
 

 

 

 
 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 
บริษัท เอสพีซีจี จ ากัด (มหาชน) 

วันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.  

ณ ห้องคอนเวนชั่น เอบี ชั้น 1 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์  

เลขที่ 171 ถนนสุขุมวิท ซอย 11 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัทฯ งดแจกของที่ระลึก เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางท่ีหน่วยงานก ากับดูแลบริษัทจดทะเบียนได้รณรงค์ 
ให้ลด/เลิกการแจกของที่ระลึกในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  

 

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

ซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดมาแสดงตอ่เจ้าหน้าท่ีในวันประชุมด้วย 
 

บริษัทฯ ขอความร่วมมือทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับ 
การจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด 
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ค าบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) 
 
 

บริษัท เอสพีซีจี จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ให้ความส าคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ                  
ผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และ/หรือ บุคคลอ่ืนใดที่ได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น  จึงขอแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้                          
ให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบ เพ่ือเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

 
วัตถุประสงค์ ความจ าเป็น และข้อมูลส่วนบุคคลที่จะเก็บรวบรวม 
 
บริษัทฯ จ าเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ท่านได้แจ้งไว้แก่บริษัทฯ ได้แก่             

ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชนหรือเลขหนังสือเดินทาง วันเดือนปีเกิด เพศ 
สัญชาติ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหวจากการบันทึกวิดีโอภายในงาน รวมทั้ง                     
ข้อมูลสุขภาพ ประวัติการเดินทางที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ เพ่ือประโยชน์ด้านการสาธารณสุขและการป้องกัน             
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นต้น และข้อมูลเพ่ือการติดต่อ เช่น ที่อยู่ 
เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล์ เป็นต้น  เพ่ือน าไปใช้ภายใต้วัตถุประสงค์ดังนี้ 

1. เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 รวมถึงจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี                
ตามท่ีกฎหมายก าหนด  

2. เพ่ือใช้ส าหรับคัดกรองผู้มีความเสี่ยงโรค COVID-19 เพ่ือประโยชน์ด้านการสาธารณสุขและป้องกัน
โรคติดต่ออันตรายตามมาตรการและข้อปฏิบัติ เกี่ยวกับการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น                      
ประจ าปี 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 

3. จัดส่งเล่มรายงานประจ าปี (Annual Report) ประจ าปี 2563 ให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นตามที่แจ้งมา 
 

ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 
 

บริษัทฯ จะด าเนินการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และ/หรือ บุคคล           
อ่ืนใดที่ได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นไว้เป็นความลับภายใต้ข้อก าหนดของกฎหมายตลอดระยะเวลาที่จ าเป็น                   
ต้องใช้ข้อมูลเพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะเป็นไป               
เพ่ือวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ โดยบริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลหรือหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง ผู้ให้บริการหรือที่ปรึกษาในการจัดประชุม ผู้ให้บริการด้านส่งเอกสาร                 
และจัดพิมพ์งาน ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยี เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการบริการและที่จ าเป็นเท่านั้น หรือหน่วยงาน
ราชการที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุขและป้องกันโรคติดต่อ และหน่วยงานรัฐและเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจ                
ตามกฎหมาย 
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สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
 
ตามที่ท่านเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิต่างๆ ตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติข้อมูล          

ส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ซึ่งอาจรวมถึงสิทธิในการถอดถอนความยินยอม สิทธิในการตรวจสอบ การขอเข้าถึง             
และรับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน สิทธิในการขอลบ            
หรือท าลายข้อมูลส่วนบุคคลสิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคล
ตามวิธีการที่กฎหมายก าหนด สิทธิร้องเรียน และสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูล            
ส่วนบุคคลที่เก่ียวกับตน 

 
อย่างไรก็ตาม หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้ให้ข้อมูลแก่บริษัทฯ ที่จ าเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุ

ไว้ในเอกสารฉบับนี้ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวอาจถูกจ ากัดสิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นหรือการขอรับ
เอกสาร เป็นต้น 

 
การติดต่อบริษัทฯ เพื่อใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

นางสาวปาริฉัตร ไส้เพี้ย เลขานุการบริษัทฯ  
บริษัท เอสพีซีจี จ ากัด (มหาชน) 
เลขที่ 1 อาคารแคปปิตอล เวิร์ค เพลส ชั้น 10  
 ซอยแจ่มจันทร์ แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 
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ที่ CEO-111/2564 

17 มีนาคม 2564  

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.  ส าหรับวาระท่ี 1    ส าเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 
2. ส าหรับวาระท่ี 2 และ 3  รายงานประจ าปี 2563 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) 

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

   กรรมการ และนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ 
5. ส าหรับวาระท่ี 8  ประวัติผู้สอบบัญชีที่ ได้รับการเสนอชื่อ เพ่ือคัดเลือกเป็น   

  ผู้สอบบัญชีประจ าปี 2564 
6. แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (ขอแนะน าให้ใช้แบบ ข.)  
7. ข้อมูลของกรรมการอิสระของบริษัทฯ ประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น  
8. ข้อบังคับบริษัทฯ ทีเ่กี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
9. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) ส าหรับดาวน์โหลดรายงานประจ าปี 2563 
10. แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 
11. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจ าปี 2563 ในรูปแบบหนังสือ 
12.  มาตรการและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ภายใต้

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
13. แบบฟอร์มค าถามล่วงหน้าส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอสพีซีจี  จ ากัด (มหาชน ) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่  2/2564                          
ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่  25 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติให้ เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  2564                      
ในวันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องคอนเวนชั่น เอบี ชั้น 1 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์               
เลขที่ 171 ถนนสุขุมวิท ซอย 11 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 เพ่ือทราบและพิจารณาเรื่องต่างๆ              
ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเม่ือวันศุกร์ที่             
15 มกราคม 2564 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: การประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ น  ครั้ งที่  1/2564 ได้จัดขึ้น เมื่ อวันศุกร์ที่             
15 มกราคม 2564 โดยบริษัทฯ ได้จัดท าและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในเวลาที่กฎหมาย
ก าหนด พร้อมทั้งเผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.spcg.co.th) 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ 
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ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเม่ือวันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564  

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั ้งหมดของ          
ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2563 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล:  ปี 2563 บริษัทฯ ได้มีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ส าคัญซึ่งส่งผลต่อการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ สรุปได้ดังนี้ 

 การประกอบธุรกิจ 

ปัจจุบันบริษัทฯ มีโครงการโซลาร์ฟาร์มทั้งหมด 36 โครงการ กระจายอยู่ในพ้ืนที่ 10 
จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา ขอนแก่น สกลนคร หนองคาย อุดรธานี นครพนม เลย สุรินทร์ บุรีรัมย์               
และลพบุรี รวมก าลังการผลิตกว่า 260 เมกะวัตต์ เริ่มด าเนินการจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ครั้งแรก                   
ในปี 2553 ที่โครงการโซลาร์ฟาร์ม (โคราช 1) และด าเนินการจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ครบทั้ง              
36 โครงการ เมื่อปี 2557 ที่ผ่านมา ซึ่งจากการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ในปี 2563 
โครงการโซลาร์ฟาร์มทั้ง 36 แห่ง สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ 385 ล้านหน่วย  

บริษัทฯ ได้มีการลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้ในพื้นที่เมืองใหม่                  
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ก าลังการผลิตติดตั้ งรวมไม่น้อยกว่า 500 เมกะวัตต์                
โดยมีมูลค่าการลงทุนไม่เกิน 23,000 ล้านบาท ผ่านบริษัท เซท เอนเนอยี จ ากัด (SET ENERGY) 
บริษัทในเครือของ SPCG ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนกับบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
(PEA ENCOM) บริษัทในเครือแห่งแรกของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ซึ่ ง SET ENERGY                 
ได้มีการลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ PEA ENCOM เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 
2563 ทั้งนี้ การเข้าลงทุนในโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพ่ือขับเคลื่อนให้พ้ืนที่ EEC ก้าวเข้าสู่
การเป็นสังคมคาร์บอนต่ า (Low Carbon Society) เป็นเมืองพลังงานสะอาด และเป็นมิตร               
กับสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
รวมถึงช่วยเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน สนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ                  
ในระยะยาว นอกจากนี้ ยังจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้ และกระแสเงินสดของบริษัทฯ 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ขยายโอกาสทางธุรกิจ โดยการลงทุนธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์              
ในต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการเติบโตของบริษัทฯ ดังนี้ 

- โครงการ Tottori Yonago Mega Solar Farm 

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

SPCG ลงทุนร่วมกับ Kyocera Corporation (Kyocera), Japan Kyudenko orporation, 
Tokyo Century Corporation, Furukawa Electric Company Limited, Tsuboi Corporation 
และผู้ร่วมลงทุนรายย่อยอ่ืนๆ ก าลังการผลิตติดตั้งรวม 480 เมกะวัตต์ ณ เมืองซาเซโบ จังหวัด             
นางาซากิ ประเทศญี่ปุ่น โดยมีข้อมูลโครงการ สรุปได้ดังนี้ 

เงินลงทุนการพัฒนาโครงการทั้งหมด 178,758,689,000 เยน 

อัตราหนี้สินต่อทุน 70:30 

สัดส่วนการถือหุ้นของ SPCG ร้อยละ 17.92 9,000,000,000 เยน 

อัตรารับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ FiT  40 เยนต่อหน่วย 

ระยะเวลารับซื้อไฟฟ้า 17.25 ปี 

ผู้รับซื้อไฟฟ้า Kyushu Electric Power Co., Inc. 

ระยะเวลาการก่อสร้าง 2562-2566 (มีนาคม) 

วันจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ 1 กรกฎาคม 2566 

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้มีการช าระทุนครั้งที่ 1/5 เป็นจ านวนเงิน 2,289,680,925 เยน            
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 และช าระทุนครั้งที่ 2/5 เป็นจ านวนเงิน 1,924,187,000 เยน เมื่อวันที่ 
18 พฤษภาคม 2563 

โครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างการพัฒนา ซึ่งในปี 2563 ได้ด าเนินการในส่วนงานโยธา              
ด้านต่างๆ เช่น การเตรียมที่ ดินส าหรับ AC-DC Converter PCS งานถนน  งานป้องกันภัย                
งานตัดแต่งต้นไม้ Site Measuring การปรับปรุง คุณภาพดิน งานโครงสร้างส าหรับ การติดตั้ง             
แผงโซลาร์เซลล์ และอ่ืนๆ เป็นต้น โดยมีก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จภายในปี 2566 ตามก าหนดเดิม 

 การบริหารการเงิน 

บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับการบริหารต้นทุนทางการเงิน และการบริหารสภาพคล่อง                
โดยให้ความส าคัญกับการวางแผนทางการเงิน การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน และการบริหาร
เงินลงทุน เพ่ือรองรับการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยในปี 2563 บริษัทฯ ได้รับการจัดล าดับ
เครดิตขององค์กรและหุ้นกู้ที่ระดับ A ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิตคงท่ี โดยบริษัท ทริส เรทติ้ง จ ากัด  

 การก ากับดูแลกิจการ 

บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นในการด าเนินธุรกิจด้วยหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี  โดยให้
ความส าคัญกับการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึง            
การด าเนินธุรกิจด้วยความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ โปร่งใส ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
อย่างเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังด าเนินธุรกิจตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริต                  
คอร์รัปชัน ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน 
และผู้ เกี่ยวข้องของบริษัทฯ จะไม่ เรียกร้อง ด าเนินการ หรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปชั่น          
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เพ่ือประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพ่ือน และคนรู้จักในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม               
โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจ และทุกหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ ธุรกิจของบริษัทฯ                
เข้าไปเกี่ยวข้อง โดยให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายอย่างสม่ าเสมอ ตลอดจนทบทวน             
แนวทางการปฏิบัติ และข้อก าหนดในการด าเนินงานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ 
ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อก าหนดของกฎหมาย อีกทั้งยังจัดให้มีช่องทางในการสื่อสารที่ปลอดภัย
ให้แก่บุคลากรของบริษัทฯ และผู้ มีส่วนได้ เสียทุกฝ่ าย สามารถแจ้งเบาะแส ร้องเรียน                     
หรือข้อเสนอแนะ กรณีเก่ียวกับการทุจริตคอร์รัปชัน 

 รางวัลเกียรติยศแห่งความส าเร็จ 

บริษัทฯ เข้ารับรางวัลเกียรติยศแห่งความส าเร็จ จ านวน 2 รางวัล จากงาน SET Awards 
2020 ได้แก่  (1.) รางวัล Best Company Performance Awards ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียน                 
ในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 10,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 30,000                 
ล้านบาท ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการด าเนินธุรกิจที่สามารถสร้างผลประกอบการทางธุรกิจที่เติบโต
อย่างโดดเด่น ควบคู่ไปกับการก ากับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งสามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของ            
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในประเด็นการเปิดเผยข้อมูล และคุณภาพของงบการเงินได้อย่างยอดเยี่ยม                    
และ (2.) รางวัล Outstanding CEO Awards ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่ผู้บริหารสูงสุดที่มีความเป็น              
ผู้น ายอดเยี่ยม น าพาองค์กรสู่ความส าเร็จและเป็นผู้ยึดถือหลักคุณธรรมในการบริหารองค์กร                 
รวมถึงการมีวิสัยทัศน์และความสามารถเชิงกลยุทธ์  ตลอดจนเป็นผู้ที่ให้ความส าคัญต่อสังคม                    
และธุรกิจที่สนับสนุนการสร้างความยั่งยืนให้กับกิจการอย่างม่ันคงได้เป็นอย่างดี 

จากการด าเนินงานดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้ผลประกอบการตามงบการเงินของบริษัทฯ               
และบริษัทย่อย สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีก าไรสุทธิ จ านวน 3,062.4 ล้านบาท      
คิดเป็นก าไรต่อหุ้น เท่ากับ 2.80 บาท เติบโตขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 ซึ่งมีก าไรสุทธิ จ านวน 
3,011.3 ล้านบาท หรือเพ่ิมข้ึนจ านวน 51.1 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 2   

เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 ซึ่งก าหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปีพิจารณารายงานของคณะกรรมการเพ่ือรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี       
ที่ผ่านมา ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดท าข้อมูลเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 
2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ
รหัสคิวอาร์ (QR-Code) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 

ความเห็นของคณะกรรมการ:   เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการ
เกี่ยวกับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2563 

การลงมติ:  วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพ่ือทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน 
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วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจ าปี 2563                 
สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 
(รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) (“พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจ ากัด”) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 
และข้อ 34 ก าหนดให้บริษัทฯ ต้องมีการจัดท างบการเงิน ซึ่งได้แก่ งบแสดงฐานะทางการเงิน                
และงบก าไรขาดทุน ณ รอบปีบัญชีของบริษัทฯ พร้อมจัดส่งให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบก่อนน า เสนอ               
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริษัทฯ ประจ าปี  2563 สิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ               
ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติเห็นชอบตามความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏในส าเนางบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจ าปี 2563 หัวข้อ “งบการเงิน” ตามแบบ  
แจ้งการประชุมในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR-Code) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญ
ประชุมในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR-Code) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 

ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินรวมของบริษัทฯ โดยสรุป ดังนี้  

ผลการด าเนินงานรวม ปี 2563 ปี 2562 
รายได้จากการขายและการให้บริการ (ล้านบาท) 4,920.2  5,246.5  
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิส าหรับปี (ล้านบาท) 3,062.4   3,011.3 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 2.80   2.74  

 

ฐานะทางการเงินรวม 
ณ วันที่  

31 ธันวาคม 2563 
ณ วันที่  

31 ธันวาคม 2562 
สินทรัพย์ (ล้านบาท) 21,718.2  21,903.3 
หนี้สิน (ล้านบาท) 4,562.5 6,299.1 
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) 17,155.7  15,604.2 

ความเห็นของคณะกรรมการ:   คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่างบการเงิน ของบริษัทฯ                    
ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ                  
ว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และผ่านการพิจารณา
ของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจ าปี 2563 (งบแสดงฐานะทางการเงินและ                      
งบก าไรขาดทุน) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีดังกล่าว 

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั ้งหมดของ             
ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไรและจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจ ากัด และข้อบังคับของ 
บริษัทฯ ข้อ 38 ก าหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองตาม
กฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) 
จนกว่าทุนส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท       

บริษัทฯ ได้ท าการจัดสรรทุนส ารองตามกฏหมายครบถ้วนแล้วตามที่กฎหมายและ
ข้อบังคับของบริษัทฯ ก าหนดแล้ว อย่างไรก็ตาม เนื่องจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564                          
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 มีมติอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียน จ านวน 179,199,000 บาท              
จากทุนจดทะเบี ยน เดิม  จ านวน  973,990,000 บาท เป็ นทุ นจดทะเบี ยน ใหม่  จ านวน 
1,153,189,000 บาท เพ่ือรองรับการเสนอขายหุ้ นต่อบุคคลในวงจ ากัด  ดังนั้ น  บริษัทฯ                  
จึงต้องจัดสรรเงินทุนส ารองตามกฎหมายเพ่ิมเติมอีก 13,680,000 บาท ซึ่งจะท าให้เงินทุนส ารอง         
ตามกฎหมายมีจ านวนทั้งสิ้น 115,318,900 บาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
ของบริษัทฯ ครบตามจ านวนที่ต้องส ารองไว้ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท 

บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิของ              
งบการเงินเฉพาะกิจการที่เหลือหลังจากหักเงินส ารองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้ก าหนดไว้                  
ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจ าเป็นอ่ืนใด และการจ่ายเงินปันผลนั้น                
ไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยส าคัญ รายละเอียดปรากฏ                     
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ 

ส าหรับการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2563 นั้น ตามมาตรา 115 แห่ง พ.ร.บ. บริษัท                
มหาชนจ ากัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37 ก าหนดว่าบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลได้จาก                         
เงินก าไรเท่านั้น ในกรณีที่บริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผล 

บริษัทฯ มีก าไรเพียงพอส าหรับจัดสรรจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้ นได้จากผลการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2563 จึงเสนอจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 
2563 ในอัตราหุ้นละ 1.20 บาท โดยส าหรับงวดครึ่งปีแรกสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริษัทฯ 
มีก าไรจากการประกอบกิจการ ตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่  8/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่  7 สิงหาคม 2563 มีมติอนุมัติให้   
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการด าเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม 2563 - วันที่ 30 มิถุนายน 
2563 ในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 535,694,500 บาท (ห้าร้อยสามสิบห้า            
หกแสนเก้าหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งได้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2563   
ทั้งนี้ ตามมาตรา 115 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจ ากัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37 คงเหลือ               
เงินปันผลที่จะจ่ายในงวดนี้ อัตราหุ้นละ 0.65 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 686,263,500 บาท              
(หกร้อยแปดสิบหกล้านสองแสนหกหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

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

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล 
ปี 2563 

(ปีท่ีเสนอ) 
ปี 2562 

1. ก าไรสุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ) (บาท) 1,105,536,163 1,248,579,369 
2. จ านวนหุ้น (หุ้น) 973,990,000 973,990,000 
3. ก าไรสุทธิต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 1.13 1.28 
4. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 1.20 1.22 

4.1 เงินปันผลระหว่างกาลทีจ่่ายในครึ่งปีแรก  0.55 0.50 
4.2 เงินปันผลทีจ่่ายในครึ่งปีหลัง 0.65 0.72 

5. จ านวนหุ้นทีจ่่ายเงินปันผล (หุ้น) 1,055,790,000 973,990,000 
6. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท) 1,221,958,000 1,188,267,800 
7. อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะ

กิจการของบริษัทฯ (ร้อยละ) 
110.53 95.17 

ความเห็นของคณะกรรมการ:  เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาดังนี้ 

1. อนุมัติจัดสรรเงินทุนส ารองตามกฎหมายเพ่ิมเติมอีก 13,680,000 บาท ซึ่งจะท าให้เงิน                
ทุนส ารองตามกฎหมายมีจ านวนทั้งสิ้น 115,318,900 บาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 10                 
ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ครบตามจ านวนที่ต้องส ารองไว้ตามกฎหมายและข้อบังคับ          
ของบริษัทฯ 

2. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการด าเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม 2563 - 
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 535,694,500 บาท 
(ห้าร้อยสามสิบห้าหกแสนเก้าหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลที่จะจ่าย
ในงวดนี้ ในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 686,263,500 บาท (หกร้อยแปดสิบหก
ล้านสองแสนหกหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) (รวมกันแล้วจะท าให้เงินปันผลส าหรับปี 2563 
มีจ านวนทั้งสิ้นเท่ากับ 1.20 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินทั้งสิ้นจ านวน 1,221,958,000 บาท                     
(หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบเอ็ดล้านเก้าแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน )) โดยก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น               
ที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันพุธที่  17 มีนาคม 2564 และก าหนดจ่าย                  
เงินปันผล ในวันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความ
ไม่แน่นอน จนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 

อนึ่ ง การจ่ายเงินปันผลตามที่ เสนอเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่ก าหนดไว้              
ของบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ค านึงถึงผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด                
และการลงทุนในโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ ตลอดจนพิจารณาจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรค COVID-19 อย่างรอบคอบแล้ว 

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั ้งหมดของ             
ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา 
ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ประจ าปี 2564 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ข้อบั งคับของบริษัทฯ ข้อ 15 ก าหนดให้กรรมการมีสิทธิ ได้ รับ
ค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์               
ตอบแทนในลักษณะอ่ืนตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ คณะกรรมการสรรหา 
ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ 
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ซึ่งได้พิจารณา
กลั่นกรองตามความเหมาะสม และเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลักทรัพย์              
แห่งประเทศไทย โดยอ้างอิงจากอุตสาหกรรมเดียวกัน ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาด    
ของโรค COVID-19 จึงเห็นควรให้ยังคงก าหนดค่าตอบแทน ประจ าปี 2564 ในอัตราเดียวกัน               
กับปี 2563 

ความเห็นของคณะกรรมการ:  คณะกรรมการบริษัทฯ โดยค าแนะน าของกรรมการสรรหา    
ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล พิจารณาความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่คณะกรรมการ                     
ผลประกอบการของบริษัทฯ ขนาดธุรกิจ ผลก าไรสุทธิ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค 
COVID-19 และสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และ
บรรษัทภิบาลประจ าปี 2564 ในอัตราเดียวกันกับปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา ก าหนด
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล  

รายละเอียด 
เบี้ยกรรมการรายเดือน 

(เฉพาะผู้ที่ไม่เป็นผู้บริหาร) 
เบี้ยประชุม 

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

ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 
- 20,000 บาท 

- กรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน 
และบรรษัทภิบาล 

- 15,000 บาท 
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2. เงินโบนัสคณะกรรมการบริษัทฯ 

ก าหนดการพิจารณาเงินโบนัสที่สะท้อนและเชื่อมโยงกับผลประกอบการ หรือก าไรสุทธิ                       
ของบริษัทฯ แต่ไม่เกินร้อยละ 2 ของก าไรสุทธิประจ าปี โดยมีวงเงินดังนี้ 

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

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

 

3. ผลประโยชน์อื่น: กรรมการไม่ได้รับค่าตอบแทนในลักษณะอื่น 

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

 

หมายเหตุ:  กรรมการที่ท าหน้าที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยหลายคณะให้ได้รับ
ค่าตอบแทน (ซึ่งประกอบด้วยค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน และโบนัสกรรมการ) 
ที่อัตราสูงสุดเพียงต าแหน่งเดียว 

 

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ (โบนัส) ประจ าปี 2563 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 15 และสืบเนื่องจากที่คณะกรรมการ
บริษัทฯ ได้ร่วมกันปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ด้วยความเสียสละ รวมทั้งยังเป็นการสร้างแรงจูงใจ 
คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล จึงเห็นควรจ่ายค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทฯ (โบนัส) ประจ าปี 2563 ตามกรอบและหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมสามัญ                  
ผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 มีมติอนุมัติเกณฑ์การพิจารณาเงินโบนัสที่สะท้อนและเชื่อมโยงกับ                 
ผลประกอบการ หรือก าไรสุทธิของบริษัทฯ แต่ไม่เกินร้อยละ 2 ของก าไรสุทธิประจ าปี โดยมีวงเงิน
ดังนี้ 

- จ ากัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,200,000 บาท ส าหรับประธานกรรมการ 
 และประธานกรรมการตรวจสอบ  
- จ ากัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท ส าหรับกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
- จ ากัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 800,000 บาท ส าหรับกรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
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รายละเอียด 
ผลการด าเนินงาน 
ปี 2563 (ปีท่ีเสนอ) 

ผลการด าเนินงาน 
ปี 2562 

ก าไรสุทธิ  
(งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ) (บาท) 

1,105,536,163 1,248,579,369 

ส่วนแบ่งโบนัสกรรมการไม่เกิน 2%  
ของก าไรสุทธิ (บาท) 

22,110,723 
 

24,971,587 
 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ (โบนัส) (บาท) 7,853,552  8,000,000 
ร้อยละ 0.71 0.64 

ความเห็นของคณะกรรมการ:  เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทฯ (โบนัส) ประจ าปี 2563 รวมเป็นจ านวนเงิน 7,853,552 บาท (เจ็ดล้าน         
แปดแสนห้าหมื่นสามพันห้าร้อยห้าสิบสองบาทถ้วน) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.71 ของก าไรสุทธิ            
ตามงบเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ซึ่งอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญ               
ผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม 

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการซึ่งต้องออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญ            
ผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจ ากัด มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ 
ข้อ 14 ก าหนดให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมดในวันประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นทุกปี ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวน
ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง 
กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับต าแหน่งอีกได้ ทั้งนี้ ในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 มีกรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งตามวาระคือ  

1. นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
       ประธานกรรมการสรรหา  ก าหนดค่ าตอบ แท น 
       และบรรษัทภิบาล 

2. นายวิทูร มโนมัยกุล  กรรมการ 
3. นางนรินพร มาลาศรี  กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่  
     (สายบริหาร) 

เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น  บริษัทฯ 
ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้ง             
เป็นกรรมการบริษัทฯ ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 
2563 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผ่านช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อพ้นก าหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น            
รายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ 

ความเห็นของคณะกรรมการ:   เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ          
ซึ่ งต้องออกจากต าแหน่ งตามวาระ  จ านวน 3 ท่ าน ได้แก่  นายวันชัย หล่อวัฒนตระกู ล               
นายวิทูร มโนมัยกุล และนางนรินพร มาลาศรี กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง 
เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน 
และบรรษัทภิบาล ได้พิจารณาโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองของบริษัทฯ อย่างรอบคอบแล้ว              
มีความเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการ
ประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และได้ให้ความสนับสนุนการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี                
จึงเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ส าหรับกรรมการอิสระ
นั้นได้พิจารณาตามนิยามกรรมการอิสระที่บริษัทฯ ก าหนดขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับข้อก าหนดของ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงสามารถ
ให้ความเห็นได้อย่างอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กรรมการที่จะต้องออกจาก
ต าแหน่งตามวาระไม่ได้เข้าร่วมการพิจารณาในเรื่องดังกล่าว โดยการแต่งตั้งกรรมการดังกล่าว                
ให้มีผลตั้งแต่วันถัดจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 เป็นต้นไป 

ส าหรับประวัติโดยย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าด ารง
ต าแหน่งปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ 

การลงมติ: วาระนี ้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั ้งหมดของ             
ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชแีละก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2564 

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

ความเห็นของคณะกรรมการ:  คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติ เห็ นชอบตามความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี 
ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ประจ าปี 2563                  
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ประจ าปี 2564 เนื่องจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย 
สอบบัญชี  จ ากัด  เป็นผู้สอบบัญชีที่ ได้ รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ              
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยในการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการได้พิจารณา               
ถึงความพร้อม ขอบเขตการให้บริการ อัตราค่าสอบบัญชี ประกอบกับประสบการณ์ของผู้สอบบัญชี
และมีความเป็นอิสระ นอกจากนี้ กระบวนการสอบบัญชี รวมทั้งความต่อเนื่องในการตรวจสอบ             
ผลการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบ การจัดท ารายงาน และการประสานงานในปีที่ผ่านมา            
อยู่ในระดับที่น่าพอใจ รวมทั้งมีความเข้าใจในภาระหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีอิสระ มีความละเอียด
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รอบคอบในการสอบทาน ตรวจสอบ และให้ข้อเสนอแนะด้านบัญชีอย่างถูกต้อง เป็นไปตาม
มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย            
สอบบัญชี จ ากัด ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2564 โดยให้แต่ละคน    
มีอ านาจกระท าการได้โดยล าพัง 

1.  นายณัฐพงศ์ ตันติจัตตานนท์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8829 
2.  นางสาวโศภิษฐ์ พรหมพล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10042 
3.  นางสาวดุษณีย์ ยิ้มสุวรรณ  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10235 

พร้อมกันนี้  คณะกรรมการของบริษัทฯ เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น             
เพ่ือก าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2564 เป็นจ านวนเงิน 800,000 บาท (แปดแสน
บาทถ้วน) โดยไม่มีค่าบริการอ่ืนๆ ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2563 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 
ปี 2564 

(ปีท่ีเสนอ) 
ปี 2563 

ค่าสอบบัญชีส าหรับงบการเงินประจ าปี 
และรายไตรมาส 

800,000 บาท 800,000 บาท 

ค่าบริการอื่นๆ ไม่มี ไม่มี 

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีประจ าปี 2564 ของบริษัท           
ในเครือ จ านวน 42 บริษัท โดยมีค่าสอบบัญชีประจ าปี 2564 ที่จะได้รับจากบริษัทฯ รวมกับ                
ค่าสอบบัญชีที่จะได้รับจากบริษัทในเครือดังกล่าว รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 5,000,000 บาท         
(ห้าล้านบาทถ้วน) โดยไม่มีค่าบริการอ่ืนๆ 

ส าหรับประวัติผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือคัดเลือกเป็นผู้สอบบัญชีประจ าปี 2564 
มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ 

ผู้สอบบัญชีดังกล่าวจะเป็นผู้ลงนามสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ                
งบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทในเครือเป็นปีที่ห้า ซึ่งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น               
ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และ              
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็น
ต่องบการเงินของบริษัทฯ รวมถึงไม่มีผู้สอบบัญชีคนใดที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบ               
และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเกินกว่าระยะเวลาที่หลักเกณฑ์ตามประกาศ         
ที่เก่ียวข้องก าหนด 

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของ             
ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 9 พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี)  

 



  
 

16 
 

อนึ่ง บริษัทฯ ได้ก าหนดวิธีปฏิบัติเรื่องการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุม            
โดยเปิดรับเรื่องจากผู้ถือหุ้นระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผ่านช่องทางการสื่อสาร
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อพ้นก าหนดระยะเวลาดังกล่าว 
ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าแต่อย่างใด  

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอ่ืนให้เข้าประชุมและออกเสียงในที่ประชุม
ดังกล่าวแทน โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง (รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6) หรือสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.spcg.co.th พร้อมแนบ
หลักฐานประกอบตามที่ก าหนดในหมายเหตุข้างท้ายนี้ และโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมกับหลักฐาน
ประกอบมายังส านักงานเลขานุการบริษัทและบรรษัทภิบาล บริษัท เอสพีซีจี จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 1 อาคาร
แคปปิตอล เวิร์ค เพลส ชั้น 10 ซอยแจ่มจันทร์ แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110             
เบอร์โทรศัพท์ 02-011-8111 ต่อ 1031 ล่วงหน้าก่อนวันประชุม หรือน าไปแสดงแก่เจ้าหน้าที่ ณ จุดตรวจ
เอกสารก่อนเริ่มการประชุมในวันประชุมเพ่ือความเรียบร้อยในการเตรียมการประชุม 

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

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะเริ่ม 
เปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันประชุมเป็นต้นไป ทั้งนี้  บริษัทฯ ก าหนด                                                     
วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 (Record Date) ในวันพุธที่ 17 
มีนาคม 2564 

บริษัทฯ ได้จัดให้มีมาตรการและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รายละเอียดปรากฏตาม           
สิ่งที่ส่งมาด้วย 12 

 ขอแสดงความนับถือ 

  
 
  
 (ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ) 
 ประธานกรรมการ 
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หมายเหตุ:  เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบสถานะและสิทธิในการเข้าร่วมประชุมกรุณาด าเนินการดังนี้  

1. หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง กรุณาแสดงหลักฐานดังต่อไปนี้           
ต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพ่ือลงทะเบียนร่วมประชุมก่อนเข้าห้องประชุม 
1.1 กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา 

โปรดแสดงแบบจริงของบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรอ่ืนที่ทางราชการออกให้                     
หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ) ซึ่ งปรากฏรูปถ่าย และ                   
ยังไม่หมดอายุ  

1.2 กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล 
(ก)  โปรดแสดงแบบจริงของบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรอ่ืนที่ทางราชการออกให้                     

หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ) ซึ่งปรากฏรูปถ่าย และ           
ยังไม่หมดอายุ ของผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคล  

(ข)  โปรดแสดงส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกโดย           
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 ปี พร้อมลงลายมือชื่อ
รับรองส าเนาถูกต้อง โดยผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลพร้อมประทับ                  
ตราส าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)  

2. หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียง                 
ในการประชุม กรุณาแจ้งให้บุคคลดังกล่าวแสดงหลักฐานดังต่อไปนี้ต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ 
ก่อนเข้าห้องประชุม 
2.1 หนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อโดยผู้มอบฉันทะ                 

 และผู้รับมอบฉันทะ  
2.2 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ถือหุ้น (ผู้มอบฉันทะ) และในกรณีนิติบุคคลกรุณา      

แสดงส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกโดยกรมพัฒนา                
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 ปี พร้อมลงลายมือชื่อรับรองส าเนา
ถูกต้อง โดยผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลพร้อมประทับตราส าคัญของนิติบุคคล             
(ถ้ามี)   

2 .3  แบ บ จริ งขอ งบั ต รป ระจ าตั วป ระช าชน  ห รือบั ต ร อ่ื น ที่ ท างราชการออก ให้                     
 หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ) ซึ่ งปรากฏรูปถ่าย และ           
 ยังไม่หมดอายุ ของผู้รับมอบฉันทะ  

3. หนังสือมอบฉันทะทุกฉบับจะต้องติดอากรแสตมป์ ฉบับละ 20 บาท ทั้งนี้ แม้ว่าจะมีผู้รับมอบ
ฉันทะหลายท่าน อย่างไรก็ตาม จะมีผู้รับมอบฉันทะท่านเดียวเท่านั้นที่สามารถเข้าร่วมประชุม
และออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้ 

4. ส าเนาเอกสารทุกฉบับจะต้องลงนามรับรองส าเนาถูกต้องทุกหน้าโดยผู้ถือหุ้น 
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บริษัท เอสพีซีจี จ ากัด (มหาชน) 
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 

วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น.  
ณ ห้องฟูจิ แกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมนิกโก้ กรุงเทพ  

เลขที่ 27 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) ถนนสุขุมวิท   
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110  

----------------------------------------------------- 

กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจ านวนกรรมการทั้งคณะ) 

1. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ   ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
2. นายสมศักดิ์ กุญชรยาคง   กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายปฏิบัติการ 
3. นายจิราคม ปทุมานนท์   กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจโซลาร์รูฟ 
4. นางนรินพร มาลาศรี     กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ ่สายบริหาร 
5. นายวิทูร มโนมัยกุล    กรรมการ 
6. พล.ต.ต.วันชัย วิสุทธินันท์   กรรมการ 
7. นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล   ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
8. ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา   กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
9. นายอภิชาติ ลิ้มเศรษฐานุวัต   กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม 

1. นายชาญชัย บัณฑิตเสาวภาคย์   รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจโซลาร์ฟาร์ม 
2. นางสาวรุ่งฟ้า ลาภยืนยง   รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน 
3. ดร.อลิษา กุญชรยาคง    ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
4. นายพพัิฒน์ วิริยธรานนท์   ผู้อ านวยการฝ่ายการเงิน 

ที่ปรึกษาทางการเงิน จากบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จ ากัด (มหาชน)  

1. นายธนวัฒน์ จันทรปรรณิก  
2.  นายอานิก บุญประเทือง 
 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จากบริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จ ากัด 

1.  คุณวรวัสส์ วัสสานนท์       
2. คุณวธูธิตา เตชาธาราทิพย์    
3. คุณณัฐชนน ศักดาพิสิฐ    
4. คุณณิชชาพัณณ์ ผ่านเจริญถาวร 
 
 
 
 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 1 (ส าหรับวาระที่ 1) 
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ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท ส านักภาษี เคพีเอ็มจี ภูมิไชย จ ากัด 

1.  นางสาวสุภาวดี ธนาเนรมิตกุล 
2.  นางสาวฌริลญา รุจิรวรรณกุล  
3.  นายภิมุข เทียมเศวต   
  
เริ่มการประชุม 

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

นางสาวปาริฉัตร ไส้เพ้ีย เลขานุการบริษัทฯ ท าหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม (“เลขานุการฯ”) 

นางสาวเปมิกา ครรชิตวรานนท์ ท าหน้าที่เป็นพิธีกรด าเนินการประชุม (“พิธีกรฯ”) 

พิธีกรฯ กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 พร้อมทั้ง        
กล่าวแนะน าคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ                 
และคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล รวมทั้งผู้บริหารของบริษัทฯ ที่ปรึกษา                 
ทางการเงิน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ที่ปรึกษากฎหมาย และเลขานุการของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
ในครั้งนี ้

พิธีกรฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเพ่ือให้การประชุมเป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ขอแจ้ง                                      
ให้ทราบถึงขั้นตอนและวิธีการในการประชุม รวมถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ด้วยการใช้บัตรลงคะแนน                  
ที่บริษัทฯ ได้มอบให้กับท่านเม่ือลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและการนับคะแนนดังนี้  

 วาระท่ีจะต้องลงคะแนนเสียงทั้งสิ้นมี 8 วาระจากทั้งหมด 9 วาระ 
 ในการประชุมจะพิจารณาวาระต่าง ๆ ตามล าดับที่ก าหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม อนึ่ง บริษัทฯ            

ให้ความส าคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน  เพ่ือให้เป็นไป             
ตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี  และเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรค  COVID-19 และ                  
เพ่ือความปลอดภัยต่อสุขภาพของท่านผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 จนถึงวันที่ 8 มกราคม 
2564 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะส่งค าถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผ่านทาง
ไปรษณีย์ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ซึ่งบัดนี้ครบก าหนดระยะเวลาตามที่บริษัทฯ               
ได้แจ้งไว้แล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งค าถามล่วงหน้าก่อนการประชุม  

 ทั้งนี้ ตามที่บริษัทฯ ได้จัดให้มีจุดคัดกรองก่อนเข้าห้องประชุม และขอให้ผู้ถือหุ้นยืนยันข้อมูลก่อน
การเข้าประชุมเพ่ือความปลอดภัยของท่านผู้ถือหุ้นและท่านผู้รับมอบฉันทะทุกท่าน ก่อนเริ่มต้น             
การประชุม ทางบริษัทฯ ขอเรียนแจ้งอีกครั้งเพ่ือขอความร่วมมือให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือท่านผู้รับมอบ
ฉันทะที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงงดอยู่ร่วมประชุมในห้องประชุมเพ่ือดูแลความปลอดภัยของท่านอื่นๆ ทุกท่าน 
ท่านที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงรวมถึงท่านที่ (1) เดินทางไป/กลับ หรือผ่านทาง ณ พื้นที่เขตโรคติดต่ออันตราย
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข และยังไม่พ้นระยะเฝ้าดูอาการที่บ้าน 14 วันปฏิทิน หรือ                   
(2) ไม่ผ่านการคัดกรอง เช่นมีไข้ (อุณหภูมิสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส) ไอ จาม มีน้ ามูก หรือหายใจ
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ล าบาก ในกรณีดังกล่าวท่านผู้ถือหุ้นและท่านผู้รับมอบฉันทะสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
ของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทนได้ 

 ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู ้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะมีคะแนนเสียงเท่ากับ
จ านวนหุ้นที่ตนถือหรือเท่ากับจ านวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง 

 คะแนนเสียงที่ต้องใช้ในการลงมติอนุมัติในแต่ละวาระ บริษัทฯ ได้แจ้งไว้ในเอกสารหนังสือ                
เชิญประชุมแล้ว และจะมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งก่อนการลงมติในแต่ละวาระต่อไป 

 ส าหรับผู้ถือหุ ้นที ่มาประชุมด้วยตนเอง และผู ้รับมอบฉันทะตามแบบที ่กฎหมายก าหนดให้
ปฏิบัติการลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้  
 การลงคะแนนเสียงส าหรับทุกวาระ หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่า

ผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยกับวาระที่น าเสนอตามจ านวนเสียงของผู้ถือหุ้น ส าหรับผู้ถือหุ้น                
ที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ให้ 
และยกมือเพ่ือให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน เจ้าหน้าที่จะเป็นผู้น าบัตรลงคะแนนดังกล่าว        
มามอบให้กับคณะกรรมการตรวจนับคะแนน  

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

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียง โปรดขีดฆ่าการออกเสียงเดิมและลงชื่อก ากับด้วยทุกครั้ง 

 ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 30 มติของที่ประชุมในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก 
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง ถ้ามีคะแนน
เสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกหนึ่ งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด ดังนั้น                              
ในการพิจารณาคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นว่าเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ หรือไม่ จะนับเฉพาะ
คะแนนเสียง “เห็นด้วย” และ “ไม่เห็นด้วย” ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เท่านั้น โดยในกรณีผู้ถือหุ้นมีการ “งดออกเสียง” บริษัทฯ จะไม่นับการงดออกเสียงดังกล่าว              
เป็นฐานในการนับคะแนนเสียง 

 บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะอยู่ร่วมพิจารณาวาระต่างๆ จนเสร็จสิ้นการประชุม
ครบถ้วนทุกวาระ อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีเหตุจ าเป็นต้องออกจากห้อง
ประชุมระหว่างการพิจารณาในวาระใด ขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้อง
ออกจากห้องประชุมนั้น โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ด้านหน้าห้องประชุมเพ่ือคืนบัตรลงคะแนน             
ของท่านและบันทึกการออกจากห้องประชุมต่อไป 

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

 การลงคะแนนในแต่ละวาระเป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนแบบลับ และมีการ
เก็บบัตรลงคะแนนทุกบัตรเพ่ือความโปร่งใสในการนับคะแนน 

 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 าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 หรือ Record 
Date ในวันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 

ในการประชุมวันนี้  มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จ านวน 68 ราย นับรวมจ านวนหุ้นได้ 
23,588,586 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจ านวน 134 ราย นับรวมจ านวนหุ้นได้ 625,385,758หุ้น รวมเป็น
ผู้เข้าร่วมประชุมจ านวนทั้งสิ้น 202 ราย นับรวมจ านวนหุ้นทั้งหมดได้ 648,974,344 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 
66.6305 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ คือ 973,990,000 หุ้น โดยปัจจุบันบริษัทฯ                       
มีผู้ถือหุ้นทั้ งหมด จ านวน 10,368 ราย รวมจ านวนหุ้นทั้ งสิ้น 973,990,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม                    
ตามข้อบังคับของบริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ท าหน้าที่ประธานฯ และเริ่มการประชุม
ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ซึ่งประชุมเม่ือวันจันทร์ที่  
11 พฤษภาคม 2563 

บริษัทฯ ได้จัดท าและเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ซึ่งประชุม                  
เมื่อวันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.spcg.co.th) แล้ว รายละเอียดปรากฏตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม  

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด 
สอบถามและแสดงความคิดเห็น 

ประธานฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 
ซ่ึงประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2563 หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่า            
ผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามวาระที่น าเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรุณา              
ท าเครื่องหมายในช่องไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ให้ แล้วยกมือขึ้น
เพ่ือให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน ผู้ถือหุ้นที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนน บริษัทฯ จะนับเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย 

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพ่ิมเติมว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติ      
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 



  
 

22 
 

หลังจากคณะกรรมการตรวจนับคะแนนด าเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ 
มอบหมายให้นางสาวรุ่งฟ้า ลาภยืนยง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ผลการนับคะแนนดังนี้ 

ผลการนับคะแนนเสียงส าหรับวาระท่ี 1 

 

 

 

 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ซึ่งประชุม
เมื่อวันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมัติการลงทุนโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้ในพื้นที่เมืองใหม่ 
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (“EEC”) ก าลังการผลิตติดตั้งรวมไม่น้อยกว่า 500 เมกะวัตต์ 
(“โครงการฯ”) ผ่านบริษัท เซท เอนเนอยี จ ากัด (“Set Energy”) และการเข้ารับโอนกิจการ
ทั้งหมด (Entire Business Transfer) ของบริษัท มิตซู เพาเวอร์ กรุ๊ป จ ากัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
ร้อยละ 40 ในบริษัท เซท เอนเนอยี จ ากัด ซึ่งเข้าข่ายเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัท
อ่ืนมาเป็นของบริษัทฯ ตามมาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด                
พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และทั้งการลงทุนในโครงการฯ และการเข้ารับโอน
กิจการทั้งหมดเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สิน 

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามมติในการประชุมของส านักงานเพ่ือการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (สกรศ.) ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2563 ได้ระบุแผนปฏิบัติการพัฒนา 
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (พ.ศ.2560 -2565) โดยหนึ่งในแผนส าคัญ คือแนวทางการพัฒนาเมือง                
เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน                    
ด้านพลังงานไฟฟ้าให้เพียงพออย่างมีเสถียรภาพและประสิทธิภาพ เพ่ือรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าในเขต EEC 
ที่จะเพ่ิมสูงขึ้น ในปี 2564 บริษัทฯ มีแผนการลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ส าหรับใช้ในพ้ืนที่
เมืองใหม่ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (“EEC”) ซึ่งมีก าลังการผลิตติดตั้งรวมไม่น้อยกว่า 500 เมกะวัตต์  
(“โครงการฯ”) มีมูลค่าการลงทุนไม่เกิน 23,000 ล้านบาท โดยการเข้าลงทุนในโครงการฯ มีวัตถุประสงค์                 
เพ่ือขับเคลื่อนให้พ้ืนที่ EEC ก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ า (Low Carbon Society) เป็นเมืองพลังงาน
สะอาด และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: 
SDGs) รวมถึงช่วยเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน สนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว 
บริษัทฯ ในฐานะผู้บุกเบิกและเชี่ยวชาญในธุรกิจผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย ได้เข้ามาศึกษา
และพัฒนาความเป็นไปได้ของโครงการฯ โดยในวันที่ 28 สิงหาคม 2562 บริษัทฯ ได้ท าบันทึกข้อตกลง               

มติ จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 648,710,859 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 208,800 ไม่นับเป็นฐานเสียง 
บัตรเสีย 0 0.0000 
รวมจ านวนเสียง 648,919,659 - 
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ความร่วมมือร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (“กฟภ.”) และบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
(“PEA ENCOM”) เพ่ือร่วมกันศึกษา พัฒนา และลงทุนโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) พลังงานอัจฉริยะ 
(Smart Energy) และสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment) ในพ้ืนที่ EEC  

ในการศึกษานี้ บริษัทฯ ได้เข้าร่วมกับบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล และบริษัท                   
ธนพาวเวอร์กรุ๊ป จ ากัด ซึ่งเป็นผู้เห็นโอกาสและริเริ่มออกแบบรูปแบบธุรกิจ (Business Model) ของโครงการ
ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้ในพ้ืนที่ EEC ในรูปแบบ Distributed Generation ร่วมกันจัดตั้ง        
บริษัท เซท เอนเนอยี จ ากัด (“Set Energy”) ซึ่งในภายหลังบริษัท ธนพาวเวอร์กรุ๊ป จ ากัด ได้มีการปรับ
โครงสร้างในกลุ่มบริษัท โดยการจ าหน่ายหุ้นใน Set Energy ให้บริษัท มิตซู เพาเวอร์ กรุ๊ป จ ากัด (“Mitsu”)   

ซึ่งต่อมา SET Energy ได้รับมอบหมายในการด าเนินการท าหน้าที่ผลิตไฟฟ้าเพ่ือส่งให้ กฟภ. รับซื้อ
และส่งจ าหน่ายพลังงานไฟฟ้า ส าหรับใช้ในเมืองใหม่ ในพ้ืนที่ EEC โดยเชื่อมต่อกับระบบของ กฟภ. และเมื่อ
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 Set Energy ได้มีการลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ PEA ENCOM โดย PEA 
ENCOM ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่เงื่อนไขสอดคล้องกันกับ กฟภ. เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563  

โดยธุรกรรมที่เก่ียวข้องกับการลงทุนในโครงการฯ จะประกอบไปด้วย 1) การเพ่ิมสัดส่วนการถือหุ้น
ใน Set Energy โดยการรับโอนกิจการทั้งหมดของ Mitsu ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 40 ใน Set Energy (“การรับ
โอนกิจการ”) และ 2) การลงทุนในโครงการฯ ผ่าน Set Energy มูลค่าการลงทุนไม่เกิน 23,000 ล้านบาท    
(“การลงทุนในโครงการฯ”) โดยในรายละเอียดคุณธนวัฒน์ จากบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จ ากัด 
(มหาชน) ซึ่งรับหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน จะเป็นผู้น าเสนอ และคุณวรวัสส์ จากบริษัท อวานการ์ด 
แคปปิตอล จ ากัด ซึ่งรับหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) จะเป็นผู้ให้ความเห็นของความเหมาะสม               

นายธนวัฒน์ฯ จากบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จ ากัด (มหาชน) ซึ่งรับหน้าที่เป็น                
ที่ปรึกษาทางการเงิน น าเสนอข้อมูลดังนี้ 

1. ความเป็นมาและภาพรวมธุรกรรม  
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2. ขั้นตอนการท าธุรกรรม 
 
2.1 การรับโอนกิจการทั้งหมดของ Mitsu 

                

                      

40  % 40  %

Mitsu

 
2.2 Mitsu เลิกกิจการ 

Mitsu

                                             
              (Liquidation in kind)

              100  %

                          85.0%
                       6.0%

                        5.0%
                   4.0%

 
2.3 โครงสร้างการถือหุ้นภายหลังการท าธุรกรรม และการลงทุนในโครงการฯ 

                        

8   %

92.3% 7.7%

20  %

                                

                                                

                          6. %
                       0.5%

                        0.4%
                   0.3%
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แหล่งที่มาของเงินทุนโครงการฯ: 

การรับโอนกิจการทั้งหมดของ Mitsu ให้บริษัทฯ เข้าข่ายเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของ                 
บริษัทอ่ืนมาเป็นของบริษัทฯ ตามมาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้ง                
ที่ได้แก้ไขเพ่ิมเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ”) และการเข้าลงทุนในโครงการฯ และการรับโอนกิจการ เข้าข่าย
เป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่  ทจ. 20/2551                  
เรื่อง หลักเกณฑ์ในการท ารายการที่มีนัยส าคัญที่เข้าข่ายเป็นรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัท   
จดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) (“ประกาศเรื่อง
การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) โดยมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 108.77 ตามเกณฑ์มูลค่า
รวมของสิ่งตอบแทน โดยเปรียบเทียบกับมูลค่าของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ซึ่งค านวณจากงบการเงินรวม                   
ของบริษัทฯ ฉบับสอบทาน สิ้นสุด ณ วันที่  30 กันยายน 2563 ซึ่งจัดเป็น “รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์                  
ประเภทที่ 1” ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ดังนั้น บริษัทฯ ต้องจัดให้มีการประชุม            
ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพ่ือขออนุมัติการเข้าลงทุนในโครงการฯ และการรับโอนกิจการทั้งหมดของ Mitsu 
ตลอดจนเรื่องอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยต้องได้รับคะแนนเสียงจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่ต่ ากว่าสามในสี่ของจ านวน
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มี ส่วนได้เสีย   
โดยบริษัทฯ จะแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ( IFA) เพ่ือให้ความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลและ
ประโยชน์ของการเข้าลงทุนในโครงการฯ และการรับโอนกิจการทั้งหมดของ Mitsu ต่อบริษัทฯ ความเป็นธรรม
ของราคาและเงื่อนไขของรายการ รวมทั้งจัดส่งความเห็นดังกล่าวต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) ตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 

ทั้งนี้  ธุรกรรมการเข้าลงทุนในโครงการฯ และการรับโอนกิจการทั้งหมดของ Mitsu ข้างต้น                 
ไม่เข้าข่ายเป็นการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทางอ้อม (Back door Listing) ตามประกาศ เรื่องการได้มา
หรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เนื่องจากไม่มีการโอนอ านาจควบคุมไปยังบริษัทที่ไม่ได้เป็นบริษัทจดทะเบียนหรือ    
ไปยังเจ้าของสินทรัพย์ที่ได้มา รวมถึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงอ านาจควบคุมไปยังผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท          
ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ถือหุ้นไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 ของทุนช าระแล้วของบริษัทฯ 
ภายหลังการเข้าลงทุนในโครงการฯ และการรับโอนกิจการทั้งหมดของ Mitsu (ภายหลังการรับโอนกิจการ
ทั้งหมดของ Mitsu สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมจะไม่ต่ ากว่าร้อยละ 92.25) 
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3. สรุปสาระส าคัญของสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 
 

ประเภทพลังงาน พลังงานแสงอาทิตย ์
ผู้ผลิตไฟฟ้า บริษัท เซท เอนเนอยี จ ากัด 
ผู้รับซื้อไฟฟ้า บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (ซึ่งพีอีเอ เอ็นคอม ได้ท าสัญญา 

ซื้อขายไฟฟ้าลักษณะเดียวกันกับ กฟภ.) 
วันที่เริ่มต้นสัญญา 26 พฤศจิกายน 2563 
ข้อตกลงซ้ือขายไฟฟ้า • ผู้รับซื้อไฟฟ้าตกลงซื้อและผู้ผลิตไฟฟ้าตกลงขายพลังไฟฟ้า (กิโลวัตต์) จากระบบ

ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ก าลังการผลิตติดตั้งรวมของอุปกรณ์ ไม่น้อยกว่า 
500,000 กิโลวัตต์ โดยก าหนดวันติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
(Scheduled Commercial Power System Installation: SSPI) ภายใน 31 
ธันวาคม 2569 

• ผู้รับซื้อไฟฟ้าตกลงซื้อ และผู้ผลิตไฟฟ้าตกลงขายพลังไฟฟ้า (กิโลวัตต์ )                 
ณ จุดรับซื้อไฟฟ้าทั้งหมดที่ตกลงกันไว้ แต่ไม่เกินปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า
ของพ้ืนที่เมืองใหม่น่าอยู่อัจฉริยะ และพ้ืนที่ 5 ต าบล ในเขตอ าเภอบางละมุง               
ในเดือนนั้นๆ 

• ถ้าผู้ผลิตไฟฟ้าคาดว่าไม่สามารถติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ได้ 
และประสงค์จะขอขยายวัน  SSPI ผู้ผลิตไฟฟ้าจะต้องแจ้งความประสงค์              
เป็นหนังสือให้ผู้รับซื้อไฟฟ้าทราบไม่น้อยกว่า 90 วัน ก่อนสิ้นสุดวัน SSPI จาก
เหตุสุดวิสัย และ/หรือจากเหตุที่ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าในพ้ืนที่เมืองใหม่           
น่าอยู่อัจฉริยะและพ้ืนที่ 5 ต าบล ในเขตอ าเภอบางละมุงรวมไม่ถึง 500,000 
กิโลวัตต์ ตามวัน SSPI ตามท่ีก าหนดให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน  

อายุสัญญา ระยะเวลา 25 ปี นับถัดจากวันลงนามสัญญา ทั้งนี้ หลังจากครบก าหนดระยะเวลา 
25 ปี ผู้ผลิตไฟฟ้าสามารถขยายระยะเวลาสัญญาได้คราวละ 5 ปี 

การค านวณการรับซ้ือ 
และการช าระเงิน 

ผู้รับซื้อไฟฟ้าจะคิดเงินค่าไฟฟ้าด้วยอัตรารับซื้อที่เป็นไปตามอัตราค่าไฟฟ้าขายส่ง      
ที่ กฟภ. ซื้อจาก กฟผ. ตามระดับแรงดันจริงที่เชื่อมต่อระหว่างผู้รับซื้อไฟฟ้ากับ
ผู้ผลิตไฟฟ้า โดยผู้ผลิตไฟฟ้าตกลงยินยอมให้หักเงินจ านวน 1 สตางค์ทุกหน่วยไฟฟ้า 
(กิโลวัตต์) ที่ผู้รับไฟฟ้าตกลงรับซื้อจากผู้ผลิตไฟฟ้าเป็นรายเดือน และผู้รับซื้อไฟฟ้า
จะไม่คิดค่าพลังงานในส่วนที่เกินให้กับผู้ผลิตไฟฟ้า 

การสิ้นสุดของสัญญา สัญญาสิ้นสุดในกรณีดังต่อไปนี้ 
• เมื่อผู้รับซื้อไฟฟ้าได้รับแจ้งบอกเลิกสัญญาเป็นหนังสือจากผู้ผลิตไฟฟ้า ภายหลัง

จากวัน COD 
• เมื่อผู้รับซื้อไฟฟ้าบอกเลิกสัญญาเนื่องจากผู้ผลิตไฟฟ้าไม่ปฏิบัติตามสัญญา         

ข้อใดข้อหนึ่ง 
• กรณีการเปลี่ยนแปลงนโยบายภาครัฐ หรือการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย          

ที่ส่งผลให้คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้ 
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ภาระภาษี อากร 
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 
 

ผู้ผลิตไฟฟ้าจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดจากการซื้อขายไฟฟ้าตามสัญญานี้
รวมทั้งค่าภาษี อากร แสตมป์ เงินสมทบกองทุนต่างๆ และ/หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนใด               
(ถ้ามี ) ทั้ งที่ เกิดขึ้นในปัจจุบัน  และ/หรือ ในอนาคต แต่ เพียงผู้ เดียว ยกเว้น                 
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของผู้รับซื้อไฟฟ้า และภาษีมูลค่าเพ่ิม 

 
4. แผนการพัฒนาโครงการฯ 

 
บริษัทฯ คาดว่าจะเริ่มด าเนินการตามแผนการลงทุนโครงการฯ ภายในปี 2564 และคาดว่าจะเริ่ม 

การก่อสร้างใน ปี 2564 โดยจะลงทุนตามปริมาณความต้องการการใช้ไฟฟ้าในพ้ืนที่เมืองใหม่น่าอยู่อัจฉริยะ              
และพ้ืนที่ 5 ต าบลในเขตอ าเภอบางละมุง โดยคาดการณ์ที่จะก่อสร้างแล้วเสร็จ และพร้อมด าเนินการเชิงพาณิชย์
รวมอย่างน้อย 300 เมกะวัตต์ ภายในปี 2565 และจะพิจารณาการลงทุนเพ่ิมก าลังผลิตติดตั้งอีก 200 เมกะวัตต์ 
ตามการเพ่ิมขึ้นของปริมาณใช้ไฟฟ้าที่คาดการณ์ในพ้ืนที่ดังกล่าว ซึ่งคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จและพร้อม
ด าเนินการเชิงพาณิชย์ไม่น้อยกว่า 500 เมกะวัตต์ ภายในปี 2569 ทั้งนี้ บริษัทฯ จะมีการพิจารณาการลงทุน
ก่อสร้างตามปริมาณการใช้ไฟฟ้าในพ้ืนที่ดังกล่าว ในกรณีที่ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในพ้ืนที่ดังกล่าวมีการ
เปลี่ยนแปลง โดยมีก าหนดการลงทุนในเบื้องต้นดังนี้ 
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5. แผนการจัดหาเงินทุนของโครงการฯ 

 

 
บริษัทฯ คาดว่าการลงทุนโครงการฯ จะใช้เงินลงทุนไม่เกิน 23,000 ล้านบาท ภายในปี 2569                  

(ไม่รวมดอกเบี้ยระหว่างการก่อสร้าง) ทั้งนี้  Set Energy จะมีการจัดหาเงินกู้ประเภท Project Finance                       
ในอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D:E) ที่ 3:1 หรือไม่เกิน 17,250 ล้านบาท และใช้เงินทุนจากผู้ถือหุ้น (Equity)                         
ไม่เกิน 5,750 ล้านบาท  

 
ดังนั้นบริษัทฯ ซึ่งจะเป็นผู้ถือหุ้นใน Set Energy ที่สัดส่วนร้อยละ 80 ภายหลังการรับโอนกิจการ

ทั้งหมด จะต้องใช้เงินลงทุนทั้งหมดไม่เกิน 4,600 ล้านบาท บริษัทฯ อาจพิจารณาจัดหาเงินทุนในรูปแบบ               
ตราสารหนี้ เช่น หุ้นกู้ และ/หรือ กระแสเงินสดจากการด าเนินการ และ/หรือ การเพ่ิมทุน (General Mandate) 
(หากจ าเป็น) 

6. ประมาณการรายได้ และ EBITDA ภายหลังการลงทุนในโครงการฯ 
 

ภายหลังจากการลงทุนโครงการฯ ครบทั้ง 500 เมกะวัตต์ บริษัทฯ จะมีประมาณการรายได้              
อยู่ที่ 2,500 ล้านบาท และ EBITDA อยู่ที่ 2,000 ล้านบาท 
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นายวรวัสส์ฯ จากบริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จ ากัด ซึ่งรับหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระ (IFA) น าเสนอข้อมูลดังนี้ 

1. ภาพรวมการเข้าท ารายการ 
 

 
 

2. ความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของการเข้าท ารายการ 
 
2.1 บริษัทฯ จะมีสัดส่วนการถือหุ้นใน SET Energy จากร้อยละ 40.0 เป็นร้อยละ 80.0 ส่งผล

ให้บริษัทฯ มีก าลังการผลิตไฟฟ้าจากโครงการฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นใน SET Energy 
เพ่ิมข้ึนจากประมาณ 200 เมกะวัตต์ เป็นประมาณ 400 เมกะวัตต์ 

2.2 การมี SET Energy เป็นบริษัทย่อยเป็นส่วนหนึ่ งของเป้าหมายและกลยุทธ์ในการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ ในการเป็นผู้น าในธุรกิจพลังงานโดยมีความเชี่ยวชาญในการพัฒนา
และบริหารจัดการธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Farm) ซึ่งมุ่งเน้น        
การลงทุนในบริษัทที่ด าเนินธุรกิจตามเป้าหมายดังกล่าว และเพ่ือให้สอดรับกับนโยบาย
ของรัฐบาลที่ให้การสนับสนุนการใช้พลังงานหมุนเวียน โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์              
ที่จะช่วยสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศชาติได้อย่างยั่งยืน 

2.3 บริษัทฯ จะมีอ านาจควบคุมและมีความคล่องตัวในการบริหารโครงการฯ ที่เพ่ิมขึ้น                
เพ่ือเพ่ิมความคล่องตัวในการจัดหาแหล่งเงินทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง บริษัทฯ  
จะสามารถรวมงบการเงิน และรับรู้รายได้และกระแสเงินสดอย่างสม่ าเสมอจากการขาย
ไฟฟ้าให้กับ PEA ENCOM และสร้างผลตอบแทนที่สูงขึ้นให้กับผู้ถือหุ้น  
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3. ข้อดีของการเข้าท ารายการ 
3.1 ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด 

3.1.1 ไม่มีภาระทางการเงินจากการเข้าท ารายการรับโอนกิจการทั้งหมดของ Mitsu 
 การเข้าท าธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดของ Mitsu เป็นการจ่ายช าระ           

ด้วยการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ แทนการช าระเงินสด บริษัทฯ ไม่มี
ภาระในการจัดหาแหล่งเงินทุนและไม่ส่งกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงิน 
และไม่ท าให้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทฯ เพ่ิมข้ึน 

3.1.2 ราคาการเข้าท ารายการมีความสมเหตุสมผล 
 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประเมินมูลค่า Mitsu โดยพิจารณาจากวิธีมูลค่า

ปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ พบว่า อยู่ในช่วง 1,613.2 - 2,028.9 ล้านบาท 
ซึ่งเมื่อเทียบราคาการเข้าท ารายการเท่ากับที่ 1,799.6 ล้านบาท พบว่าราคา      
การเข้าท ารายการมีความเหมาะสม 

 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประเมินมูลค่าหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ            
โดยพิจารณาจาก วิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ พบว่าอยู่ในช่วง              
21.0 – 22.7 บาทต่อหุ้น ซึ่งเมื่อเทียบราคาเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนเท่ากับ 22.0 
บาทต่อหุ้น พบว่าราคาการเข้าท ารายการมีความเหมาะสม 

3.2 การลงทุนในโครงการฯ 
3.2.1 การเสริมสร้างผลการด าเนินที่มั่นคงและสม่ าเสมอในอนาคต 

 การเข้าท ารายการจะช่วยให้บริษัทฯ สามารถขยายธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ของบริษัทฯ เพ่ิมก าลังผลิตไฟฟ้าและรับรู้รายได้และกระแสเงินสด         
อย่างสม่ าเสมอจากผลการด าเนินงานของ SET ENERGY 

3.2.2 เพ่ิมความคล่องตัวในการบริหารโครงการฯ และความสามารถในการแข่งขันของ
บริษัทฯ 
 การรับโอนกิจการทั้งหมดจาก Mitsu ส่งผลให้บริษัทฯ เพ่ิมความคล่องตัว            

การจัดหาเงินทุนในโครงการ เพ่ิมขอบเขตความสามารถของบริษัทฯ ในการ
พัฒนาโครงการฯ  

3.2.3 รูปแบบการก่อสร้างโครงการฯ มีความง่ายต่อการบริหารจัดการ 
 การผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตามพ้ืนที่ (Distributed Generation) มีปริมาณ

ก าลังการผลิตไฟฟ้าส ารองต่ ากว่าการผลิตไฟฟ้าแบบรวมศูนย์ (Centralized 
Generation) ส่งผลให้สามารถเผื่อก าลังการผลิตในปริมาณไม่มาก ในกรณีที่
โรงไฟฟ้าโรงบางโรงหยุดผลิตได้ อีกทั้ง หากมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
การผลิตไฟฟ้าดังกล่าวก็สามารถปรับเปลี่ยนได้คล่องตัวกว่า 
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3.2.4 ได้รับสิทธิประโยชน์ตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษ              
ภาคตะวันออก (EEC) 
 Set Energy จะได้รับสิทธิประโยชน์ ภายใต้ พ.ร.บ. เขตพัฒนาพิเศษภาค

ตะวันออกตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนในพ้ืนที่ เขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก ได้แก่ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี และลดหย่อนภาษีเงินได้            
นิติบุคคลร้อยละ 50.0 อีก 5 ปี โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างกระบวนการขอสิทธิ
ประโยชน์ดังกล่าวซึ่งบริษัทฯ คาดว่าจะได้รับอนุญาตภายในไตรมาสที่ 2 ปี 
2564 
 

4. ข้อเสียของการเข้าท ารายการ 
4.1 ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด 

4.1.1 ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) 
 เนื่องจากบริษัทฯ จะเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจ านวน 81.8 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้น

ที่ตราไว้หุ้นละ 22.0 บาท เพ่ือช าระเป็นค่าตอบแทนส าหรับธุรกรรมการรับโอน
กิจการของ Mitsu การออกหุ้นเพ่ิมทุนจะส่งผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของ
ผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) ร้อยละ 7.75 ผลกระทบต่อก าไรต่อถือหุ้น 
(Earnings per share dilution) ร้อยละ 7.75 แต่ ไม่มีผลกระทบต่อราคา           
ตลาดหุ้น (Price Dilution) 

4.2 การลงทุนในโครงการฯ 
4.2.1 ภาระทางการเงินจากการเข้าท ารายการ 

 บริษัทฯ จะใช้แหล่งเงินทุนหลักในการลงทุนโครงการฯ จากเงินกู้ระยะยาวจาก
สถาบันการเงิน (Project Finance) ประมาณไม่เกิน 17,250.0 ล้านบาท 
นอกจากนี้  เงินลงทุนในส่วนของการเพ่ิมทุนใน Set Energy นั้น บริษัทฯ             
อาจพิจารณาการออกเสนอขายตราสารหนี้จ านวนไม่เกิน 5,000.0 ล้านบาท 
ส่งผลให้ภายหลังการเข้าท ารายการ อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุน
ของบริษัทฯ จะเพ่ิมขึ้นจาก 0.36 เท่า เป็น 1.72 เท่า ซึ่งอัตราส่วนดังกล่าว               
อยู่ในระดับเทียบเคียงเมื่อเทียบกับบริษัทที่ประกอบธุรกิจใกล้เคียงกันที่มี
ค่าเฉลี่ยประมาณ 1.78 และยังต่ ากว่าข้อก าหนดของหุ้นกู้ (Bond Covenant) 
ของบริษัทฯ ในปัจจุบันที่เท่ากับ 3.00 เท่า  

4.2.2 โครงการฯ ที่ Set Energy จะเข้าลงทุนเป็นโครงการที่ยังไม่มีการจ าหน่ายไฟฟ้า      
เข้าระบบเชิงพาณิชย์ 
 Set Energy จะต้องจัดหาและซื้อที่ดินบริเวณที่จะก่อสร้างโครงการฯ การยื่น

เอกสาร และขอใบอนุญาตต่าง ๆ จึงอาจมีความเสี่ยงในการเข้าลงทุนและ
ก่อสร้าง หรือพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่อาจเกิดความล่าช้า
หรือมีความเสี่ยงที่จะไม่สามารถด าเนินการให้ส าเร็จได้อย่างไรก็ดี บริษัทฯ            
มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ส่งผลให้มีความเสี่ยงด้านการพัฒนาโครงการ
ค่อนข้างต่ า 
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5. ความเสี่ยงของการเข้าท ารายการ 
5.1 ก่อนการเข้าท ารายการ 

5.1.1 ขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
 บริษัทฯ ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพ่ือขออนุมัติการการเข้า

ท าธุรกรรม โดยต้องได้รับคะแนนเสียงจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่ต่ ากว่าสามในสี่
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย เนื่องจากการรับโอนกิจการทั้งหมด
ของ Mitsu ให้บริษัทฯ เข้าข่ายเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนมา
เป็นของบริษัทฯ ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ และการลงทุนในโครงการฯ                
ยังเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามประกาศเรื่องการได้มา
หรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 
108.77  ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน 

5.2 หลังการเข้าท ารายการ 
5.2.1 ความเสี่ยงการเข้าลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าของ Set Energy 

 บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ได้ภายในปี 2564 - 
2569 ดังนั้น หากมีปัจจัยใดที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อการพัฒนา           
และด าเนินโครงการเปลี่ยนแปลงไป บริษัทฯ ต้องแบกรับผลตอบแทนจากการ
เข้าลงทุนใน SET Energy ที่ต่ ากว่าการคาดการณ์ อย่างไรก็ดี ก่อนการเข้า
ลงทุนในโครงการใด ๆ บริษัทฯ และ SET ENERGY จะร่วมกันศึกษาความ
เป็นไปได้ของโครงการอย่างละเอียดก่อนการตัดสินใจลงทุน 

5.2.2 ความเสี่ยงจากการบริหารต้นทุนโครงการฯ  
 ปัจจุบันโครงการฯ อยู่ระหว่างจัดหาและซื้อที่ดินส าหรับใช้ในการก่อสร้ าง

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จึงมีความเสี่ยงในการจัดหาและเข้าซื้อแปลงที่ดิน               
ที่เหมาะสมส าหรับการใช้พ้ืนที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในราคาที่เหมาะสม 
ดังนั้นจึงมีโอกาสที่ ต้นทุนของโครงการฯ อาจเพ่ิมข้ึนเกินกว่างบลงทุนที่ก าหนด
ไว้และอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามท่ีคาดหวัง 
 

6. สรุปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ โดยพิจารณาจากวิธีการต่างๆ เพื่อหาช่วงมูลค่า
ยุติธรรมที่เหมาะสม โดยมีความเห็นว่าการประเมินมูลค่าปัจจุบันของกิจการด้วยวิธี มูลค่า
ปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ เป็นวิธีการประเมินมูลค่าที่มีความเหมาะสม เนื่องจากสามารถ
สะท้อนผลประกอบการในอนาคตภายใต้แผนธุรกิจและสมมติฐานต่างๆ ที่มีความสมเหตุสมผล 
โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ท าการประเมินช่วงมูลค่ายุติธรรมของการรับโอนกิจการ
ทั้งหมดของ Mitsu และการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ พบว่าอยู่ในช่วง 1,613.2 - 
2,028.9 ล้านบาท และ 21.0 – 22.7 บาทต่อหุ้น ตามล าดับ ซึ่งเมื่อเทียบราคาการเข้า                 
ท ารายการเท่ากับที่ 1,799.6 ล้านบาท และราคาการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนที่ 22.0 บาทต่อหุ้น 
พบว่าราคาการเข้าท ารายการอยู่ในช่วงดังกล่าว ดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ มีความเห็น
ว่าราคาการเข้าท ารายการมีความเหมาะสม 
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ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น  

นายปราโมทย์ ลิบรัตนสกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามดังนี ้

1. ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ลงทุนในโครงการฯ นี้ไปแล้วเป็นจ านวนเงินเท่าใด เนื่องจากที่ปรึกษา
ทางการเงินแจ้งว่าได้มกีารซื้อที่ดินไว้บางส่วนแล้ว และต้องใช้ที่ดินจ านวนเท่าใด 

2. อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนจะเป็นเท่าใด 

ประธานฯ ตอบข้อซักถามดังนี้ 

1. บริษัทฯ ยังไม่ได้มีการลงทุนแต่อย่างใด เนื่องจากการลงทุนในโครงการนี้จะต้องได้รับการอนุมัติ
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ในเบื้องต้น บริษัทฯ มีการเตรียมการในเรื่องของการพิจารณาที่ดิน ในลักษณะของ         
การจองไว้บางส่วน ซึ่งโครงการนี้คาดว่าจะใช้ที่ดินประมาณ 5,000 ไร่ 

2. ภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลงทุน บริษัทฯ จะเริ่มด าเนินการระดมทุน  
ซึ่งตามที่ประมาณการณ์ไว้จะเพ่ิมขึ้นจาก 0.36 เทา่ เป็น 1.72 เท่า โดยบริษัทฯ ตั้งเป้าไว้ไม่เกิน 2 เท่า 

นายอธิวัฒน์ พัฒนชัยภูวนนท์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่าจากการที่บริษัทฯ ขยายการลงทุน
ในโครงการนี้ จะเกิดผลกระทบจากดอกเบี้ยจ่ายในแต่ละปีต่อก าไรของบริษัทฯ ร้อยละเท่าใด  

ประธานฯ มอบหมายให้นายธนวัฒน์ฯ จากบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จ ากัด (มหาชน)            
ซึ่งรับหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ตอบข้อซักถามว่าหากบริษัทฯ สามารถลงทุนได้ครบทั้ง 500 เมกะวัตต์           
ซึ่งตามประมาณการณ์ดอกเบี้ยจ่าย อยู่ที่ประมาณ 500-600 ล้านบาทต่อปี ทั้งนี้  จะขึ้นอยู่กับการเจรจา               
ขั้นสุดท้ายว่าจะเป็นเท่าใด ซึ่งตามที่ได้น าเสนอในเบื้องต้น EBITDA ของบริษัทฯ อยู่ที่ประมาณ 2,000 ล้านบาท 

ทั้งนี้ นางสาวรุ่งฟ้าฯ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน ตอบข้อซักถามเพ่ิมเติมว่า
ส าหรับดอกเบี้ยจ่ายในช่วงพัฒนาโครงการ บริษัทฯ สามารถน าเอาดอกเบี้ยจ่ายไปเป็นต้นทุนของโครงการได้                
ซึ่งจะไม่ได้กระทบต่อก าไรของบริษัทฯ ในช่วงพัฒนาโครงการ 

นายพิศาล เจียรมณีทวีสิน ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามดังนี้  

1. การลงทุนโครงการระยะแรก ในปี 2564 จ านวน 300 เมกะวัตต์ หากบริษัทฯ รับรู้รายได้             
ซึ่งหักดอกเบี้ยจ่ายและค่าเสื่อมราคา บริษัทฯ จะมีก าไรหรือไม่ และวิธีการค านวณค่าเสื่อมราคา 

2. การค านวณมูลค่ายุติธรรมด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ ได้ค านวณรวมในส่วน
ของ Adder ที่ก าลังจะหมดหรือไม่ 

3. การซื้อที่ดินประมาณ 5,000 ไร่ บริษัทฯ จะด าเนินการซื้อเอง หรือซื้อผ่าน SET Energy 
4. การประเมินมูลค่ายุติธรรมของบริษัทฯ โดยวิธีอัตราส่วน P/E อยู่ที่ 21.3-23.5 บาทต่อหุ้น      

เหตุใดบริษัทฯ จึงเลือกใช้การค านวณมูลค่ายุติธรรมด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ 

ประธานฯ ตอบข้อซักถามดังนี้  

1. การลงทุนโครงการระยะแรก ในปี 2564 จ านวน 300 เมกะวัตต์ การรับรู้รายได้ของบริษัทฯ 
อาจจะยังไม่มีก าไร เนื่องจากเงินลงทุนในการพัฒนาโครงการค่อนข้างสูง ทั้งนี้ การค านวณค่าเสื่อมราคา                 
ขึ้นอยู่กับช่วงอายุของแต่ละอุปกรณ์ เช่น แผงเซลล์แสงอาทิตย์จาก Kyocera Corporation, Japan อยู่ที่ 30 ปี               
เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า อยู่ที่ 20 ปี เป็นต้น  
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2. การค านวณมูลค่ายุติธรรมด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ ได้ค านวณรวมในส่วน
ของ Adder ที่ก าลังจะหมดเรียบร้อยแล้ว เพ่ือสะท้อนผลการด าเนินงานที่แท้จริง 

3. บริษัทฯ จะด าเนินการซื้อที่ดินทั้งหมด ผ่าน SET Energy 
4. ประธานฯ มอบหมายให้นายวรวัสส์ฯ จากบริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จ ากัด ซึ่งรับหน้าที่

เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ( IFA) ตอบข้อซักถามว่าวิธีอัตราส่วนราคาตลาดเฉลี่ยต่อก าไรต่อหุ้น (P/E)               
เป็นการประเมินโดยพิจารณาอ้างอิงจากก าไร สุทธิต่อหุ้น ย้อนหลัง 12 เดือนล่าสุด คูณกับค่ามัธยฐาน                 
ของอัตราส่วนราคาตลาดต่อก าไรสุทธิ (P/E) ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า วิธีดังกล่าวไม่ได้ค านึงถึง
ความแตกต่างของแต่ละบริษัท อาทิ โครงสร้างรายได้ โครงสร้างเงินทุน ท าให้การประเมินมูลค่าด้วยวิธีนี้อาจจะ
ไม่สะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของบริษัทฯ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไม่เลือกใช้วิธีนี้  และมีความเห็นว่า                  
การประเมินมูลค่าปัจจุบันของกิจการด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ เป็นวิธีการประเมินมูลค่าที่มี
ความเหมาะสม เนื่องจากสามารถสะท้อนผลประกอบการในอนาคตที่ภายใต้แผนธุรกิจและสมมติฐานต่างๆ                 
ที่มีความสมเหตุสมผล 

ประธานฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลงทุนโครงการฯ ผ่าน Set Energy และ
การเข้ารับโอนกิจการทั้ งหมดของ Mitsu ซึ่ งเป็นผู้ถือหุ้ นร้อยละ 40 ใน Set Energy เพ่ือเพ่ิมสัดส่วน                    
การถือหุ้นใน SET Energy เนื่องจากโครงการฯ มีอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความเสี่ยงในการลงทุน              
ซึ่งจะช่วยเพ่ิมศักยภาพในการสร้างรายได้และผลตอบแทนให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นระยะยาว และการเข้ารับ
โอนกิจการทั้งหมดของ Mitsu จะช่วยเพ่ิมความคล่องตัวในการบริหารโครงการฯ การจัดหาเงินทุนในโครงการฯ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ิมขอบเขตความสามารถของบริษัทฯ ในการพัฒนาโครงการฯ และแจ้งให้ผู้ถือหุ้น
ทราบอีกครั้งว่า หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วย             
ตามวาระที่น าเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรุณาท าเครื่องหมายในช่องไม่เห็นด้วย
หรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ให้ 

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพ่ิมเติมว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติ             
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและ              
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

อนึ่ง วาระที่ 2 วาระที่ 4 วาระที่ 5 และวาระที่ 6 ถือเป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน หากวาระใด
วาระหนึ่งไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือว่าวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 8 เป็นอันยกเลิก  และจะไม่มีการ
พิจารณาวาระดังกล่าว 

หลังจากคณะกรรมการตรวจนับคะแนนด าเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ 
มอบหมายให้นางสาวรุ่งฟ้า ลาภยืนยง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ผลการนับคะแนนดังนี้ 
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ผลการนับคะแนนเสียงส าหรับวาระท่ี 2 

 

 

 

 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลงทุนโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับ              
ใช้ในพ้ืนที่เมืองใหม่ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (“EEC”) ก าลังการผลิตติดตั้ง
รวมไม่น้อยกว่า 500 เมกะวัตต์ ผ่านบริษัท เซท เอนเนอยี จ ากัด และอนุมัติการ
เข้ารับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) ของบริษัท มิตซู เพาเวอร์ 
กรุ๊ป จ ากัด ซึ่งเข้าข่ายเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนมาเป็นของ       
บริษัทฯ ตามมาตรา 107(2)(ข) แห่ งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด                   
พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพ่ิมเติม) และทั้งการลงทุนในโครงการฯ และการเข้า
รับโอนกิจการทั้งหมด เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สิน ด้วยคะแนนเสียง          
ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ              
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติการมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่  มอบหมาย                 
เป็นผู้ด าเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระท่ี 2 

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในการด าเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมในวาระที่ 2 
ดังกล่าวข้างต้นนั้น บริษัทฯ ควรมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่                  
และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ มอบหมาย เป็นผู้มีอ านาจ
ด าเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าลงทุนในโครงการฯ และการรับโอนกิจการทั้งหมดของ Mitsu เพ่ือให้การ
ด าเนินการเป็นไปด้วยความสะดวก และมีความคล่องตัว โดยค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นหลัก 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด 
สอบถามและแสดงความคิดเห็น 

ประธานฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ 
กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่มอบหมาย
เป็นผู้ด าเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระที่ 2 และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งว่า หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด                   
ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามวาระที่น าเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใด            
ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรุณาท าเครื่องหมายในช่องไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ 
จัดเตรียมไว้ให้ 

มติ จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 648,963,925 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บัตรเสีย 0 0.0000 
รวมจ านวนเสียง 648,963,925 100.0000 
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ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพ่ิมเติมว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติ            
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ทั้งนี ้วาระท่ี 3 เป็นวาระท่ีเกี่ยวเนื่องกับวาระท่ี 2 

หลังจากคณะกรรมการตรวจนับคะแนนด าเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ 
มอบหมายให้นางสาวรุ่งฟ้า ลาภยืนยง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ผลการนับคะแนนดังนี้ 

ผลการนับคะแนนเสียงส าหรับวาระท่ี 3 

 

 

 

 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ มอบหมาย เป็นผู้มีอ านาจด าเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระที่ 2        
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ
ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยตัดหุ้นสามัญที่ยังมิได้น าออกจ าหน่าย 
จ านวน 42,399,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์
สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน 

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งมีการแก้ไข
เพ่ิมเติม) มาตรา 136 (1) ก าหนดให้บริษัทจะเพ่ิมทุนจากจ านวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่
เพ่ิมขึ้น จะกระท าได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจ าหน่ายและได้รับช าระเงินค่าหุ้นครบถ้ วนแล้ว หรือในกรณีหุ้น                
ยังจ าหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพ่ือรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 
ในการนี้  คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ  โดยตัดหุ้นสามัญที่ยังมิได้              
น าออกจ าหน่าย จ านวน 42,399,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพ่ือให้บริษัทฯ สามารถออกหุ้น           
เพ่ิมทุน เพ่ือการด าเนินการดังกล่าว นอกจากนี้ ในการลดทุนจดทะเบียน บริษัทฯ ต้องด าเนินการแก้ไขเพ่ิมเติม
หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

(ก)  ลดทุนจดทะเบียนจาก 1,016,389,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 973,990,000 บาท โดยตัด
หุ้นสามัญท่ียังมิได้น าออกจ าหน่าย จ านวน 42,399,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 

(ข)  แก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุน
จดทะเบียนดังกล่าว โดยยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ดังนี้ 

มติ จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 648,964,935 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 ไม่นับเป็นฐานเสียง 
บัตรเสีย 0 0.0000 
รวมจ านวนเสียง 648,964,935 - 
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ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจ านวน 973,990,000 บาท (เก้าร้อยเจ็ดสิบสามล้านเก้าแสน   
เก้าหมื่นบาทถ้วน) 

แบ่งออกเป็น 973,990,000 หุ้น (เก้าร้อยเจ็ดสิบสามล้านเก้าแสน  
เก้าหมื่นหุ้น) 

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาท) 
โดยแยกออกเป็น 
หุ้นสามัญ 973,990,000 หุ้น (เก้าร้อยเจ็ดสิบสามล้านเก้าแสน  

เก้าหมื่นหุ้น) 
หุ้นบุริมสิทธิ - ไม่มี  -  - ไม่มี  -  

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่ านใด 
สอบถามและแสดงความคิดเห็น 

ประธานฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยตัดหุ้นสามัญ
ที่ยังมิได้น าออกจ าหน่าย จ านวน 42,399,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนเพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุนดังกล่าว และแจ้งให้ผู้ถือหุ้น
ทราบอีกครั้งว่า หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตาม
วาระที่น าเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรุณาท าเครื่องหมายในช่องไม่เห็นด้วย              
หรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ให้ 

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพ่ิมเติมว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติ         
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและ            
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

หลังจากคณะกรรมการตรวจนับคะแนนด าเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ 
มอบหมายให้นางสาวรุ่งฟ้า ลาภยืนยง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ผลการนับคะแนนดังนี้ 

ผลการนับคะแนนเสียงส าหรับวาระท่ี 4 

 

 

 

 

 

 

มติ จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 648,966,135 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บัตรเสีย 0 0.0000 
รวมจ านวนเสียง 648,966,135 100.0000 
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มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยตัดหุ้นสามัญที่ยัง         
มิได้น าออกจ าหน่าย จ านวน 42,399,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท               
และแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน 
เพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุนดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่            
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ    
ออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 
179,199,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของ
บริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน 

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทฯ มีแผนขยายการเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง            
อยู่ระหว่างการลงทุนในโครงการฯ เพื่อขยายธุรกิจ บริษัทฯ จึงมีแผนระดมทุนเงินทุนโดยการเพ่ิมทุนจดทะเบียน
ทั้งในส่วนของการเพ่ิมทุนแบบก าหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน และการเพ่ิมทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป 
(General Mandate) โดยการเพ่ิมทุนจดทะเบียนแบบก าหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุนเป็นการเพ่ิมทุน
ส าหรับการจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุนเพ่ือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) โดยจัดสรรให้ Mitsu 
เพ่ือช าระค่าตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมดของ Mitsu และการจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป 
(General Mandate) เพ่ือสนับสนุนความสามารถทางการเงินในการพัฒนาโครงการฯ นอกจากนี้ ในการเพ่ิมทุน
จดทะเบียน บริษัทฯ ต้องด าเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน 
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

(ก) เพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 973,990,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,153,189,000 บาท โดยการ
ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 179,199,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 

(ข) แก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพ่ิมทุน
จดทะเบียนดังกล่าว โดยยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ดังนี้ 

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจ านวน 1,153,189,000 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบสามล้าน
หนึ่ งแสนแปดหมื่น เก้าพันบาท
ถ้วน) 

แบ่งออกเป็น 1,153,189,000 หุ้น (หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบสามล้าน
หนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันหุ้น) 

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาท) 

โดยแยกออกเป็น 

หุ้นสามัญ 1,153,189,000 หุ้น (หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบสามล้าน
หนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันหุ้น)  

หุ้นบุริมสิทธิ - ไม่มี  -  - ไม่มี  -  
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ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด 
สอบถามและแสดงความคิดเห็น 

ประธานฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการเพ่ิมทุน                
จดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจ านวน 179,199,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 
และแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพ่ือให้สอดคล้องกับการ            
เพ่ิมทุนดังกล่าว และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งว่าหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง                       
ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามวาระที่น าเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง 
กรุณาท าเครื่องหมายในช่องไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ให้ 

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพ่ิมเติมว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติ          
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและ            
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

หลังจากคณะกรรมการตรวจนับคะแนนด าเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ ว ประธานฯ 
มอบหมายให้นางสาวรุ่งฟ้า ลาภยืนยง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ผลการนับคะแนนดังนี้ 

ผลการนับคะแนนเสียงส าหรับวาระท่ี 5 

 

 

 

 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญ   
เพ่ิมทุนจ านวน 179,199,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และแก้ไข
เพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพ่ือให้
สอดคล้องกับการเพ่ิมทุนดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวน
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

มติ จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 648,655,835 99.9521 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 310,300 0.0478 
บัตรเสีย 0 0.0000 
รวมจ านวนเสียง 648,966,135 100.0000 
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วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 81,800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 
บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) โดยจัดสรรให้บริษัท มิตซู 
เพาเวอร์ กรุ๊ป จ ากัด (“Mitsu”) ในราคาหุ้นละ 22.00 บาท เพื่อช าระมูลค่ากิจการทั้งหมด   
ของ Mitsu  

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุนจ านวนไม่เกิน 81,800,000 หุ้น 
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพ่ือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) โดยจัดสรรให้ 
Mitsu ในราคาหุ้นละ 22.00 บาท เพ่ือช าระมูลค่ากิจการทั้งหมดของ Mitsu ที่บริษัทฯ ได้มา ตามรายละเอียด           
ในวาระที่ 2 ทั้งนี้ Mitsu ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 
เรื่อง หลักเกณฑ์ในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) 
และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติการของบริษัท
จดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยง พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) 
โดยราคาเสนอขายหุ้นออกใหม่ตามที่ระบุไว้ข้างต้นไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ า 
เนื่องจากเป็นราคาที่ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90 ของราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ้นบริษัทฯ ในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 15 วันท าการก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติ (ค านวณจากราคาตลาดระหว่างวันที่             
4 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งเท่ากับ 21.06 บาทต่อหุ้น ทั้ งนี้ ร้อยละ 90 ของราคา           
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักเท่ากับ 18.95 บาทต่อหุ้น) 

ทั้งนี้ หาก ณ วันที่มีการเสนอขายหุ้น ราคาเสนอขายหุ้นละ 22.00 บาท ที่จัดสรรให้กับ Mitsu                
เป็นราคาที่ต่ ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดค านวณ ณ วันที่มีการเสนอขายหุ้น (ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
ย้อนหลัง 7-15 วันท าการติดต่อกันก่อนวันแรกที่มีการเสนอขายหุ้น ) Mitsu หรือผู้ถือหุ้นของ Mitsu                    
(กรณี Mitsu เลิกกิจการตามข้อก าหนดของการโอนกิจการทั้งหมดตามกฎหมาย) จะถูกห้ามขายหุ้นของบริษัทฯ 
ที่ได้รับจัดสรรเป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ โดยเมื่อครบ 6 เดือน สามารถ
ทยอยขายหุ้นได้ร้อยละ 25 ของจ านวนหุ้นที่ห้ามขาย (Silent Period) โดยต้องฝากหุ้นทั้งหมดดังกล่าวกับ 
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด (“TSD”)  

ในการนี้ มอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ/หรือบุคคล 
ที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่มอบหมาย มีอ านาจในการด าเนินงานใด ๆ อันจ าเป็น 
และเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นดังกล่าวข้างต้นได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงการก าหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ 
ในการเสนอขาย วัน และเวลาในการจองซื้อ รวมทั้งมีอ านาจในการแต่งตั้งผู้รับมอบอ านาจช่วงให้กระท าการ
ดังกล่าวเป็นต้น 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น  

นายกิตติพศ อาภาเกียรติวงค์ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่าภายหลังจากการจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุนให้กับ 
Mitsu ผู้ถือหุ้นของ Mitsu จะยังคงถือหุ้นต่อไปหรือไม ่และประสงค์จะเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทฯ หรือไม่      
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ประธานฯ ตอบข้อซักถามว่าตามที่บริษัทฯ เข้ารับโอนกิจการทั้งหมดของ Mitsu เพ่ือช่วยเพ่ิม
ศักยภาพในการพัฒนาโครงการให้กับบริษัทฯ ในเรื่องของการบริหารจัดการ การระดมทุน และขับเคลื่อน
โครงการให้เป็นไปตามเป้าหมาย ภายในระยะเวลา 5 ปี ซึ่ง Mitsu ก็จะเป็นพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ                
ที่จะพัฒนาโครงการต่างๆ ในอนาคตต่อไป และ Mitsu ยังไม่ได้แจ้งความประสงค์จะเข้ามาเป็นกรรมการ            
ของบริษัทฯ แต่อย่างใด 

นางรสลิน นัมคนิสรณ์  ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่าเนื่องจากปัจจุบันจังหวัดระยอง                       
ถือเป็นพ้ืนที่ควบคุมสูงสุด ตามค าสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
จะส่งผลกระทบต่อการขยายการลงทุนของบริษัทฯ หรือไม่ 

ประธานฯ ตอบข้อซักถามว่าบริษัทฯ มุ่งเน้นการสร้างแรงงานในพ้ืนที่ในการพัฒนาโครงการดังกล่าว 
จึงไม่มีการโยกย้ายแรงงาน และใช้การสื่อสารผ่านระบบ Conference จึงไม่กระทบต่อการด าเนินงานของ              
บริษัทฯ 

ประธานฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุนจ านวนไม่เกิน 81,800,000 
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพ่ือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) โดยจัดสรรให้
บริษัท มิตซู เพาเวอร์ กรุ๊ป จ ากัด (“Mitsu”) ในราคาหุ้นละ 22.00 บาท เพ่ือช าระมูลค่ากิจการทั้งหมด                    
ของ Mitsu และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งว่าหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่า                  
ผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วย ตามวาระที่น าเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง  กรุณา             
ท าเครื่องหมายในช่องไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ให้ 

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพ่ิมเติมว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วย
คะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

หลังจากคณะกรรมการตรวจนับคะแนนด าเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ 
มอบหมายให้นางสาวรุ่งฟ้า ลาภยืนยง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ผลการนับคะแนนดังนี้ 

ผลการนับคะแนนเสียงส าหรับวาระท่ี 6 

 

 

 

 

 

 

มติ จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 648,915,737 99.9922 
ไม่เห็นด้วย 50,400 0.0077 
งดออกเสียง 0 ไม่นับเป็นฐานเสียง 
บัตรเสีย 0 0.0000 
รวมจ านวนเสียง 648,966,137 - 
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มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุนจ านวนไม่ เกิน 81 ,800 ,000 หุ้น              
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพ่ือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement) โดยจัดสรรให้บริษัท มิตซู เพาเวอร์ กรุ๊ป จ ากัด (“Mitsu”) ในราคา
หุ้นละ 22.00 บาท เพ่ือช าระมูลค่ากิจการทั้ งหมดของ Mitsu ด้วยคะแนน             
เสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม           
และออกเสียงลงคะแนน  

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวนไม่เกิน 97 ,399,000 หุ้น            
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขาย
ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด 

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเพ่ือสนับสนุนความสามารถทางการเงินในการพัฒนาโครงการฯ 
ตามรายละเอียดในวาระที่ 2 และเสริมสร้างความสามารถในการบริหารโครงสร้างเงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพ 
คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบให้มีการจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุนของบริษัทฯ แบบมอบอ านาจทั่วไป (General 
Mandate) จ านวนไม่เกิน 97,399,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท เพ่ือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด 

 ในการนี้  มอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอ านาจในการด าเนินงานใด ๆ อันจ าเป็น                   
และเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นดังกล่าวข้างต้นได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงการก าหนดราคาเสนอขาย  โดยราคาเสนอ
ขายหุ้นจะต้องเป็นไปเพ่ือรักษาประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม และการก าหนดเงื่อนไข             
และรายละเอียดต่าง ๆ ในการเสนอขาย วัน และเวลาในการจองซื้อ 

โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนดังกล่าว (ก) จะต้องไม่เป็นการจัดสรรให้แก่บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน                  
ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน              
ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติการของ บริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยง พ.ศ. 2546                
ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่ได้มี การแก้ไขเพ่ิมเติม) (ข) จะต้องไม่เป็นการเสนอขายหุ้นในราคาต่ า
ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาต ให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้น
ที่ออกใหม่ ต่อบุคคลในวงจ ากัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) ในส่วนที่เกี่ยวกับการ
ขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายต่อบุคคลในวงจ ากัด และในการก าหนดราคาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่
บุคคลในวงจ ากัด โดยราคาเสนอขายจะต้องไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด (ราคาตลาด หมายถึง ราคา            
ซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 7 -15 วันท า
การติดต่อกัน ก่อนวันก าหนดราคาเสนอขายหุ้น) และ (ค) จะต้องไม่เป็นผลให้บุคคลที่ ได้รับจัดสรรต้องมีหน้าที่                
ท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 
12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพ่ือครอบง ากิจการ  ลงวันที่  13 
พฤษภาคม 2554 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) 

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุนดังกล่าวจะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทฯ จัดให้มีการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีของบริษัทฯ ในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายก าหนดให้ต้องจัดให้มีการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้ แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน 
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ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด 
สอบถามและแสดงความคิดเห็น 

ประธานฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ จ านวน           
ไม่เกิน 97,399,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) เพ่ือเสนอ
ขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัดและแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งว่าหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ                  
งดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วย ตามวาระที ่น าเสนอ หากมีผู ้ถือหุ ้นท่านใดไม่เห็นด้วย              
หรืองดออกเสียง กรุณาท าเครื่องหมายในช่องไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดเตรียม
ไว้ให้ 

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพ่ิมเติมว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติ           
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน  

หลังจากคณะกรรมการตรวจนับคะแนนด าเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ 
มอบหมายให้นางสาวรุ่งฟ้า ลาภยืนยง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ผลการนับคะแนนดังนี้ 

ผลการนับคะแนนเสียงส าหรับวาระท่ี 7 

 

 

 

 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุนของบริษัทฯ แบบมอบอ านาจทั่วไป 
(General Mandate) จ านวนไม่เกิน 97,399,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 
บาท เพ่ือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด และมอบอ านาจให้คณะกรรมการ             
บริษัทฯ มีอ านาจในการด าเนินงานใด ๆ อันจ าเป็น และเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้น
ดังกล่าวข้างต้นได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงการก าหนดราคาเสนอขาย โดยราคาเสนอ
ขายหุ้นจะต้องเป็นไปเพ่ือรักษาประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม 
และการก าหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ในการเสนอขาย วัน และเวลา        
ในการจองซื้อ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทั้งหมด          
ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มติ จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 549,385,385 84.6544 
ไม่เห็นด้วย 50,500 0.0077 
งดออกเสียง 99,538,452 15.3378 
บัตรเสีย 0 0.0000 
รวมจ านวนเสียง 648,974,337 100.0000 
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วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์
สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. เรื่องวัตถุประสงค์ เพื่อให้สอดคล้องกับการรับโอนกิจการทั้งหมด 
(Entire Business Transfer) 

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเพ่ือรองรับการรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business 
Transfer) จาก Mitsu คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบให้แก้ไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยเพ่ิมข้อ 34 
เพ่ือให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับการท าธุรกรรมดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

“ข้อ 34 ประกอบกิจการโอนหรือรับโอนกิจการ รวมถึงทรัพย์สิน และหนี้สินอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การประกอบกิจการของบริษัทจ ากัดอ่ืน หรือบริษัทมหาชนจ ากัดอ่ืน” 

และแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. เรื่องวัตถุประสงค์ เพ่ือให้สอดคล้องกับ
การเพ่ิมเติมวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจ านวน 34 ข้อ” 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด 
สอบถามและแสดงความคิดเห็น 

ประธานฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และ       
แก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. เรื่องวัตถุประสงค์ เพ่ือให้สอดคล้องกับการรับโอนกิจการ
ทั้งหมด (Entire Business Transfer) และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งว่าหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย    
หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วย ตามวาระที่น าเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย 
หรืองดออกเสียง กรุณาท าเครื่องหมายในช่องไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ                    
จัดเตรียมไว้ให้ 

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพ่ิมเติมว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติ
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

หลังจากคณะกรรมการตรวจนับคะแนนด าเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ 
มอบหมายให้นางสาวรุ่งฟ้า ลาภยืนยง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ผลการนับคะแนนดังนี้ 

ผลการนับคะแนนเสียงส าหรับวาระท่ี 8   

 

 

 

 

มติ จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 648,974,337 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บัตรเสีย 0 0.0000 
รวมจ านวนเสียง 648,974,337 100.0000 
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มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเพ่ิมเติม
หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. เรื่องวัตถุประสงค์ เพ่ือให้สอดคล้องกับการ
รับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในสี่ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

วาระท่ี 9 พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ไม่มี) 

เมื่อไม่มีผู้ใดส่งข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละ
เวลามาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ และกล่าวปิดการประชุม 

ปิดประชุมเวลา 11.30 น. 

 

 

(ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ) 
ประธานที่ประชุม 

 
 

(นางสาวปาริฉัตร ไส้เพ้ีย) 
   เลขานุการที่ประชุม 
 
 
 
(นางนรินพร มาลาศรี) 

 ผู้ตรวจสอบ 
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่ต่ ากว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิของ            

งบการเงินเฉพาะกิจการที่เหลือหลังจากหักเงินส ารองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้ก าหนดไว้ในข้อบังคับของ         
บริษทัฯ และตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจ าเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงาน
ปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยส าคัญ ตามที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม และการด าเนินการ
ดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น มติคณะกรรมการบริษัทฯ ที่พิจารณาเรื่องดังกล่าวนั้น              
ต้องน าเสนอเพ่ือขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการ
บริษัทฯ มีอ านาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุม
คราวต่อไป  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 3 (ส าหรับวาระที่ 4) 
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ประวัติโดยย่อและข้อมลูที่เกี่ยวข้องของผู้ได้รบัการเสนอชื่อเป็นกรรมการ 
 

 
1. นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล 
 กรรมการอิสระ  
 ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 ประธานกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล  
 

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับ      
การแต่งตั้ง 
 

กรรมการอิสระ  

วันที่เข้าด ารงต าแหน่ง  17 พฤษภาคม 2555 
 

อายุ 65 ปี 
 

สัญชาติ ไทย 
 

การศึกษา  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการพัฒนาแหล่งน้ า  
 Asian Institute of Technology (AIT) 
 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ  หลักสูตร Finance for Non - Finance Directors (FND) รุ่นที่ 1 ปี 2546  
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 43 ปี 2547 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  

 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ             
หรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน 
 

 กรรมการอิสระ บริษัท เอสพีซีจี จ ากัด (มหาชน) (1) 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอสพีซีจี จ ากัด (มหาชน)  
 ประธานกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล  

บริษัท เอสพีซีจี จ ากัด (มหาชน) 
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ            
หรือผู้บริหารในกิจการอื่น                 
ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

ไม่มี 
 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 4 (ส าหรับวาระที่ 7) 
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การด ารงต าแหน่งกรรมการ  
หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่            
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์           
หรือมีสภาพการแข่งขันทางธุรกิจ         
กับบริษัท เอสพีซีจี จ ากัด (มหาชน) 
 

ไม่มี 

ประสบการณ์การท างาน  พ.ศ. 2556 - 2558  กรรมการผู้อ านวยการใหญ่  
 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ าภาคตะวันออก จ ากัด (มหาชน) 
 พ.ศ. 2556 - 2558  กรรมการ บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จ ากัด (มหาชน) 
 พ.ศ. 2551 - 2552  กรรมการ การประปานครหลวง 

 

ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งกรรมการ 3 ปี  
 

วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการ  วาระที่ 1: พ.ศ. 2555-5558 
 วาระที่ 2: พ.ศ. 2558-2561 
 วาระที่ 3: พ.ศ. 2561-2564 
 ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง  

ซึ่งจะเป็นการด ารงต าแหน่งเป็นวาระที่ 4 (พ.ศ. 2564-2567) 
 

การถือหุ้น/สัดส่วนจ านวนหุ้น 
ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 
 

 

 ตนเอง : ไม่มี(2) 
 คู่สมรส : ไม่มี 
 บุตร  : ไม่มี 
 รวม  : ไมมี่ 

 

การเข้าประชุมในปี 2563  คณะกรรมการบริษัทฯ: จัดการประชุม 10 ครั้ง เข้าประชุม 9 ครั้ง  
(คิดเป็นร้อยละ 90) 

 คณะกรรมการตรวจสอบ: จัดการประชุม 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง  
(คิดเป็นร้อยละ 100) 

 คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล:  
จัดการประชุม 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) 
 

คุณสมบัติต้องห้าม  ไม่มีประวัติการกระท าความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์  
ซึ่งได้กระท าโดยทุจริต 

 ไม่มีประวัติการท ารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์                        
กับกลุ่มบริษัท เอสพีซีจี จ ากัด (มหาชน) ในรอบปีที่ผ่านมา 

 

หมายเหตุ:   
(1) คุณสมบัติของกรรมการอิสระเป็นไปตามนิยามที่บริษัทฯ ประกาศ และภายใต้ข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับ ตลาดทุน                        

และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
(2) ข้อมูล ณ วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด (Record Date) ในวันท่ี 14 ธันวาคม 2563 
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ประวัติโดยย่อและข้อมลูที่เกี่ยวข้องของผู้ได้รบัการเสนอชื่อเป็นกรรมการ 

 
 

2. นายวิทูร มโนมัยกุล 
 กรรมการ  

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับ           
การแต่งตั้ง 
 

กรรมการ 
 

วันที่เข้าด ารงต าแหน่ง  11 เมษายน 2555 
 

อายุ 65 ปี 
 

สัญชาติ ไทย 
 

การศึกษา บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาการจัดการคุณภาพ)  
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

การอบรมหลักสูตรกรรมการ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 169 ปี 2563 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ                
หรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน 

 

 กรรมการ บริษัท เอสพีซีจี จ ากัด (มหาชน) 
 กรรมการ บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ               
หรือผู้บริหารในกิจการอ่ืน                    
ที่ไม่ใชบ่ริษัทจดทะเบียน 
 

กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็ม เอ็น จี กรุ๊ป (2015) จ ากัด  
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ  
หรือผู้บริหารในกิจการอ่ืนที่                     
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์           
หรือมีสภาพการแข่งขันทางธุรกิจ         
กับบริษัท เอสพีซีจ ีจ ากัด (มหาชน) 

ไม่มี 
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ประสบการณ์การท างาน  พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ  
บริษัท เอ็ม เอ็น จี กรุ๊ป (2015) จ ากัด 

 พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอสพีซีจี จ ากัด (มหาชน) 
 พ.ศ. 2551 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 

(มหาชน) 
 พ.ศ. 2538 – 2557 กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจเนอรัลเรคคอร์ด 

อินเตอร์เนชั่นแนล อินดัสตรี้ จ ากัด 
 

ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งกรรมการ 
 

3 ปี  

วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการ  วาระที่ 1: พ.ศ. 2555-5558 
 วาระที่ 2: พ.ศ. 2558-2561 
 วาระที่ 3: พ.ศ. 2561-2564 
 ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง  

ซึ่งจะเป็นการด ารงต าแหน่งเป็นวาระที่ 4 (พ.ศ. 2564-2567) 
 

การถือหุ้น/สัดส่วนจ านวนหุ้น 
ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 
 

 

 ตนเอง : 1.98 % (19,290,000 หุ้น) (1) 
 คู่สมรส : ไม่มี 
 บุตร  : ไม่มี 
 รวม  : 1.98 % (19,290,000 หุ้น) 
 

การเข้าประชุมในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทฯ: จัดการประชุม 10 ครั้ง เข้าประชุม 8 ครั้ง  
(คิดเป็นร้อยละ 80) 

 

คุณสมบัติต้องห้าม  ไม่มีประวัติการกระท าความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์  
ซึ่งได้กระท าโดยทุจริต 

 ไม่มีประวัติการท ารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์                        
กับกลุ่มบริษัท เอสพีซีจี จ ากัด (มหาชน) ในรอบปีที่ผ่านมา 

หมายเหตุ:   
(1) ข้อมูล ณ วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด (Record Date) ในวันท่ี 14 ธันวาคม 2563 
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ประวัติโดยย่อและข้อมลูที่เกี่ยวข้องของผู้ได้รบัการเสนอชื่อเป็นกรรมการ 

 

 

 

 

 
3.  นางนรินพร มาลาศรี 
 กรรมการ 

 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหาร 
  

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับ           
การแต่งตั้ง 
 

กรรมการ 
 

วันที่เข้าด ารงต าแหน่ง  7 สิงหาคม 2563  
 

อายุ 48 ปี 
 

สัญชาติ ไทย 
 

วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน)  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   
 วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม (เคมีอุตสาหกรรม)  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 169 ปี 2563 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ               
หรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน 

 กรรมการ บริษัท เอสพีซีจี จ ากัด (มหาชน) (1) 
 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหาร บริษัท เอสพีซีจี จ ากัด (มหาชน) 

 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ             
หรือผู้บริหารในกิจการอ่ืน                    
ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
 

 

กรรมการ บริษัท เซท เอนเนอยี จ ากัด  
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การด ารงต าแหน่งกรรมการ  
หรือผู้บริหารในกิจการอ่ืนที่                     
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์           
หรือมีสภาพการแข่งขันทางธุรกิจ         
กับบริษัท เอสพีซีจี จ ากัด (มหาชน) 
 

ไม่มี 

ประสบการณ์การท างาน 
 
 

 

 พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหาร                
บริษัท เอสพีซีจี จ ากัด (มหาชน)  

 พ.ศ. 2559 - 2562 ผู้ช านาญการพิเศษ/ รักษาการในต าแหน่ง
ผู้อ านวยการ/ฝ่ายแผนและก ากับการจัดหาพลังงาน                         
ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 

 พ.ศ. 2555 - 2558 ผู้ช านาญการพิเศษ ฝ่ายวิศวกรรมพลังงาน                
และสิ่งแวดล้อม ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 

 พ.ศ. 2552 - 2555 ผู้อ านวยการฝ่ายบริหารโครงการ/ ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติ
โครงการด้านอนุรักษ์พลังงาน บริษัท เอ็นโซล จ ากัด 

 พ.ศ. 2549 - 2550 ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการพลังงาน  
 บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
 พ.ศ. 2544 - 2548 ผู้อ านวยการโครงการ/ ผู้จัดการแผนกพลังงาน/  
 ผู้จัดการโครงการด้านพลังงาน บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
 พ.ศ. 2542 - 2544 ผู้จัดการแผนกพลังงาน/ ผู้จัดการโครงการ  
 บริษัท เจค็อบส์ เอ็นจิเนียริ่ง (ไทยแลนด์) จ ากัด 
 พ.ศ. 2539 - 2542 Process Engineer/ Energy Task Force Team 

Coordinator บริษัท สตอร์ค (ไทยแลนด์) จ ากัด 
 พ.ศ. 2538 - 2539 Process Engineer/ Energy Task Force Team 

Coordinator บริษัท ไทย อัลฟา คอนซัลติ้ง เอ็นจิเนียร์ จ ากัด 
 

ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งกรรมการ 
 

3 ปี  

วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการ  วาระที่ 1: พ.ศ. 2563-2564 
 ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง  
 ซึ่งจะเป็นการด ารงต าแหน่งเป็นวาระที่ 2 (พ.ศ. 2564-2567) 

 

การถือหุ้น/สัดส่วนจ านวนหุ้น 
ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 
 

 

 ตนเอง : ไม่มี(2) 
 คู่สมรส : ไม่มี 
 บุตร  : ไม่มี 
 รวม  : ไม่มี 
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การเข้าประชุมในปี 2563  คณะกรรมการบริษัทฯ: จัดการประชุม 10 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง  
(คิดเป็นร้อยละ 100) เนื่องจากได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ (เพ่ิมเติม)              
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม
2563 
 

คุณสมบัติต้องห้าม  ไม่มีประวัติการกระท าความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์  
 ซึ่งได้กระท าโดยทุจริต 
 ไม่มีประวัติการท ารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์                         

กับกลุ่มบริษัท เอสพีซีจี จ ากัด (มหาชน) ในรอบปีที่ผ่านมา 
 

หมายเหตุ:   
(1) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 มีมติอนุมัติแต่งตั้งนางนรินพร มาลาศรี ด ารงต าแหน่ง

กรรมการ แทนนายโชจิ นิชิซาว่า กรรมการที่ลาออก โดยมีวาระการด ารงต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของนายโชจิ นิชิซาว่า  
ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันท่ี 7 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป 

(2) ข้อมูล ณ วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด (Record Date) ในวันท่ี 14 ธันวาคม 2563 
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 นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน              
และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้อง            
ของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือน
ประจ า หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  หรือ                      
ของผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่
แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น  
บิดา มารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอ่ืน ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่                   
ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ 
หรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น              
รายใหญ่ หรือของผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ
ของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ
บริษัทฯ บริษัทใหญ่บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะพ้นจาก
การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ 

 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพ่ือประกอบ
กิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ  หรือการให้หรือรับความ
ช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน  รวมถึง
พฤติการณ์อ่ืนท านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่              
ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จ านวนใดจะต่ ากว่า 
ทั้งนี้ การค านวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณา
ภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคล
เดียวกัน 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ            
ของผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านักงาน              
สอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่แต่งตั้ง
เป็นกรรมการอิสระ 
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6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรื อ                 
ที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม                  
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ  และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือ
หุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อน
วันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ 

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพ่ือเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ             
ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ทีเ่กี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือ                
บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน  
ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอ่ืน              
ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

9. ไม่มีลักษณะอ่ืนใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด าเนินงานของบริษัทฯ 

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ 1 . – 9. แล้ว กรรมการอิสระ
อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ตัดสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย                  
บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุม          
ของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได ้

 ทั้งนี้  กรรมการที่ เสนอแต่งตั้ งเป็นกรรมการอิสระมี 1 ท่าน คือ นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล                    
ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไปตามนิยามกรรมการอิสระที่ก าหนด 
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ประวัติผู้สอบบัญชีที่ได้รบัการเสนอชื่อ เพื่อคัดเลือกเป็นผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2564 

 
 
ชื่อ - ชื่อสกุล  นายณัฐพงศ์ ตันติจัตตานนท์   
อาย ุ 41 ปี     
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)  ทะเบียนเลขที่ 8829 
เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทตั้งแต่  พ.ศ.2559 ถึงปัจจุบัน  
เป็นระยะเวลาทั้งหมด    5 ปี 
ชื่อส านักงานสอบบัญชีท่ีสังกัด    บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด (“KPMG”)  
วุฒิการศึกษา  
- บริหารธุรกิจบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
สมาคมวิชาชีพ 
- สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ 
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประเทศไทย 
- ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ประสบการณ์ท างาน 
- ปัจจุบัน-ส านักงานสอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด (“KPMG”) 
- Secondment Program KPMG London 
การถือหุ้นในบริษัท  มี (จ านวน………… หุ้น)  ไม่มี (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)  
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
1. ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน  -ไม่มี- 
2. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส าคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารท าหน้าที่ได้อย่างอิสระ  -ไม่มี- 
3. ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย -ไม่มี- 
4. ความสัมพันธ์ในฐานะกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ด ารงต าแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทหรือบริษัทย่อย  -ไม่มี- 

 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 5 (ส าหรับวาระที่ 8) 
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ประวัติผู้สอบบัญชีที่ได้รบัการเสนอชื่อ เพื่อคัดเลือกเป็นผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2564 

 

ชื่อ - ชือ่สกุล  นางสาวโศภิษฐ์ พรหมพล 
อาย ุ 38 ปี       
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)  ทะเบียนเลขที่ 10042  
เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทตั้งแต่  - 
เป็นระยะเวลาทั้งหมด    - 
ชื่อส านักงานสอบบัญชีท่ีสังกัด    บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด (“KPMG”) 
วุฒกิารศึกษา  
- บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
สมาคมวิชาชีพ 
- สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ 
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประเทศไทย 
- ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ประสบการณ์ท างาน 
ปัจจุบัน-ส านักงานสอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด (“KPMG”) 
การถือหุ้นในบริษัท  มี (จ านวน………… หุ้น)  ไม่มี (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)  
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
1. ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน  -ไม่มี- 
2. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส าคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารท าหน้าที่ได้อย่างอิสระ  -ไม่มี- 
3. ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย -ไม่มี- 
4. ความสัมพันธ์ในฐานะกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ด ารงต าแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทหรือบริษัทย่อย  -ไม่มี- 
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ประวัติผู้สอบบัญชีที่ได้รบัการเสนอชื่อ เพื่อคัดเลือกเป็นผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2564 

 

ชื่อ - ชื่อสกุล  นางสาวดุษณีย์ ยิ้มสุวรรณ     
อาย ุ 40 ปี     
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)  ทะเบียนเลขที่ 10235 
เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทตั้งแต่  พ.ศ. 2561 ถึงปัจจุบัน  
เป็นระยะเวลาทั้งหมด    3 ปี 
ชื่อส านักงานสอบบัญชีท่ีสังกัด    บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด (“KPMG”) 
วุฒิการศึกษา  
- บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
สมาคมวิชาชีพ 
- สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ 
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประเทศไทย 
- ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ประสบการณ์ท างาน 
- ปัจจุบัน-ส านักงานสอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด (“KPMG”) 
- Secondment Program KPMG Singapore 
การถือหุ้นในบริษัท  มี (จ านวน………… หุ้น)  ไม่มี (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)  
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
1. ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน  -ไม่มี- 
2. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส าคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารท าหน้าที่ได้อย่างอิสระ  -ไม่มี- 
3. ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย -ไม่มี- 
4. ความสัมพันธ์ในฐานะกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ด ารงต าแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทหรือบริษัทย่อย  -ไม่มี- 
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หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)  
Proxy (Form A) 

------------------------------------------------------- 

  เขียนที่.................................................... 
  Written at  

วันที่.........เดือน.................พ.ศ............... 
        Date   Month Year  
       (1)  ข้าพเจ้า................................................................ . สัญชาติ........................................................ 
  I / We Nationality 
อยู่บ้านเลขท่ี...............ถนน...............................ต าบล/แขวง........... .....................อ าเภอ/เขต...............................  
Residing at No. Road  Tambon/Khwaeng  Amphur/Khet 
จังหวัด..................................................................รหัสไปรษณีย์………………………………………………………...………… 
Province         Postal Code 

 (2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอสพีซีจี จ ากัด (มหาชน)  โดยถือหุ้นจ านวนทั้งสิ้นรวม.......................หุ้น 
Being a shareholder of SPCG Public Company Limited, holding total amount of         share(s) 
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..............................................เสียง ดังนี้ 
and having voting rights equivalent to   vote(s), the details of which are as follows: 
 หุ้นสามัญ........................................หุ้น   ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.........................................เสียง 
 Ordinary share  share(s), having voting rights equivalent to            vote(s) 
 หุ้นบุริมสิทธิ....................................หุ้น   ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.........................................เสียง 
 Preferred share  share(s), having voting rights equivalent to         vote(s) 

(3) ขอมอบฉันทะให้ 
  hereby authorize 

(1)                             อายุ          ปี อยู่บ้านเลขท่ี                 
       age  years, reside at 

ถนน                            ต าบล/แขวง                              อ าเภอ/เขต   
Road            Tambol/Khwaeng    Amphoe/Khet  
จังหวัด                                             รหัสไปรษณีย์                                                            หรือ 
Province                Postal Code                                                           , or 

(2)                             อายุ          ปี อยู่บ้านเลขท่ี                 
       age  years, reside at 

ถนน                            ต าบล/แขวง                              อ าเภอ/เขต   
Road            Tambol/Khwaeng    Amphoe/Khet  
จังหวัด                                             รหัสไปรษณีย์                                                            หรือ 
Province                Postal Code                                                           , or 
 

 
(ปิดอากร
แสตมป์) 
20 บาท 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 6 
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(3)                             อายุ          ปี อยู่บ้านเลขท่ี                 
       age  years, reside at 

ถนน                            ต าบล/แขวง                              อ าเภอ/เขต   
Road           Tambol/Khwaeng    Amphoe/Khet  
จังหวัด                                             รหัสไปรษณีย์                                                                
Province                  Postal Code                                                            

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
ข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี  2554 ในวันจันทร์ที่  19 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.                      
ณ ห้องคอนเวนชั่น เอบี ชั้น 1 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์  เลขที่  171 ถนนสุขุมวิท ซอย 11 เขตวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย 

Only one of the above to be my/our proxy holder to attend and vote on my behalf              
at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2021 on Monday, April 19, 2021 at 
14.00 hrs. at Convention Room AB, Floor 1, the Ambassador Hotel No. 171 Soi Sukhumvit 11, 
Watthana, Bangkok 10110. or at any adjournment thereof.  
 กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระท าไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเอง                  
ทุกประการ  
 Any business carried out by the proxy holder in the said meeting shall be deemed as 
having been carried out by myself/ourselves in all respects. 

 

 ลงชื่อ / Signed................................................................ผูม้อบฉันทะ / Grantor 
  (................................................................) 

 

 ลงชื่อ / Signed................................................................ผู้รบัมอบฉันทะ / proxy 
  (................................................................) 

 

 ลงชื่อ / Signed................................................................ผู้รบัมอบฉันทะ / proxy 
  (................................................................) 
 

 ลงชื่อ / Signed................................................................ผู้ รบัมอบฉันทะ / proxy 
  (................................................................) 
 

หมายเหตุ:  ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าร่วมประชุม                 
และออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการ
ลงคะแนนเสียงได้    

Remark: The shareholder shall appoint only one proxy holder to attend the meeting and vote 
at the meeting.  A shareholder may not split shares and appoint more than one  
proxy holder in order to split votes. 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
Proxy Form B. 

(แบบที่ก าหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว) 
(Proxy Form containing specific details) 

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 
Ref: Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (No. 5) B.E. 2550 

------------------------------------------------------- 

เขียนที่.................................................... 
  Written at  

วันที่.........เดือน.................พ.ศ............... 
        Date   Month Year  

(1)  ข้าพเจ้า................................................................ . สัญชาติ................................................................... 
 I / We                                                 Nationality 
อยู่บ้านเลขท่ี...............ถนน...............................ต าบล/แขวง........... .....................อ าเภอ/เขต...............................  
Residing at No. Road  Tambon/Khwaeng  Amphur/Khet 
จังหวัด..................................................................รหัสไปรษณีย์………………………………………………………...………… 
Province         Postal Code 

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอสพีซีจี จ ากัด (มหาชน)  
being a shareholder of SPCG Public Company Limited  

โดยถือหุ้นจ านวนทั้งสิ้นรวม                     หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ                  เสียง ดังนี้  
holding the total amount of     shares, and having the right to vote equal to        votes 
as follows: 
  หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ                           เสียง 
 ordinary share shares, having the right to vote equal to             votes, 
 หุ้นบุริมสิทธิ                                     หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ                          เสียง 
 preference share shares, having the right to vote equal to             votes. 

(3) ขอมอบฉันทะให้  
Hereby appoint  
(1)                             อายุ          ปี อยู่บ้านเลขท่ี                 
       age  years, reside at 

ถนน                            ต าบล/แขวง                              อ าเภอ/เขต   
Road            Tambol/Khwaeng    Amphoe/Khet  
จังหวัด                                             รหัสไปรษณีย์                                                            หรือ 
Province                Postal Code                                                             or 
 
 

 
(ปิดอากร
แสตมป์) 
20 บาท 
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(2)                             อายุ          ปี อยู่บ้านเลขท่ี                 
       age  years, reside at 

ถนน                            ต าบล/แขวง                              อ าเภอ/เขต   
Road            Tambol/Khwaeng    Amphoe/Khet  
จังหวัด                                             รหัสไปรษณีย์                                                            หรือ 
Province                Postal Code                                                             or 

(3)                             อายุ          ปี อยู่บ้านเลขท่ี                 
       age  years, reside at 

ถนน                            ต าบล/แขวง                              อ าเภอ/เขต   
Road            Tambol/Khwaeng    Amphoe/Khet  
จังหวัด                                             รหัสไปรษณีย์                                                            หรือ 
Province                Postal Code                                                             or 

 นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล ต าแหน่งกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 65 ปี                
อยู่บ้านเลขที่ 99/80 หมู่ที่ 8 ต าบลบางคูวัด อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 ซึ่งมีส่วนได้เสียพิเศษ
ในวาระที่ 5 วาระที่ 6 และวาระที่ 7 ที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 

Mr.Wanchai Lawattanatrakul Position Independent Director and Chairperson of the 
Audit Committee, age 65 years, resides at 99/ 80 Moo 8, Bang Khu Wat, Amphoe Mueang 
Pathum Thani, Pathum Thani Province, 12000 who has special interest in the agenda 5    
agenda 6 and agenda 7 proposed in the Annual General Meeting of Shareholders for the year 
2021. 

 หรือนายอภิชาติ ลิ้มเศรษฐานุวัต ต าแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ อายุ 56 ปี                 
อยู่บ้านเลขที่ 366/7 หมู่ที่ 2 ต าบลสุรศักดิ์ อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110 ซ่ึงมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่ 5 
และวาระที่ 6 ที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 

or Mr.  Apichat Limsethanuwat Position Independent Director and Member of the 
Audit Committee, age 56 years, resides at 366/7 Moo 2, Tambon Surasak, Amphoe Sriracha, 
Chonburi province 20110, who has special interest in the agenda 5 and agenda 6 proposed            
in the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2021. 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน 
ข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี  2564 ในวันจันทร์ที่  19 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.                      
ณ ห้องคอนเวนชั่น เอบี ชั้น 1 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์  เลขที่  171 ถนนสุขุมวิท ซอย 11 เขตวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย 

Only one of the above to be my/our proxy holder to attend and vote on my behalf              
at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2021 on Monday, April 19, 2021 at 
14.00 hrs. at Convention Room AB, Floor 1, the Ambassador Hotel No. 171 Soi Sukhumvit 11, 
Watthana, Bangkok 10110. or at any adjournment thereof.  
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 (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้ 
 I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows: 

 วาระท่ี 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุม
 เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 
Agenda 1: To consider and approve the minutes of the Extraordinary 

General Meeting of Shareholders no. 1/2021 held on Friday, 
January 15, 2021. 

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามเห็นสมควร 
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she 

may deem appropriate in all respects. 

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
 Approve Disapprove    Abstain 

 วาระท่ี 2  รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 
ประจ าปี 2563 

Agenda 2:  To acknowledge the Report of the Board of Directors of the 
Company's operating results for the year 2020. 

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามเห็นสมควร 
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she 

may deem appropriate in all respects. 

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
 Approve Disapprove    Abstain 

 วาระท่ี 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ 
ประจ าปี 2563 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

Agenda 3:  To consider and approve the consolidated financial 
statements and the Company’s financial statements for the 
fiscal period ended on December 31, 2020. 

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามเห็นสมควร 
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she 

may deem appropriate in all respects. 
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  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
 Approve Disapprove    Abstain 

 วาระท่ี 4  พิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไรและจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 
2563 

Agenda 4:  To consider and approve the appropriation and dividend 
payment from the Company’s operating results for the year 
2020. 

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามเห็นสมควร 
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she 

may deem appropriate in all respects. 

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
 Approve Disapprove    Abstain 

 วาระท่ี 5  พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ประจ าปี 2564 

Agenda 5:  To consider and approve the remuneration of Directors, the 
Audit Committee, and the Nomination, Remuneration and 
Corporate Governance Committee  for the year 2021. 

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามเห็นสมควร 
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she 

may deem appropriate in all respects. 

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
 Approve Disapprove    Abstain 
 

 วาระท่ี 6  พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ (โบนัส) ประจ าปี 2563 
Agenda 6:  To consider and approve the Directors’ Remuneration (Bonus) 

for the year 2020. 

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามเห็นสมควร 
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she 

may deem appropriate in all respects. 
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  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
 Approve Disapprove    Abstain 

 วาระท่ี 7  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการซึ่งต้องออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 

Agenda 7:  To consider and approve the appointment of directors who will 
be retire by rotation at the Annual General Meeting of 
shareholders for the year 2021. 

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามเห็นสมควร 
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she 

may deem appropriate in all respects. 

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
 Approve Disapprove    Abstain 

  การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 
Vote for all nominees as a whole 

    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
 Approve Disapprove    Abstain 

  การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
Vote for an individual nominee 

นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล 
Mr. Wanchai Lawattanatrakul 

    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
 Approve Disapprove    Abstain 

นายวิทูร มโนมัยกุล 
Mr. Withoon Manomaikul  

    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
 Approve Disapprove    Abstain 

นางนรินพร มาลาศรี 
Mrs. Narinporn Malasri 

    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
 Approve Disapprove    Abstain 
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 วาระท่ี 8  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2564 
Agenda 8:  To consider and approve the appointment of auditors and the 

auditors’ remuneration for the year 2021. 
  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามเห็นสมควร 

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she 
may deem appropriate in all respects. 

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
 Approve Disapprove    Abstain 

 วาระท่ี 9 พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
Agenda 9: Other businesses (if any) 

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามเห็นสมควร 
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she 

may deem appropriate in all respects. 
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 
    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 

 Approve Disapprove    Abstain 

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้           
ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 

Voting of the proxy in any agenda that is not as specified in this Proxy Form shall be 
considered as invalid and shall not be my/our voting as a shareholder. 

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน 
หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้
ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly 
specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than 
those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the 
proxy shall have the right to consider and vote on my/ our behalf as he/ she may deem 
appropriate in all respects. 

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่
ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 
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Any business carried out by the proxy at the said meeting, except in case that the 
proxy does not vote according to my/our intention(s)  specified in the Proxy Form, shall be 
deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects. 

 

ลงชื่อ/Signed                                ผู้มอบฉันทะ/Grantor 
 (                                    ) 
 

ลงชื่อ/Signed                               ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 
 (                                    ) 

 

ลงชื่อ/Signed                               ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 
 (                                    ) 

ลงชื่อ/Signed                               ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 
 (                                    ) 
 
 
 
หมายเหตุ: 
Remarks: 
1.  ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
 The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at 

the meeting and may not split the number of shares to several proxies for splitting votes. 
2.  ในกรณีท่ีมีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมได้

ในใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 
 In case there are any further agenda apart from those specified above brought into 

consideration in the meeting, the Grantor may use the Allonge of the Proxy Form B.  as 
attached. 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
ALLONGE OF PROXY FORM B. 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอสพีซีจี จ ากัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2564  ในวันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องคอนเวนชั่น เอบี ชั้น 1 โรงแรม            
แอมบาสซาเดอร์ เลขที่ 171 ถนนสุขุมวิท ซอย 11 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110  หรือที่จะพึงเลื่อนไป          
ในวัน เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย  

The appointment of proxy by the shareholder of SPCG Public Company Limited.               
In the meeting of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2021 on Monday, 
April 19, 2021 at 14.00  hrs. at Convention Room AB, Floor 1, the Ambassador Hotel No. 171 
Soi Sukhumvit 11, Watthana, Bangkok 10110 or at any adjournment thereof. 

 วาระท่ี…………………………………….เรื่อง…………………………………….…………………………………….…                      
Agenda No.          Re:  

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร           
(a) To grant my/ our proxy to consider and vote on my/ our behalf as he/ she 

may deem appropriate in all respects. 
 (ข) ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
 Approve Disapprove    Abstain 

 วาระท่ี…………………………………….เรื่อง…………………………………….…………………………………….…                      
Agenda No.          Re:  

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร           
(a) To grant my/ our proxy to consider and vote on my/ our behalf as he/ she 

may deem appropriate in all respects. 
 (ข) ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
 Approve Disapprove    Abstain 

 วาระท่ี…………………………………….เรื่อง…………………………………….…………………………………….…                      
Agenda No.          Re:  

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร           
(a) To grant my/ our proxy to consider and vote on my/ our behalf as he/ she 

may deem appropriate in all respects. 
 (ข) ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
 Approve Disapprove    Abstain 
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 วาระท่ี…………………………………….เรื่อง…………………………………….…………………………………….…                      
Agenda No.          Re:  

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร           
(a) To grant my/ our proxy to consider and vote on my/ our behalf as he/ she 

may deem appropriate in all respects. 
 (ข) ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
 Approve Disapprove    Abstain 

 วาระท่ี…………………………………….เรื่อง…………………………………….…………………………………….…                      
Agenda No.          Re:  

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร           
(a) To grant my/ our proxy to consider and vote on my/ our behalf as he/ she 

may deem appropriate in all respects. 
 (ข) ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
 Approve Disapprove    Abstain 

 วาระท่ี…………………………………….เรื่อง…………………………………….…………………………………….…                      
Agenda No.          Re:  

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร           
(a) To grant my/ our proxy to consider and vote on my/ our behalf as he/ she 

may deem appropriate in all respects. 
 (ข) ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
 Approve Disapprove    Abstain 

 วาระท่ี…………………………………….เรื่อง…………………………………….…………………………………….…                      
Agenda No.          Re:  

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร           
(a) To grant my/ our proxy to consider and vote on my/ our behalf as he/ she 

may deem appropriate in all respects. 
 (ข) ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
 Approve Disapprove    Abstain 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
(ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) 

ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น) 

PROXY Form C. 
(For foreign shareholders who have Custodian in Thailand only) 

Ref: Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (No. 5) B.E. 2007 

เขียนที…่…………………………………………….....…...… 
Written at 
วันที่........... เดือน.................... พ.ศ……….…………. 

 Date Month Year 

(1) ข้าพเจ้า..................................................................................................................... ........................ 
 I/We  

ส านักงานตั้งอยู่เลขที่...............ถนน............................ต าบล/แขวง...............................อ าเภอ/เขต........................ 
Residing at No.          Road                   Tambon/Khwaeng      Amphur/Khet 
จังหวัด............................................................รหัสไปรษณีย์……………………………………………………….………………… 
Province        Postal Code 

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ …....……………………………………..………...... 
acting as the Custodian for 
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอสพีซีจี จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)   
being a shareholder of SPCG Public Company Limited (Company) 

โดยถือหุ้นจ านวนทั้งสิ้นรวม…………………….หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.............................. เสียง ดังนี้ 
holding the total amount of share(s) and having voting rights equivalent to   vote(s) 

 หุ้นสามัญ........................................หุ้น   ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ........................................เสียง 
 Ordinary share  share(s), having voting rights equivalent to  vote(s) 

 หุ้นบุริมสิทธิ....................................หุ้น   ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ........................................เสียง  
 Preferred share  share(s), having voting rights equivalent to  vote(s)  

(2)  ขอมอบฉันทะให้  
hereby authorize  

 (1) ชื่อ..................................อายุ..............ป ีอยู่บ้านเลขท่ี.....................ถนน.................................  
Name                                age            residing at No.              Road 
ต าบล/แขวง.................... อ าเภอ/เขต........................ จังหวดั...................รหัสไปรษณีย์.................หรือ 
Tambon/Khwaeng     Amphur/Khet          Province     Postal Code   or       
 

 
(ปิดอากร
แสตมป์) 
20 บาท 
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 (2) ชื่อ..........................................อายุ..............ปี อยู่บ้านเลขท่ี.....................ถนน.... ..................... 
   Name                           age  residing at No.              Road 
ต าบล/แขวง.................... อ าเภอ/เขต........................ จังหวดั...................รหัสไปรษณีย์......... ........หรือ 
Tambon/Khwaeng     Amphur/Khet            Province        Postal Code             or       

(3) ชื่อ..........................................อายุ..............ปี อยู่บ้านเลขท่ี.....................ถนน.................. ....... 
 Name                           age   residing at No.             Road 
ต าบล/แขวง.................... อ าเภอ/เขต........................ จังหวดั...................รหัสไปรษณีย์....................... . 
Tambon/Khwaeng     Amphur/Khet            Province       Postal Code  
                 

 นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล ต าแหน่งกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 65 ปี                
อยู่บ้านเลขที่ 99/80 หมู่ที่ 8 ต าบลบางคูวัด อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 ซึ่งมีส่วนได้เสียพิเศษ
ในวาระที่ 5 วาระที่ 6 และวาระที่ 7 ที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 

Mr.Wanchai Lawattanatrakul Position Independent Director and Chairperson of the 
Audit Committee, age 65 years, resides at 99/ 80 Moo 8, Bang Khu Wat, Amphoe Mueang 
Pathum Thani, Pathum Thani Province, 12000 who has special interest in the agenda 5    
agenda 6 and agenda 7 proposed in the Annual General Meeting of Shareholders for the year 
2021. 

 หรือนายอภิชาติ ลิ้มเศรษฐานุวัต ต าแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ อายุ 56 ปี             
อยู่บ้านเลขที่ 366/7 หมู่ที่ 2 ต าบลสุรศักดิ์ อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110 ซ่ึงมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่ 5 
และวาระที่ 6 ที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 

or Mr.  Apichat Limsethanuwat Position Independent Director and Member of the 
Audit Committee, age 56 years, resides at 366/7 Moo 2, Tambon Surasak, Amphoe Sriracha, 
Chonburi province 20110, who has special interest in the agenda 5 and agenda 6 proposed            
in the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2021. 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน 
ข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี  2564 ในวันจันทร์ที่  19 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.                      
ณ ห้องคอนเวนชั่น เอบี ชั้น 1 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์  เลขที่  171 ถนนสุขุมวิท ซอย 11 เขตวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย 

Only one of the above to be my/our proxy holder to attend and vote on my behalf              
at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2021 on Monday, April 19, 2021 at 
14.00 hrs. at Convention Room AB, Floor 1, the Ambassador Hotel No. 171 Soi Sukhumvit 11, 
Watthana, Bangkok 10110. or at any adjournment thereof.  
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(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้ 
I/We authorize the Proxy to attend and vote in this Meeting as follows. 

 มอบฉันทะตามจ านวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 
I/We authorize all of shares and having the right to vote equal 
 มอบฉันทะบางส่วน คือ 
I/We authorize partial that 
 หุ้นสามัญ …………………..............หุ้น  และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ..............................เสียง 
Ordinary share               share(s) and having the right to vote equal to vote(s)   
 หุ้นบุริมสิทธิ …………………..........หุ้น  และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ..............................เสียง 
Preference share           share(s) and having the right to vote equal to vote(s)   

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้ 
I/We authorize the Proxy to attend and vote in this Meeting as follows.   

 วาระท่ี 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุม
 เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 
Agenda 1: To consider and approve the minutes of the Extraordinary 

General Meeting of Shareholders no. 1/2021 held on Friday, 
January 15, 2021. 

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามเห็นสมควร 
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she 

may deem appropriate in all respects. 

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
 Approve Disapprove    Abstain 

 วาระท่ี 2  รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 
ประจ าปี 2563 

Agenda 2:  To acknowledge the Report of the Board of Directors of the 
Company's operating results for the year 2020. 

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามเห็นสมควร 
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she 

may deem appropriate in all respects. 

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 
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    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 

 Approve Disapprove    Abstain 

 วาระท่ี 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ 
ประจ าปี 2563 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

Agenda 3:  To consider and approve the consolidated financial 
statements and the Company’s financial statements for the 
fiscal period ended on December 31, 2020. 

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามเห็นสมควร 
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she 

may deem appropriate in all respects. 

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
 Approve Disapprove    Abstain 

 วาระท่ี 4  พิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไรและจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 
2563 

Agenda 4:  To consider and approve the appropriation and dividend 
payment from the Company’s operating results for the year 
2020. 

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามเห็นสมควร 
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she 

may deem appropriate in all respects. 

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
 Approve Disapprove    Abstain 

 วาระท่ี 5  พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ประจ าปี 2564 

Agenda 5:  To consider and approve the remuneration of Directors, the 
Audit Committee, and the Nomination, Remuneration and 
Corporate Governance Committee  for the year 2021. 

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามเห็นสมควร 
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she 

may deem appropriate in all respects. 
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  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
 Approve Disapprove    Abstain 
 

 วาระท่ี 6  พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ (โบนัส) ประจ าปี 2563 
Agenda 6:  To consider and approve the Directors’ Remuneration (Bonus) 

for the year 2020. 

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามเห็นสมควร 
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she 

may deem appropriate in all respects. 

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
 Approve Disapprove    Abstain 

 วาระท่ี 7  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการซึ่งต้องออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 

Agenda 7:  To consider and approve the appointment of directors who will 
be retire by rotation at the Annual General Meeting of 
shareholders for the year 2021. 

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามเห็นสมควร 
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she 

may deem appropriate in all respects. 

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
 Approve Disapprove    Abstain 

  การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 
Vote for all nominees as a whole 

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

นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล 
Mr. Wanchai Lawattanatrakul 

    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
 Approve Disapprove    Abstain 

นายวิทูร มโนมัยกุล 
Mr. Withoon Manomaikul  

    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
 Approve Disapprove    Abstain 

นางนรินพร มาลาศรี 
Mrs. Narinporn Malasri 

    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
 Approve Disapprove    Abstain 
 

 วาระท่ี 8  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2564 
Agenda 8:  To consider and approve the appointment of auditors and the 

auditors’ remuneration for the year 2021. 
  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามเห็นสมควร 

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she 
may deem appropriate in all respects. 

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
 Approve Disapprove    Abstain 

 วาระท่ี 9 พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
Agenda 9: Other businesses (if any) 

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามเห็นสมควร 
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she 

may deem appropriate in all respects. 
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 
    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 

 Approve Disapprove    Abstain 
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(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้    
ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 

Voting of the proxy in any agenda that is not as specified in this Proxy Form shall be 
considered as invalid and shall not be my/our voting as a shareholder. 

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรื อระบุไว้              
ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น              
รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา          
และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 
In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly 

specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than 
those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the 
proxy shall have the right to consider and vote on my/ our behalf as he/ she may deem 
appropriate in all respects. 

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียง              
ตามท่ีข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 

Any business carried out by the proxy at the said meeting, except in case that the 
proxy does not vote according to my/our intention(s)  specified in the Proxy Form, shall be 
deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects. 

 
  ลงชื่อ/Signed......................................................... ผู้มอบฉันทะ/Grantor 

  (............................................................) 
 

  ลงชื่อ/Signed.......................................................ผู้รับมอบฉันทะ/proxy 
  (................................................................) 

 

  ลงชื่อ/Signed.......................................................ผู้รับมอบฉันทะ/proxy 
  (................................................................) 
 

ลงชื่อ/Signed.......................................................ผู้รับมอบฉันทะ/proxy 
  (................................................................) 
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หมายเหตุ: 
1.  หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้  ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ              

และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น 
2.  หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ 

(1) หนังสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนังสือมอบ           
ฉันทะแทน 

(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) 
3.  ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุ เพ่ิมเติม 

ได้ในใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ 
 
Remark: 
1. Only foreign Warrant-holders whose names appear in the registration book and have 

appointed a Custodian in Thailand can use the Proxy Form C. 
2. Evidence to be attached with this Proxy Form are: 

(1) Power of Attorney from the Warrant-holder authorizing a Custodian to sign the Proxy 
Form on behalf of the shareholder. 

(2) Letter of certification to certify that a person executing the Proxy Form has obtained a 
permit to act as a Custodian. 

3. The Shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at 
the meeting and may not split the number of Unit to several proxies for splitting votes. 

4. In agenda regarding the appointment of new directors, the appointment can be made for 
all directors or for individual director. 

5. In case there are any further agenda apart from those specified above brought into 
consideration in the meeting, the Grantor may use the Allonge of the Proxy Form C.  as 
attached. 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
Allonge of Proxy Form C. 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอสพีซีจี จ ากัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2564 ในวันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องคอนเวนชั่น เอบี ชั้น 1 โรงแรม             
แอมบาสซาเดอร์ เลขที่ 171 ถนนสุขุมวิท ซอย 11 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไป            
ในวัน เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย 

The appointment of proxy by the shareholder of SPCG Public Company Limited in the 
meeting of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2021 on Monday, April 19, 
2 0 21 at 1 4 .0 0  hrs. at Convention Room AB, Floor 1, the Ambassador Hotel No. 171 Soi 
Sukhumvit 11, Watthana, Bangkok 10110 or on the date and the place as may be postponed or 
changed. 

 วาระท่ี…………………………………….เรื่อง…………………………………….…………………………………….…                      
Agenda No.          Re:  

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร           
(c) To grant my/ our proxy to consider and vote on my/ our behalf as he/ she 

may deem appropriate in all respects. 
 (ข) ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
(d) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
 Approve Disapprove    Abstain 

 วาระท่ี…………………………………….เรื่อง…………………………………….…………………………………….…                      
Agenda No.          Re:  

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร           
(c) To grant my/ our proxy to consider and vote on my/ our behalf as he/ she 

may deem appropriate in all respects. 
 (ข) ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
(d) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
 Approve Disapprove    Abstain 

 วาระท่ี…………………………………….เรื่อง…………………………………….…………………………………….…                      
Agenda No.          Re:  

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร           
(c) To grant my/ our proxy to consider and vote on my/ our behalf as he/ she 

may deem appropriate in all respects. 
 (ข) ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
(d) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
 Approve Disapprove    Abstain 
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 วาระท่ี…………………………………….เรื่อง…………………………………….…………………………………….…                      
Agenda No.          Re:  

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร           
(c) To grant my/ our proxy to consider and vote on my/ our behalf as he/ she 

may deem appropriate in all respects. 
 (ข) ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
(d) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
 Approve Disapprove    Abstain 

 วาระท่ี…………………………………….เรื่อง…………………………………….…………………………………….…                      
Agenda No.          Re:  

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร           
(c) To grant my/ our proxy to consider and vote on my/ our behalf as he/ she 

may deem appropriate in all respects. 
 (ข) ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
(d) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
 Approve Disapprove    Abstain 

 วาระท่ี…………………………………….เรื่อง…………………………………….…………………………………….…                      
Agenda No.          Re:  

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร           
(c) To grant my/ our proxy to consider and vote on my/ our behalf as he/ she 

may deem appropriate in all respects. 
 (ข) ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
(d) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
 Approve Disapprove    Abstain 

 วาระท่ี…………………………………….เรื่อง…………………………………….…………………………………….…                      
Agenda No.          Re:  

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร           
(c) To grant my/ our proxy to consider and vote on my/ our behalf as he/ she 

may deem appropriate in all respects. 
 (ข) ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
(d) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
 Approve Disapprove    Abstain 
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ข้อมูลของกรรมการอิสระของบริษัทฯ ประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 

 
 

 

 

 

 

นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล 
กรรมการอิสระ  
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
และประธานกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 
 

อายุ 65 ปี 
 

สัญชาติ ไทย 
 

ที่อยู่  เลขที่ 99/80 หมู่ที่ 8 ต าบลบางคูวัด อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 
 

 

การถือหุ้น/สัดส่วนจ านวนหุ้น 
ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 
 

 

 ตนเอง : ไม่มี(2) 
 คู่สมรส : ไม่มี 
 บุตร  : ไม่มี 
 รวม  : ไม่มี 
 

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระ       
ที่เสนอ 

 ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่ 1-4 และวาระที่ 8-9 
 มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่ 5 วาระที่ 6 และวาระที่ 7 ดังนี้ 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ                    
และกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ประจ าปี 2564         
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ (โบนัส) ประจ าปี 2563 
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการซึ่งออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 

หมายเหตุ:   
(1) คุณสมบัติของกรรมการอิสระเป็นไปตามนิยามที่บริษัทฯ ก าหนด และสอดคล้องกับข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน              

และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
(2) ข้อมูล ณ วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด (Record Date) ในวันท่ี 14 ธันวาคม 2563 

 
 
 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 7 
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ข้อมูลของกรรมการอิสระของบริษัทฯ ประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 

 
 

นายอภิชาติ ลิ้มเศรษฐานุวัต 
กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 
 

อายุ 56 ปี 
 

สัญชาติ ไทย 
 

ที่อยู่  เลขที่ 366/7 หมู่ที่ 2 ต าบลสุรศักดิ์ อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110 
 

 

การถือหุ้น/สัดส่วนจ านวนหุ้น 
ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 
 

 

 ตนเอง : ไม่มี(2) 
 คู่สมรส : ไม่มี 
 บุตร  : ไม่มี 
 รวม  : ไม่มี 

 

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระ          
ที่เสนอ 

 ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่ 1-4 และวาระที่ 7-9 
 มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่ 5 และวาระที่ 6 ดังนี้ 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ                    
และกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ประจ าปี 2564         
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ (โบนัส) ประจ าปี 2563 

  
 

หมายเหตุ:   
(1) คุณสมบัติของกรรมการอิสระเป็นไปตามนิยามที่บริษัทฯ ก าหนด และสอดคล้องกับข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน              

และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
(2) ข้อมูล ณ วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด (Record Date) ในวันท่ี 14 ธันวาคม 2563 
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 ขอบเขตและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหา 
ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัท มีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต ระมัดระวัง และรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ดังนี้ 

1. ก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยง แผนงาน และงบประมาณ 
ของบริษัทฯ รวมถึ งติดตามและดูแลให้ฝ่ ายจัดการด าเนิน งานตามนโยบายและแผนที่ ก าหนดไว้                    
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2. ก ากับดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อก าหนด            
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ อาทิเช่น การท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการซื้อหรือขายทรัพย์สินที่ส าคัญตาม
กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

3. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบ
ระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ 

4. จัดให้มีนโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร และให้ความเห็นชอบ
นโยบายดังกล่าว ตลอดจนทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจ าอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

5. จัดท าจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือให้กรรมการ  ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน                
เข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทใช้ในการด าเนินธุรกิจ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ดังกล่าวอย่างจริงจัง 

6. พิจารณาเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ การพิจารณาการท ารายการที่อาจมีความ
ขัดแย้งของผลประโยชน์ควรมีแนวทางที่ชัดเจนและเป็นไปเพ่ือผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็น
ส าคัญ โดยที่ผู้มีส่วนได้เสียไม่ควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และก ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อก าหนดเกี่ยวกับ                  
ขั้นตอนการด าเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้อง
ครบถ้วน  

7. จัดให้มีระบบการควบคุมด้านการด าเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตาม                     
กฎ ระเบียบ และนโยบาย รวมถึงจัดให้มีบุคคลหรือหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ เป็น
ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมดังกล่าว และทบทวนระบบที่ส าคัญอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง              
พร้อมทั้งเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปี 

8. ก าหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) ที่ครอบคลุมทั้งองค์กร                  
และมีการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และ                     
ให้เปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปี   

9. คณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบ              
การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงไว้ในรายงานประจ าปี 
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10. จัดให้มีแนวทางด าเนินการที่ชัดเจนกับผู้ที่ประสงค์จะแจ้งเบาะแส หรือผู้มีส่วนได้เสียผ่านทาง 
website หรือรายงานตรงต่อบริษัทฯ โดยช่องทางในการแจ้งเบาะแสอาจก าหนดให้ผ่านกรรมการอิสระหรือ
กรรมการตรวจสอบของบริษัท เพ่ือให้มีการตรวจสอบข้อมูลตามกระบวนการที่บริษัทฯ ก าหนดไว้และรายงาน
ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 

11. คณะกรรมการอาจมอบอ านาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอ่ืนใดปฏิบัติการอย่างหนึ่ง
อย่างใดแทนคณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอ านาจ เพ่ือให้บุคคล
ดังกล่าวมีอ านาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นส มควร               
ซึ่งคณะกรรมการ  อาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจหรืออ านาจนั้นๆ ได้เมื่อ
เห็นสมควร ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจมอบอ านาจให้ฝ่ายจัดการ มีอ านาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่างๆ โดยมี
รายละเอียดการมอบอ านาจตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ของฝ่ายจัดการ ซึ่งการมอบอ านาจนั้นต้องไม่มีลักษณะ
เป็นการมอบอ านาจที่ท าให้ฝ่ายจัดการสามารถพิจารณา และอนุมัติรายการที่ฝ่ายจัดการหรือบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดท ากับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย  

12. ก าหนดให้มีกลไกก ากับดูแลบริษัทย่อย เพ่ือดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท                      
โดยการพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่จะส่งไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย เพ่ือควบคุมการบริหารให้
เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ และการท ารายการต่างๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ของกฎหมาย
หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ 

13. แต่งตั้งเลขานุการบริษัทฯ  (Company Secretary) ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ เพ่ือท าหน้าที่จัดท าและเก็บรักษาเอกสาร ช่วยด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัทฯ               
อันได้แก่การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ การประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนให้ค าแนะน าด้านกฎหมายและ
กฎเกณฑ์ต่างๆ แก่คณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทฯ ควรได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้
อย่างต่อเนื่อง ด้านกฎหมาย การบัญชี และการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัทฯ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ  
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน 

(Internal audit) ที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน                  
หรือหน่วยงานอื่นใดท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อก าหนด                 
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

4. พิจารณา คัด เลือก เสนอแต่ งตั้ งบุ คคลซึ่ งมีความเป็น อิสระเพ่ือท าหน้าที่ เป็นผู้สอบบัญชี                    
ของบริษัทฯ และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการ             
เข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตาม
กฎหมายและข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพ่ือให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลเป็นประโยชน์
สูงสุดต่อบริษัทฯ 
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6. จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ ในรายงานประจ าปีของบริษัทฯ                    
ซึ่งรายงานดังกล่าว ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย 
ดังต่อไปนี้ 

6.1. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ 
6.2. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ 
6.3. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อก าหนด

ของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 
6.4. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 
6.5. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
6.6. จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ 

แต่ละท่าน 
6.7. ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่                

ตามกฎบัตร (charter) 
6.8. รายการอ่ืนที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความ

รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
7. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 

ด้านการสรรหา 

1. พิจารณาคัดเลือกและสรรหาบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอย่างมีหลักเกณฑ์โปร่งใส 
โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระ  ปฏิบัติหน้าที่กรรมการ              
ด้วยความระมัดระวัง ด้วยความซื่อสัตย์ สามารถทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ มีอายุที่เหมาะสม สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง และจิตใจที่สมบูรณ์ สามารถเข้าประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ าเสมอ รวมทั้งพิจารณาจากรายชื่อบุคคล              
ทีบ่ริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัทฯ (ถ้ามี) 

2. จัดเตรียมบัญชีรายชื่อผู้ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการไว้เป็นการล่วงหน้า  และ/หรือ                
ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ว่างลง 

3. ขอรับข้อคิดเห็นต่างๆ จากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการอ่ืนๆ  เพ่ือประกอบการ
พิจารณา ก่อนน าเสนอให้คณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณ ีเพ่ือพิจารณาเลือกตั้งต่อไป 

4. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้จัดการใหญ่                     
ตามผลประกอบการของแต่ละปี 

5. พิจารณาคุณสมบัติ คัดเลือก และสรรหาบุคคลเพ่ือด ารงต าแหน่งผู้บริหารสูงสุดที่ เหมาะสม                         
กับการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ โดยให้ครอบคลุมทั้งในด้านการศึกษา ประสบการณ์      
และความรู้ความเชี่ยวชาญ 

6. ก ากับดูแลให้บริษัทฯ จัดให้มีการปฐมนิเทศให้แก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ 
7. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
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ด้านการก าหนดค่าตอบแทน 

1. พิจารณาค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ซึ่ งรวมถึงค่าตอบแทน                   
รายเดือน ค่าเบี้ยประชุม โบนัสประจ าปี และผลประโยชน์อ่ืนๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน  โดยมีหลักเกณฑ์
หรือวิธีการ และโครงสร้างที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุม           
ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

2. พิจารณาค่าตอบแทนให้แก่กรรมการผู้จัดการใหญ่ซึ่งรวมถึงค่าจ้าง เงินรางวัลประจ าปี และ
ผลประโยชน์อ่ืนๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน โดยมีหลักเกณฑ์หรือวิธีการ และโครงสร้างที่เป็นธรรม                     
และสมเหตุสมผล 

3. พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จัดการใหญ่             
โดยพิจารณาตามผลการปฏิบัติงาน ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ แนวปฏิบัติในอุตสาหกรรมและบริษัท         
จดทะเบียนชั้นน าในตลาดหลักทรัพย์ฯ และขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการ
มอบหมาย 

4. เปิดเผยนโยบายเกี่ยวกับการก าหนดค่าตอบแทน และเปิดเผยค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ รวมถึง         
การจัดท ารายงานการก าหนดค่าตอบแทน และความเห็นของคณะกรรมการสรรหา  ก าหนดค่าตอบแทน                  
และบรรษัทภิบาล ไว้ในรายงานประจ าปี 

5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

ด้านบรรษัทภิบาล 

1. ก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการด าเนินงานที่ส าคัญและ
เกี่ยวเนื่อง ได้แก่ ด้านบริหารความยั่งยืน และด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ให้สอดคล้องกับหลักการ มาตรฐาน 
และข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ตลอดจนหน่วยงานหรือองค์กรที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับสากล 

2. ก าหนดแนวทาง ตลอดจนก ากับดูแลและติดตาม เพ่ือให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ด าเนินการสอดคล้องกับ
นโยบายและแนวปฏิบัติที่ก าหนดไว้ 

3. ก ากับดูแลให้ค าปรึกษา ประเมินผล และทบทวนนโยบายการปฏิบัติตามหลักการธรรมาภิบาลที่ดี          
และจรรยาบรรณธุรกิจ เพ่ือพัฒนาและยกระดับระบบธรรมาภิบาลของบริษัทฯ 

4. จัดท ารายงานก ากับดูแลกิจการ และผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา ก าหนด
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ า โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท 
และลงนามโดยประธานคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 

5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
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กรรมการผู้จัดการใหญ่    

1. เป็นผู้บริหารจัดการธุรกิจปกติของบริษัทฯ ตลอดจนการบริหารงานประจ าวันโดยทั่วไปของบริษัทฯ  
เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายธุรกิจ แผนธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติแล้ว 

2. มีอ านาจอนุมัติการท าธุรกรรมใดๆ ในการด าเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ รวมถึงการจัดท าข้อเสนอ
การเข้าท าสัญญา การจัดซื้อจัดจ้าง หรือตามระเบียบอ านาจอนุมัติซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ จะก าหนด               
เป็นคราวๆ ไป 

3. มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารงานและด าเนินงานของบริษัทฯ ให้ฝ่ายจัดการ                 
และพนักงานของบริษัทฯ ตามโครงสร้างองค์กรที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติไว้ ทั้งนี้ โดยสอดคล้อง            
กับกฎหมาย และกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ 

4. มีอ านาจในการมอบอ านาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอ่ืนปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่างแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้ตามขอบเขตอ านาจที่กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้รับตามข้อก าหนดนี้                 
หรือตามกฎหมาย โดยการมอบอ านาจช่วง ทั้งนี้การมอบหมายดังกล่าวจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ข้อบังคับบริษัทฯ ค าสั่ง หรือมติท่ีคณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทฯ ได้ก าหนดไว้ 

5. มีอ านาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง ก าหนดอัตราค่าจ้างของพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ 
ในต าแหน่งต่ ากว่าระดับผู้บริหาร ตลอดจนแต่งตั้งตัวแทนฝ่ายนายจ้างในคณะกรรมการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ
ของบริษัทฯ 

6. มีอ านาจออกค าสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของพนักงาน ลูกจ้างเพ่ื อให้
เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ และเพ่ือปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทฯ และเพ่ือรักษาระเบียบวินัยการท างาน
ภายในองค์กร 

7. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ  

ทั้งนี้ การปฏิบัติหน้าที่และการด าเนินงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่จะอยู่ภายใต้การก ากับดู แลของ
คณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯ และอยู่ภายใต้กฎหมาย 
กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัทฯ โดยให้กรรมการผู้จัดการใหญ่มีหน้าที่ต้องรับนโยบายของคณะกรรมการ
บริษัทฯ ไปปฏิบัติ พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปีโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 
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ข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 11. บริษัทฯ อาจปิดงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นในระหว่าง 21 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง     
ก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ ส านักงานใหญ่และส านักงานสาขาของบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่า 
14 วันก่อนวันปิดงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น 

ข้อ 14. ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจ านวนกรรมการ    
ที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 

กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจุดทะเบียนแปรสภาพ                 
บริษัทนั้นให้ไช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดนั้นเป็น   
ผู้ออกจากต าแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้มาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได้ 

ข้อ 15  กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บ าเหน็จโบนัส หรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอ่ืนตามข้อบังคับ หรือตามท่ีที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ 

 ซึ่งอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะก าหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือ
จะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนเปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ        
ตามระเบียบของบริษัท 

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้ง
เป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทน และผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท 

ข้อ 26. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปีภายใน 4 เดือน            
นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท 

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

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

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งส านักงานใหญ่ของบริษัท               
หรือจังหวัดอ่ืนทั่วราชอาณาจักร 

ข้อ 28. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน                
ในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้ องเป็นไป
ตามแบบท่ีนายทะบียนก าหนด 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 8 
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หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานก าหนด ณ ที่ประชุม
ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม 

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ว 1 ชั่วโมง จ านวนผู้ถือหุ้น  
ซึ่งเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ 
ประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ 
และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่า
จะต้องครบองค์ประชุม 

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีประธานกรรมการ
หรือประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน             
ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วม
ประชุมเป็นประธาน 

ข้อ 30. ในการออกเสียงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้
ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน         
ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

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

ที่ส าคัญ การมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับ
บุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งก าไรขาดทุนกัน 

(ง)  การแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ 
(จ)  การเพ่ิมหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู ้
(ฉ)  การควบหรือเลิกบริษัท 
(ช)  การออกหุ้นเพ่ือช าระหนี้ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ

บริษัทมหาชนจ ากัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544 
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ข้อ 31. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจ าปีพึงกระท ามีดังนี้ 
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการด าเนินการของบริษัท          

ในรอบปีที่ผ่านมา 
(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีก าไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา 
(3) พิจารณาจัดสรรเงินก าไรและจัดสรรเงินไว้เป็นทุนส ารอง 
(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและก าหนดค่าตอบแทน 
(5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทน 
(6) กิจการอ่ืนๆ 

ข้อ 34. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการท างบดุล และบัญชีก าไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีบริษัท 
เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจ าปีเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

งบดุลและบัญชีก าไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้ สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อน
น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 37. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินก าไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขายขาดทุน
สะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล 

เว้นแต่ในกรณีของหุ้นบุริมสิทธิที่ข้อบังคับระบุไว้เป็นประการอื่น เงินปันผลให้แบ่งตามจ านวนหุ้น 
หุ้นละเท่าๆ กัน 

การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น  

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัท 
มีผลก าไรสมควรพอที่จะท าเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป 

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

ในกรณีที่บริษัทยังจ าหน่ายหุ้นไม่ครบตามจ านวนที่จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพ่ิม
ทุนแล้ว บริษัทจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วน โดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ถือหุ้นก็ได้ 

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

เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนส ารองอ่ืน ทุนส ารองตามกฎหมาย               
และทุนส ารอง ส่วนล้ ามูลค่าตามล าดับไปชดเชยผลขาดทุนและสะสมของบริษัทได้ 
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การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) ส าหรับดาวน์โหลดรายงานประจ าปี 2563 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)  จ ากัด ในฐานะ                 
นายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบเพ่ือให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้น
และรายงานประจ าปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว  

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code ในแบบแจ้งการประชุม (Notiftcation of Meeting)           
ตามข้ันตอนต่อไปนี้ 

1. ส าหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึ้นไป)  

1.1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ  
1.2. สแกน (หันกล้องถ่ายรูปบนมือถือส่องไป) ที่ QR Code  
1.3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพ่ือดูข้อมูลรายงาน

ประจ าปี 2563 
หมายเหตุ:  กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จาก    

แอปพลิ เคชัน  (Application) อ่ืนๆ เช่น QR CODE READER, Facebook และ Line                
เป็นต้น  

 
2. ส าหรับระบบ Android 

1.1 เปิดแอปพลิเคชัน QR CODE READER, Facebook หรือ Line  
ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line  
→ เข้าไปใน Line แล้วเลือก add friend (เพ่ิมเพ่ือน) → เลือก QR Code → สแกน QR Code  

1.2 สแกน QR Code เพ่ือดูข้อมูลรายงานประจ าปี 2563 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 9 
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แผนที่สถานที่การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 
ณ ห้องคอนเวนชั่น เอบี ชั้น 1 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์  

สถานที่ตั้ง:  เลขที่ 171 ถนนสุขุมวิท ซอย 11 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 
 โทรศัพท:์ 02-254 0444 

 

การเดินทาง:  รถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS) สถานีนานา ทางออกประตู 3  
 (ซอยสุขุมวิท 9 และ 11 โรงแรมแอมบาสซาเดอร)์ และเดินอีกประมาณ 200 เมตร 
  รถไฟฟ้ามหานคร (MRT) สถานีสุขุมวิท และเดินอีกประมาณ 500 เมตร 
  รถประจ าทางสาธารณะสาย ปอ.511 ปอ.508 501 40 25 48 และ 2 

 

เบอร์ติดต่อ เลขานุการบริษัท:  นางสาวปาริฉัตร ไส้เพี้ย  
  โทรศัพท:์ 02-011-8111 ต่อ 1031 
  มือถือ: 063-218-9750 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 10 

 



  
 

92 
 

แบบฟอร์มขอรับรายงานประจ าปี 2563 ในรูปแบบหนังสือ 

เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น 

เพ่ือเป็นการรณรงค์ในการช่วยลดสภาวะโลกร้อน และลดปริมาณการใช้กระดาษ บริษัท เอสพีซีจี          
จ ากัด (มหาชน) จึงได้จัดท า QR Code ตามที่ปรากฎในแบบแจ้งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 
(Notiftcation of Meeting) เพ่ื อ ให้ ผู้ ถื อหุ้ น สามารถ Download รายงานประจ าปี  2563 ใน รูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ผ่าน QR Code ดังกล่าว 

 หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์ให้บริษัทฯ จัดส่งรายงานประจ าปี 2563 ในรูปแบบหนังสือ 
กรุณากรอกรายละเอียดด้านล่าง แล้วส่งมายังบริษัทฯ ผ่านช่องทางดังนี้ 

1. ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ที่ ir@spcg.co.th หรือ info@spcg.co.th 

2. ทางไปรษณีย์มายังส านักงานเลขานุการบริษัทและบรรษัทภิบาล  
 บริษัท เอสพีซีจี จ ากัด (มหาชน)  
 เลขที่ 1 อาคารแคปปิตอล เวิร์ค เพลส ชั้น 10  
 ซอยแจ่มจันทร์ แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา  
 กรุงเทพมหานคร 10110  

 
 

เรียน ส านักงานเลขานุการบริษัทและบรรษัทภิบาล 
 

ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว __________________________________________________________ 
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่____________________ ถนน ____________________ต าบล/แขวง______________ 
อ าเภอ/เขต_______________ จังหวัด _________________ รหัสไปรษณีย์ _______________________ 
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้_____________________ อีเมล์ __________________________________ 

 
มีความประสงค์ขอรับเอกสารดังต่อไปนี้ ในรูปแบบหนังสือ (กรุณาท าเครื่องหมายในช่องสี่เหลี่ยม) 

  รายงานประจ าปี 2563 ฉบับภาษาไทย 

 รายงานประจ าปี 2563 ฉบับภาษาอังกฤษ 
 

 
 
 
 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 11 
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 มาตรการและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564                     
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 
ด้วยบริษัท เอสพีซีจี จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ตระหนักถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ            

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งบริษัทฯ มีความจ าเป็นต้องด าเนินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจ าปี 2564 ทั้งนี้ ด้วยความห่วงใยในสุขภาพของผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน และเพ่ือให้เป็นไป
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว บริษัทฯ จึงขอแจ้งมาตรการและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการ
จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ซึ่งเป็นไปตามค าแนะน าในการป้องกันโรค COVID-19 ส าหรับ           
การจัดการประชุม การสัมมนา หรือกิจกรรมอ่ืนที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน ที่ก าหนดโดยกรมควบคุมโรค              
กระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อความ
ปลอดภัยต่อสุขภาพของท่านผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้น             
ทุกท่านพิจารณาถึงแนวทางการมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ทั้งนี้           
ผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ท าการมอบฉันทะดังกล่าวสามารถรักษาสิทธิในการลงคะแนนออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ได้ตามกฎหมาย และกฎระเบียบอ่ืนใดที่เกี่ยวข้อง 

โดยผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะใช้สิทธิโปรดศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับวาระท่ีจะน าเสนอเข้าสู่ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างครบถ้วน และมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ คือ นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล                   
และ/หรือ นายอภิชาติ ลิ้มเศรษฐานุวัต กรรมการอิสระของบริษัทฯ ทั้งนี้  ในการมอบฉันทะดังกล่าว                
ขอให้จัดส่งเอกสารมายังบริษัทฯ ดังนี้ 

นางสาวปาริฉัตร ไส้เพี้ย เลขานุการบริษัทฯ  
บริษัท เอสพีซีจี จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ 
เลขที่ 1 อาคารแคปปิตอล เวิร์ค เพลส ชั้น 10 ซอยแจ่มจันทร์ 
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 

2. ส าหรับผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ ขอกราบเรียนว่า              
ท่านผู้ถือหุ้นจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตัวท่านอย่างเคร่งครัด และยังต้องด าเนินการตาม
มาตรการต่างๆ ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง โดยการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นมิอาจจะยกขึ้นอ้าง
เป็นข้อยกเว้นความรับผิดในกรณีที่ท่านกระท าการฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนั้น 
ท่านยังต้องยอมรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดจากการเดินทางเข้ามาร่วมประชุม รวมทั้งดูแลสุขภาพและ       
อนามัยของตัวท่านเอง ซึ่งอาจได้รับผลกระทบอันเป็นเหตุการณ์ที่บริษัทฯ ไม่ประสงค์จะให้ เกิดขึ้น                
ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นทุกท่านด าเนินการตามมาตรการด้านการป้องกันความเสี่ยง            
ของการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
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2.1 บริษัทฯ จะจัดตั้งจุดคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน                                            
ในการนี้  บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่านเว้นระยะห่างทางสังคมระหว่างกัน (Social 
Distancing) อย่างน้อย 1 เมตร ในการต่อแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร และจุดลงทะเบียน โดยในกรณี 
ที่บริษัทฯ พบผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง อันได้แก่ ผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยงตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข หรือประเทศอ่ืนๆ ที่บริษัทฯ เห็นว่าอาจมีความเสี่ยง และยังไม่พันก าหนดระยะเวลา 14 วันนับจาก
วันกลับจากการเดินทาง ซึ่งรวมถึงผู้ที่ติดต่อใกล้ชิดกับบุคคลที่เดินทางไปหรือกลับจากกลุ่มประเทศดังกล่าว                                                  
และยังไม่พ้นก าหนดระยะเวลา 14 วันนับจากวันกลับจากการเดินทาง หรือผู้ทีม่ีไข้ (มีอุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 องศา
เซลเซียสขึ้นไป) หรือมีอาการเก่ียวกับระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ จาม มีน้ ามูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ หรือ
มีอาการหรือข้อบ่งชี้ อ่ืนใดที่อาจเป็นเหตุสงสัยหรือมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19 บริษัทฯ ขอความ
ร่วมมือในการไม่อนุญาตให้ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงดังกล่าวเข้าร่วมการประชุม โดยบริษัทฯ จะจัดให้ท่านพิจารณา
มอบฉันทะแทน 

2.2 ผู้เข้าร่วมประชุมจะถูกเชิญให้นั่งตามที่จัดให้มีระยะห่างทางสังคมที่เหมาะสม โดยบริษัทฯ 
จะจัดที่นั่งในห้องประชุมให้มีระยะห่างระหว่างเก้าอ้ีอย่างน้อย 1 เมตร จึงอาจท าให้มีข้อจ ากัดเกี่ยวกับจ านวน          
ที่นั่งในห้องประชุมลดลงอย่างมีนัยส าคัญ และเมื่อที่นั่งที่จัดให้เต็มแล้วท่านผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถเข้าพ้ืนที่             
การประชุมเพ่ิมเติมได้ บริษัทฯ จึงขอความร่วมมือให้ท่านพิจารณามอบฉันทะแทนการเข้าร่วมการประชุม 

2.3 ผู้ถือหุ้นที่ผ่านการคัดกรองแล้ว และมีความประสงค์เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น              
ประจ าปี 2564 บริษัทฯ ขอความร่วมมือในการปฏิบัติตนดังนี้ 

- กรุณาสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมประชุม 
- กรุณาล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ล้างมือ 
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณใบหน้า (ตา จมูก ปาก) โดยไม่จ าเป็น 
- หลีกเลี่ยงการใช้ สัมผัส สิ่งของร่วมกับผู้อ่ืน 
- หากมีไข้ อาการไอ จามมีน้ ามูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ บริษัทฯ ขอความกรุณาให้ท่าน  

ออกจากห้องประชุมทันท ี
2.4 ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านจะต้องกรอกแบบสอบถามตามความจริง เพ่ือการคัดกรอง            

การติดเชื้อ COVID-19 ในกรณีที่ท่านปกปิดข้อมูลด้านสุขภาพหรือประวัติการเดินทางของท่านถือว่าท่านกระท า
ความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 โดยผู้เข้าร่วมประชุมต้องรับทราบและยินยอมให้บริษัทฯ            
ได้ด าเนินใช้สิทธิใดๆ เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรการที่เกี่ยวข้องของรัฐบาล ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุม
ท่านใดไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวโดยเคร่งครัด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเข้าร่วม
ประชุมของบุคคลดังกล่าว และให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาด าเนินการมอบฉันทะแทน 

นอกจากนี้  เนื่องจากสถานการณ์ดังกล่าวเป็นสถานการณ์ที่อยู่ในข่ายเฝ้ าระวังเป็นพิเศษ                
บริษัทฯ อาจปรับเปลี่ยนการด าเนินการใดๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรการของรัฐบาลที่อาจมีการก าหนดเพิ่มเติม                   
ในภายหลัง และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการแจ้งการปรับเปลี่ยนการด าเนินการดังกล่าวผ่านช่องทางอ่ืนใด                
ตามท่ีบริษัทฯ เห็นสมควร 

ในกรณีที่มีผู้ เข้าร่วมประชุมจ านวนมาก อาจท าให้เกิดความล่าช้าในการคัดกรอง และการ
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอความร่วมมือในการ
ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
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แบบฟอร์มค าถามล่วงหน้าส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564  
บริษัท เอสพีซีจี จ ากัด (มหาชน) 

วันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.  
ณ ห้องคอนเวนชั่น เอบี ชั้น 1 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์  

เลขที่ 171 ถนนสุขุมวิท ซอย 11 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 
 

บริษัทฯ ให้ความส าคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน              
เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะส่งค าถามล่วงหน้า
เกี่ยวกับเรื่องที่บรรจุไว้ในระเบียบวาระการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดตัวบรรจงตามแบบฟอร์ม
ดังต่อไปนี้ให้ครบถ้วน และส่งกลับมาถึงบริษัทฯ ตามช่องทางใดช่องทางหนึ่งตามท่ีระบุข้างท้ายนี้ ภายในวันพุธที่ 
31 มีนาคม 2564 

 

ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว __________________________________________________________ 
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้______________________อีเมล์ __________________________________ 

 ผู้ถือหุ้นบริษัท เอสพีซีจี จ ากัด (มหาชน) จ านวนหุ้นที่ถือทั้งหมด__________________________หุ้น  

 ผู้รับมอบฉันทะจาก__________________________ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นบริษัท เอสพีซีจี จ ากัด (มหาชน) 
 จ านวนหุ้นที่ถือทั้งหมด__________________________หุ้น  
 
ระเบียบวาระท่ี    ค าถาม 
 

______________  ______________________________________________________ 
    ______________________________________________________
     

______________  ______________________________________________________ 
    ______________________________________________________
     

______________  ______________________________________________________ 
    ______________________________________________________ 
 
ช่องทางการส่งค าถามล่วงหน้า: 

1. ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ที่ ir@spcg.co.th หรือ info@spcg.co.th 

2. ทางไปรษณีย์มายังส านักงานเลขานุการบริษัทและบรรษัทภิบาล  
 บริษัท เอสพีซีจี จ ากัด (มหาชน)  
 เลขที่ 1 อาคารแคปปิตอล เวิร์ค เพลส ชั้น 10  
 ซอยแจ่มจันทร์ แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110  
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