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บริษัท เอสพีซีจี จ ากัด (มหาชน) 
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 
วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.00 น. 

ณ ห้องประชุมชั้น 9 บริษัท เอสพีซีจี จ ากัด (มหาชน)           
เลขที่ 1 อาคารแคปปิตอล เวิร์ค เพลส ซอยแจ่มจันทร์ (ซอยทองหล่อ 20)  

แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 
----------------------------------------------------- 

กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 88.89 ของจ านวนกรรมการทั้งคณะ) 
1. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ   ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
2. นายสมศักดิ์ กุญชรยาคง   กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
3. นายจิราคม ปทุมานนท์   กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
4. นายวิทูร มโนมัยกุล    กรรมการ 
5. พล.ต.ต.วันชัย วิสุทธินันท์   กรรมการ 
6. นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล   ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
7. ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา   กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
8. นายอภิชาติ ลิ้มเศรษฐานุวัต   กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
กรรมการบริษัทฯ ที่ไม่เข้าร่วมประชุม 
1. นายโชจิ นิชิซาว่า    กรรมการ (ลาประชุม) 

ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม 
1. นายชาญชัย บัณฑิตเสาวภาคย์   รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
2. นายชัยวัฒน์ ตั้งสุวรรณพาณิช   รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
3. นางนรินพร มาลาศรี    รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
4. นางสาวรุ่งฟ้า ลาภยืนยง   ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและงบประมาณ 
5. นายพิพัฒน์ วิริยธรานนท์   ผู้อ านวยการฝ่ายการเงิน 
ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จ ากัด 
1. นายเทพชล โกศล 
2.  นางสาววริษฐา จิตรวุฒิโชติ 
3.  นางสาวกอบพร ตระกูลเกิด    
ผู้ตรวจสอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด 

1. นายณัฐพงศ์ ตันติจัตตานนท์     ผู้สอบบัญชี 
2. นางสาวอัจฉรา สรณานุภาพ     ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี 
3. นางสาววลัยพร พรจิรัฐติกาล     ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 1 (ส าหรับวาระที่ 1) 
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เริ่มการประชุม 

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

นางสาวปาริฉัตร ไส้เพ้ีย เลขานุการบริษัทฯ ท าหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม (“เลขานุการฯ”) 

นางสาวเปมิกา ครรชิตวรานนท์ ท าหน้าที่เป็นพิธีกรด าเนินการประชุม (“พิธีกรฯ”) 

พิธีกรฯ กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 พร้อมทั้ง        
กล่าวแนะน าคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล รวมทั้งผู้บริหารของบริษัทฯ และเลขานุการ               
ของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ 

พิธีกรฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเพ่ือให้การประชุมเป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ขอแจ้ง                                      
ให้ทราบถึงขั้นตอนและวิธีการในการประชุม รวมถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ด้วยการใช้บัตรลงคะแนน                  
ที่บริษัทฯ ได้มอบให้กับท่านเม่ือลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและการนับคะแนนดังนี้  

 วาระท่ีจะต้องลงคะแนนเสียงทั้งสิ้นมี 9 วาระจากทั้งหมด 11 วาระ 
 ในการประชุมจะพิจารณาวาระต่าง ๆ ตามล าดับที่ก าหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะน าเสนอ

ข้อมูลประกอบวาระ และเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และเพื่อความ
ปลอดภัยต่อสุขภาพของท่านผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่าน
ผู ้ถือหุ ้นส่งค าถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผ่านทางไปรษณีย์ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์              
(e-mail) และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ผู้ถือหุ้นในการซักถามในระหว่างการประชุม ในกรณีที่ผู้ถือ
หุ้นมีค าถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่ก าลังพิจารณาอยู่ บริษัทฯ ขอความกรุณาให้
ท่านเขียนข้อซักถามบนกระดาษและน าใส่กล่องรับค าถามแทนการสอบถามทางไมโครโฟน             
โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะจัดเตรียมกระดาษและปากกาให้ และบริษัทฯ จะด าเนินการตอบ
ข้อซักถามและเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 1 สัปดาห์หลังเสร็จสิ้นการประชุม 

 ทั้งนี้ ตามที่บริษัทฯ ได้จัดให้มีจุดคัดกรองก่อนเข้าห้องประชุมและขอให้ผู้ถือหุ้นยืนยันข้อมูล ก่อน
การเข้าประชุมเพื่อความปลอดภัยของท่านผู้ถือหุ้นและท่านผู้รับมอบฉันทะทุกท่านก่อนเริ่มต้น
การประชุม ทางบริษัทฯ ขอเรียนแจ้งอีกครั้งเพื่อขอความร่วมมือให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือท่านผู้รับ
มอบฉันทะที่อยู่ในกลุ่มเสี ่ยงงดอยู่ร่วมประชุมในห้องประชุมเพื่อดูแลความปลอดภัยข องท่าน
อื่นๆ ทุกท่าน ท่านที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงรวมถึงท่านที่ (1) เดินทางไป/กลับ หรือผ่านทาง ณ พื้นที่
เขตโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข และยังไม่พ้นระยะเฝ้าดูอาการที่บ้าน 
14 วันปฏิทิน หรือ (2) ไม่ผ่านการคัดกรอง เช่น มีไข้ (อุณหภูมิสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส)           
ไอ จาม มีน้ ามูก หรือหายใจล าบาก ในกรณีดังกล่าว ท่านผู ้ถือหุ ้นและท่านผู ้รับมอบฉันทะ
สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทนได้  
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 ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู ้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะมีคะแนนเสียงเท่ากับ
จ านวนหุ้นที่ตนถือหรือเท่ากับจ านวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง 

 คะแนนเสียงที่ต้องใช้ในการลงมติอนุมัติในแต่ละวาระ บริษัทฯ ได้แจ้งไว้ในเอกสารหนังสือ                
เชิญประชุมแล้ว และจะมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งก่อนการลงมติในแต่ละวาระต่อไป 

 ส าหรับผู้ถือหุ ้นที ่มาประชุมด้วยตนเอง และผู ้ร ับมอบฉันทะตามแบบที ่กฎหมายก าหนดให้
ปฏิบัติการลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้  
 การลงคะแนนเสียงส าหรับทุกวาระ ยกเว้นวาระที่ 7 เรื่องการแต่งตั้งกรรมการ หากไม่มีผู้ถือหุ้น

ท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยกับวาระที่น าเสนอ ตาม
จ านวนเสียงของผู้ถือหุ้น ส าหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตร
ลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ให้ และยกมือเพ่ือให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน เจ้าหน้าที่จะ
เป็นผู้น าบัตรลงคะแนนดังกล่าวมามอบให้กับคณะกรรมการตรวจนับคะแนน  

 ส าหรับวาระที่ 7 เรื่องการแต่งตั้งกรรมการ บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบและนับคะแนน
เสียงทั้งหมด ทั้งที่เป็นการลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้น        
ทุกท่านทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนส าหรับ                
วาระท่ี 7 และยกมือเพ่ือให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน 

 ในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะน าคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงตามที่ท่านได้
ลงคะแนนเสียงไว้ในบัตรลงคะแนน และคะแนนเสียงตามบัตรเสีย (ถ้ามี) ในแต่ละวาระ  หักออก
จากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียง               
ที่เห็นด้วย ส าหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วยในวาระเหล่านี้ ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืน
แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หลังเสร็จสิ้นการประชุม ยกเว้นส าหรับวาระที่ 7 เรื่องการแต่งตั้ง
กรรมการ บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบและนับคะแนนเสียงทั้งหมด ทั้งท่ีเป็นการลงคะแนน
เสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง 

 บัตรลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย  
1. บัตรลงคะแนนที่มีการท าเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง 
2. บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน 
3. บัตรลงคะแนนที่ไม่มีการแสดงเจตนาลงคะแนน 
4. บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อก ากับ 
5. บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเกินกว่าเสียงที่มีอยู่  

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียง โปรดขีดฆ่าการออกเสียงเดิมและลงชื่อก ากับด้วยทุกครั้ง 
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 ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 30 มติของที่ประชุมในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก               
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง ถ้ามีคะแนนเสียง
เท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด ดังนั้น ในการพิจารณา
คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นว่าเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ หรือไม่ จะนับเฉพาะคะแนนเสียง             
“เห็นด้วย” และ “ไม่เห็นด้วย” ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเท่านั้น              
โดยในกรณีผู้ถือหุ้นมีการ “งดออกเสียง” บริษัทฯ จะไม่นับการงดออกเสียงดังกล่าวเป็นฐาน              
ในการนับคะแนนเสียง 

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

 ในการประกาศผลการลงคะแนนของแต่ละวาระ คณะกรรมการตรวจนับคะแนนจะสรุปคะแนน            
ในแต่ละวาระให้พิธีกรทราบเพื่อแจ้งที่ประชุมต่อไป 

 การลงคะแนนในแต่ละวาระเป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนแบบลับ และมีการเก็บ
บัตรลงคะแนนทุกบัตรเพ่ือความโปร่งใสในการนับคะแนน 

 ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจ านวน 1,016,389,000 บาท ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว     
จ านวน 973,990,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ านวน 973,990,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้                
หุ้นละ 1 บาท 

บริษัทฯ ได้ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 หรือ Record 
Date ในวันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563 

ในการประชุมวันนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จ านวน 26 ราย นับรวมจ านวนหุ้นได้ 3,334,003 
หุ้น และโดยการมอบฉันทะจ านวน 55 ราย นับรวมจ านวนหุ้นได้ 654,376,527 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุม
จ านวนทั้งสิ้น 81 ราย นับรวมจ านวนหุ้นทั้งหมดได้ 657,710,530 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 67.5274 ของจ านวน
หุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้ งหมดของบริษัทฯ คือ 973,990,000 หุ้น โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นทั้ งหมด                 
จ านวน 9 ,180 ราย รวมจ านวนหุ้นทั้งสิ้น 973,990,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ              
จึงขอเรียนเชิญ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ท าหน้าที่ประธานฯ และเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ซึ่งประชุมเม่ือวันศุกร์ที่ 12 
เมษายน 2562 

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทฯ ได้จัดท าและเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจ าปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2562 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.spcg.co.th) แล้ว 
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1  
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ประธานฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562             
ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2562 และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งว่า หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด               
ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามวาระที่น าเสนอ หากมีผู ้ถือหุ้นท่านใด            
ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรุณาท าเครื ่องหมายในช่องไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนนที ่        
บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ให้ แล้วยกมือขึ้นเพ่ือให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน ผู้ถือหุ้นที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนน บริษัทฯ           
จะนับเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย 

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพ่ิมเติมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติ            
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

หลังจากคณะกรรมการตรวจนับคะแนนด าเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ 
มอบหมายให้นางสาวรุ่งฟ้า ลาภยืนยง ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและงบประมาณ แจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการ               
นับคะแนนดังนี้ 

ผลการนับคะแนนเสียงส าหรับวาระท่ี 1 

 

 

 

 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ซึ่งประชุม           
เมื่อวันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 2 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าปี 2562 บริษัทฯ ได้มีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ส าคัญซึ่งส่งผลต่อ
การด าเนินงานของบริษัทฯ และเพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 ซึ่งก าหนดให้ที่ประชุมสามัญ            
ผู้ถือหุ้นประจ าปีพิจารณารายงานของคณะกรรมการเพ่ือรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี                     
ที่ผ่านมา ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดท าข้อมูลเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 
ธันวาคม 2562 รายละเอียดปรากฏตาม QR-Code ในแบบแจ้งการประชุม 

 
 

มติ จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 657,710,915 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 ไม่นับเป็นฐานเสียง 
บัตรเสีย 0 ไม่นับเป็นฐานเสียง 
รวมจ านวนเสียง 657,710,915 - 
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ประธานฯ น าเสนอผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 

 การประกอบธุรกิจ 

1.  ธุรกิจโซลาร์ฟาร์ม   

ปัจจุบันบริษัทฯ มีโครงการโซลาร์ฟาร์มทั้งหมด 36 โครงการ กระจายอยู่ในพ้ืนที่ 10 จังหวัด 
ได้แก่ นครราชสีมา ขอนแก่น สกลนคร หนองคาย อุดรธานี นครพนม เลย สุรินทร์ บุรีรัมย์ และลพบุรี รวมก าลัง
การผลิตกว่า 260 เมกะวัตต์ เริ่มด าเนินการจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ครั้งแรกในปี 2563 ที่โครงการโซลาร์ฟาร์ม 
(โคราช 1) และด าเนินการจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ครบทั้ง 36 โครงการ เมื่อปี 2557 ซึ่งสามารถผลิตพลังงาน
ไฟฟ้าได้ 384.9 ล้านหน่วย ด้วยการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ในปี 2562 โครงการโซลาร์ฟาร์มทั้ง          
36 โครงการ สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ถึง 397.4 ล้านหน่วย ซึ่งสูงที่สุดนับตั้งแต่ปี 2557 ที่ผ่านมา 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ขยายโอกาสทางธุรกิจ โดยการลงทุนธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์               
ในต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการเติบโตของบริษัทฯ ดังนี้ 

- โครงการ Tottori Yonago Mega Solar Farm 

บริษัทฯ ลงทุนร่วมกับ Kyocera Corporation (Kyocera), ประเทศญี่ปุ่น และ Tokyo Century 
Leasing Corporation (TCL) ขนาดก าลังการผลิต 30 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่  ณ เมืองทอตโตะริ ประเทศญี่ปุ่น                    
ซึ่งมีพิธีเปิดโครงการและจ าหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date: COD) เรียบร้อย
แล้ว โดยมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่ราคา 36 เยนต่อหน่วย เป็นระยะเวลา 20 ปี 

-  โครงการ Ukujima Mega Solar Project 

บริษัทฯ ลงทุนร่วมกับ Kyocera Corporation, Kyudenko Corporation, Tokyo Century 
Corporation, Furukawa Electric Company Limited, Tsuboi Corporation เพ่ือพัฒนาโครงการโซลาร์ฟาร์ม 
“Ukujima Mega Solar Project”  ขนาดก าลั งการผลิ ตประมาณ 480 เมกะวั ตต์  ณ  เกาะ  Ukujima                     
เมืองนางาซากิ ประเทศญี่ปุ่น โดยมีสัดส่วนการลงทุนประมาณ 9,000,000,000 เยน หรือคิดเป็น 17.92%                    
มีก าหนดการพัฒนาโครงการแล้วเสร็จในปี  2566 ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการช าระทุนครั้งที่  1 เป็นจ านวนเงิน 
1,420,242,657 เยน เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 และจะช าระทุนครั้งที่ 2 เป็นจ านวนเงิน 1,924,187,000 เยน 
ภายในเดือนพฤษภาคม 2563 

2. ธุรกิจโซลาร์รูฟ 

บริษัทฯ ได้ขยายการลงทุนมาสู่ธุรกิจจ าหน่ายและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์          
บนหลังคา (Solar Roof) โดยได้จัดตั้งบริษัท โซลาร์ เพาเวอร์ รูฟ จ ากัด (“SPR”) ตั้งแต่ปี 2556 ที่ผ่านมา                 
ซึ่งปัจจุบันได้ขยายฐานลูกค้าแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มบ้านที่อยู่อาศัย อาคารพาณิชย์ และโรงงานอุตสาหกรรม  
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ทั้งนี้  ในปี  2562 ได้ต่อยอดความส าเร็จ  โดยพัฒนาการลงทุน  Solar Roof ในรูปแบบ             
Leasing กับสถาบันการเงินได้ระยะเวลายาวนานถึ ง 15  ฯทษัดยบริโปี ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)                    
ความร่วมมือด้านการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา  (Solar Roof) ร่วมกับบริษัท                  
มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ลิส แอนด์ ไฟแนนซ์ จ ากัด (“MUL”) บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด                   
(“PEA ENCOM”) และบริษัท เคียวเซร่า คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น (“Kyocera”) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและ            
โอกาสการลงทุนโซลาร์รูฟส าหรับโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทย 

 การบริหารการเงิน 

บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับการบริหารต้นทุนทางการเงิน และการบริหารสภาพคล่อง เพ่ือรองรับการ
เติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้รับการจัดล าดับเครดิตขององค์กร และหุ้นกู้ที่ระดับ A               
ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิตคงท่ี โดยบริษัท ทริส เรทติ้ง จ ากัด 

 การบริหารองค์กร 

บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความส าคัญเกี่ยวกับการบริหารจัดการพลังงานและการใช้ทรัพยากรต่างๆ               
ให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด จึงได้มีการจัดท าระบบวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรโดยรวม 
(Enterprise Resource Planning: ERP) เพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดของทรัพยากรทางธุรกิจ                 
และเป็นการเชื่อมโยงระบบงานต่างๆ ขององค์กรเข้าด้วยกัน เช่น ระบบงานด้านบัญชีและการเงิน งานจัดซื้อ           
และงานคลังสินค้า เพ่ือช่วยให้การวางแผนและบริหารทรัพยากรด้านต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

 การก ากับดูแลกิจการ 

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้รับผลประเมินในการจัดอันดับอยู่ ในระดับ “Very Good” ซึ่งจัดโดย               
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรรมการบริษัทไทย ( IOD) ซึ่งมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ และค านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยึดมั่นในการด าเนินธุรกิจด้วยหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ประกอบธุรกิจอย่าง                  
มีความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงการด าเนินธุรกิจด้วยความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ โปร่งใส ปฏิบัติต่อ                    
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังได้ก าหนดนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริต             
คอร์รัปชันไว้อย่างชัดเจน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน 
และผู้เกี่ยวข้องของบริษัทฯ จะไม่เรียกร้อง ด าเนินการ หรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปชั่น เพ่ือประโยชน์ต่อตนเอง 
ครอบครัว เพ่ือน และคนรู้จักในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจ และทุกหน่วยงาน 
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ธุรกิจของบริษัทฯ เข้าไปเกี่ยวข้อง โดยให้มีการสอบทานการปฏิบัติต ามนโยบาย                         
อย่างสม่ าเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และข้อก าหนดในการด าเนินงานให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อก าหนดของกฎหมาย อีกทั้งยังจัดให้มีช่องทางในการสื่อสาร              
ที่ปลอดภัยให้แก่บุคลากรของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย สามารถแจ้งเบาะแส ร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะ 
กรณีเก่ียวกับการทุจริตคอร์รัปชัน 



 
 

24 
 

ในการนี้ ประธานฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2562           
ซ่ึงตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้เป็นวาระเพ่ือรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2562  

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 สิ้นสุด           
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวรุ่งฟ้า ลาภยื นยง ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและงบประมาณ                    
เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดในวาระท่ี 3 ต่อที่ประชุม  

นางสาวรุ่งฟ้า แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 
2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) (“พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจ ากัด”) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 และข้อ 34 
ก าหนดให้บริษัทฯ ต้องมีการจัดท างบการเงินซึ่งได้แก่ งบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุน ณ รอบปีบัญชี
ของบริษัทฯ พร้อมจัดส่งให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบก่อนน าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ บริษัทฯ               
ได้จัดท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562              
ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติเห็นชอบตามความเห็น
ของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏในส าเนางบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
และรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจ าปี 2562 หัวข้อ “งบการเงิน” ตามแบบแจ้งการประชุมในรูปแบบ
รหัสคิวอาร์ (QR-Code) 

นางสาวรุ่งฟ้า น าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจ าปี 2562            
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังต่อไปนี้ 

งบการเงินรวมของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีรายได้          
จากการขายและบริการ 5,246.5 ล้านบาท ต้นทุนขายและบริการ 1,620.5 ล้านบาท คิดเป็นก าไรขั้นต้น 3,626.0 
ล้านบาท รายได้อ่ืนๆ 76.0 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขาย 17.3 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 276.6 ล้านบาท 
ก าไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี 3,408.1 ล้านบาท ต้นทุนทางการเงิน 360.2 ล้านบาท ก าไรก่อนภาษี 3,047.9               
ล้านบาท ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 36.6 ล้านบาท คิดเป็นก าไรสุทธิทั้งสิ้น 3,011.3 ล้านบาท และคิดเป็นก าไรต่อหุ้น 
2.74 บาทต่อหุ้น 

งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ                    
มีรายได้จากเงินปันผล 1,205.6 ล้านบาท รายได้จากดอกเบี้ยรับ 320.7 ล้านบาท รายได้อ่ืนๆ 148.7 ล้านบาท 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 140.4 ล้านบาท ก าไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี 1,534.6 ล้านบาท ต้นทุนทางการเงิน 275.8 
ล้านบาท ก าไรก่อนภาษี 1,258.8 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 10.2 ล้านบาท คิดเป็นก าไรสุทธิทั้งสิ้น 1,248.6 
ล้านบาท และคิดเป็นก าไรต่อหุ้น 1.28 บาทต่อหุ้น 
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งบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ                                           
มีสินทรัพย์รวม 21,903.3 ล้านบาท แบ่งเป็นสินทรัพย์ถาวร 15,800.3 ล้านบาท และสินทรัพย์อ่ืนๆ 6,103.0             
ล้านบาท หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 21,903.3 ล้านบาท แบ่งเป็นหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย 5,823.4              
ล้านบาท และหนี้สินอ่ืนๆ 475.7 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 15,604.2 ล้านบาท อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน       
(Debt to Equity Ratio) 0.40 เท่า 

ประธานฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของ           
บริษัทฯ ประจ าปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งว่า หากไม่มีผู้ถือหุ้น
ท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามวาระที่น าเสนอ หากมีผู้ถือหุ้น              
ท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรุณาท าเครื่องหมายในช่องไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนนที่
บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ให้ 

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพ่ิมเติมว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วย
คะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

หลังจากคณะกรรมการตรวจนับคะแนนด าเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ 
มอบหมายให้นางสาวรุ่งฟ้า ลาภยืนยง ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและงบประมาณ แจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการ              
นับคะแนนดังนี้ 

ผลการนับคะแนนเสียงส าหรับวาระท่ี 3 

 

 

 

 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมตอินุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจ าปี 
2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

 

 

 

มติ จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 657,467,115 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 249,400 ไม่นับเป็นฐานเสียง 
บัตรเสีย 0 ไม่นับเป็นฐานเสียง 
รวมจ านวนเสียง 657,716,515 - 
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วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติการไม่จัดสรรเงินส ารองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก และงดการจ่ายเงินปันผล
ประจ าปี 2562 รวมถึงรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 

ประธานฯ มอบหมายให้นายพิพัฒน์ วิริยธรานนท์ ผู้อ านวยการฝ่ายการเงิน เป็นผู้น าเสนอ
รายละเอียดในวาระท่ี 4 ต่อที่ประชุม  

นายพิพัฒน์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 116 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจ ากัด และข้อบังคับ
ของบริษัทฯ ข้อ 38 ก าหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย              
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนี้จะมี
จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ ได้ท าการจัดสรรเงินก าไรสุทธิ
เป็นทุนส ารองครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนดแล้ว จึงไม่จ าเป็นต้องท าการจัดสรรก าไรสุทธิจากผลการด าเนินงาน
ของบริษัทประจ าปี 2562 เป็นทุนส ารองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก 

บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิของงบการเงิน
เฉพาะกิจการที่เหลือหลังจากหักเงินส ารองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้ก าหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตาม
กฎหมาย หากไม่มีเหตุจ าเป็นอ่ืนใด และการจ่ายเงินปันผลนั้น ไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานปกติของบริษัทฯ 
อย่างมีนัยส าคัญ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ 

ส าหรับการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 นั้น ตามมาตรา 115 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด          
และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37 ก าหนดว่าบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลได้จากเงินก าไรเท่านั้น ในกรณีที่บริษัทฯ              
มีผลขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผล 

เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้เลื่อนก าหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 
จากเดิมที่ก าหนดไว้ในวันศุกร์ที่  17 เมษายน 2563 ออกไปก่อน ดังนั้น เพ่ือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น               
กับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ของบริษัทฯ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
ครั้ งที่ 5/2563 ซึ่ งประชุมเมื่อวันที่  30 มีนาคม 2563 จึงมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจาก                   
ผลการด าเนินงานงวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 - วันที่ 31 ธันวาคม 2562 แทนการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 
ในอัตราหุ้นละ 0.72 บาท รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 701,272,800 บาท (เจ็ดร้อยหนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื่น             
สองพันแปดร้อยบาทถ้วน) โดยบริษัทฯ ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date)                                                         
ในวันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563 ทั้งนี้ เงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 24 
เมษายน 2563  
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เมื่อค านวณรวม (ก) เงินปันผลระหว่างกาลครึ่งแรกของปี 2562 จากผลการด าเนินงานงวดวันที่              
1 มกราคม 2562 - วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ซึ่งจ่ายเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท                 
รวมเป็นจ านวนเงิน 486,995,000 บาท (สี่ร้อยแปดสิบหกล้านเก้าแสนเก้าหมื่นห้าพันบาท) และ (ข) เงินปันผล
ระหว่างกาลครึ่งหลังของปี 2562 จากผลการด าเนินงานงวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 - วันที่ 31 ธันวาคม 2562  
ซึ่งจ่ายเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.72 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 701,272,800 บาท (เจ็ดร้อย
หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน) จะท าให้เงินปันผลส าหรับปี 2562 มีจ านวนทั้งสิ้นเท่ากับ 
1.22 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินทั้งสิ้นจ านวน 1,188,267,800 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบแปดล้านสองแสน                   
หกหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน) หรือร้อยละ 95.31 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ 

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นการจ่ายจากก าไรสุทธิของบริษัทฯ กรณีผู้ได้รับเงินปันผลไม่ได้                   
รับเครดิตภาษี เนื่องจากจ่ายจากก าไรสุทธิของกิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีตามประมวลรัษฎากร ม. 65                  
(ทวิ)(10) 

อนึ่ง การจ่ายเงินปันผลตามที่เสนอเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่ก าหนดไว้ของบริษัทฯ  
และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ค านึงถึงผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดตลอดจนพิจารณาการลงทุน                 
ในโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ อย่างรอบคอบแล้ว 

ประธานฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการด าเนินงาน
งวดวันที่ 1 มกราคม 2562 - วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท และเงินปันผลระหว่างกาลจาก
ผลการด าเนินงานงวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 - วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.72 บาท ซึ่งเมื่อรวมกัน
แล้วจะท าให้เงินปันผลระหว่างกาลส าหรับปี 2562 มีจ านวนทั้งสิ้นเท่ากับ 1.22 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินทั้งสิ้น
จ านวน 1,188,267,800 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบแปดล้านสองแสนหกหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน) 
รวมถึงพิจารณาอนุมัติการไม่จัดสรรเงินส ารองตามกฎหมายเพ่ิมเติมอีก และงดการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562  

นอกจากนี้  ประธานฯ ขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งว่าหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย                  
หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามวาระที่น าเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ
งดออกเสียง กรุณาท าเครื่องหมายในช่องไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ให้ 

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพ่ิมเติมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วย
คะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

หลังจากคณะกรรมการตรวจนับคะแนนด าเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ 
มอบหมายให้นางสาวรุ่งฟ้า ลาภยืนยง ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและงบประมาณ แจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการ           
นับคะแนนดังนี้ 
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ผลการนับคะแนนเสียงส าหรับวาระที่ 4 

 

 

 

 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการไม่จัดสรรเงินส ารองตามกฎหมายเพ่ิมเติมอีก และงดการ
จ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 รวมถึงรับทราบการจ่ ายเงินปันผลระหว่างกาล                
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ
ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

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

ประธานฯ มอบหมายให้นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล ประธานคณะกรรมการสรรหา ก าหนด
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดในวาระท่ี 5 ต่อที่ประชุม  

นายวันชัย แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 15 ก าหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับ
ค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บ าเหน็จโบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอ่ืน
ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 
ได้พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน 
และบรรษัทภิบาล ซึ่งได้พิจารณากลั่นกรองตามความเหมาะสม และเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอ่ืน                    
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดที่ใกล้เคียงกับบริษัทฯ           
จึงเห็นควรให้ยังคงก าหนดค่าตอบแทน ประจ าปี 2563 ในอัตราเดียวกันกับปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

 

 

 

 

มติ จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 657,713,515 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 3,000 0.0004 
งดออกเสียง 0 ไม่นับเป็นฐานเสียง 
บัตรเสีย 0 ไม่นับเป็นฐานเสียง 
รวมจ านวนเสียง 657,716,515 - 
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1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน 
และบรรษัทภิบาล ประจ าปี 2563 

รายละเอียด 
เบี้ยกรรมการรายเดือน 

(เฉพาะผู้ที่ไม่เป็นผู้บริหาร) 
เบี้ยประชุม 

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

ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 
- 20,000 บาท 

- กรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน 
และบรรษัทภิบาล 

- 15,000 บาท 

2. เงินโบนัสคณะกรรมการประจ าปี 2563 

ก าหนดการพิจารณาเงินโบนัสที่สะท้อนและเชื่อมโยงกับผลประกอบการ หรือก าไรสุทธิข อง              
บริษัทฯ แต่ไม่เกินร้อยละ 2 ของก าไรสุทธิประจ าปี โดยมีวงเงินดังนี้ 

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

3. ผลประโยชน์อื่น: กรรมการไม่ได้รับค่าตอบแทนในลักษณะอื่น 

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เป็นผู้ก าหนดหลักเกณฑ์        
และด าเนินการจัดสรรเงินโบนัสดังกล่าว และให้น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมสามัญ           
ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาก่อนการจัดสรรจริงต่อไป 

ประธานฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ กรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ประจ าปี 2563 และแจ้งให้ผู้ถือหุ้น             
ทราบอีกครั้งว่าหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วย               
ตามวาระที่น าเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรุณาท าเครื่องหมายในช่องไม่เห็นด้วย  
หรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ให้ 
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ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพ่ิมเติมว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติ          
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม 

หลังจากคณะกรรมการตรวจนับคะแนนด าเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ 
มอบหมายให้นางสาวรุ่งฟ้า ลาภยืนยง ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและงบประมาณ แจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการ             
นับคะแนนดังนี้ 

ผลการนับคะแนนเสียงส าหรับวาระที่ 5 

 

 

 

 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ประจ าปี  2563                
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับ
มอบฉันทะซึ่งมาประชุม 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ (โบนัส) ประจ าปี 2562 

ประธานฯ มอบหมายให้นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล ประธานคณะกรรมการสรรหา ก าหนด
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดในวาระท่ี 6 ต่อที่ประชุม  

นายวันชัย แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 15 และสืบเนื่องคณะกรรมการ
บริษัทฯ  ได้ร่วมกันปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ด้วย  ความเสียสละ รวมทั้งยังเป็นการสร้างแรงจูงใจ คณะกรรมการสรร
หา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล จึงเห็นควรจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ (โบนัส) ประจ าปี 
2562 ตามกรอบและหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 มีมติอนุมัติเกณฑ์การพิจารณาเงินโบนัส   
ที่สะท้อนและเชื่อมโยงกับผลประกอบการ หรือก าไรสุทธิของบริษัทฯ แต่ไม่เกินร้อยละ 2 ของก าไรสุทธิประจ าปี 
โดยมีวงเงินดังนี้ 

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

มติ จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 655,740,088 99.6995 
ไม่เห็นด้วย 1,976,427 0.3004 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บัตรเสีย 0 ไม่นับเป็นฐานเสียง 
รวมจ านวนเสียง 657,716,515 - 
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ประธานฯ ขอเสนอให้ที่ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ (โบนัส) 
ประจ าปี 2562 รวมเป็นจ านวนเงิน  8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.64 ของ                
ก าไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ซึ่งอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น                
ประจ าปี 2562 และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งว่าหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย  หรืองดออกเสียง                   
ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วย ตามวาระที่น าเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง                
กรุณาท าเครื่องหมายในช่องไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ให้ 

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพ่ิมเติมว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติ        
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม 

หลังจากคณะกรรมการตรวจนับคะแนนด าเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ 
มอบหมายให้นางสาวรุ่งฟ้า ลาภยืนยง ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและงบประมาณ แจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการ        
นับคะแนนดังนี้ 

ผลการนับคะแนนเสียงส าหรับวาระที่ 6 

 

 

 

 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ (โบนัส) ประจ าปี 2562 
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม 

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการซึ่งต้องออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2563 

ประธานฯ ขอเชิญให้กรรมการที่ ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือรับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ                     
ในครั้งนี้ ซึ่งได้แก่ นายสมศักดิ์ กุญชรยาคง ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา และนายอภิชาติ ลิ้มเศรษฐานุวัต                 
ออกจากห้องประชุมระหว่างการพิจารณาวาระนี้ และขอให้นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล ประธานคณะกรรมการ
สรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล น าเสนอรายละเอียดในวาระท่ี 7 ให้ที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  

มติ จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 655,740,088 99.6995 
ไม่เห็นด้วย 1,976,427 0.3004 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บัตรเสีย 0 ไม่นับเป็นฐานเสียง 
รวมจ านวนเสียง 657,716,515 - 
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หลังจากที่กรรมการของบริษัทฯ ที่จะได้รับเลือกตั้งในครั้งนี้ ได้ออกจากห้องประชุมแล้ว นายวันชัย  
ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 ก าหนดให้
กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี  โดยกรรมการ             
ที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 มี กรรมการ         
ที่จะต้องออกจากต าแหน่งตามวาระคือ  

1.  นายสมศักดิ์ กุญชรยาคง           กรรมการ กรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน  
    และบรรษัทภิบาล และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่                                                

    สายปฏิบัติการ 

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

3.  นายอภิชาติ ลิ้มเศรษฐานุวัต กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา  
  ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 

เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ 
ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  2563 ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2562 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 
ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ 

ประธานฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ ซึ่งต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 
จ านวน 3 ท่าน ได้แก่ นายสมศักดิ์ กุญชรยาคง ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา และนายอภิชาติ ลิ้มเศรษฐานุวัต 
กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง  เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้พิจารณาโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองของ
บริษัทฯ แล้ว มีความเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติเหมาะสมกับ                 
การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และได้ให้ความสนับสนุนการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี จึงเป็น                 
ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ส าหรับกรรมการอิสระนั้นได้พิจารณาตามนิยาม
กรรมการอิสระที่บริษัทฯ ก าหนดขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และประกาศ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งตามวาระไม่ได้เข้าร่วมการพิจารณา ในเรื่องดังกล่าว               
โดยการแต่งตั้งกรรมการดังกล่าว ให้มีผลตั้งแต่วันถัดจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 เป็นต้นไป 

ส าหรับประวัติโดยย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าด ารงต าแหน่ง             
มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4  
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ในวาระนี้  ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยขอให้                  
ผู้ถือหุ้นทุกท่านทั้งที่ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนให้ชัดเจน                       
และเมื่อพิจารณาลงคะแนนเรียบร้อยทุกรายแล้ว ขอให้ทุกท่านส่งบัตรลงคะแนนของท่านทั้งใบโดยไม่ต้องฉีกบัตร 
ให้แก่เจ้าหน้าที่เพ่ือน าไปนับคะแนน บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบส าหรับวาระนี้และนับคะแนนเสียง
ทั้งหมดส าหรับกรรมการแต่ละรายทีละราย 

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพ่ิมเติมว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องผ่านมติ อนุมัติ        
เป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

หลังจากคณะกรรมการตรวจนับคะแนนด าเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ 
มอบหมายให้นางสาวรุ่งฟ้า ลาภยืนยง ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและงบประมาณ แจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการ                
นับคะแนนดังนี้ 

ผลการนับคะแนนเสียงส าหรับวาระที่ 7.1 อนุมัติแต่งตั้งนายสมศักดิ์ กุญชรยาคง กรรมการ 
กรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายปฏิบัติการ    
กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง 

 

 

 

 

 

ผลการนับคะแนนเสียงส าหรับวาระที่ 7.2 อนุมัติแต่งตั้ง ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา กรรมการ
อิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล กลับเข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการอีกวาระหนึ่ง 

 

 

 

 

มติ จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 619,629,365 94.2091 
ไม่เห็นด้วย 38,087,150 5.7908 
งดออกเสียง 0 ไม่นับเป็นฐานเสียง 
บัตรเสีย 0 ไม่นับเป็นฐานเสียง 
รวมจ านวนเสียง 657,716,515 - 

มติ จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 657,716,515 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 ไม่นับเป็นฐานเสียง 
บัตรเสีย 0 ไม่นับเป็นฐานเสียง 
รวมจ านวนเสียง 657,716,515 - 



 
 

34 
 

ผลการนับคะแนนเสียงส าหรับวาระที่ 7.3 อนุมัติแต่งตั้งนายอภิชาติ ลิ้มเศรษฐานุวัต กรรมการ
อิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล กลับเข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการอีกวาระหนึ่ง 

 

 

 

 

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการซึ่งต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ จ านวน                 

3 ท่าน ได้แก่ นายสมศักดิ์  กุญชรยาคง ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา และ                   
นายอภิชาติ  ลิ้มเศรษฐานุวัต กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง                   
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ
ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2563 

ประธานฯ มอบหมายให้นายวันชัย  หล่อวัฒนตระกูล  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ                  
เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดในวาระท่ี 8 ต่อที่ประชุม  

นายวันชัย แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจ ากัด มาตรา 120 และข้อบังคับของ
บริษัทฯ ข้อ 31 ก าหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชี
ของบริษัทฯ ทุกปีนั้น 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควร
เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และ
บริษัทในเครือ ประจ าปี 2563  

ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ 
ส าหรับปี 2562 และเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ              
ตลาดหลักทรัพย์ โดยในการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการได้พิจารณาถึงความพร้อม ขอบเขตการให้บริการ             
อัตราค่าสอบบัญชี ประกอบกับประสบการณ์ของผู้สอบบัญชีและมีความเป็นอิสระ นอกจากนี้ กระบวนการสอบ
บัญชี รวมทั้งความต่อเนื่องในการตรวจสอบและผลการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบ การจัดท ารายงาน และ              
การประสานงานในปีที่ผ่านมาอยู่ในระดับที่น่าพอใจ รวมทั้งมีความเข้าใจในภาระหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีอิสระ  

มติ จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 657,716,515 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 ไม่นับเป็นฐานเสียง 
บัตรเสีย 0 ไม่นับเป็นฐานเสียง 
รวมจ านวนเสียง 657,716,515 - 



 
 

35 
 

มีความละเอียดรอบคอบในการสอบทาน ตรวจสอบ และให้ข้อเสนอแนะด้านบัญชีอย่างถูกต้อง เป็นไปตาม
มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด         
ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2563 โดยให้แต่ละคนมีอ านาจกระท าการได้โดยล าพัง 

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

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการของบริษัทฯ เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพ่ือก าหนด               
ค่าสอบบัญชีประจ าปี 2563 เป็นจ านวนเงิน 800,000 บาท (แปดแสนบาทถ้วน) โดยไม่มีค่าบริการอ่ืนๆ                     
ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2562  

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีประจ าปี 2563 ของบริษัทในเครือ จ านวน 
42 บริษัท โดยมีค่าสอบบัญชีประจ าปี 2563 ที่จะได้รับจากบริษัทฯ รวมกับค่าสอบบัญชีที่จะได้รับจากบริษัทใน
เครือดังกล่าว รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 5,420,000 บาท (ห้าล้านสี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน) โดยไม่มีค่าบริการอ่ืนๆ 

ส าหรับประวัติผู้สอบบัญชีที่ ได้รับการเสนอชื่อเ พ่ือคัดเลือกเป็นผู้สอบบัญชีประจ าปี  2563                       
มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้  

ผู้สอบบัญชีดังกล่าวจะเป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัท                
ในเครือเป็นปีที่ห้า ซึ่งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ            
บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ นอกจากนี้ ไม่มีผู้สอบบัญชีคนใดที่ปฏิบัติหน้าที่                  
สอบทานหรือตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเกินกว่าระยะเวลาที่หลักเกณฑ์ตาม
ประกาศท่ีเกี่ยวข้องก าหนด 

ประธานฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 
2563 และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งว่าหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้น
เห็นชอบหรือเห็นด้วย ตามวาระที่น าเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรุณาท าเครื่องหมาย
ในช่องไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ให้ 

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพ่ิมเติมว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วย
คะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั ้งหมดของผู ้ถือหุ ้นและผู ้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสีย ง
ลงคะแนน 
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หลังจากคณะกรรมการตรวจนับคะแนนด าเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ 
มอบหมายให้นางสาวรุ่งฟ้า ลาภยืนยง ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและงบประมาณ แจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการ           
นับคะแนนดังนี้ 

ผลการนับคะแนนเสียงส าหรับวาระที่ 8   

 

 

 

 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมตอินุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2563  ด้วย
คะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 9 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ในวงเงินไม่เกิน 10,000 ล้านบาท 

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเพ่ือเป็นการสนับสนุนการขยายธุรกิจ  และการเพ่ิมสภาพคล่อง                       
ทางการเงินของบริษัทฯ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563                  
ได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 10,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในจ านวนที่เทียบเท่า 
เพ่ือน าเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไปช าระคืนหนี้เงินกู้ ซึ่งมีอยู่ในปัจจุบัน และ/หรือ ใช้ในการ
ด าเนินงาน และ/หรือ ขยายธุรกิจ และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท หรือเพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืนๆ                
ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ทั้งนี ้เพ่ือให้เป็นไปตามบทบัญญัติในมาตรา 145 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชน
จ ากัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 30 การกู้เงินของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นกู้เพ่ือเสนอขายต่อประชาชน            
จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของ           
บริษัทฯ ในวงเงินไม่เกิน 10 ,000 ล้านบาท เนื่องจากการออกหุ้นกู้ถือเป็นทางเลือกหนึ่งในการระดมทุนที่มี
ค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนทางการเงินที่ต่ า โดยบริษัทฯ สามารถน าเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไปช าระคืน
หนี้เงินกู้ซึ่งมีอยู่ในปัจจุบัน และ/หรือใช้ในการด าเนินงาน และ/หรือ ขยายธุรกิจ และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียน
ของบริษัทฯ หรือเพ่ือวัตถุประสงค์ อ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร อันจะส่งผลให้บริษัทฯ                                            
มีสภาพคล่อง และมีฐานะทางการเงินที่มั่นคงยิ่งขึ้น ตลอดจนสามารถบริหารเงินสดได้อย่างคล่องตัวมากขึ้น                      
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

มติ จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 657,716,515 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 ไม่นับเป็นฐานเสียง 
บัตรเสีย 0 ไม่นับเป็นฐานเสียง 
รวมจ านวนเสียง 657,716,515 - 
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วัตถุประสงค์: เพ่ือน าเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไปช าระคืนหนี้เงินกู้ซึ่งมีอยู่ในปัจจุบัน 
และ/หรือ ใช้ในการด าเนินงาน และ/หรือ ขยายธุรกิจ และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียน
ของบริษัท หรือเพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร 

ชนิด: หุ้นกู้ทุกประเภทและรูปแบบ รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อ
ผู้ถือ หุ้นกู้มีหรือไม่มีหลักประกันหรือผู้ค้ าประกัน หุ้นกู้มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หุ้นกู้
ด้อยสิทธิหรือหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของภาวะตลาดในขณะออก
และเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว และปัจจัยอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

สกุลเงิน: สกุลเงินบาท และ/หรือ สกุลเงินต่างประเทศในจ านวนเทียบเท่า 

มูลค่ารวมของหุ้นกู้: จ านวนเงินต้นรวมของหุ้นกู้ (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ที่ขออนุมัติในครั้งนี้ไม่เกิน 10 ,000           
ล้านบาท หรือจ านวนเทียบเท่าในสกุลเงินอ่ืน โดยวงเงินในครั้งนี้เป็นส่วนที่เพ่ิมเติม             
จากวงเงินที่ได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในครั้งก่อนๆ จ านวน 13,000 
ล้านบาท หรือจ านวนเทียบเท่าในสกุลเงินอ่ืน และเมื่อค านวณรวมกับหุ้นกู้ของบริษัทฯ 
(ตามมูลค่าที่ตราไว้) ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมด ณ ขณะใดขณะหนึ่งต้องมีจ านวนรวมกัน             
ไม่เกิน 23,000 ล้านบาท หรือจ านวนเทียบเท่าในสกุลเงินอ่ืน ทั้งนี้ วงเงินของหุ้นกู้                    
ที่ไถ่ถอนแล้ว และ/หรือที่บริษัทได้ท าการซื้อคืน และ/หรือช าระคืนแล้ว จะน ามานับเป็น
วงเงินของหุ้นกู้ที่บริษัทสามารถท าการออกและเสนอขายได้อีก (Revolving Principal 
Basis) 
ในกรณีการออกหุ้นกู้เพ่ือการ Refinancing หุ้นกู้เดิม (การออกหุ้นกู้ใหม่เพ่ือน าเงินที่ได้
จากการเสนอขายหุ้นกู้ไปช าระ และ/หรือ ทดแทนหุ้นกู้เดิม) มูลค่าเงินต้นของหุ้นกู้เดิม      
ซึ่งจะถูกไถ่ถอนในวันเดียวกันกับวันที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ใหม่เพ่ือการ Refinancing 
หุ้นกู้เดิมนั้นจะไม่นับเป็นส่วนหนึ่งของมูลค่ารวมของเงินต้นของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอน               
ในการค านวณวงเงินของหุ้นกู้ที่บริษัทสามารถท าการออกและเสนอขายได้ 

การเสนอขาย: บริษัทฯ สามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ทั้งหมดในคราวเดียวโดยแบ่งหุ้นกู้ออกเป็น          
หลายชุดหรือชุดเดียว หรือทยอยออกหุ้นกู้เป็นหลายคราวก็ได้ โดยอาจเสนอขายให้แก่             
ผู้ลงทุนทั่วไป (public offering) และ/หรือ ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุน
รายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะตามความหมายที่ก าหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเสนอขาย                
ในประเทศ และ/หรือ ในต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ คณะกรรมการก ากับตลาดทุน                    
และ/หรือ ประกาศ กฎกระทรวง กฎระเบียบและกฎหมายอ่ืนๆ ของหน่วยงานราชการ
อ่ืนใดที่เก่ียวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้น 
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อัตราดอกเบี้ย: ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

อายุของหุ้นกู้: ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ และปัจจัยอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

การไถ่ถอน 
ก่อนก าหนด: 

ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีหรือไม่มีสิทธิเรียกร้องให้บริษัทท าการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบก าหนด               
ไถ่ถอนหุ้นกู้ และบริษัทฯ อาจมีหรือไม่มีสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนวันครบก าหนด              
ไถ่ถอนหุ้นกู้ ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว 

ในการนี้ เพ่ือให้การด าเนินการใดๆ ที่เก่ียวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวเป็นไปด้วยความ
สะดวกและคล่องตัว คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการมอบอ านาจให้ประธาน
กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการและกรรมการ             
ผู้จัดการใหญ่ มีอ านาจด าเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ และ/หรือ ต่อเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว 
เพ่ือให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จ ากัดเพียง) เรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้ด้วย   

1. การก าหนดหรือแก้ไขรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ เช่น ประเภท อัตราดอกเบี้ย อายุหุ้นกู้ 
ราคาเสนอขาย วิธีการเสนอขาย และการแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี) เป็นต้น  

2. การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดจ าหน่ายหุ้นกู้ สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ผู้ประเมิน
ราคาทรัพย์สิน ที่ปรึกษากฎหมาย นายทะเบียนหุ้นกู้ตัวแทนช าระเงิน ผู้แทน ผู้ถือหุ้นกู้หรือที่ปรึกษาอ่ืน                  
และบุคคลอ่ืนใดในกรณีที่จะต้องมีการแต่งตั้งตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องหรือในกรณีอ่ืนใดตามท่ีเห็นสมควร  

3. การเจรจา เข้าท า ลงนาม รับรอง และแก้ไขเอกสารและสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขาย
หุ้นกู้ ตลอดจนติดต่อประสานงาน และการยื่นเอกสารดังกล่าวข้างต้น ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานอื่นหรือบุคคลใดๆ ที่เก่ียวข้อง  

4. การด าเนินการอื่นใดที่จ าเป็นและสมควรเพื่อให้การออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ บรรลุ      
ผลส าเร็จและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป็นต้น 

ประธานฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ในวงเงิน                 
ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งว่าหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง 
ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วย ตามวาระที่น าเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง 
กรุณาท าเครื่องหมายในช่องไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ให้ 

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพ่ิมเติมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติ            
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม   
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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หลังจากคณะกรรมการตรวจนับคะแนนด าเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว  ประธานฯ 
มอบหมายให้นางสาวรุ่งฟ้า ลาภยืนยง ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและงบประมาณ แจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการ           
นับคะแนนดังนี้ 

ผลการนับคะแนนเสียงส าหรับวาระที่ 9   

 

 

 

 

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ในวงเงินไม่เกิน 10 ,000 

ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
และผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

วาระท่ี 10 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ 

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  ครั้งที่ 6/2563 ซึ่งประชุม                
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 ได้มีมติอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 10 โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมของ
ข้อบังคับข้อ 10 และใช้ข้อความใหม่ โดยรายละเอียดของข้อบังคับในส่วนที่มิได้เสนอให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม                 
ให้คงไว้เช่นเดิม และเพ่ิมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 23/1 และข้อ 30/1 เพ่ือให้การจัดประชุมคณะกรรมการและ
การประชุมผู้ถือหุ้นมีความคล่องตัวมากข้ึน โดยด าเนินการตามกฎหมาย ประกาศ หรือค าชี้แจงอ่ืนใดที่เก่ียวข้องกับ
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งที่จะมีการแก้ไขเพ่ิมเติมใดๆ ต่อไป 

ในการนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามบทบัญญัติในมาตรา 31 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจ ากัด และข้อบังคับของ
บริษัทฯ ข้อ 30 การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับของบริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ            
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ               
ข้อ 10 โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมของข้อบังคับข้อ 10 และใช้ข้อความใหม่ โดยรายละเอียดของข้อบังคับ                        
ในส่วนที่มิได้เสนอให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมให้คงไว้เช่นเดิม และเพ่ิมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 23/1 และข้อ 30/1 
เพ่ือให้สอดคล้องกับกฎหมาย ประกาศ หรือค าชี้แจงอ่ืนใดที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดการแก้ไขและเพ่ิมเติม
ข้อบังคับของบริษัทฯ ดังนี้ 

มติ จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 657,716,515 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บัตรเสีย 0 ไม่นับเป็นฐานเสียง 
รวมจ านวนเสียง 657,716,515 - 
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ข้อความเดิมของข้อบังคับ ข้อความใหม่ของข้อบังคับ 
ข้อ 10  ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้น หรือรับจ าน า
หุ้นของบริษัทเอง เว้นแต่เป็นกรณีการซื้อหุ้นคืน
ตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จ ากดั (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544 

การซื้อหุ้นคืน และการจ าหน่ายหุ้น รวมถึง
การตัดหุ้ นจดทะเบียนที่ ซื้ อคืน ให้ เป็น ไปตาม
หลักเกณฑ์ และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวงที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว 

ข้อ 10  ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้น หรือรับจ าน าหุ้น
ของบริษัทเอง เว้นแต่เป็นกรณีที่กระท าได้ตามกฎหมาย 
โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่
กฎหมายก าหนด 
 ในกรณีที่บริษัทซื้อหุ้นคืนไม่เกินกว่าร้อยละสิบ 
(10) ของทุนช าระแล้ว ให้คณะกรรมการของบริษัท          
มีอ านาจในการอนุมัติการซื้อหุ้นคืนดังกล่าว 
 หุ้นที่บริษัทถือไม่นับเป็นองค์ประชุมในการ
ประชุมผู้ถือหุ้นรวมทั้งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน         
และสิทธิในการรับเงินปันผล 

ไม่มี ข้อ 23/1 การประชุมคณะกรรมการสามารถกระท าผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขตามท่ีกฎหมายก าหนด  

ไม่มี ข้อ 30/1 การประชุมผู้ถือหุ้นสามารถกระท าผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ได้โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขตามท่ีกฎหมายก าหนด  

ทั้งนี้ เพ่ือให้การจดทะเบียนแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อย                 
ซึ่งอาจต้องมีการแก้ไขถ้อยค า หรือข้อความบังคับในการจดทะเบียน หรือรายงานประชุมผู้ถือหุ้น ตามค าสั่ง
ค าแนะน า หรือความเห็นของของนายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือเจ้าหน้าที่หน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง จึงอนุมัติให้น าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมัติมอบอ านาจให้ประธานกรรมการและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ/หรือ กรรมการผู้มีอ านาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมาย           
จากประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ/หรือ กรรมการผู้มีอ านาจลงนามของบริษัทฯ ให้มีอ านาจ    
ในการแก้ไขถ้อยค าหรือความในเอกสาร และ/หรือ ค าขอต่าง ๆ ในการยื่นจดทะเบียนการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ
ของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้ทันที รวมถึงมีอ านาจในการมอบอ านาจช่วงได้             
โดยไม่ต้องขออนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการหรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้นอีก 

ประธานฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับของบริษัทฯ หากไม่มี               
ผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วย ตามวาระที ่น าเสนอ                    
หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรุณาท าเครื่องหมายในช่องไม่เห็นด้วยหรื องดออกเสียงใน
บัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ให้ 
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ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพ่ิมเติมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและ             
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

หลังจากคณะกรรมการตรวจนับคะแนนด าเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว  ประธานฯ 
มอบหมายให้นางสาวรุ่งฟ้า ลาภยืนยง ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและงบประมาณ แจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการ           
นับคะแนนดังนี้ 

ผลการนับคะแนนเสียงส าหรับวาระที่ 10  

 

 

 

 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียง             
ไม่น้อยกว่าสามในสี ่ของจ านวนเสียงทั ้งหมดของผู ้ถือหุ ้นและผู ้ร ับมอบฉันทะ            
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 11 พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ไม่มี) 

ประธานฯ แจ้งให้ที ่ประชุมทราบว่าเพื ่อเปิดโอกาสให้ผู ้ถ ือหุ ้นที ่เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือ
เสนอแนะเพิ่มเติม บริษัทฯ ขอความกรุณาให้ท่านเขียนข้อซักถามบนกระดาษและน าใส่กล่องรับค าถาม               
แทนการสอบถามทางไมโครโฟน โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะจัดเตรียมกระดาษและปากกาให้ และบริษัทฯ จะ
ด าเนินการตอบข้อซักถาม และเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 1 สัปดาห์หลังเสร็จสิ้นการประชุม 

ปิดประชุมเวลา 16.25 น. 

 

(ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ) 
ประธานที่ประชุม 

(นางสาวปาริฉัตร ไส้เพ้ีย) 
   เลขานุการที่ประชุม 

มติ จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 624,941,669 95.0168 
ไม่เห็นด้วย 32,774,846 4.9831 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บัตรเสีย 0 ไม่นับเป็นฐานเสียง 
รวมจ านวนเสียง 657,716,515 - 
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