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บริษัท เอสพีซีจี จ ำกัด (มหำชน) 
รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2562 

วันศุกร์ที่ 12 เมษำยน 2562 เวลำ 14.00 น. 
ณ ห้องคอนเวนชั่น เอบี ชั้น 1 โรงแรมแอมบำสซำเดอร์  

เลขที่ 171 ถนนสุขุมวิท ซอย 11 เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110 
----------------------------------------------------- 

กรรมกำรบริษัทฯ ที่เข้ำร่วมประชุม 

1. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ   ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
2. นายสมศักดิ์ กุญชรยาคง   กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
3. นายจิราคม ปทุมานนท์   กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
4. นายวิทูร มโนมัยกุล    กรรมการ 
5. พล.ต.ต.วันชัย วิสุทธินันท์   กรรมการ 
6. นายโชจิ นิชิซาว่า    กรรมการ 
7. นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล   ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
8. ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา   กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
9. นายอภิชาติ ลิ้มเศรษฐานุวัต   กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

ผู้บริหำรของบริษัทฯ ที่เข้ำร่วมประชุม 

1. นายชาญชัย บัณฑิตเสาวภาคย์   รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
2. นายชัยวัฒน์ ตั้งสุวรรณพาณิช   รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
3. ดร.อลิษา กุญชรยาคง    รองกรรมการผู้จัดการบริษัท โซล่า เพาเวอร์ จ ากัด 
4. นางสาววรชา กุญชรยาคง   ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
5. นางสาวรุ่งฟ้า ลาภยืนยง   ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและงบประมาณ 
6. นายพิพัฒน์ วิริยธรานนท์   ผู้อ านวยการฝ่ายการเงิน 

ที่ปรึกษำกฎหมำยจำกบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จ ำกัด 

1. นางสาววริษฐา จิตรวุฒิโชต ิ
2. นางสาวปพิชญา รัตนาไกรศรี    

ผู้ตรวจสอบบัญชีจำกบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ำกัด 

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

เริ่มกำรประชุม 

ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานกรรมการและกรรมการผู ้จ ัดการใหญ ่ของบริษ ัทฯ                 
ท าหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธำนฯ”) 



 
 

2 
 

นางสาวปาริฉัตร ไส้เพ้ีย เลขานุการบริษัทฯ ท าหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม (“เลขำนุกำรฯ”) 

นางสาวนุชนภา แซ่คู ท าหน้าที่เป็นพิธีกรด าเนินการประชุม ("พิธีกรฯ") 

พิธีกรฯ กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 พร้อมทั้ง        
กล่าวแนะน าคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล รวมทั้งผู้บริหารของบริษัทฯ และเลขานุการของ
บริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ 

พิธีกรฯ แจ้งที่ประชุมทราบว่าเพ่ือให้การประชุมเป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ ดี ขอแจ้ง                                      
ให้ทราบถึงขั้นตอนและวิธีการในการประชุม รวมถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ด้วยการใช้บัตรลงคะแนน                  
ทีบ่ริษัทฯ ได้มอบให้กับท่านเม่ือลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและการนับคะแนนดังนี้  

 วาระท่ีจะต้องลงคะแนนเสียงทั้งสิ้นมี 7 วาระจากทั้งหมด 9 วาระ 
 ในการประชุมจะพิจารณาวาระต่างๆ ตามล าดับที ่ก าหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะ

น าเสนอข้อมูลประกอบวาระ และก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จ ะเปิดโอกาสให้
ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น  ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้          
ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถามกรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อน
ซักถามหรือแสดงความคิด เห ็นด ้วยท ุกครั ้ง  ในกรณ ีที ่ผู ้ถ ือหุ ้นม ีค าถามหรือความเห ็นที่
นอกเหนือจากวาระที่ก าลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณาน าไปสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระ
อื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และกรุณาให้ความเห็นหรือสอบถามอย่างกระชับเพื ่อ               
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วยและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่
ก าหนด 

 ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู ้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะมีคะแนนเสียงเท่ากับ
จ านวนหุ้นที่ตนถือหรือเท่ากับจ านวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง  

 คะแนนเสียงที่ต้องใช้ในการลงมติอนุมัติในแต่ละวาระ บริษัทฯ ได้แจ้งไว้ในเอกสารหนังสือ
เชิญประชุมแล้ว และจะมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งก่อนการลงมติในแต่ละวาระต่อไป  

 ส าหรับผู้ถือหุ ้นที ่มาประชุมด้วยตนเอง และผู ้รับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายก าหนดให้
ปฏิบัติการลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้  
 การลงคะแนนเสียงส าหรับทุกวาระ ยกเว้นวาระที่ 7 เรื่องการแต่งตั้งกรรมการ หากไม่มี                 

ผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยกับวาระ
ที ่น าเสนอตามจ านวนเสียงของผู ้ถือหุ ้น ส าหรับผู ้ถ ือหุ ้นที ่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง                   
ให ้ผู ้ถ ือหุ ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที ่บร ิษ ัทฯ จัด เตรียมไว ้ให ้ และยกมือ เ พื ่อให้
เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน เจ้าหน้าที่จะเป็นผู้น าบัตรลงคะแนนดังกล่าวมามอบให้กับ
คณะกรรมการตรวจนับคะแนน 

 ส าหรับวาระที ่ 7 เรื ่องการแต่งตั ้งกรรมการ บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบและ         
นับคะแนนเสียงทั้งหมดทั้งที่เป็นการลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้ วย หรืองดออกเสียง 
ขอให้ผู ้ถือหุ้นทุกท่านทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตร
ลงคะแนนส าหรับวาระที่ 7 และยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน 
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 ในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะน าคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงตามที่ท่าน
ได้ลงคะแนนเสียงไว้ในบัตรลงคะแนน และคะแนนเสียงตามบัตรเสีย (ถ้ามี) ในแต่ละวาระ 
หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็น
คะแนนเส ียงที ่เห ็นด้วย ส าหรับผู ้ที ่ออกเสียงเห ็นด ้วยในวาระเหล่านี ้ ขอให้เก็บบัตร
ลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ  หลังเสร็จสิ้นการประชุม ยกเว้น
ส าหรับวาระที ่ 7 เรื ่องการแต่งตั ้งกรรมการ บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบและ                   
นับคะแนนเสียงทั้งหมดทั้งที่เป็นการลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง  

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

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียง โปรดขีดฆ่าการออกเสียงเดิมและลงชื่อก ากับ          
ด้วยทุกครั้ง 

 ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 30 มติของที่ประชุมในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง ถ้ามีคะแนนเสียง
เท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด ดังนั้น ในการพิจารณา
คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นว่าเห็นด้วยในวาระนั้น  ๆ หรือไม่ จะนับเฉพาะคะแนนเสียง 
“เห็นด้วย” และ “ไม่เห็นด้วย” ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเท่านั้น                     
โดยในกรณีผู้ถือหุ้นมีการ “งดออกเสียง” บริษัทฯ จะไม่นับการงดออกเสียงดังกล่าวเป็นฐาน                
ในการนับคะแนนเสียง 

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

 ในการประกาศผลการลงคะแนนของแต่ละวาระ คณะกรรมการตรวจนับคะแนนจะสรุปคะแนน            
ในแต่ละวาระให้พิธีกรทราบเพ่ือแจ้งที่ประชุมต่อไป 

 การลงคะแนนในแต่ละวาระเป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนแบบลับ และมีการ
เก็บบัตรลงคะแนนทุกบัตรเพ่ือความโปร่งใสในการนับคะแนน 

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

บริษัทฯ ได้ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 หรือ Record 
Date ในวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562  
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ในการประชุมวันนี้  มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จ านวน 176 ราย นับรวมจ านวนหุ้นได้ 
7,731,972 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจ านวน 242 ราย นับรวมจ านวนหุ้นได้ 643,753,524 หุ้น รวมเป็น
ผู้เข้าร่วมประชุมจ านวนทั้งสิ้น 418 ราย นับรวมจ านวนหุ้นทั้งหมดได้ 651,485,496 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 
66.8883 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ คือ 973,990,000 หุ้น โดยปัจจุบันบริษัทฯ                    
มีผู้ถือหุ้นทั้งหมด จ านวน 9,864 ราย รวมจ านวนหุ้นทั้งสิ้น 973,990,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับ
ของบริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ท าหน้าที่ประธานฯ และเริ่มการประชุมตามระเบียบ
วาระดังต่อไปนี้ 

วำระท่ี 1 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2561 ซึ่งประชุมเม่ือศุกร์ที่             
20 เมษำยน 2561 

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทฯ ได้จัดท าและเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจ าปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อศุกร์ที่  20 เมษายน 2561 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.spcg.co.th) แล้ว 
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น  

นำยธนกฤต ถิระวงศ์ไพศำล อำสำพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจำกสมำคมส่งเสริม            
ผู้ลงทุนไทย เสนอให้เพ่ิมเติมรายละเอียดในรายงานการประชุม ในส่วนของการลงทุนโครงการโซลาร์ฟาร์ม                
ในต่างประเทศ เช่น รูปแบบการลงทุน การรับรู้รายได้ เป็นต้น เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้มีการจัดตั้งบริษัทย่อย        
เพ่ือด าเนินธุรกิจในประเทศญี่ปุ่น เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นสามารถประเมินความคุ้มค่า และรับทราบการรับรู้รายได้               
จากการลงทุนโครงการโซลาร์ฟาร์มในต่างประเทศได้อย่างถูกต้อง  

ประธานฯ กล่าวขอบคุณและรับข้อเสนอแนะดังกล่าวไว้ประกอบการพิจารณา 

ประธานฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 
ซึ่งประชุมเมื่อศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้น
เห็นชอบหรือเห็นด้วยตามวาระที ่น าเสนอ หากมีผู ้ถ ือหุ ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรุณาท า
เครื่องหมายในช่องไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ให้ แล้วยกมือขึ้นเพ่ือให้
เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน ผู้ถือหุ้นที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนน บริษัทฯ จะนับเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย 

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพ่ิมเติมว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติ       
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

หลังจากคณะกรรมการตรวจนับคะแนนด าเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ 
มอบหมายให้นางสาวรุ่งฟ้า ลาภยืนยง ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและงบประมาณ แจ้งให้ที่ประชุมทราบผล            
การนับคะแนนดังนี้ 
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ผลกำรนับคะแนนเสียงส ำหรับวำระท่ี 1 

 

 

 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ซึ่งประชุม
เมื่อศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วำระท่ี 2 พิจำรณำรับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ประจ ำปี 2561 

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าปี 2561 บริษัทฯ ได้มีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ส าคัญซึ่งส่งผล
ต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ และเพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 ซึ่งก าหนดให้ที่ประชุมสามัญ   
ผู้ถือหุ้นประจ าปีพิจารณารายงานของคณะกรรมการเพ่ือรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี                    
ที่ผ่านมา ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดท าข้อมูลเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 
31 ธันวาคม 2561 รายละเอียดปรากฏตาม QR-Code ในแบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุม  

ประธานฯ น าเสนอผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 

ในปี 2561 SPCG ได้รับการจัดอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้  โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จ ากัด              
ทีร่ะดับ “A” ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงท่ี” 

SPCG ได้ประกาศความร่วมมือกับ SMA Solar Technology AG (“SMA”) ประเทศเยอรมนี                     
ในฐานะที่บริษัท โซล่า เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด (“SPE”) (บริษัทในเครือของ SPCG) ได้รับการแต่งตั้งให้              
เป็นผู้แทนจ าหน่ายและผู้ให้บริการเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า ( Inverter) อย่างเป็นทางการ (Authorised Sales 
& Service Partnership) เพียงรายเดียวในประเทศไทย เพ่ือดูแลลูกค้าของ SMA ทั้งในประเทศไทยและ                      
ภูมิภาคอินโดจีนอีก 4 ประเทศ ประกอบด้วย ประเทศเวียดนาม ลาว กัมพูชา และพม่า ตั้งแต่เดือนกรกฏาคม 
2561 เป็นต้นมา ทั้งนี้  SMA เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แฟรงก์เฟิร์ตแห่งประเทศเยอรมนี 
ประเภท Prime Standard (รหัส S92) โดยเป็นผู้น าด้านการผลิตเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า ( Inverter)                
ถือเป็นอุปกรณ์หลักในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ในปี 2560 SMA มียอดขายกว่า 900 ล้านยูโร 
และมีส่วนแบ่งทางการตลาดทั่วโลกกว่าร้อยละ 50  

 

 

 

มติ จ ำนวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 653,467,796 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 13,700 ไม่นับเป็นฐานเสียง 
รวมจ ำนวนเสียง 653,481,496 - 
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SPCG มีความมุ่งมั่นในการขยายโอกาสทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยการลงทุนพัฒนาโครงการ             
โซลาร์ฟาร์มไปยังต่างประเทศ ดังนี้ 

1. โครงการ Tottori Yonago Mega Solar Farm 

เป็นโครงการที่  SPCG ลงทุนร่วมกับ Kyocera Corporation และ Tokyo Century Leasing 
Corporation (TCL) ขนาดก าลังการผลิต 30 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ ณ เมืองทอตโตะริ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีพิธีเปิด
โครงการและจ าหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date: COD) เรียบร้อยแล้ว                 
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 โดยประเภทการลงทุนเป็นลักษณะการให้เช่าที่ดิน  

2. โครงการ Ukujima Mega Solar Project 

เป็นโครงการที่ SPCG ร่วมลงทุนกับบริษัทในประเทศญี่ปุ่น ทั้งสิ้น 7 บริษัทฯ ได้แก่ Kyocera 
Corporation, Kyudenko Corporation, Mizuho Bank, Tokyo Century Corporation, Furukawa 
Electric Company Limited, Tsuboi Corporation และ The Eighteenth Bank limited ขนาดก าลังการ
ผลิตประมาณ 480 เมกะวัตต์ ณ เกาะ Ukujima เมืองนางาซากิ ประเทศญี่ปุ่น โดยมีขนาดพ้ืนที่เกาะ 24.93 
ตารางกิโลเมตร แนวชายฝั่ง 38 กิโลเมตร และประชากรประมาณ 2 ,600 คน ซึ่งใช้งบประมาณในการลงทุน
ประมาณ 200 Billion Yen (หรือประมาณ 1.8 Billion USD หรือประมาณ 58,000 ล้านบาท โครงการดังกล่าว
มีก าหนดเริ่มการก่อสร้างในไตรมาสที่ 1 ปี 2019  

3. โครงการโซลาร์ฟาร์ม ณ เมืองฟูกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น 

SPCG อยู่ในระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโครงการโซลาร์ฟาร์ม ณ เมืองฟูกุโอกะ 
ประเทศญี่ปุ่น ขนาดก าลังการผลิต 65 เมกะวัตต์ 

4. โครงการโซลาร์ฟาร์ม ณ เมือง Kumamoto และเมือง Kyoto Watsuka ประเทศญี่ปุ่น 
 

SPCG ได้จัดตั้งบริษัทย่อยในประเทศญี่ปุ่น เพ่ือด าเนินการลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ (Solar Farm) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ชื่อบริษัท Sakura Solar Limited Liability Company 
ผู้ร่วมก่อตั้ง 
และสัดส่วนการถือหุ้น 

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

โครงการที่จะด าเนินการ
ก่อสร้าง 

 Kumamoto (1) Ichinomiya  ขนาดก าลังการผลิต 1.9 เมกะวัตต์ 
 Kumamoto (1) Mashiki  ขนาดก าลังการผลิต 1.5 เมกะวัตต์ 
 Kumamoto Kurumagaeri ขนาดก าลังการผลิต 1.5 เมกะวัตต์ 
 Kumamoto Minamata ขนาดก าลังการผลิต 24 เมกะวัตต์ 
 Kyoto Watsuka ขนาดก าลังการผลิต 38 เมกะวัตต์ 

โครงการดังกล่าวรวมก าลังการผลิตทั้งสิ้น 66.9 เมกะวัตต์ ซึ่งใช้เงินในการลงทุนประมาณ 235         
ล้านบาท โดยมีแผนการลงทุนในปี พ.ศ. 2562 และคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2563-2565 
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SPCG ยังคงยึดมั่นบนหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยการประกอบธุรกิจด้วย             
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้ได้รับรางวัลแห่งความส าเร็จจากองค์กรต่างๆ ดังนี้ 

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 SPCG ได้รับโล่และประกาศนียบัตรจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะเป็นตัวอย่างที่ดีในการบริหารจัดการและลดการปล่อยก๊าซ             
เรือนกระจกภายในประเทศ จากการเข้าร่วมโครงการ “ภาคีสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน”  

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 โครงการโซลาร์ฟาร์ม 19 แห่งของ SPCG ได้รับรางวัลอุตสาหกรรม         
สีเขียวระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) มากที่สุดเป็นอันดับ 1 ในโครงการส่งเสริมและพัฒนา
สถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว ประจ าปี 2561 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม  

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 โครงการโซลาร์ฟาร์ม 4 แห่งของ SPCG (โซลาร์ฟาร์ม นครพนม 1              
โซลาร์ฟาร์ม นครพนม 2 โซลาร์ฟาร์ม นครพนม 3 และโซลาร์ฟาร์ม สุรินทร์ 1) ผ่านเกณฑ์การประเมิน                      
ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม และรับประกาศนียบัตรในโครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสถานประกอบการ
อุตสาหกรรม จากกระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปี 2561  

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด
สอบถามและแสดงความคิดเห็น  

ประธานฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2561 ซึ่งตาม
ข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้เป็นวาระเพ่ือรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมตริับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2561 

วำระท่ี 3 พิจำรณำอนุมัติงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัทฯ ประจ ำปี 2561 สิ้นสุด 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวรุ่งฟ้า ลาภยืนยง ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและงบประมาณ                    
เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม นางสาวรุ่งฟ้าฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด 
มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 และ 34 ก าหนดให้บริษัทฯ ต้องมีการจัดท างบการเงินซึ่งได้แก่               
งบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุน ณ รอบปีบัญชีของบริษัทฯ พร้อมจัดส่งให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ
ก่อนน าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริษัทฯ ประจ าปี 2561 สิ้นสุด  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและ
รับรองแล้ว และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 
รายละเอียดปรากฏในส าเนางบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชี                    
ในรายงานประจ าปี 2561 หัวข้อ “งบการเงิน” ตาม QR-Code ในแบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุม  
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ทั้งนี้ เนื่องจากมีความคลาดเคลื่อนเล็กน้อยในส่วนของหัวข้อในตารางสรุปผลการด าเนินงานและ
ฐานะทางการเงินรวมของบริษัทฯ (หนังสือเชิญประชุมหน้าที่ 3 และหน้าที่ 4 บริษัทฯ จึงขอแก้ไขค าผิดเล็กน้อย 
จาก “ผลการด าเนินงานรวม ปี 2562 และ ปี 2561” เป็น “ผลการด าเนินงานรวม ปี 2561 และปี 2560”                 
ดังที่ปรากฏรายละเอียดการแก้ไขในใบแนบที่ได้มอบให้แก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ การแก้ไขค าผิดนี้
เป็นการแก้ไขเล็กน้อย โดยไม่กระทบกับใจความและสาระส าคัญอ่ืนแต่อย่างใด 

นางสาวรุ่งฟ้าฯ น าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจ าปี 2561 
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 

งบการเงินรวมประจ าปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 
และบริการ 5,928.2 ล้านบาท ต้นทุนขายและบริการ 2,222.6 ล้านบาท คิดเป็นก าไรขั้นต้น 3,705.6 ล้านบาท 
รายได้อ่ืนๆ 118.3 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขาย 76.8 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 258.9 ล้านบาท             
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า 0.1 ล้านบาท ก าไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี 3,488.1 ล้านบาท     
ต้นทุนทางการเงิน 503.3 ล้านบาท ก าไรก่อนภาษี 2,984.8 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายด้านภาษี 61.2 ล้านบาท คิดเป็น
ก าไรสุทธิทั้งสิ้น 2,923.6 ล้านบาท และคิดเป็นก าไรต่อหุ้น 2.70 บาทต่อหุ้น 

งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีรายได้
จากเงินปันผล 1,097.8 ล้านบาท รายได้จากดอกเบี้ยรับ 433.9 ล้านบาท รายได้ อ่ืนๆ 116.7 ล้านบาท    
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 123.4 ล้านบาท ก าไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี 1,525.0 ล้านบาท ต้นทุนทางการเงิน 
391.4 ล้านบาท ก าไรก่อนภาษี 1,133.6 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 6.8 ล้านบาท คิดเป็นก าไรสุทธิทั้งสิ้น 
1,126.8 ล้านบาท และคิดเป็นก าไรต่อหุ้น 1.16 บาทต่อหุ้น 

งบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ประจ าปี 2561 มีสินทรัพย์รวม 22,797.6 ล้านบาท 
แบ่งเป็นสินทรัพย์ถาวร 16,458.4 ล้านบาท และสินทรัพย์อ่ืนๆ 6,339.2 ล้านบาท หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
รวม 22,797.6 ล้านบาท แบ่งเป็นหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย 8,261.7 ล้านบาท และหนี้สินอ่ืนๆ 655.3 ล้านบาท 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 13,880.6 ล้านบาท อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity Ratio) 0.64 เท่า  

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น  

นำยธนกฤต ถิระวงศ์ไพศำล อำสำพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจำกสมำคมส่งเสริม            
ผู้ลงทุนไทย สอบถามดังนี ้

1. บริษัทฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดของรายได้และก าไรสุทธิจากการลงทุนโครงการโซลาร์ฟาร์ม              
ในต่างประเทศ ไว้ในงบการเงิน หมายเหตุประกอบงบการเงิน หรือรายงานประจ าปีในส่วนใดบ้าง เนื่องจาก
ข้อมูลที่บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบมีค่อนข้างน้อย 

2. อ้างถึงงบการเงินของบริษัทฯ ประจ าปี 2561 หน้าที่ 173 “เงินลงทุนระยะยาวในตราสารทุน
อ่ืนที่ ไมอยูในความตองการของตลาดเปนเงินลงทุนในหุนสามัญของกิจการแหงหนึ่งในประเทศญี่ปุน”                 
เป็นการลงทุนในกิจการของบริษัทฯ มีรายละเอียดอย่างไร 
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ประธานฯ ชี้แจงที่ประชุมทราบดังนี้  

1. ก่อนอ่ืนขอแจ้งให้ทราบว่าการจัดท างบการเงินของบริษัทฯ ได้มีระบบการบริหารจัดการ                
ในส่วนของผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี ซึ่งได้จัดท างบการเงินตามมาตรฐานบัญชี ซึ่งได้ตรวจสอบ            
และรับรองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในส่วนของรายได้ที่มาจากการลงทุนในต่างประเทศ จ านวน 1 โครงการ ได้แก่  
โครงการ Tottori Yonago Mega Solar Farm ซึ่งรับรู้รายได้ในรูปแบบของเงินปันผล  

2. เป็นการลงทุนในโครงการ Tottori Yonago Mega Solar Farm ซึ่งเป็นเงินลงทุนในระยะยาว 
คือการซื้อที่ดิน 

นำยธีรนนท์ ลือเกียรติกุล ผู้ถือหุ้นมำด้วยตนเอง สอบถามเกี่ยวกับโครงการ Tottori Yonago 
Mega Solar Farm ขนาดก าลังการผลิต 30 เมกะวัตต์ ซึ่งได้จ าหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว 
บริษัทฯ มีสัดส่วนการลงทุนร้อยละเท่าไหร่ 

ประธานฯ ชี้แจงที่ประชุมทราบว่ารูปแบบการลงทุนในโครงการ Tottori Yonago Mega Solar 
Farm เป็นลักษณะการลงทุนซื้อที่ดิน ซึ่งบริษัทฯ เป็นเจ้าของที่ดินในโครงการดังกล่าว เพ่ือให้โครงการเช่า         
ดังนั้น บริษัทฯ จึงรับรู้รายได้ในรูปแบบของค่าเช่าที่ดิน  

ประธานฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษัทฯ ประจ าปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งว่า หากไม่มีผู้ถือหุ้น
ท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามวาระที่น าเสนอ หากมีผู้ถือหุ้น
ท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรุณาท าเครื่องหมายในช่องไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนน
ที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ให้ แล้วยกมือขึ้นเพ่ือให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน ผู้ถือหุ้นที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนน  
บริษัทฯ จะนับเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย 

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพ่ิมเติมว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติ    
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

หลังจากคณะกรรมการตรวจนับคะแนนด าเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ 
มอบหมายให้นางสาวรุ่งฟ้า ลาภยืนยง ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและงบประมาณ แจ้งที่ประชุมทราบผลการ                 
นับคะแนนดังนี้ 

ผลกำรนับคะแนนเสียงส ำหรับวำระท่ี 3 

 

 

 

 

มติ จ ำนวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 653,431,618 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 256,600 ไม่นับเป็นฐานเสียง 
รวมจ ำนวนเสียง 653,688,218 - 
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มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ 
ประจ าปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ
จ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วำระท่ี 4 พิจำรณำอนุมัติจัดสรรก ำไรและจ่ำยเงินปันผลจำกผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2561 

ประธานฯ มอบหมายให้นายพิพัฒน์ วิริยธรานนท์ ผู้อ านวยการฝ่ายการเงิน เป็นผู้น าเสนอ
รายละเอียดต่อที่ประชุม นายพิพัฒน์ฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด  มาตรา 116 
และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 ก าหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารอง              
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนี้              
จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ประกอบกับนโยบายในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ 
ก าหนดให้จ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการที่เหลือหลังจาก
หักเงินส ารองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้ก าหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ ได้ท าการจัดสรรเงินก าไรสุทธิ
เป็นทุนส ารองครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนดแล้ว จึงไม่จ าเป็นต้องท าการจัดสรรก าไรสุทธิจากผลการด าเนินงาน
ของบริษัทฯ ประจ าปี 2561 เป็นทุนส ารองตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ อีก 

บริษัทฯ มีก าไรเพียงพอส าหรับจัดสรรจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้จากผลการด าเนินงาน              
ของบริษัทฯ ในปี 2561 จึงเสนอจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 1.20 บาท                             
โดยส าหรับงวดครึ่งปีแรกสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 บริษัทฯ มีก าไรจากการประกอบกิจการตามที่ปรากฏ      
ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 
2561 มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการด าเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม 2561 - วันที่ 30 
มิถุนายน 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท ซึ่งได้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 ทั้งนี้        
ตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37  

คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายในงวดนี้ (ครึ่งปีหลังของปี 2561) ในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท รวมเป็น
จ านวนเงิน 633,093,500 บาท (หกร้อยสามสิบสามล้านเก้าหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

ประธานฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบการจัดสรรก าไร ทุนส ารอง และการจ่าย                 
เงินปันผลระหว่างกาลจากผลการด าเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม 2561 - วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ในอัตรา           
หุ้นละ 0.55 บาท รวมถึงอนุมัติการจ่ายเงินปันผลที่จะจ่ายในงวดนี้ ในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท รวมเป็น                    
จ านวนเงิน 633,093,500 บาท (หกร้อยสามสิบสามล้านเก้าหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) (รวมกันแล้วจะท าให้                     
เงินปันผลส าหรับปี 2561 มีจ านวนทั้งสิ้นเท่ากับ 1.20 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นเงินทั้งสิ้นจ านวน 1 ,168,788,000 
บาท) โดยก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 และ
ก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความ              
ไม่แน่นอน จนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562  

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด
สอบถามและแสดงความคิดเห็น  
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ประธานฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบการจัดสรรก าไร ทุนส ารอง และการจ่ายเงินปันผล            
ระหว่างกาลจากผลการด าเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม 2561 - วันที่ 30 มิถุนายน 2561 พร้อมทั้งอนุมัติ              
จัดสรรก าไรและจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2561  และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งว่า                 
หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วย  ตามวาระ               
ที่น าเสนอ หากมีผู ้ถือหุ ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรุณาท าเครื่องหมายในช่องไม่เห็นด้วยหรือ               
งดออกเสียงในบัตรลงคะแนนที ่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ให้ แล้วยกมือขึ้นเพ่ือให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน              
ผู้ถือหุ้นที่ไม่ส่ง บัตรลงคะแนน บริษัทฯ จะนับเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย 

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพ่ิมเติมว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติ ด้วย
คะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

หลังจากคณะกรรมการตรวจนับคะแนนด าเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ 
มอบหมายให้นางสาวรุ่งฟ้า ลาภยืนยง ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและงบประมาณ แจ้งที่ประชุมทราบผลการนับ
คะแนนดังนี้ 

ผลกำรนับคะแนนเสียงส ำหรับวำระท่ี 4 

 

 

 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบการจัดสรรก าไร ทุนส ารอง และการจ่ายเงินปันผล             
ระหว่างกาลจากผลการด าเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม 2561 - วันที่ 30 มิถุนายน 
2561 ในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท พร้อมทั้งอนุมัติการจ่ายเงินปันผลที่จะจ่าย               
ในงวดนี้ ในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 633 ,093,500 บาท               
(หกร้อยสามสิบสามล้านเก้าหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) (รวมกันแล้วจะท าให้  
เงินปันผลส าหรับ ปี 2561 มีจ านวนทั้งสิ้นเท่ากับ 1.20 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นเงิน
ทั้งสิ้นจ านวน 1,168,788,000 บาท) โดยก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับ                
เงินปันผล (Record Date) ในวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 และก าหนดจ่าย             
เงินปันผล ในวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวน
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

 

มติ จ ำนวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 653,679,418 99.9981 
ไม่เห็นด้วย 12,000 0.0018 
งดออกเสียง 0 ไม่นับเป็นฐานเสียง 
รวมจ ำนวนเสียง 653,691,418 - 
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วำระท่ี 5 พิจำรณำอนุมัติก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรสรรหำ  
ก ำหนดค่ำตอบแทน และบรรษัทภิบำล ประจ ำปี 2562 

ประธานฯ มอบหมายให้นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม นายวันชัยฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามข้อบังคับของ
บริษัทฯ ข้อ 15 ก าหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บ าเหน็จ
โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอ่ืนตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้ นจะอนุมัติ 
คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ซึ่งได้พิจารณากลั่นกรองตาม       
ความเหมาะสม และเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าตลาด 
(Market Capitalization) ในขนาดที่ใกล้เคียงกับบริษัทฯ จึงเห็นควรให้ยังคงก าหนดค่าตอบแทน ประจ าปี 
2562 ในอัตราเดียวกันกับปี 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

รำยละเอียด 
เบี้ยกรรมกำรรำยเดือน 

(เฉพาะผู้ที่ไม่เป็นผู้บริหาร) 
เบี้ยประชุม 

(เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม) 
ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริษัท   
- ประธานกรรมการ 35,000 บาท 20,000 บาท 
- กรรมการ  20,000 บาท 15,000 บาท 
ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรตรวจสอบ   
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 35,000 บาท 20,000 บาท 
- กรรมการตรวจสอบ 30,000 บาท 15,000 บาท 
ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรสรรหำ ก ำหนดค่ำตอบแทน และบรรษัทภิบำล 
- ประธานกรรมการสรรหา ก าหนด

ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 
- 20,000 บาท 

- กรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน 
และบรรษัทภิบาล 

- 15,000 บาท 

เงินโบนัสคณะกรรมกำรประจ ำปี 2562 

ก าหนดการพิจารณาเงินโบนัสที่สะท้อนและเชื่อมโยงกับผลประกอบการ หรือก าไรสุทธิของ              
บริษัทฯ แต่ไม่เกินร้อยละ 2 ของก าไรสุทธิประจ าปี โดยมีวงเงินดังนี้ 

- จ ากัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,200,000 บาท ส าหรับประธานกรรมการและประธานกรรมการ
ตรวจสอบ  

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

 

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เป็นผู้ก าหนดหลักเกณฑ์  
และด าเนินการจัดสรรเงินโบนัสดังกล่าว และให้น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น เพ่ือพิจารณาก่อนการจัดสรรจริงต่อไป      
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ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด
สอบถามและแสดงความคิดเห็น  

ประธานฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ประจ าปี 2562 และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งว่า
หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วย ตามวาระที่น าเสนอ 
หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรุณาท าเครื่องหมายในช่อง  ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง      
ในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ให้ แล้วยกมือขึ้นเพ่ือให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน ผู้ถือหุ้นที่ไม่ส่ง   
บัตรลงคะแนน บริษัทฯ จะนับเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย 

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพ่ิมเติมว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติ 
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม  

หลังจากคณะกรรมการตรวจนับคะแนนด าเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ 
มอบหมายให้นางสาวรุ่งฟ้า ลาภยืนยง ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและงบประมาณ แจ้งที่ประชุมทราบผลการนับ
คะแนนดังนี้ 

ผลกำรนับคะแนนเสียงส ำหรับวำระท่ี 5 

 

 

 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน  และบรรษัทภิบาล ประจ าปี  2562                    
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั ้งหมดของผู ้ถือหุ ้น             
ซึ่งมาประชุม 

วำระท่ี 6 พิจำรณำอนุมัติจ่ำยค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริษัทฯ (โบนัส) ประจ ำปี 2561 

ประธานฯ มอบหมายให้นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล ประธานคณะกรรมการสรรหา ก าหนด
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม นายวันชัยฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า  
ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 15 และสืบเนื่องคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ร่วมกันปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ด้วยความ
เสียสละ รวมทั้งยังเป็นการสร้างแรงจูงใจ คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล                
จึงเห็นควรจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ (โบนัส) ประจ าปี 2561 ตามกรอบและหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 มีมติอนุมัติเกณฑ์การพิจารณาเงินโบนัสที่สะท้อนและเชื่อมโยงกับผลประกอบการ 
หรือก าไรสุทธิของบริษัทฯ แต่ไม่เกินร้อยละ 2 ของก าไรสุทธิประจ าปี โดยมีวงเงินดังนี้ 

มติ จ ำนวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 652,305,883 99.7638 
ไม่เห็นด้วย 1,543,735 0.2360 
งดออกเสียง 100 0.0000 
รวมจ ำนวนเสียง 653,849,718 - 
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- จ ากัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,200,000 บาท ส าหรับประธานกรรมการและประธานกรรมการ
 ตรวจสอบ  

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

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด
สอบถามและแสดงความคิดเห็น  

ประธานฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ (โบนัส) 
ประจ าปี 2561 รวมเป็นจ านวนเงิน 7,754,521 บาท (เจ็ดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสี่พันห้าร้อยยี่สิบเอ็ดบาทถ้วน) 
หรือคิดเป็นร้อยละ 0.69 ของก าไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ซึ่งอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติ
จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งว่าหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย 
หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วย ตามวาระที่น าเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย 
หรืองดออกเสียง กรุณาท าเครื่องหมายในช่องไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดเตรียม
ไว้ให้ แล้วยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน ผู้ถือหุ้นที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนน บริษัทฯ จะนับเป็นคะแนน
เสียงเห็นด้วย 

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพ่ิมเติมว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติ 
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม  

หลังจากคณะกรรมการตรวจนับคะแนนด าเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ 
มอบหมายให้นางสาวรุ่งฟ้า ลาภยืนยง ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและงบประมาณ แจ้งที่ประชุมทราบผลการ        
นับคะแนนดังนี้ 

ผลกำรนับคะแนนเสียงส ำหรับวำระท่ี 6 

 

 

 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ (โบนัส) ประจ าปี 
2561 รวมเป็นจ านวนเงิน 7,754,521 บาท (เจ็ดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสี่พันห้าร้อย                  
ยี่สิบเอ็ดบาทถ้วน) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.69 ของก าไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการ  
ของบริษัทฯ ซึ่งอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 

มติ จ ำนวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 652,318,583 99.7635 
ไม่เห็นด้วย 1,543,735 0.2360 
งดออกเสียง 2,100 0.0003 
รวมจ ำนวนเสียง 653,864,418 - 
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วำระท่ี 7 พิจำรณำอนุมัติแต่งตั้งกรรมกำรซึ่งต้องออกจำกต ำแหน่งตำมวำระในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น
ประจ ำปี 2562 

ประธานฯ ขอเชิญให้กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือรับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทในครั้งนี้
ออกจากห้องประชุมระหว่างการพิจารณาวาระนี้ และขอให้นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล ประธานคณะกรรมการ
สรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล น าเสนอรายละเอียดวาระนี้ให้ที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  

หลังจากที่กรรมการของบริษัทที่จะได้รับเลือกตั้งในครั้งนี้  ซึ่งได้แก่ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ  
นายจิราคม ปทุมานนท์ และพลต ารวจตรีวันชัย วิสุทธินันท์  ได้ออกจากห้องประชุมแล้ว นายวันชัยฯ เริ่ม
ด าเนินการประชุมในวาระนี้ โดยแจ้งที่ประชุมทราบว่าตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด มาตรา 71 และตาม
ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 ก าหนดให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดในวัน
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี โดยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 มีกรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่ง
ตามวาระคือ  

1.  ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานกรรมการ และกรรมการสรรหา  
     ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 
2.  นายจิราคม ปทุมานนท์  กรรมการ 
3.  พลต ารวจตรีวันชัย วิสุทธินันท์ กรรมการ 

เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ได้เปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ 
ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2561 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 
ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ ซึ่งต้องออก
จากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 3 ท่าน ได้แก่ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายจิราคม ปทุมานนท์ และ                
พลต ารวจตรีวันชัย วิสุทธินันท์ กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากคณะกรรมการบริษัท              
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้พิจารณาโดยผ่าน
กระบวนการกลั่นกรองของบริษัทแล้ว มีความเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน  เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ               
มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และได้ให้ความสนับสนุนการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
เป็นอย่างดี จึงเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ กรรมการที่จะต้องออก
จากต าแหน่งตามวาระไม่ได้เข้าร่วมการพิจารณาในเรื่องดังกล่าว โดยการแต่งตั้งกรรมการดังกล่าว ให้มีผลตั้งแต่
วันถัดจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 เป็นต้นไป 

ส าหรับประวัติย่อและข้อมูลที่ เกี่ยวข้องของผู้ ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าด ารงต าแหน่ง                   
มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด
สอบถามและแสดงความคิดเห็น  
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ประธานฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการซึ่งต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 โดยในวาระนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ
เป็นรายบุคคล โดยขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตร
ลงคะแนนให้ชัดเจน และเมื่อพิจารณาลงคะแนนเรียบร้อยทุกรายแล้ว ขอให้ทุกท่านส่งบัตรลงคะแนนของท่าน 
ทั้งใบโดยไม่ต้องฉีกบัตร ให้แก่เจ้าหน้าที่เพ่ือน าไปนับคะแนน บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบส าหรับวาระนี้
และนับคะแนนเสียงทั้งหมดส าหรับกรรมการแต่ละรายทีละราย  

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพ่ิมเติมว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติ เป็น
รายบุคคลด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

หลังจากคณะกรรมการตรวจนับคะแนนด าเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว  ประธานฯ 
มอบหมายให้นางสาวรุ่งฟ้า ลาภยืนยง ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและงบประมาณ แจ้งที่ประชุมทราบผลการนับ
คะแนนดังนี้ 

ผลกำรนับคะแนนเสียงส ำหรับวำระที่ 7.1 แต่งตั้ง ดร.วันดี กุญชรยำคง จุลเจริญ ประธำน 
กรรมกำร และกรรมกำรสรรหำ ก ำหนดค่ำตอบแทน และบรรษัทภิบำล กลับเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร              
อีกวำระหนึ่ง 

 

 

 

 

ผลกำรนับคะแนนเสียงส ำหรับวำระที่ 7.2 แต่งตั้งนำยจิรำคม ปทุมำนนท์ กรรมกำร กลับเข้ำ
ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอีกวำระหนึ่ง 

 

 

 

 

 

 

 

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

มติ จ ำนวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 651,778,283 99.7213 
ไม่เห็นด้วย 2,078,335 0.3178 
งดออกเสียง 7,800 ไม่นับเป็นฐานเสียง 
รวมจ ำนวนเสียง 653,864,418 - 
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ผลกำรนับคะแนนเสียงส ำหรับวำระที่ 7.3 แต่งตั้งพลต ำรวจตรีวันชัย วิสุทธินันท์ กรรมกำร 
กลับเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอีกวำระหนึ่ง 

 

 

 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการซึ่งต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ จ านวน              
3 ท่าน ได้แก่ ดร.วันดี  กุญชรยาคง จุลเจริญ  นายจิราคม ปทุมานนท์ และ                   
พลต ารวจตรีวันชัย วิสุทธินันท์ กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง                
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ การแต่งตั้งกรรมการดังกล่าวให้มีผลตั้งแต่วันถัดจาก             
วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 เป็นต้นไป 

วำระท่ี 8 พิจำรณำอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำสอบบัญชี ประจ ำปี 2562 

ประธานฯ มอบหมายให้นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล ประธานคณะกรรมการสรรหา ก าหนด
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม นายวันชัยฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า  
ตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 ก าหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปีนั้น 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควร
เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 โดยให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี           
จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด ดังมีรายชื่อดังนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2562                     
โดยให้แต่ละคนมีอ านาจกระท าการได้โดยล าพัง 

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

และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2562 เป็นจ านวนเงิน 800,000 บาท (แปดแสนบาทถ้วน)                  
ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2561 ทั้งนี้ ส าหรับประวัติผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ เพ่ือคัดเลือกเป็นผู้สอบบัญชี
ประจ าปี 2562 มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ 

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย 
ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้ที่เกี่ยวข้อง กับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด นอกจากนี้ ไม่มีผู้ใดที่ปฏิบัติหน้าที่   
สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ติดต่อกันเป็นเวลห้ารอบปีบัญชี 

มติ จ ำนวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 652,219,583 99.7496 
ไม่เห็นด้วย 1,637,035 0.2503 
งดออกเสียง 7,800 ไม่นับเป็นฐานเสียง 
รวมจ ำนวนเสียง 653,864,418 - 
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ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด
สอบถามและแสดงความคิดเห็น  

ประธานฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 
2562 และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งว่าหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงให้ถือว่าผู้ถือหุ้น
เห็นชอบหรือเห็นด้วย ตามวาระที ่น าเสนอ หากมีผู ้ถ ือหุ ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรุณาท า
เครื่องหมายในช่องไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ให้ แล้วยกมือขึ้นเพ่ือให้
เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน ผู้ถือหุ้นที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนน บริษัทฯ จะนับเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย 

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพ่ิมเติมว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติ
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

หลังจากคณะกรรมการตรวจนับคะแนนด าเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ 
มอบหมายให้นางสาวรุ่งฟ้า ลาภยืนยง ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและงบประมาณ แจ้งที่ประชุมทราบผลการ           
นับคะแนนดังนี้ 

ผลกำรนับคะแนนเสียงส ำหรับวำระท่ี 8   

 

 

 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด เป็นผู้สอบ
บัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังนี้ 
1. นายไวโรจน์ จินดามณีพิทักษ์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3565 
2. นายณัฐพงศ์ ตันติจัตตานนท์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8829 
3. นางสาวดุษณีย์ ยิ้มสุวรรณ      ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10235 

และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี  2562 เป็นจ านวนเงิน  800,000 บาท                  
(แปดแสนบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั ้งหมดของ               
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วำระท่ี 9 พิจำรณำเรื่องอ่ืนๆ  

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น 

นำยชัย ภูวนธนสำร ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามดังนี้ 

1. ประมาณการก าไรต่อหุ้น (Earnings Per Share: EPS) ในปี 2562 
2. โครงการโซลาร์ฟาร์มในประเทศจะครบก าหนดการได้รับส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) 

เมื่อใด และหากครบก าหนดแล้วจะกระทบต่อก าไรต่อหุ้นประมาณร้อยละเท่าไหร่ 

มติ จ ำนวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 651,637,283 99.6631 
ไม่เห็นด้วย 2,202,135 0.3368 
งดออกเสียง 25,000 ไม่นับเป็นฐานเสียง 
รวมจ ำนวนเสียง 653,864,418 - 
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3. เนื ่องจากในช่วง 2 เด ือนสุดท ้ายของป ี 2561 ราคาหุ ้นของบริษ ัทฯ อยู ่ที ่ 17.60 บาท                
ซึ่งค่อนข้างต่ ากว่าราคาหุ้นในช่วงอื่นที่ผ่านมา และหากเปรียบเทียบกับธุรกิจอื่นในกลุ่มพลังงาน ราคาหุ้นเฉลี่ย            
อยู่ที่ 15-16 บาท โดยราคาหุ้นเฉลี่ยของบริษัทฯ อยู่ที่ประมาณ 6 บาท จึงขอให้ประธานฯ วิเคราะห์สาเหตุ
ดังกล่าว  

4. การลงทุนโครงการโซลาร์ฟาร์มในประเทศญี ่ปุ ่น บริษัทฯ มีเงินเพียงพอที่จะลงทุนหรือไม่ 
และจะใช้วิธีการเพ่ิมทุนหรือไม่ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนลงทุนโครงการโซลาร์ฟาร์มในประเทศอีกหรือไม่ 
   

ประธานฯ ชี้แจงที่ประชุมทราบดังนี้ 

1. บริษ ัทฯ ย ังไม ่สามารถเป ิดเผยประมาณการก าไรต ่อหุ ้น  (Earnings Per Share: EPS)                 
ในปี 2562 ได้ แต่บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยประมาณการรายได้ในปี 2562 จ านวน 7,000 ล้านบาท  

2. โครงการโซลาร์ฟาร์มในประเทศเป็นการทยอยครบก าหนดการได้รับส่วนเพิ่มราคารับซื ้อ
ไฟฟ้า (Adder) เนื ่องจากมีระยะเวลา 10 ปี กล่าวคือโครงการที่ 1 จ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์เมื ่อปี 2553              
จะครบก าหนดในปี 2563 โดยโครงการสุดท้ายจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์เมื่อปี 2557 จะครบก าหนดในปี 
2567 ซึ ่งอาจจะกระทบต่อก าไรต่อหุ ้น เล ็กน้อย เนื ่องจากการช าระหนี ้ในส่วนของ Project Financing             
จะด าเนินการแล้วเสร็จก่อนครบก าหนดการได้รับส่วนเพ่ิมราคารับซื้อไฟฟ้าเป็นส่วนใหญ่ 

3. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ไม่มีการขายหุ้นเลย จึงขอเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นช่วยกันซื้อหุ้นจะได้ราคาหุ้น            
ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารยังคงตระหนักถึงความส าคัญในเรื่องการจ่ายเงินปันผล เพื่อสร้างความมั่นใจ      
ให้กับผู้ถือหุ้น  

4. จ านวนเงินที่บริษัทฯ ต้องใช้ในการลงทุนโครงการโซลาร์ฟาร์มในประเทศญี่ปุ่นค่อนข้างเยอะ 
ประมาณ 3,000-4,000 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ยังไม่มีแผนในการเพิ่มทุน ในส่วนของการลงทุนโครงการ            
โซลาร์ฟาร์มในประเทศ หากรัฐบาลเปิดให้ลงทุน บริษ ัทฯ ยินดีตอบรับนโยบายดังกล่าวทันที ซึ ่งตาม
แผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561-2580 (PDP 2018) ที่ได้มีการประกาศเรียบร้อยแล้ว 
มีการสนับสนุนการลงทุนโซลาร์ทั ้งหมด 10,000 เมกะวัตต์ บริษัทฯ จะต้องจัดท าแผนธุรกิจเพื่อเตรียม             
ความพร้อมในลักษณะปีต่อปี เนื ่องจากรัฐบาลให้การสนับสนุนเป็นปีต่อปี เช่น ในปี 2562 รัฐบาลให้การ
สนับสนุนการรับซื้อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (โซลาร์รูฟ) ก าลังการผลิตติดตั้งรวมทั้ง
โครงการไม่เกิน 100 เมกะวัตต์ ส าหรับบ้านอยู ่อาศัย (ก าลังการผลิตติดตั ้งไม่เกิน 10 กิโลวัตต์ต่อมิเตอร์)              
ซึ่งต้องติดตั้งเพื่อใช้งานเองก่อน ถ้าเหลือจะขายได้ในราคา 1.68 บาทต่อหน่วย โดยเปิดลงทะเบียนตั้งแต่            
เดือนพฤษภาคม-เดือนกรกฎาคม 2562 ซึ่งบริษัทฯ มีเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 

 
นำยธีรนนท์ ลือเกียรติกุล ผู้ถือหุ้นมำด้วยตนเอง สอบถามดังนี้ 

1. หากโครงการโซลาร์ฟาร์มในประเทศจะครบก าหนดการได้รับส่วนเพิ่มราคารับซื ้อไฟฟ้า 
(Adder) บริษัทฯ มีแผนชดเชยเรื่องดังกล่าวอย่างไร  

2. ขอเสนอว่าหากพิจารณาจากก าไรสะสมของบริษัทฯ จ านวน 7,000 ล้านบาท จะสามารถ
น ามาซื้อหุ้นคืนได้หรือไม่ หรือเพ่ิมเงินปันผลได้หรือไม่ เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นว่าก าไรของบริษัทฯ จะไม่ลดลง  
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ประธานฯ ชี้แจงที่ประชุมทราบดังนี้ 

1.  นักลงทุนส่วนใหญ่มีความกังวลว่าหากโครงการโซลาร์ฟาร์มในประเทศครบก าหนดการ                   
ได้รับส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) คือรายได้ลดลง แต่บริษัทฯ ยังคงได้รับค่าไฟฟ้าฐาน (Base Tariff)     
ซึ่งไม่มีก าหนดระยะเวลารับซื้อและต่ออายุอัตโนมัติทุกๆ 5 ปี ในอัตรา 4 บาทต่อหน่วย ดังนั้น ต้นทุนขายจะ         
ไม่มีหนี้และต้นทุนทางการเงิน ท าให้รายได้หลังจากค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายด าเนินงานและบ ารุงรักษา 
คงเหลือเป็นก าไรสุทธิ ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังได้รับสิทธิประโยชน์การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา 8 ปี 
ร้อยละ 100 และได้รับสิทธิประโยชน์การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 50 อีก 5 ปี ท าให้ส่งผลกระทบต่อ
ก าไรน้อย ประกอบกับที่ดินโครงการโซลาร์ฟาร์มทุกโครงการ จ านวนกว่า 5,000 ไร่ บริษัทฯ เป็นเจ้าของเอง
และพ้ืนที่ส่วนใหญ่ติดกับถนนหลักของถนนเส้นทางหลวง ซึ่งจะมีมูลค่าเพ่ิมจากที่ดินด้วย  

2. ประธานฯ กล่าวขอบคุณและรับข้อเสนอแนะดังกล่าวไว้ประกอบการพิจารณา 

นำยธนกฤต ถิระวงศ์ไพศำล อำสำพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจำกสมำคมส่งเสริม            
ผู้ลงทุนไทย สอบถามดังนี ้

1. เนื่องจากโครงการโซลาร์ฟาร์มในประเทศจะครบก าหนดการได้รับส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า 
(Adder) ซึ่งถือเป็นรายได้ร้อยละ 70 ของบริษัทฯ และบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายอยู่ประมาณร้อยละ 39 จึงขอให้
บริษัทฯ ชี้แจงรายละเอียดการลงทุนโครงการโซลาร์ฟาร์มในต่างประเทศที่มีความชัดเจนแล้ว เพื่อสร้างความ
เชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น 

2. โครงการโซลาร์ฟาร์มในประเทศญี่ปุ่น นอกเหนือจากโครงการ Tottori Yonago Mega Solar 
Farm บริษัทฯ มีสัดส่วนการลงทุนร้อยละเท่าใด และมีรายละเอียดอย่างไรบ้างที่สามารถเปิดเผยได้ 

ประธานฯ ชี้แจงที่ประชุมทราบดังนี้ 

1. ขอแก้ไขตัวเลขข้างต้น ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของบริษัทฯ ซึ่งเทียบกับ
รายได้อยู่ที่ประมาณร้อยละ 3  

2. การเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน จะพิจารณาเปิดเผยผ่าน               
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เท่าที ่จะสามารถเปิดเผยได้เนื ่องจากเงื่อนไขของการลงทุนกับผู้ถือหุ ้น                      
ในต่างประเทศ 

นำยอัศวิน เผ่ำทองไทย ผู้ถือหุ้นมำด้วยตนเอง สอบถามดังนี้ 

1. จุดแข็งของบริษัทฯ ในการเป็นผู้ร่วมลงทุนโครงการโซลาร์ฟาร์มในประเทศญี่ปุ่น  
2. เนื ่องจากประเทศญี ่ปุ ่นเป็นพื ้นที ่ที ่ม ีความเสี ่ยงด้านภัยธรรมชาติ ไม่ทราบว่าโครงการที่           

บริษัทฯ ลงทุนเป็นพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงด้านนี้หรือไม่ และมีวิธีการป้องกันอย่างไร 
3. ขอเสนอว่าหากบริษัทฯ มีผลประกอบการที ่ด ีขึ ้น และจ่ายเงินปันผลดีขึ ้น เห็นควรปรับ

ค่าตอบแทนกรรมการเพ่ิมขึ้น 
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ประธานฯ ชี้แจงที่ประชุมทราบดังนี้ 

1. การลงทุนโครงการโซลาร์ฟาร์มในประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายที่ค่อนข้างชัดเจน 
มีความเสี ่ยงต่ า และราคารับซื ้อไฟฟ้าค่อนข้างดี สามารถพัฒนาโครงการได้อย่างต่อเนื ่อง ซึ ่งราคาสูงสุด
ประมาณ 40 เยน และราคาต่ าสุดประมาณ 20 เยน ซึ่งในแต่ละโครงการราคารับซื้อไฟฟ้าไม่เท่ากัน เนื่องจาก
ระยะเวลาต่างกัน ซึ่งบริษัทฯ ได้ร่วมลงทุนกับพันธกิจทางธุรกิจที่ส าคัญ คือ บริษัท เคียวเซร่า คอร์ปอเรชั่น 
ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งในแต่ละโครงการจะมีพันธมิตรทางธุรกิจที่แตกต่างกัน  ขึ้นอยู่กับในแต่ละพื้นที่และผู้รับซื้อ
ไฟฟ้าเป็นส าคัญ ส าหรับการลงทุนโครงการโซลาร์ฟาร์มในภูมิภาคอาเซียน บริษัทฯ ได้มีการติดตามนโยบาย
อย่างใกล้ชิด ซึ่งต้องพิจารณาความเสี่ยงในหลายประเด็นก่อนการลงทุน 

2. พ้ืนที่ที่บริษัทฯ ลงทุนโครงการโซลาร์ฟาร์มในประเทศญี่ปุ่น ไม่ได้รับผลกระทบจากความเสี่ยง
ด้านภัยธรรมชาติ 

3. ประธานฯ กล่าวขอบคุณและรับข้อเสนอแนะดังกล่าวไว้ประกอบการพิจารณา 
 

นำยธนกฤต ถิระวงศ์ไพศำล อำสำพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจำกสมำคมส่งเสริม            
ผู้ลงทุนไทย สอบถามเรื่องนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

ประธานฯ ชี้แจงที ่ประชุมทราบว่าบริษัทฯ ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ โดยมุ่งเน้น             
เรื่องความโปร่งใสและยึดหลักธรรมาภิบาล เพราะเป็นการปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจน  

นำงสำวสำธกำ ฉันทะชัยมงคล ผู้ถือหุ้นมำด้วยตนเอง สอบถามว่าเนื่องจากผู้บริหารของบริษัทฯ
มีอายุน้อย ซึ่งแผนธุรกิจของบริษัทฯ มุ่งเน้นเรื่องความยั่งยืน และมีนโยบายเรื่องการส่งเสริมคนรุ่นใหม่                   
และเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างไรบ้าง 

ประธานฯ ชี้แจงที่ประชุมทราบว่าปัจจุบันเป็นยุคของผู้บริหารรุ่นใหม่ ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการถ่ายทอด
ความรู้และประสบการณ์ระหว่างกัน ถือเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ซึ่งในขณะนี้บริษัทฯ อยู่ระหว่างการจัดท า
ระบบการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิ จขององค์กรโดยรวม  (Enterprise Resource Planning: ERP)                     
เพ่ือเชื่อมโยงระบบงานต่างๆ ของบริษัทฯ เข้าด้วยกัน ทั้งนี้ ในส่วนของโครงการโซลาร์ฟาร์มทั้ง 36 โครงการ           
ได้มีระบบติดตามและประมวลผลผ่านระบบ SCADA ซึ่งสามารถดูข้อมูลได้แบบทันที ท าให้สามารถแก้ไขปัญหา
ได้อย่างรวดเร็ว 

นำยสมบูรณ์ อุดมดิเรกฤทธิ์ ผู้ถือหุ้นมำด้วยตนเอง สอบถามดังนี ้

1. ขอให้เปรียบเทียบการลงทุนโครงการโซลาร์ฟาร์มในประเทศญี่ปุ่นระหว่าง SPCG และ BCPG 

2. แผงเซลล์แสงอาทิตย์ของบริษัทฯ ซื้อจากที่ไหน และมีอายุการใช้งานเท่าใด 
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ประธานฯ ชี้แจงที่ประชุมทราบดังนี้ 

1. ปัจจุบันมีหลายบริษัทฯ ที่มีการลงทุนโครงการโซลาร์ฟาร์มในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งแต่ละโครงการ 
มีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เลือกลงทุนโครงการโซลาร์ฟาร์มในประเทศญี่ปุ่น 
เนื่องจากมคีวามเชื่อมั่นในพันธกิจทางธุรกิจ คือ บริษัท เคียวเซร่า คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น  

2. บริษ ัทฯ อย ่างไรก ็ด ีบร ิษ ัทฯ ได ้เล ือกใช ้แผงเซลล ์แสงอาท ิตย ์จากบร ิษ ัท  เค ียวเซร ่า              
คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ ่น ซึ่งรับประกันความเสื่อมสภาพ เป็นระยะเวลา 25 ปี และรับประกันว่าภายใน           
12 ปีนับจากวันแรกที่ด าเนินการผลิตไฟฟ้า แผงเซลล์แสงอาทิตย์จะสามารถผลิตไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
ของประสิทธิภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ และภายใน 25 ปีนับจากวันที่ด าเนินการผลิตไฟฟ้า แผงเซลล์
แสงอาทิตย์จะสามารถผลิตไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  

นำยพิศำล เจียรมณีทวีสิน ผู้ถือหุ้นมำด้วยตนเอง สอบถามว่าโครงการ Ukujima Mega Solar 
Project มีจ านวนเงินลงทุนประมาณ 58,000 ล้านบาท ใช่หรือไม่ เป็นการร่วมทุนในลักษณะใด แผนการลงทุน
เป็นแบบใดบ้าง และการรับรู้รายได้ของบริษัทฯ ต้องรอปี 2566 หรือเป็นการทยอยรับรู้รายได้ 

ประธานฯ ชี้แจงที่ประชุมทราบว่าโครงการ Ukujima Mega Solar Project มีจ านวนเงินลงทุน
ประมาณ 58,000 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ร่วมลงทุนในลักษณะเป็นหุ้นสามัญ โดยลงทุนไม่เกินร้อยละ 20 ทั้งนี้ 
หากลงทุนเกินกว่าร้อยละ 20 บริษัทฯ มีเงินลงทุนไม่เพียงพอ ซึ่งอาจเลี ่ยงไม่ได้ที ่จะเพิ่มทุน และบริษัทฯ 
จะต้องรับรู้ผลขาดทุนในช่วงการพัฒนาโครงการด้วย แผนการลงทุนยังไม่สามารถเปิดเผยได้ และการรับรู้
รายได้ในปี 2566 จะเป็นผลดีต่อบริษัทฯ มากกว่า 

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือเสนอแนะเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลา                      
มาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ และกล่าวปิดการประชุม 

ปิดประชุมเวลา 16.20 น. 

 

 
(ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ) 

ประธานที่ประชุม 
 
 
 

(นางสาวปาริฉัตร ไส้เพ้ีย) 
   เลขานุการที่ประชุม 


