของบริษัท คุณชวลิตำ ลัคนทิน 

 ในกำรประกำศผลกำรลงคะแนนของแต่ละวำระ คณะกรรมกำรตรวจนับคะแนนจะสรุปคะแนน            
ในแต่ละวำระให้พิธีกรทรำบเพื่อแจ้งที่ประชุมต่อไป 

 กำรลงคะแนนในแต่ละวำระเป็นกำรลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช่กำรลงคะแนนแบบลับ และมีกำร
เก็บบัตรลงคะแนนทุกบัตรเพ่ือควำมโปร่งใสในกำรนับคะแนน 

 ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจ ำนวน 1,016,389,000 บำท ทุนจดทะเบียนช ำระแล้ว    
จ ำนวน 973,990,000 บำท มูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้ หุ้นละ 1 บำท 
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บริษัทฯ ได้ก ำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ำร่วมประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2562 หรือ Record 
Date ในวันอังคำรที่ 12 มีนำคม 2562  

ในกำรประชุมวันนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง จ ำนวน 176 รำย นับรวมจ ำนวนหุ้นได้ 
7,731,972 หุ้น และโดยกำรมอบฉันทะจ ำนวน 242 รำย นับรวมจ ำนวนหุ้นได้ 643,753,524 หุ้น รวมเป็น
ผู้เข้ำร่วมประชุมจ ำนวนทั้งสิ้น 418 รำย นับรวมจ ำนวนหุ้นทั้งหมดได้ 651,485,496 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 
66.8883 ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ คือ 973,990,000 หุ้น โดยปัจจุบันบริษัทฯ                    
มีผู้ถือหุ้นทั้งหมด จ ำนวน 9,864 รำย รวมจ ำนวนหุ้นทั้งสิ้น 973,990,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตำมข้อบังคับ
ของบริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญ ดร.วันดี กุญชรยำคง จุลเจริญ ท ำหน้ำที่ประธำนฯ และเริ่มกำรประชุมตำมระเบียบ
วำระดังต่อไปนี้ 

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ซึ่งประชุมเม่ือศุกร์ที่             
20 เมษายน 2561 

ประธำนฯ แจ้งให้ที่ประชุมทรำบว่ำบริษัทฯ ได้จัดท ำและเผยแพร่รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น 
ประจ ำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อศุกร์ที่ 20 เมษำยน 2561 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.spcg.co.th) แล้ว 
รำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย 1 ที่แนบมำพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น 

ประธำนฯ ได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นสอบถำมและแสดงควำมคิดเห็น  

นายธนกฤต ถิระวงศ์ไพศาล อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริม            
ผู้ลงทุนไทย เสนอให้เพ่ิมเติมรำยละเอียดในรำยงำนกำรประชุม ในส่วนของกำรลงทุนโครงกำรโซลำร์ฟำร์ม                
ในต่ำงประเทศ เช่น รูปแบบกำรลงทุน กำรรับรู้รำยได้ เป็นต้น เนื่องจำกบริษัทฯ ไม่ได้มี กำรจัดตั้งบริษัทย่อย        
เพ่ือด ำเนินธุรกิจในประเทศญี่ปุ่น เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถประเมินควำมคุ้มค่ำ และรับทรำบกำรรับรู้รำยได้               
จำกกำรลงทุนโครงกำรโซลำร์ฟำร์มในต่ำงประเทศได้อย่ำงถูกต้อง  

ประธำนฯ กล่ำวขอบคุณและรับข้อเสนอแนะดังกล่ำวไว้ประกอบกำรพิจำรณำ 

ประธำนฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2561 
ซึ่งประชุมเมื่อศุกร์ที่ 20 เมษำยน 2561 หำกไม่มีผู้ถือหุ้นท่ำนใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่ำผู้ถือหุ้น
เห็นชอบหรือเห็นด้วยตำมวำระที ่น ำเสนอ หำกมีผู ้ถ ือหุ ้นท่ำน ใดไม่เห ็นด้วย หรืองดออกเสียง กรุณำ                     
ท ำเครื่องหมำยในช่องไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ให้ แล้วยกมือขึ้น
เพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่เก็บบัตรลงคะแนน ผู้ถือหุ้นที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนน บริษัทฯ จะนับเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย 

ประธำนฯ แจ้งให้ที่ประชุมทรำบเพ่ิมเติมว่ำตำมข้อบังคับของบริษัทฯ วำระนี้ต้องผ่ำนมติอนุมัติ       
ด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

หลังจำกคณะกรรมกำรตรวจนับคะแนนด ำเนินกำรตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธำนฯ 
มอบหมำยให้นำงสำวรุ่งฟ้ำ ลำภยืนยง ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบัญชีและงบประมำณ แจ้งให้ที่ประชุมทรำบผล            
กำรนับคะแนนดังนี้ 
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ผลการนับคะแนนเสียงส าหรับวาระท่ี 1 

 

 

 

 
 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2561 ซึ่งประชุม
เมื่อศุกร์ที่ 20 เมษำยน 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของจ ำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระท่ี 2 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2561 

ประธำนฯ แจ้งให้ที่ประชุมทรำบว่ำปี 2561 บริษัทฯ ได้มีกำรเปลี่ยนแปลงต่ำงๆ ที่ส ำคัญซึ่งส่งผล
ต่อกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ และเพ่ือให้เป็นไปตำมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 ซึ่งก ำหนดให้ที่ประชุม                  
สำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปีพิจำรณำรำยงำนของคณะกรรมกำรเพ่ือรับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ                   
ในรอบปีที่ผ่ำนมำ ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดท ำข้อมูลเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ ำปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2561 
ถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2561 รำยละเอียดปรำกฏตำม QR-Code ในแบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุม  

ประธำนฯ น ำเสนอผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่ำนมำ โดยมีรำยละเอียดสรุปได้ดังนี้ 

ในปี 2561 SPCG ได้รับกำรจัดอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จ ำกัด              
ที่ระดับ “A” ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงท่ี” 

SPCG ได้ประกำศควำมร่วมมือกับ SMA Solar Technology AG (“SMA”) ประเทศเยอรมนี                     
ในฐำนะที่บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด (“SPE”) (บริษัทในเครือของ SPCG) ได้รับกำรแต่งตั้งให้              
เป็นผู้แทนจ ำหน่ำยและผู้ให้บริกำรเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้ำ (Inverter) อย่ำงเป็นทำงกำร (Authorised Sales 
& Service Partnership) เพียงรำยเดียวในประเทศไทย เพ่ือดูแลลูกค้ำของ SMA ทั้งในประเทศไทยและ                      
ภูมิภำคอินโดจีนอีก 4 ประเทศ ประกอบด้วย ประเทศเวียดนำม ลำว กัมพูชำ และพม่ำ ตั้ งแต่เดือนกรกฏำคม 
2561 เป็นต้นมำ ทั้งนี้  SMA เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แฟรงก์เฟิร์ตแห่งประเทศเยอรมนี 
ประเภท Prime Standard (รหัส S92) โดยเป็นผู้น ำด้ำนกำรผลิตเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้ำ ( Inverter)                
ถือเป็นอุปกรณ์หลักในกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ ในปี 2560 SMA มียอดขำยกว่ำ 900 ล้ำนยูโร 
และมีส่วนแบ่งทำงกำรตลำดทั่วโลกกว่ำร้อยละ 50  

SPCG มีควำมมุ่งมั่นในกำรขยำยโอกำสทำงธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง โดยกำรลงทุนพัฒนำโครงกำร             
โซลำร์ฟำร์มไปยังต่ำงประเทศ ดังนี้ 

 

มติ จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 653,467,796 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 13,700 ไม่นับเป็นฐำนเสียง 
รวมจ านวนเสียง 653,481,496 - 
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1. โครงกำร Tottori Yonago Mega Solar Farm 

เป็นโครงกำรที่  SPCG ลงทุนร่วมกับ Kyocera Corporation และ Tokyo Century Leasing 
Corporation (TCL) ขนำดก ำลังกำรผลิต 30 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ ณ เมืองทอตโตะริ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีพิธีเปิด
โครงกำรและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำเข้ำระบบเชิงพำณิชย์ (Commercial Operation Date: COD) เรียบร้อยแล้ว                 
เมื่อวันที่ 27 เมษำยน 2561 โดยประเภทกำรลงทุนเป็นลักษณะกำรให้เช่ำที่ดิน  

2. โครงกำร Ukujima Mega Solar Project 

เป็นโครงกำรที่ SPCG ร่วมลงทุนกับบริษัทในประเทศญี่ปุ่น ทั้งสิ้น 7 บริษัทฯ ได้แก่ Kyocera 
Corporation, Kyudenko Corporation, Mizuho Bank, Tokyo Century Corporation, Furukawa 
Electric Company Limited, Tsuboi Corporation และ The Eighteenth Bank limited ขนำดก ำลังกำร
ผลิตประมำณ 480 เมกะวัตต์ ณ เกำะ Ukujima เมืองนำงำซำกิ ประเทศญี่ปุ่น โดยมีขนำดพ้ืนที่เกำะ 24.93 
ตำรำงกิโลเมตร แนวชำยฝั่ง 38 กิโลเมตร และประชำกรประมำณ 2 ,600 คน ซึ่งใช้งบประมำณในกำรลงทุน
ประมำณ 200 Billion Yen (หรือประมำณ 1.8 Billion USD หรือประมำณ 58,000 ล้ำนบำท โครงกำรดังกล่ำว
มีก ำหนดเริ่มกำรก่อสร้ำงในไตรมำสที่ 1 ปี 2019  

3. โครงกำรโซลำร์ฟำร์ม ณ เมืองฟูกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น 

SPCG อยู่ในระหว่ำงกำรศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรลงทุนโครงกำรโซลำร์ฟำร์ม ณ เมืองฟูกุโอกะ 
ประเทศญี่ปุ่น ขนำดก ำลังกำรผลิต 65 เมกะวัตต์ 

4. โครงกำรโซลำร์ฟำร์ม ณ เมือง Kumamoto และเมือง Kyoto Watsuka ประเทศญี่ปุ่น 
 

SPCG ได้จัดตั้งบริษัทย่อยในประเทศญี่ปุ่น เพ่ือด ำเนินกำรลงทุนในโครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำน
แสงอำทิตย์ (Solar Farm) โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

ชื่อบริษัท Sakura Solar Limited Liability Company 

ผู้ร่วมก่อตั้ง 
และสัดส่วนกำรถือหุ้น 

1. Kyocera Corporation, Japan (Kyocera) ร้อยละ 49 
2. Mitsubishi Research Institute, Inc. (MRI) ร้อยละ 34 
3. SPCG Public Company Limited (SPCG) ร้อยละ 17 

โครงกำรที่จะด ำเนินกำร
ก่อสร้ำง 

1. Kumamoto (1) Ichinomiya  ขนำดก ำลังกำรผลิต 1.9 เมกะวัตต์ 
2. Kumamoto (1) Mashiki  ขนำดก ำลังกำรผลิต 1.5 เมกะวัตต์ 
3. Kumamoto Kurumagaeri ขนำดก ำลังกำรผลิต 1.5 เมกะวัตต์ 
4. Kumamoto Minamata ขนำดก ำลังกำรผลิต 24 เมกะวัตต์ 
5. Kyoto Watsuka ขนำดก ำลังกำรผลิต 38 เมกะวัตต์ 

โครงกำรดังกล่ำวรวมก ำลังกำรผลิตทั้งสิ้น 66.9 เมกะวัตต์ ซึ่งใช้เงินในกำรลงทุนประมำณ  235         
ล้ำนบำท โดยมีแผนกำรลงทุนในปี พ.ศ. 2562 และคำดว่ำจะแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2563-2565 
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SPCG ยังคงยึดมั่นบนหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีอย่ำงต่อเนื่อง โดยกำรประกอบธุรกิจด้วย             
ควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้ได้รับรำงวัลแห่งควำมส ำเร็จจำกองค์กรต่ำงๆ ดังนี้ 

เมื่อวันที่ 19 กันยำยน 2561 SPCG ได้รับโล่และประกำศนียบัตรจำกรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล้อม ในฐำนะเป็นตัวอย่ำงที่ดีในกำรบริหำรจัดกำรและลดกำรปล่อย                     
ก๊ำซเรือนกระจกภำยในประเทศ จำกกำรเข้ำร่วมโครงกำร “ภำคีสนับสนุนป่ำชุมชนลดโลกร้อน”  

เมื่อวันที่ 15 สิงหำคม 2561 โครงกำรโซลำร์ฟำร์ม 19 แห่งของ SPCG ได้รับรำงวัลอุตสำหกรรม         
สีเขียวระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) มำกที่สุดเป็นอันดับ 1 ในโครงกำรส่งเสริมและพัฒนำ
สถำนประกอบกำรสู่อุตสำหกรรมสีเขียว ประจ ำปี 2561 จำกกรมโรงงำนอุตสำหกรรม  

เมื่อวันที่ 3 สิงหำคม 2561 โครงกำรโซลำร์ฟำร์ม 4 แห่งของ SPCG (โซลำร์ฟำร์ม นครพนม 1              
โซลำร์ฟำร์ม นครพนม 2 โซลำร์ฟำร์ม นครพนม 3 และโซลำร์ฟำร์ม สุรินทร์ 1) ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน                      
ธรรมำภิบำลสิ่งแวดล้อม และรับประกำศนียบัตรในโครงกำรส่งเสริมธรรมำภิบำลสิ่งแวดล้อมสถำนประกอบกำร
อุตสำหกรรม จำกกระทรวงอุตสำหกรรม ประจ ำปี 2561  

ประธำนฯ ได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นสอบถำมและแสดงควำมคิดเห็น ปรำกฏว่ำไม่มีผู้ถือหุ้นท่ำนใด
สอบถำมและแสดงควำมคิดเห็น  

ประธำนฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมรับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ประจ ำปี 2561 ซึ่งตำม
ข้อบังคับของบริษัทฯ วำระนี้เป็นวำระเพ่ือรับทรำบ จึงไม่มีกำรลงคะแนนเสียง 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ประจ ำปี 2561 

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

ประธำนฯ มอบหมำยให้นำงสำวรุ่งฟ้ำ ลำภยืนยง ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบัญชีและงบประมำณ                    
เป็นผู้น ำเสนอรำยละเอียดต่อที่ประชุม นำงสำวรุ่งฟ้ำฯ แจ้งให้ที่ประชุมทรำบว่ำตำม พ.ร.บ. บริษัทมหำชนจ ำกัด 
มำตรำ 112 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 และ 34 ก ำหนดให้บริษัทฯ ต้องมีกำรจัดท ำงบกำรเงินซึ่งได้แก่               
งบแสดงฐำนะทำงกำรเงินและงบก ำไรขำดทุน ณ รอบปีบัญชีของบริษัทฯ พร้อมจัดส่งให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ
ก่อนน ำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดท ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ของบริษัทฯ ประจ ำปี 2561 สิ้นสุด  ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและ
รับรองแล้ว และคณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้มีมติเห็นชอบตำมควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบแล้ว 
รำยละเอียดปรำกฏในส ำเนำงบแสดงฐำนะกำรเงิน งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ และรำยงำนของผู้ สอบบัญชี                   
ในรำยงำนประจ ำปี 2561 หัวข้อ “งบกำรเงิน” ตำม QR-Code ในแบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุม  

ทั้งนี้ เนื่องจำกมีควำมคลำดเคลื่อนเล็กน้อยในส่วนของหัวข้อในตำรำงสรุปผลกำรด ำเนินงำนและ
ฐำนะทำงกำรเงินรวมของบริษัทฯ (หนังสือเชิญประชุมหน้ำที่ 3 และหน้ำที่ 4 บริษัทฯ จึงขอแก้ไขค ำผิดเล็กน้อย 
จำก “ผลกำรด ำเนินงำนรวม ปี 2562 และ ปี 2561” เป็น “ผลกำรด ำเนินงำนรวม ปี 2561 และปี 2560”                 
ดังที่ปรำกฏรำยละเอียดกำรแก้ไขในใบแนบที่ได้มอบให้แก่ผู้ถือหุ้นที่เข้ำร่วมกำรประชุมในครั้งนี้ กำรแก้ไขค ำผิดนี้
เป็นกำรแก้ไขเล็กน้อย โดยไม่กระทบกับใจควำมและสำระส ำคัญอ่ืนแต่อย่ำงใด 
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นำงสำวรุ่งฟ้ำฯ น ำเสนองบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัทฯ ประจ ำปี 2561 
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 โดยมีรำยละเอียดสรุปได้ดังนี้ 

งบกำรเงินรวมประจ ำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริษัทฯ มีรำยได้จำกกำรขำย 
และบริกำร 5,928.2 ล้ำนบำท ต้นทุนขำยและบริกำร 2,222.6 ล้ำนบำท คิดเป็นก ำไรขั้นต้น 3,705.6 ล้ำนบำท 
รำยได้อ่ืนๆ 118.3 ล้ำนบำท ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย 76.8 ล้ำนบำท ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 258.9 ล้ำนบำท             
ส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ 0.1 ล้ำนบำท ก ำไรก่อนดอกเบี้ยและภำษี 3 ,488.1 ล้ำนบำท     
ต้นทุนทำงกำรเงิน 503.3 ล้ำนบำท ก ำไรก่อนภำษี 2,984.8 ล้ำนบำท ค่ำใช้จ่ำยด้ำนภำษี 61.2 ล้ำนบำท คิดเป็น
ก ำไรสุทธิทั้งสิ้น 2,923.6 ล้ำนบำท และคิดเป็นก ำไรต่อหุ้น 2.70 บำทต่อหุ้น 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัทฯ 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริษัทฯ มีรำยได้
จำกเงินปันผล 1,097.8 ล้ำนบำท รำยได้จำกดอกเบี้ยรับ 433.9 ล้ำนบำท รำยได้ อ่ืนๆ 116.7 ล้ำนบำท    
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 123.4 ล้ำนบำท ก ำไรก่อนดอกเบี้ยและภำษี 1,525.0 ล้ำนบำท ต้นทุนทำงกำรเงิน 
391.4 ล้ำนบำท ก ำไรก่อนภำษี 1,133.6 ล้ำนบำท ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 6.8 ล้ำนบำท คิดเป็นก ำไรสุทธิทั้งสิ้น 
1,126.8 ล้ำนบำท และคิดเป็นก ำไรต่อหุ้น 1.16 บำทต่อหุ้น 

งบแสดงฐำนะทำงกำรเงินของบริษัทฯ ประจ ำปี 2561 มีสินทรัพย์รวม 22,797.6 ล้ำนบำท 
แบ่งเป็นสินทรัพย์ถำวร 16,458.4 ล้ำนบำท และสินทรัพย์อ่ืนๆ 6,339.2 ล้ำนบำท หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
รวม 22,797.6 ล้ำนบำท แบ่งเป็นหนี้สินที่มีภำระดอกเบี้ย 8,261.7 ล้ำนบำท และหนี้สินอ่ืนๆ 655.3 ล้ำนบำท 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 13,880.6 ล้ำนบำท อัตรำส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity Ratio) 0.64 เท่ำ  

ประธำนฯ ได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นสอบถำมและแสดงควำมคิดเห็น  

นายธนกฤต ถิระวงศ์ไพศาล อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริม            
ผู้ลงทุนไทย สอบถำมดังนี ้

1. บริษัทฯ ได้ชี้แจงรำยละเอียดของรำยได้และก ำไรสุทธิจำกกำรลงทุนโครงกำรโซลำร์ฟำร์ม              
ในต่ำงประเทศ ไว้ในงบกำรเงิน หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน หรือรำยงำนประจ ำปีในส่วนใดบ้ำง เนื่องจำก
ข้อมูลที่บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทรำบมีค่อนข้ำงน้อย 

2. อ้ำงถึงงบกำรเงินของบริษัทฯ ประจ ำปี 2561 หน้ำที่ 173 “เงินลงทุนระยะยำวในตรำสำรทุน
อ่ืนที่ไมอยูในควำมตองกำรของตลำดเปนเงินลงทุนในหุนสำมัญของกิจกำรแหงหนึ่งในประเทศญี่ปุน”                 
เป็นกำรลงทุนในกิจกำรของบริษัทฯ มีรำยละเอียดอย่ำงไร 

ประธำนฯ ชี้แจงที่ประชุมทรำบดังนี้  

1. ก่อนอ่ืนขอแจ้งให้ทรำบว่ำกำรจัดท ำงบกำรเงินของบริษัทฯ ได้มีระบบกำรบริหำรจัดกำร                
ในส่วนของผู้ตรวจสอบภำยใน และผู้สอบบัญชี ซึ่งได้จัดท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนบัญชีซึ่งได้ตรวจสอบ            
และรับรองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในส่วนของรำยได้ที่มำจำกกำรลงทุนในต่ำงประเทศ จ ำนวน 1 โครงกำร ได้แก่  
โครงกำร Tottori Yonago Mega Solar Farm ซึ่งรับรู้รำยได้ในรูปแบบของเงินปันผล  
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2. เป็นกำรลงทุนในโครงกำร Tottori Yonago Mega Solar Farm ซึ่งเป็นเงินลงทุนในระยะยำว 
คือกำรซื้อที่ดิน 

นายธีรนนท์ ลือเกียรติกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถำมเกี่ยวกับโครงกำร Tottori Yonago 
Mega Solar Farm ขนำดก ำลังกำรผลิต 30 เมกะวัตต์ ซึ่งได้จ ำหน่ำยไฟฟ้ำเข้ำระบบเชิงพำณิชย์เรียบร้อยแล้ว 
บริษัทฯ มีสัดส่วนกำรลงทุนร้อยละเท่ำไหร่ 

ประธำนฯ ชี้แจงที่ประชุมทรำบว่ำรูปแบบกำรลงทุนในโครงกำร Tottori Yonago Mega Solar 
Farm เป็นลักษณะกำรลงทุนซื้อที่ดิน ซึ่งบริษัทฯ เป็นเจ้ำของที่ดินในโครงกำรดังกล่ำว เพ่ือให้โครงกำรเช่ำ         
ดังนั้น บริษัทฯ จึงรับรู้รำยได้ในรูปแบบของค่ำเช่ำที่ดิน  

ประธำนฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำอนุมัติงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของ
บริษัทฯ ประจ ำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทรำบอีกครั้งว่ำ หำกไม่มีผู้ถือหุ้น
ท่ำนใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่ำผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตำมวำระที่น ำเสนอ หำกมีผู้ถือหุ้น
ท่ำนใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรุณำท ำเครื่องหมำยในช่องไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนน
ที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ให้ แล้วยกมือขึ้นเพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่เก็บบัตรลงคะแนน ผู้ถือหุ้นที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนน  
บริษัทฯ จะนับเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย 

ประธำนฯ แจ้งให้ที่ประชุมทรำบเพ่ิมเติมว่ำตำมข้อบังคับของบริษัทฯ วำระนี้ต้องผ่ำนมติอนุมัติ    
ด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

หลังจำกคณะกรรมกำรตรวจนับคะแนนด ำเนินกำรตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธำนฯ 
มอบหมำยให้นำงสำวรุ่งฟ้ำ ลำภยืนยง ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบัญชีและงบประมำณ แจ้งที่ประชุมทรำบผลกำร                  
นับคะแนนดังนี้ 

ผลการนับคะแนนเสียงส าหรับวาระท่ี 3 

 

 

 

 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัทฯ 
ประจ ำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของ
จ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

มติ จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 653,431,618 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 256,600 ไม่นับเป็นฐำนเสียง 
รวมจ านวนเสียง 653,688,218 - 
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วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไรและจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 

ประธำนฯ มอบหมำยให้นำยพิพัฒน์ วิริยธรำนนท์ ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกำรเงิน เป็นผู้น ำเสนอ
รำยละเอียดต่อที่ประชุม นำยพิพัฒน์ฯ แจ้งให้ที่ประชุมทรำบว่ำตำม พ.ร.บ. บริษัทมหำชนจ ำกัด  มำตรำ 116 
และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 ก ำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ำรอง              
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปี หักด้วยยอดเงินขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำทุนส ำรองนี้             
จะมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ประกอบกับนโยบำยในกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทฯ 
ก ำหนดให้จ่ำยเงินปันผลในอัตรำไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 40 ของก ำไรสุทธิของงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรที่เหลือหลังจำก
หักเงินส ำรองต่ำงๆ ทุกประเภทตำมที่ได้ก ำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตำมกฎหมำย รำยละเอียดปรำกฏ
ตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย 2 ที่แนบมำพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ ทั้งนี้ เนื่องจำกบริษัทฯ ได้ท ำกำรจัดสรรเงินก ำไรสุทธิ
เป็นทุนส ำรองครบถ้วนตำมที่กฎหมำยก ำหนดแล้ว จึงไม่จ ำเป็นต้องท ำกำรจัดสรรก ำไรสุทธิจำกผลกำรด ำเนินงำน
ของบริษัทฯ ประจ ำปี 2561 เป็นทุนส ำรองตำม พ.ร.บ. บริษัทมหำชนฯ อีก 

บริษัทฯ มีก ำไรเพียงพอส ำหรับจัดสรรจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้จำกผลกำรด ำเนินงำน              
ของบริษัทฯ ในปี 2561 จึงเสนอจ่ำยเงินปันผลจำกผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2561 ในอัตรำหุ้นละ 1.20 บำท                             
โดยส ำหรับงวดครึ่งปีแรกสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2561 บริษัทฯ มีก ำไรจำกกำรประกอบกิจกำรตำมที่ปรำกฏ      
ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัทฯ ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 10 สิงหำคม 
2561 มีมติอนุมัติให้จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลจำกผลกำรด ำเนินงำนงวดวันที่ 1 มกรำคม 2561 - วันที่ 30 
มิถุนำยน 2561 ในอัตรำหุ้นละ 0.55 บำท ซึ่งได้จ่ำยแก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 7 กันยำยน 2561 ทั้งนี้        
ตำมพ.ร.บ. บริษัทมหำชนจ ำกัด มำตรำ 115 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37  

คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ำยในงวดนี้ (ครึ่งปีหลังของปี 2561) ในอัตรำหุ้นละ 0.65 บำท รวมเป็น
จ ำนวนเงิน 633,093,500 บำท (หกร้อยสำมสิบสำมล้ำนเก้ำหมื่นสำมพันห้ำร้อยบำทถ้วน) 

ประธำนฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำรับทรำบกำรจั ดสรรก ำไร ทุนส ำรอง และกำรจ่ำย                 
เงินปันผลระหว่ำงกำลจำกผลกำรด ำเนินงำนงวดวันที่ 1 มกรำคม 2561 - วันที่ 30 มิถุนำยน 2561 ในอัตรำ           
หุ้นละ 0.55 บำท รวมถึงอนุมัติกำรจ่ำยเงินปันผลที่จะจ่ำยในงวดนี้ ในอัตรำหุ้นละ 0.65 บำท รวมเป็น                    
จ ำนวนเงิน 633,093,500 บำท (หกร้อยสำมสิบสำมล้ำนเก้ำหมื่นสำมพันห้ำร้อยบำทถ้วน) (รวมกันแล้วจะท ำให้                     
เงินปันผลส ำหรับปี 2561 มีจ ำนวนทั้งสิ้นเท่ำกับ 1.20 บำท ต่อหุ้น คิดเป็นเงินทั้งสิ้นจ ำนวน 1 ,168,788,000 
บำท) โดยก ำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันอังคำรที่ 12 มีนำคม 2562 และ
ก ำหนดจ่ำยเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 10 พฤษภำคม 2562 ทั้งนี้ สิทธิในกำรรับเงินปันผลดังกล่ำวยังมีควำม              
ไม่แน่นอน จนกว่ำจะได้รับกำรอนุมัติจำกท่ีประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2562  

ประธำนฯ ได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นสอบถำมและแสดงควำมคิดเห็น ปรำกฏว่ำไม่มีผู้ถือหุ้นท่ำนใด
สอบถำมและแสดงควำมคิดเห็น  
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ประธำนฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมรับทรำบกำรจัดสรรก ำไร ทุนส ำรอง และกำรจ่ำยเงินปันผล             
ระหว่ำงกำลจำกผลกำรด ำเนินงำนงวดวันที่ 1 มกรำคม 2561 - วันที่ 30 มิถุนำยน 2561 พร้อมทั้งอนุมัติ              
จัดสรรก ำไรและจ่ำยเงินปันผลจำกผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2561 และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทรำบอีกครั้งว่ำ                 
หำกไม่มีผู้ถือหุ้นท่ำนใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่ำผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วย ตำมวำระ               
ที่น ำเสนอ หำกมีผู ้ถือหุ ้นท่ำนใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรุณำท ำเครื่องหมำยในช่องไม่เห็นด้วยหรือ                
งดออกเสียงในบัตรลงคะแนนที ่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ให้ แล้วยกมือขึ้นเพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่เก็บบัตรลงคะแนน              
ผู้ถือหุ้นที่ไม่ส่ง บัตรลงคะแนน บริษัทฯ จะนับเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย 

ประธำนฯ แจ้งให้ที่ประชุมทรำบเพ่ิมเติมว่ำตำมข้อบังคับของบริษัทฯ วำระนี้ต้องผ่ำนมติอนุมัติ  
ด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

หลังจำกคณะกรรมกำรตรวจนับคะแนนด ำเนินกำรตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธำนฯ 
มอบหมำยให้นำงสำวรุ่งฟ้ำ ลำภยืนยง ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบัญชีและงบประมำณ แจ้งที่ประชุมทรำบผลกำร               
นับคะแนนดังนี้ 

ผลการนับคะแนนเสียงส าหรับวาระท่ี 4 

 

 

 

 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทรำบกำรจัดสรรก ำไร ทุนส ำรอง และกำรจ่ำยเงินปันผล             
ระหว่ำงกำลจำกผลกำรด ำเนินงำนงวดวันที่ 1 มกรำคม 2561 - วันที่ 30 มิถุนำยน 
2561 ในอัตรำหุ้นละ 0.55 บำท พร้อมทั้งอนุมัติกำรจ่ำยเงินปันผลที่จะจ่ำย               
ในงวดนี้ ในอัตรำหุ้นละ 0.65 บำท รวมเป็นจ ำนวนเงิน 633 ,093,500 บำท               
(หกร้อยสำมสิบสำมล้ำนเก้ำหมื่นสำมพันห้ำร้อยบำทถ้วน) (รวมกันแล้วจะท ำให้ 
เงินปันผลส ำหรับ ปี 2561 มีจ ำนวนทั้งสิ้นเท่ำกับ 1.20 บำท ต่อหุ้น คิดเป็นเงิน
ทั้งสิ้นจ ำนวน 1,168,788,000 บำท) โดยก ำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับ                
เงินปันผล (Record Date) ในวันอังคำรที่ 12 มีนำคม 2562 และก ำหนดจ่ำย             
เงินปันผล ในวันศุกร์ที่ 10 พฤษภำคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของจ ำนวน
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

 

มติ จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 653,679,418 99.9981 
ไม่เห็นด้วย 12,000 0.0018 
งดออกเสียง 0 ไม่นับเป็นฐำนเสียง 
รวมจ านวนเสียง 653,691,418 - 
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วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา  
ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ประจ าปี 2562 

ประธำนฯ มอบหมำยให้นำยวันชัย หล่อวัฒนตระกูล ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทน เป็นผู้น ำเสนอรำยละเอียดต่อที่ประชุม นำยวันชัยฯ แจ้งให้ที่ประชุมทรำบว่ำตำมข้อบังคับของ
บริษัทฯ ข้อ 15 ก ำหนดให้กรรมกำรมีสิทธิได้รับค่ำตอบแทนจำกบริษัทในรูปของเงินรำงวัล เบี้ยประชุม บ ำเหน็จ
โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอ่ืนตำมข้อบังคับหรือตำมที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้ นจะอนุมัติ 
คณะกรรมกำรสรรหำ ก ำหนดค่ำตอบแทน และบรรษัทภิบำล ได้พิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร 
กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรสรรหำ ก ำหนดค่ำตอบแทน และบรรษัทภิบำล ซึ่งได้พิจำรณำกลั่นกรองตำม       
ควำมเหมำะสม และเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่ำตลำด 
(Market Capitalization) ในขนำดที่ใกล้เคียงกับบริษัทฯ จึงเห็นควรให้ยังคงก ำหนดค่ำตอบแทน ประจ ำปี 
2562 ในอัตรำเดียวกันกับปี 2561 โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

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 

เงินโบนัสคณะกรรมการประจ าปี 2562 

ก ำหนดกำรพิจำรณำเงินโบนัสที่สะท้อนและเชื่อมโยงกับผลประกอบกำร หรือก ำไรสุทธิของ              
บริษัทฯ แต่ไม่เกินร้อยละ 2 ของก ำไรสุทธิประจ ำปี โดยมีวงเงินดังนี้ 

- จ ำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,200,000 บำท ส ำหรับประธำนกรรมกำรและประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ  

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

 
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมกำรสรรหำ ก ำหนดค่ำตอบแทน และบรรษัทภิบำล เป็นผู้ก ำหนดหลักเกณฑ์  

และด ำเนินกำรจัดสรรเงินโบนัสดังกล่ำว และให้น ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ และที่ประชุมสำมัญ
ผู้ถือหุ้น เพ่ือพิจำรณำก่อนกำรจัดสรรจริงต่อไป      
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ประธำนฯ ได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นสอบถำมและแสดงควำมคิดเห็น ปรำกฏว่ำไม่มีผู้ถือหุ้นท่ำนใด
สอบถำมและแสดงควำมคิดเห็น  

ประธำนฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำอนุมัติก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร กรรมกำรตรวจสอบ 
และกรรมกำรสรรหำ ก ำหนดค่ำตอบแทน และบรรษัทภิบำล ประจ ำปี 2562 และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทรำบอีกครั้งว่ำ
หำกไม่มีผู้ถือหุ้นท่ำนใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่ำผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วย ตำมวำระที่น ำเสนอ 
หำกมีผู้ถือหุ้นท่ำนใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรุณำท ำเครื่องหมำยในช่อง  ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง      
ในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ให้ แล้วยกมือขึ้นเพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่เก็บบัตรลงคะแนน ผู้ถือหุ้นที่ไม่ส่ง   
บัตรลงคะแนน บริษัทฯ จะนับเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย 

ประธำนฯ แจ้งให้ที่ประชุมทรำบเพ่ิมเติมว่ำตำมข้อบังคับของบริษัทฯ วำระนี้ ต้องผ่ำนมติอนุมัติ 
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำมของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุม  

หลังจำกคณะกรรมกำรตรวจนับคะแนนด ำเนินกำรตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธำนฯ 
มอบหมำยให้นำงสำวรุ่งฟ้ำ ลำภยืนยง ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบัญชีและงบประมำณ แจ้งที่ประชุมทรำบผล กำร             
นับคะแนนดังนี้ 

ผลการนับคะแนนเสียงส าหรับวาระท่ี 5 

 

 

 

 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร กรรมกำรตรวจสอบ และ
กรรมกำรสรรหำ ก ำหนดค่ำตอบแทน และบรรษัทภิบำล ประจ ำปี  256 2                    
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำมของจ ำนวนเสียงทั ้งหมดของผู ้ถือหุ ้น             
ซึ่งมำประชุม 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ (โบนัส) ประจ าปี 2561 

ประธำนฯ มอบหมำยให้นำยวันชัย หล่อวัฒนตระกูล ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำ ก ำหนด
ค่ำตอบแทน และบรรษัทภิบำล เป็นผู้น ำเสนอรำยละเอียดต่อที่ประชุม นำยวันชัยฯ แจ้งให้ที่ประชุมทรำบว่ำ  
ตำมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 15 และสืบเนื่องคณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้ร่วมกันปฏิบัติงำนอย่ำงเต็มที่ด้วยควำม
เสียสละ รวมทั้งยังเป็นกำรสร้ำงแรงจูงใจ คณะกรรมกำรสรรหำ ก ำหนดค่ำตอบแทน และบรรษัทภิบำล                
จึงเห็นควรจ่ำยค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริษัทฯ (โบนัส) ประจ ำปี 2561 ตำมกรอบและหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุม
สำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2561 มีมติอนุมัติเกณฑ์กำรพิจำรณำเงินโบนัสที่สะท้อนและเชื่อมโยงกับผลประกอบกำร 
หรือก ำไรสุทธิของบริษัทฯ แต่ไม่เกินร้อยละ 2 ของก ำไรสุทธิประจ ำปี โดยมีวงเงินดังนี้ 

มติ จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 652,305,883 99.7638 
ไม่เห็นด้วย 1,543,735 0.2360 
งดออกเสียง 100 0.0000 
รวมจ านวนเสียง 653,849,718 - 
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- จ ำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,200,000 บำท ส ำหรับประธำนกรรมกำรและประธำนกรรมกำร
 ตรวจสอบ  

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

ประธำนฯ ได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นสอบถำมและแสดงควำมคิดเห็น ปรำกฏว่ำไม่มีผู้ถือหุ้นท่ำนใด
สอบถำมและแสดงควำมคิดเห็น  

ประธำนฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำอนุมัติจ่ำยค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริษัทฯ (โบนัส) 
ประจ ำปี 2561 รวมเป็นจ ำนวนเงิน 7,754,521 บำท (เจ็ดล้ำนเจ็ดแสนห้ำหมื่นสี่พันห้ำร้อยยี่สิบเอ็ดบำทถ้วน) 
หรือคิดเป็นร้อยละ 0.69 ของก ำไรสุทธิตำมงบเฉพำะกิจกำรของบริษัทฯ ซึ่งอยู่ภำยใต้หลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติ
จำกทีป่ระชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2561 และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทรำบอีกครั้งว่ำหำกไม่มีผู้ถือหุ้นท่ำนใดไม่เห็นด้วย 
หรืองดออกเสียง ให้ถือว่ำผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วย ตำมวำระที่น ำเสนอ หำกมีผู้ถือหุ้นท่ำนใดไม่เห็นด้วย 
หรืองดออกเสียง กรุณำท ำเครื ่องหมำยในช่องไม่เห ็นด้วยหรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนนที ่บริษัทฯ                 
จัดเตรียมไว้ให้ แล้วยกมือขึ้นเพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่เก็บบัตรลงคะแนน ผู้ถือหุ้นที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนน บริษัทฯ               
จะนับเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย 

ประธำนฯ แจ้งให้ที่ประชุมทรำบเพ่ิมเติมว่ำตำมข้อบังคับของบริษัทฯ วำระนี้ต้องผ่ำนมติอนุมัติ 
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำมของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุม  

หลังจำกคณะกรรมกำรตรวจนับคะแนนด ำเนินกำรตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธำนฯ 
มอบหมำยให้นำงสำวรุ่งฟ้ำ ลำภยืนยง ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบัญชีและงบประมำณ แจ้งที่ ประชุมทรำบผลกำร        
นับคะแนนดังนี้ 

ผลการนับคะแนนเสียงส าหรับวาระท่ี 6 

 
 

 

 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ำยค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริษัทฯ (โบนัส) ประจ ำปี 
2561 รวมเป็นจ ำนวนเงิน 7,754,521 บำท (เจ็ดล้ำนเจ็ดแสนห้ำหมื่นสี่พันห้ำร้อย                  
ยี่สิบเอ็ดบำทถ้วน) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.69 ของก ำไรสุทธิตำมงบเฉพำะกิจกำร 
ของบริษัทฯ ซึ่งอยู่ภำยใต้หลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น
ประจ ำปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำมของจ ำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุม 

มติ จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 652,318,583 99.7635 
ไม่เห็นด้วย 1,543,735 0.2360 
งดออกเสียง 2,100 0.0003 
รวมจ านวนเสียง 653,864,418 - 
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วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการซึ่งต้องออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2562 

ประธำนฯ ขอเชิญให้กรรมกำรที่ได้รับกำรเสนอชื่อเพ่ือรับเลือกตั้งเป็นกรรมกำรของบริษัทในครั้งนี้
ออกจำกห้องประชุมระหว่ำงกำรพิจำรณำวำระนี้ และขอให้นำยวันชัย หล่อวัฒนตระกูล ประธำนคณะกรรมกำร
สรรหำ ก ำหนดค่ำตอบแทน และบรรษัทภิบำล น ำเสนอรำยละเอียดวำระนี้ให้ที่ประชุมเพ่ือพิจำรณำ  

หลังจำกที่กรรมกำรของบริษัทที่จะได้รับเลือกตั้งในครั้งนี้ ซึ่งได้แก่ ดร .วันดี กุญชรยำคง จุลเจริญ  
นำยจิรำคม ปทุมำนนท์ และพลต ำรวจตรีวันชัย วิสุทธินันท์ ได้ออกจำกห้องประชุมแล้ว นำยวันชัยฯ                        
เริ่มด ำเนินกำรประชุมในวำระนี้ โดยแจ้งที่ประชุมทรำบว่ำตำม พ.ร.บ. บริษัทมหำชนจ ำกัด มำตรำ 71 และ           
ตำมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 ก ำหนดให้กรรมกำรออกจำกต ำแหน่งจ ำนวน 1 ใน 3 ของกรรมกำรทั้งหมด            
ในวันประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นทุกปี โดยกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2562 มีกรรมกำรที่จะต้องออกจำก
ต ำแหน่งตำมวำระคือ  

1.  ดร.วันดี กุญชรยำคง จุลเจริญ ประธำนกรรมกำร และกรรมกำรสรรหำ  
     ก ำหนดค่ำตอบแทน และบรรษัทภิบำล 
2.  นำยจิรำคม ปทุมำนนท์  กรรมกำร 
3.  พลต ำรวจตรีวันชัย วิสุทธินันท์ กรรมกำร 

เพ่ือให้เป็นไปตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีเกี่ยวกับกำรดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ได้เปิด
โอกำสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสมเพ่ือเข้ำรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริษัทฯ 
ส ำหรับกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลำคม 2561 จนถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2561 
ปรำกฏว่ำไม่มีผู้ถือหุ้นรำยใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ำรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริษัทฯ 

คณะกรรมกำรบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำอนุมัติแต่งตั้งกรรมกำร ซึ่งต้องออก
จำกต ำแหน่งตำมวำระ จ ำนวน 3 ท่ำน ได้แก่ ดร.วันดี กุญชรยำคง จุลเจริญ นำยจิรำคม ปทุมำนนท์ และ                
พลต ำรวจตรีวันชัย วิสุทธินันท์ กลับเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอีกวำระหนึ่ง เนื่องจำกคณะกรรมกำรบริษัท              
โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรสรรหำ ก ำหนดค่ำตอบแทน และบรรษัทภิบำล ได้พิจำรณำโดยผ่ำน
กระบวนกำรกลั่นกรองของบริษัทแล้ว มีควำมเห็นว่ำกรรมกำรทั้ง 3 ท่ำน เป็นผู้ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ               
มีคุณสมบัติเหมำะสมกับกำรประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และได้ให้ควำมสนับสนุนกำรประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
เป็นอย่ำงดี จึงเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมำะสมกับกำรประกอบธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ กรรมกำรที่จะต้องออก
จำกต ำแหน่งตำมวำระไม่ได้เข้ำร่วมกำรพิจำรณำในเรื่องดังกล่ำว โดยกำรแต่งตั้งกรรมกำรดังกล่ำว ให้มีผลตั้งแต่
วันถัดจำกวันประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2562 เป็นต้นไป 

ส ำหรับประวัติย่อและข้อมูลที่ เกี่ยวข้องของผู้ ได้รับกำรเสนอชื่อให้กลับเข้ำด ำรงต ำแหน่ง                   
มีรำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย 4 ที่แนบมำพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ 

ประธำนฯ ได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นสอบถำมและแสดงควำมคิดเห็น ปรำกฏว่ำไม่มีผู้ถือหุ้นท่ำนใด
สอบถำมและแสดงควำมคิดเห็น  
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ประธำนฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำอนุมัติแต่งตั้งกรรมกำรซึ่งต้องออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ 
ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2562 โดยในวำระนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่ำนลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมกำร
เป็นรำยบุคคล โดยขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่ำนทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตร
ลงคะแนนให้ชัดเจน และเมื่อพิจำรณำลงคะแนนเรียบร้อยทุกรำยแล้ว ขอให้ทุกท่ำนส่งบัตรลงคะแนนของท่ำน 
ทั้งใบโดยไม่ต้องฉีกบัตร ให้แก่เจ้ำหน้ำที่เพ่ือน ำไปนับคะแนน บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบส ำหรับวำระนี้
และนับคะแนนเสียงทั้งหมดส ำหรับกรรมกำรแต่ละรำยทีละรำย  

ประธำนฯ แจ้งให้ที่ประชุมทรำบเพ่ิมเติมว่ำตำมข้อบังคับของบริษัทฯ วำระนี้ต้องผ่ำนมติอนุ มัติ         
เป็นรำยบุคคลด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

หลังจำกคณะกรรมกำรตรวจนับคะแนนด ำเนินกำรตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธำนฯ 
มอบหมำยให้นำงสำวรุ่งฟ้ำ ลำภยืนยง ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบัญชีและงบประมำณ แจ้งที่ประชุมทรำบผลกำร             
นับคะแนนดังนี้ 

ผลการนับคะแนนเสียงส าหรับวาระที่ 7.1 แต่งตั้ง ดร .วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธาน 
กรรมการ และกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ              
อีกวาระหนึ่ง 

 

 

 

 
 

ผลการนับคะแนนเสียงส าหรับวาระที่ 7.2 แต่งตั้งนายจิราคม ปทุมานนท์ กรรมการ กลับเข้า
ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

มติ จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 641,590,090 98.1231 
ไม่เห็นด้วย 12,272,228 1.8768 
งดออกเสียง 2,100 ไม่นับเป็นฐำนเสียง 
รวมจ านวนเสียง 653,864,418 - 

มติ จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 651,778,283 99.7213 
ไม่เห็นด้วย 2,078,335 0.3178 
งดออกเสียง 7,800 ไม่นับเป็นฐำนเสียง 
รวมจ านวนเสียง 653,864,418 - 
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ผลการนับคะแนนเสียงส าหรับวาระที่ 7.3 แต่งตั้งพลต ารวจตรีวันชัย วิสุทธินันท์ กรรมการ 
กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง 

 

 
 
 
 
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมกำรซึ่งต้องออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ จ ำนวน              

3 ท่ำน ได้แก่ ดร.วันดี  กุญชรยำคง จุลเจริญ นำยจิรำคม ปทุมำนนท์ และ                   
พลต ำรวจตรีวันชัย วิสุทธินันท์ กลับเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอีกวำระหนึ่ง                
ด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ กำรแต่งตั้งกรรมกำรดังกล่ำวให้มีผลตั้งแต่วันถัดจำก             
วันประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2562 เป็นต้นไป 

วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2562 

ประธำนฯ มอบหมำยให้นำยวันชัย หล่อวัฒนตระกูล ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำ ก ำหนด
ค่ำตอบแทน และบรรษัทภิบำล เป็นผู้น ำเสนอรำยละเอียดต่อที่ประชุม นำยวันชัยฯ แจ้งให้ที่ประชุมทรำบว่ำ  
ตำมพ.ร.บ. บริษัทมหำชนจ ำกัด มำตรำ 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 ก ำหนดให้ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น
ประจ ำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก ำหนดจ ำนวนเงินค่ำสอบบัญชีของบริษัททุกปีนั้น 

คณะกรรมกำรบริษัทฯ มีมติเห็นชอบตำมควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบแล้ว เห็นสมควร
เสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำอนุมัติแต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับ
ควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำน ก.ล.ต. เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ ำปี 2562 โดยให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี           
จำกบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ำกัด ดังมีรำยชื่อดังนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ ำปี 2562                     
โดยให้แต่ละคนมีอ ำนำจกระท ำกำรได้โดยล ำพัง 

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

และก ำหนดค่ำสอบบัญชีประจ ำปี 2562 เป็นจ ำนวนเงิน 800 ,000 บำท (แปดแสนบำทถ้วน)                 
ซึ่งเปน็อัตรำเดียวกันกับปี 2561 ทั้งนี้ ส ำหรับประวัติผู้สอบบัญชีที่ได้รับกำรเสนอชื่อ เพ่ือคัดเลือกเป็นผู้สอบบัญชี
ประจ ำปี 2562 มีรำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย 5 ที่แนบมำพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ 

มติ จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 652,219,583 99.7496 
ไม่เห็นด้วย 1,637,035 0.2503 
งดออกเสียง 7,800 ไม่นับเป็นฐำนเสียง 
รวมจ านวนเสียง 653,864,418 - 
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ผู้สอบบัญชีตำมรำยชื่อที่เสนอมำนั้นไม่มีควำมสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย 
ผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ และผู้ที่เกี่ยวข้อง กับบุคคลดังกล่ำวแต่อย่ำงใด นอกจำกนี้ ไม่มีผู้ใดที่ปฏิบัติหน้ำที่    
สอบทำนหรือตรวจสอบและแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินของบริษัทฯ ติดต่อกันเป็นเวลห้ำรอบปีบัญชี 

ประธำนฯ ได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นสอบถำมและแสดงควำมคิดเห็น ปรำกฏว่ำไม่มีผู้ถือหุ้นท่ำนใด
สอบถำมและแสดงควำมคิดเห็น  

ประธำนฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำสอบบัญชี ประจ ำปี 
2562 และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทรำบอีกครั้งว่ำหำกไม่มีผู้ถือหุ้นท่ำนใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงให้ถือว่ำผู้ถือหุ้น
เห็นชอบหรือเห็นด้วย ตำมวำระที ่น ำเสนอ หำกมีผู ้ถ ือหุ ้นท่ำนใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรุณำท ำ
เครื่องหมำยในช่องไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ให้ แล้วยกมือขึ้นเพ่ือให้
เจ้ำหน้ำที่เก็บบัตรลงคะแนน ผู้ถือหุ้นที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนน บริษัทฯ จะนับเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย 

ประธำนฯ แจ้งให้ที่ประชุมทรำบเพ่ิมเติมว่ำตำมข้อบังคับของบริษัทฯ วำระนี้ต้องผ่ำนมติอนุมัติ
ด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

หลังจำกคณะกรรมกำรตรวจนับคะแนนด ำเนินกำรตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธำนฯ 
มอบหมำยให้นำงสำวรุ่งฟ้ำ ลำภยืนยง ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบัญชีและงบประมำณ แจ้งที่ประชุมทรำบผลกำร           
นับคะแนนดังนี้ 

ผลการนับคะแนนเสียงส าหรับวาระท่ี 8   

 

 

 

 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ำกัด เป็นผู้สอบ
บัญชีของบริษัทฯ ประจ ำปี 2562 โดยมีรำยชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญำต ดังนี้ 
1. นำยไวโรจน์ จินดำมณีพิทักษ์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขที่ 3565 
2. นำยณัฐพงศ์ ตันติจัตตำนนท์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขที่ 8829 
3. นำงสำวดุษณีย์ ยิ้มสุวรรณ      ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขที่ 10235 

และก ำหนดค่ำสอบบัญชีประจ ำปี  2562 เป็นจ ำนวนเงิน  800 ,000 บำท                  
(แปดแสนบำทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของจ ำนวนเสียงทั ้งหมดของ               
ผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

มติ จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 651,637,283 99.6631 
ไม่เห็นด้วย 2,202,135 0.3368 
งดออกเสียง 25,000 ไม่นับเป็นฐำนเสียง 
รวมจ านวนเสียง 653,864,418 - 
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วาระท่ี 9 พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ  

ประธำนฯ ได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นสอบถำมและแสดงควำมคิดเห็น 

นายชัย ภูวนธนสาร ผู้รับมอบฉันทะ สอบถำมดังนี้ 

1. ประมำณกำรก ำไรต่อหุ้น (Earnings Per Share: EPS) ในปี 2562 
2. โครงกำรโซลำร์ฟำร์มในประเทศจะครบก ำหนดกำรได้รับส่วนเพิ่มรำคำรับซื้อไฟฟ้ำ (Adder) 

เมื่อใด และหำกครบก ำหนดแล้วจะกระทบต่อก ำไรต่อหุ้นประมำณร้อยละเท่ำไหร่  
3. เนื ่องจำกในช่วง 2 เด ือนสุดท ้ำยของป ี 2561 รำคำหุ ้นของบริษ ัทฯ อยู ่ที ่ 17.60 บำท                

ซึ่งค่อนข้ำงต่ ำกว่ำรำคำหุ้นในช่วงอื่นที่ผ่ำนมำ และหำกเปรียบเทียบกับธุรกิจอื่นในกลุ่มพลังงำน รำคำหุ้นเฉลี่ย            
อยู่ที่ 15-16 บำท โดยรำคำหุ้นเฉลี่ยของบริษัทฯ อยู่ที่ประมำณ 6 บำท จึงขอให้ประธำนฯ วิเครำะห์สำเหตุ
ดังกล่ำว  

4. กำรลงทุนโครงกำรโซลำร์ฟำร์มในประเทศญี ่ปุ ่น บริษัทฯ มีเงินเพียงพอที่จะลงทุนหรือไม่ 
และจะใช้วิธีกำรเพ่ิมทุนหรือไม่ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนลงทุนโครงกำรโซลำร์ฟำร์มในประเทศอีกหรือไม่  

ประธำนฯ ชี้แจงที่ประชุมทรำบดังนี้ 

1. บริษ ัทฯ ย ังไม ่สำมำรถเป ิดเผยประมำณกำรก ำไรต ่อหุ ้น  (Earnings Per Share: EPS)                 
ในปี 2562 ได้ แต่บริษัทฯ ได้มีกำรเปิดเผยประมำณกำรรำยได้ในปี 2562 จ ำนวน 7,000 ล้ำนบำท  

2. โครงกำรโซลำร์ฟำร์มในประเทศเป็นกำรทยอยครบก ำหนดกำรได้รับส่วนเพิ่มรำคำรับซื ้อ
ไฟฟ้ำ (Adder) เนื ่องจำกมีระยะเวลำ 10 ปี กล่ำวคือโครงกำรที่ 1 จ ำหน่ำยไฟฟ้ำเชิงพำณิชย์เมื ่อปี 2553              
จะครบก ำหนดในปี 2563 โดยโครงกำรสุดท้ำยจ ำหน่ำยไฟฟ้ำเชิงพำณิชย์เมื่อปี 2557 จะครบก ำหนดในปี 
2567 ซึ ่งอำจจะกระทบต่อก ำไรต่อหุ ้นเล ็กน้อย เนื ่องจำกกำรช ำระหนี ้ในส่วนของ Project Financing             
จะด ำเนินกำรแล้วเสร็จก่อนครบก ำหนดกำรได้รับส่วนเพ่ิมรำคำรับซื้อไฟฟ้ำเป็นส่วนใหญ่  

3. ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ไม่มีกำรขำยหุ้นเลย จึงขอเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นช่วยกันซื้อหุ้นจะได้รำคำหุ้น            
ดีขึ้น อย่ำงไรก็ตำม ผู้บริหำรยังคงตระหนักถึงควำมส ำคัญในเรื่องกำรจ่ำย เงินปันผล เพื่อสร้ำงควำมมั่นใจ     
ให้กับผู้ถือหุ้น  

4. จ ำนวนเงินที่บริษัทฯ ต้องใช้ในกำรลงทุนโครงกำรโซลำร์ฟำร์มในประเทศญี่ปุ่นค่อนข้ำงเยอะ 
ประมำณ 3,000-4,000 ล้ำนบำท โดยบริษัทฯ ยังไม่มีแผนในกำรเพิ่มทุน ในส่วนของกำรลงทุนโครงกำร            
โซลำร์ฟำร์มในประเทศ หำกรัฐบำลเปิดให้ลงทุน บริษ ัทฯ ยินดีตอบรับนโยบำยดังกล่ำวทันที ซึ ่งตำม
แผนพัฒนำก ำลังผลิตไฟฟ้ำของประเทศไทย พ.ศ. 2561-2580 (PDP 2018) ที่ได้มีกำรประกำศเรียบร้อยแล้ว 
มีกำรสนับสนุนกำรลงทุนโซลำร์ทั ้งหมด 10,000 เมกะวัตต์ บริษัทฯ จะต้องจัดท ำแผนธุรกิจเพื่อเตรียม             
ควำมพร้อมในลักษณะปีต่อปี เนื ่องจำกรัฐบำลให้กำรสนับสนุนเป็นปีต่อปี เช่น ในปี 2562 รัฐบำลให้กำร
สนับสนุนกำรรับซื้อระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์บนหลังคำ (โซลำร์รูฟ) ก ำลังกำรผลิตติดตั้งรวมทั้ง
โครงกำรไม่เกิน 100 เมกะวัตต์ ส ำหรับบ้ำนอยู ่อำศัย (ก ำลังกำรผลิตติดตั ้งไม่เกิน 10 กิโลวัตต์ต่อมิเตอร์)              
ซึ่งต้องติดตั้งเพื่อใช้งำนเองก่อน ถ้ำเหลือจะขำยได้ในรำคำ 1.68 บำทต่อหน่วย โดยเปิดลงทะเบียนตั้งแต่            
เดือนพฤษภำคม-เดือนกรกฎำคม 2562 ซึ่งบริษัทฯ มีเป้ำหมำยไม่น้อยกว่ำร้อยละ 15 
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นายธีรนนท์ ลือเกียรติกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถำมดังนี้ 

1. หำกโครงกำรโซลำร์ฟำร์มในประเทศจะครบก ำหนดกำรได้รับส่วนเพิ่มรำคำรับซื ้อไฟฟ้ำ 
(Adder) บริษัทฯ มีแผนชดเชยเรื่องดังกล่ำวอย่ำงไร  

2. ขอเสนอว่ำหำกพิจำรณำจำกก ำไรสะสมของบริษัทฯ จ ำนวน 7,000 ล้ำนบำท จะสำมำรถ
น ำมำซื้อหุ้นคืนได้หรือไม่ หรือเพ่ิมเงินปันผลได้หรือไม่ เพ่ือสร้ำงควำมเชื่อมั่นว่ำก ำไรของบริษัทฯ จะไม่ลดลง  

ประธำนฯ ชี้แจงที่ประชุมทรำบดังนี้ 

1.  นักลงทุนส่วนใหญ่มีควำมกังวลว่ำหำกโครงกำรโซลำร์ฟำร์มในประเทศครบก ำหนดกำร                   
ได้รับส่วนเพิ่มรำคำรับซื้อไฟฟ้ำ (Adder) คือรำยได้ลดลง แต่บริษัทฯ ยังคงได้รับค่ำไฟฟ้ำฐำน (Base Tariff)     
ซึ่งไม่มีก ำหนดระยะเวลำรับซื้อและต่ออำยุอัตโนมัติทุกๆ 5 ปี ในอัตรำ 4 บำทต่อหน่วย ดังนั้น ต้นทุนขำยจะ         
ไม่มีหนี้และต้นทุนทำงกำรเงิน ท ำให้รำยได้หลังจำกค่ำเสื่อมรำคำและค่ำใช้จ่ำยด ำเนินงำนและบ ำรุ งรักษำ 
คงเหลือเป็นก ำไรสุทธิ ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังได้รับสิทธิประโยชน์กำรยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลำ 8 ปี 
ร้อยละ 100 และได้รับสิทธิประโยชน์กำรยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 50 อีก 5 ปี ท ำให้ส่งผลกระทบ 
ต่อก ำไรน้อย ประกอบกับที่ดินโครงกำรโซลำร์ฟำร์มทุกโครงกำร จ ำนวนกว่ำ 5,000 ไร่ บริษัทฯ เป็นเจ้ำของ
เองและพ้ืนที่ส่วนใหญ่ติดกับถนนหลักของถนนเส้นทำงหลวง ซึ่งจะมีมูลค่ำเพ่ิมจำกที่ดินด้วย  

2. ประธำนฯ กล่ำวขอบคุณและรับข้อเสนอแนะดังกล่ำวไว้ประกอบกำรพิจำรณำ 

นายธนกฤต ถิระวงศ์ไพศาล อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริม            
ผู้ลงทุนไทย สอบถำมดังนี ้

1. เนื่องจำกโครงกำรโซลำร์ฟำร์มในประเทศจะครบก ำหนดกำรได้รับส่วนเพิ่มรำคำรับซื้อไฟฟ้ำ 
(Adder) ซึ่งถือเป็นรำยได้ร้อยละ 70 ของบริษัทฯ และบริษัทฯ มีค่ำใช้จ่ำยอยู่ประมำณร้อยละ 39 จึงขอให้
บริษัทฯ ชี้แจงรำยละเอียดกำรลงทุนโครงกำรโซลำร์ฟำร์มในต่ำงประเทศที่มีควำมชัดเจนแล้ว เพื่อสร้ำงควำม
เชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น 

2. โครงกำรโซลำร์ฟำร์มในประเทศญี่ปุ่น นอกเหนือจำกโครงกำร Tottori Yonago Mega Solar 
Farm บริษัทฯ มีสัดส่วนกำรลงทุนร้อยละเท่ำใด และมีรำยละเอียดอย่ำงไรบ้ำงที่สำมำรถเปิดเผยได้ 

ประธำนฯ ชี้แจงที่ประชุมทรำบดังนี้ 

1. ขอแก้ไขตัวเลขข้ำงต้น ในส่วนของค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรของบริษัทฯ ซึ่งเทียบกับ
รำยได้อยู่ที่ประมำณร้อยละ 3  

2. กำรเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้เกิดควำมเป็นธรรมและเท่ำเทียมกัน จะพิจำรณำเปิดเผยผ่ำน               
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เท่ำที ่จะสำมำรถเปิดเผยได้เนื ่องจำกเงื่อนไขของกำรลงทุนกับผู้ถือหุ ้น                      
ในต่ำงประเทศ 
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นายอัศวิน เผ่าทองไทย ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถำมดังนี้ 

1. จุดแข็งของบริษัทฯ ในกำรเป็นผู้ร่วมลงทุนโครงกำรโซลำร์ฟำร์มในประเทศญี่ปุ่น  

2. เนื ่องจำกประเทศญี ่ปุ ่นเป็นพื ้นที ่ที ่ม ีควำมเสี ่ยงด้ำนภัยธรรมชำติ ไม่ทรำบว่ำโครงกำรที่           
บริษัทฯ ลงทุนเป็นพ้ืนที่ที่มีควำมเสี่ยงด้ำนนี้หรือไม่ และมีวิธีกำรป้องกันอย่ำงไร  

3. ขอเสนอว่ำหำกบริษัทฯ มีผลประกอบกำรที ่ด ีขึ ้น และจ่ำยเงินปันผลดีขึ ้น เห็นควรปรับ
ค่ำตอบแทนกรรมกำรเพ่ิมขึ้น 

ประธำนฯ ชี้แจงที่ประชุมทรำบดังนี้ 

1. กำรลงทุนโครงกำรโซลำร์ฟำร์มในประเทศญี่ปุ่น เนื่องจำกรัฐบำลมีนโยบำยที่ค่อนข้ำงชัดเจน 
มีควำมเสี ่ยงต่ ำ และรำคำรับซื ้อไฟฟ้ำค่อนข้ำงดี สำมำรถพัฒนำโครงกำรได้อย่ำงต่อเนื ่อง ซึ ่งรำคำสูงสุด
ประมำณ 40 เยน และรำคำต่ ำสุดประมำณ 20 เยน ซึ่งในแต่ละโครงกำรรำคำรับซื้อไฟฟ้ำไม่เท่ำกัน เนื่องจำก
ระยะเวลำต่ำงกัน ซึ่งบริษัทฯ ได้ร่วมลงทุนกับพันธกิจทำงธุรกิจที่ส ำคัญ คือ บริษัท เคียวเซร่ำ คอร์ปอเรชั่น 
ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งในแต่ละโครงกำรจะมีพันธมิตรทำงธุรกิจที่แตกต่ำงกัน ขึ้นอยู่กับในแต่ละพื้นที่และผู้รับซื้อ
ไฟฟ้ำเป็นส ำคัญ ส ำหรับกำรลงทุนโครงกำรโซลำร์ฟำร์มในภูมิภำคอำเซียน บริษัทฯ ได้มีกำรติดตำมนโยบำย
อย่ำงใกล้ชิด ซึ่งต้องพิจำรณำควำมเสี่ยงในหลำยประเด็นก่อนกำรลงทุน 

2. พ้ืนที่ที่บริษัทฯ ลงทุนโครงกำรโซลำร์ฟำร์มในประเทศญี่ปุ่น ไม่ได้รับผลกระทบจำกควำมเสี่ยง
ด้ำนภัยธรรมชำติ 

3. ประธำนฯ กล่ำวขอบคุณและรับข้อเสนอแนะดังกล่ำวไว้ประกอบกำรพิจำรณำ 

นายธนกฤต ถิระวงศ์ไพศาล อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริม            
ผู้ลงทุนไทย สอบถำมเรื่องนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น 

ประธำนฯ ชี้แจงที ่ประชุมทรำบว่ำบริษัทฯ ต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ โดยมุ่งเน้น             
เรื่องควำมโปร่งใสและยึดหลักธรรมำภิบำล เพรำะเป็นกำรปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่ำงชัดเจน  

นางสาวสาธกา ฉันทะชัยมงคล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถำมว่ำเนื่องจำกผู้บริหำรของบริษัทฯ
มีอำยุน้อย ซึ่งแผนธุรกิจของบริษัทฯ มุ่งเน้นเรื่องควำมยั่งยืน และมีนโยบำยเรื่องกำรส่งเสริมคนรุ่นใหม่                  
และเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่ำงไรบ้ำง 

ประธำนฯ ชี้แจงที่ประชุมทรำบว่ำปัจจุบันเป็นยุคของผู้บริหำรรุ่นใหม่ ซึ่งบริษัทฯ ได้มีกำรถ่ำยทอด
ควำมรู้และประสบกำรณ์ระหว่ำงกัน ถือเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ ซึ่งในขณะนี้บริษัทฯ อยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ
ระบบกำรวำงแผนทรัพยำกรทำงธุ รกิ จขององค์ กรโดยรวม  (Enterprise Resource Planning: ERP)                     
เพ่ือเชื่อมโยงระบบงำนต่ำงๆ ของบริษัทฯ เข้ำด้วยกัน ทั้งนี้ ในส่วนของโครงกำรโซลำร์ฟำร์มทั้ง 36 โครงกำร           
ได้มีระบบติดตำมและประมวลผลผ่ำนระบบ SCADA ซึ่งสำมำรถดูข้อมูลได้แบบทันที ท ำให้สำมำรถแก้ไขปัญหำ
ได้อย่ำงรวดเร็ว 
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นายสมบูรณ์ อุดมดิเรกฤทธิ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถำมดังนี้ 

1. ขอให้เปรียบเทียบกำรลงทุนโครงกำรโซลำร์ฟำร์มในประเทศญี่ปุ่นระหว่ำง SPCG และ BCPG 

2. แผงเซลล์แสงอำทิตย์ของบริษัทฯ ซื้อจำกที่ไหน และมีอำยุกำรใช้งำนเท่ำใด 

ประธำนฯ ชี้แจงที่ประชุมทรำบดังนี้ 

1. ปัจจุบันมีหลำยบริษัทฯ ที่มีกำรลงทุนโครงกำรโซลำร์ฟำร์มในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งแต่ละโครงกำร 
มีควำมแตกต่ำงกัน ขึ้นอยู่กับหลำยปัจจัย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เลือกลงทุนโครงกำรโซลำร์ฟำร์มในประเทศญี่ปุ่น 
เนื่องจำกมีควำมเชื่อม่ันในพันธกิจทำงธุรกิจ คือ บริษัท เคียวเซร่ำ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น  

2. บริษ ัทฯ อย ่ำงไรก ็ด ีบร ิษ ัทฯ ได ้เล ือกใช ้แผงเซลล ์แสงอำท ิตย ์จำกบร ิษ ัท  เค ียวเซร ่ำ              
คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ ่น ซึ่งรับประกันควำมเสื่อมสภำพ เป็นระยะเวลำ 25 ปี และรับประกันว่ำภำยใน           
12 ปีนับจำกวันแรกที่ด ำเนินกำรผลิตไฟฟ้ำ แผงเซลล์แสงอำทิตย์จะสำมำรถผลิตไฟฟ้ำได้ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 90 
ของประสิทธิภำพของแผงเซลล์แสงอำทิตย์ และภำยใน 25 ปีนับจำกวันที่ด ำเนินกำรผลิตไฟฟ้ำ แผงเซลล์
แสงอำทิตย์จะสำมำรถผลิตไฟฟ้ำได้ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80  

นายพิศาล เจียรมณีทวีสิน ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถำมว่ำโครงกำร Ukujima Mega Solar 
Project มีจ ำนวนเงินลงทุนประมำณ 58,000 ล้ำนบำท ใช่หรือไม่ เป็นกำรร่วมทุนในลักษณะใด แผนกำรลงทุน
เป็นแบบใดบ้ำง และกำรรับรู้รำยได้ของบริษัทฯ ต้องรอปี 2566 หรือเป็นกำรทยอยรับรู้รำยได้ 

ประธำนฯ ชี้แจงที่ประชุมทรำบว่ำโครงกำร Ukujima Mega Solar Project มีจ ำนวนเงินลงทุน
ประมำณ 58,000 ล้ำนบำท ซึ่งบริษัทฯ ร่วมลงทุนในลักษณะเป็นหุ้นสำมัญ โดยลงทุนไม่เกินร้อยละ 20 ทั้งนี้ 
หำกลงทุนเกินกว่ำร้อยละ 20 บริษัทฯ มีเงินลงทุนไม่เพียงพอ ซึ่งอำจเลี ่ยงไม่ได้ที ่จะเพิ่มทุน และบริษัทฯ 
จะต้องรับรู้ผลขำดทุนในช่วงกำรพัฒนำโครงกำรด้วย แผนกำรลงทุนยังไม่สำมำรถเปิดเผยได้ และกำรรับรู้
รำยได้ในปี 2566 จะเป็นผลดีต่อบริษัทฯ มำกกว่ำ 

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถำมหรือเสนอแนะเพ่ิมเติม ประธำนฯ จึงกล่ำวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลำ                      
มำเข้ำร่วมประชุมในวันนี้ และกล่ำวปิดกำรประชุม 

ปิดประชุมเวลำ 16.20 น. 

 

(ดร.วันดี กุญชรยำคง จุลเจริญ) 
ประธำนที่ประชุม 

 

 
 

(นำงสำวปำริฉัตร ไส้เพ้ีย) 
   เลขำนุกำรที่ประชุม 


