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บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด (มหำชน) 
รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2562 

วัน เวลำ และสถำนที่ประชุม 
เมื่อวนัพฤหสับดีที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง แกรนด์ บอลรูม ชัน้ 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ เลขที่ 

99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
 

กรรมกำรที่เข้ำร่วมประชุม จ ำนวน 9 ท่ำน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90) 
1. ดร.กลักลุ ด ารงปิยวฒุิ์ ประธานกรรมการบริษัท / ประธานท่ีประชมุ  
2. ดร.ชิต เหลา่วฒันา กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ   
3. ดร.จงรัก ระรวยทรง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 

  และ ประธานคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
4. รศ.ดร. พนารัตน์  ปานมณี กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
5. ดร.โศภชา   ด ารงปิยวฒุิ์ กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร  

  และกรรมการบริหารความเสีย่ง 
6. ดร.สมบรูณ์ เอือ้อชัฌาสยั กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการผู้จดัการ  

  และ เลขานกุารคณะกรรมการบริษัท 
7. นางสาวนฤชล ด ารงปิยวฒุิ์ กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร  

  ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ สายงานพฒันาธุรกิจและวางแผนกลยทุธ์ 
  ผู้อ านวยการอาวโุส สายงานโลจิสติกส์ 

8. นางอารีวรรณ เฉลมิแดน กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร  และ 
  ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ สายงานโรงงาน 

9. นายเฉลมิพล ศรีเจริญ กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และ 
  ผู้อ านวยการ สายงานขายและการตลาด 

กรรมกำรที่ไม่เข้ำร่วมประชุม จ ำนวน 1 ท่ำน 
1. นายธรากร องัภเูบศวร์   กรรมการอิสระ  

และ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 
(ติดภารกิจ ไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุได้)  

กรรมกำรชุดย่อยที่เข้ำร่วมประชุม จ ำนวน 4 ท่ำน 
1. นายเดชา   ชลูกิรณ์      กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 
2. นายพงษ์เทพ  ถิฐาพนัธ์    กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
3. นางสมลกัษณ์ คนงึเหต ุ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน เลขานกุารฯ 

  และผู้อ านวยการอาวโุส ส านกับริหาร 
4. นายฐิติพงศ์ เตชะรัตนยืนยง กรรมการบริหารความเสีย่ง และ Chief Financial Officer 
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ผู้บริหำรและผู้จัดกำรที่เข้ำร่วมประชุม จ ำนวน 15 ท่ำน 
1. นายชยัศิริ  วฒันชาญณรงค์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ สายงานบริหารงานโครงการก่อสร้าง 
2. นายธ ารงค์  จนัทรไกรทอง ผู้อ านวยการอาวโุส สายงานขายและการตลาด 
3. ดร. ไพโรจน์  ภานกุาญจน์ กรรมการบริษัท (กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร) 

  (ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการบริษัทในวาระท่ี 9) 
  ผู้อ านวยการอาวโุส 
  สายงานบริหารโครงการก่อสร้างและบ ารุงรักษาโรงไฟฟา้ 

4. ฐิติพงศ์   เตชะรัตนยืนยง  Chief Financial Officer 
5. นางสมลกัษณ์  คนงึเหต ุ ผู้อ านวยการอาวโุส สายงานส านกับริหาร   
6. นายเจนพล  งามอรุณโชติ ผู้อ านวยการอาวโุส สายงานวางแผนกลยทุธ์และการลงทนุ 

  และ สายงานขายและการตลาด Energy Solution, Lighting & GRoof 
7. นางสาวจนัทรา  จงจามรีสทีอง เลขานกุารบริษัท และ 

   ผู้อ านวยการอาวโุส ส านกักรรมการผู้จดัการและนกัลงทนุสมัพนัธ์ 
8. นางสาววิจิตรา  แสงปรีดีกรณ์ ผู้อ านวยการ สายงานพฒันาธุรกิจพลงังานทดแทน  
9. นายศราวธุ  มาสรวง ผู้อ านวยการสายงานโรงงาน และ 

   สายงานพฒันาผลติภณัฑ์และปรับปรุงกระบวนการผลติ 
10. นางสาวกลุรวี  แสนชยักร ผู้ช่วยผู้อ านวยการ สายงานบริหารการเงินและควบคมุกิจการตา่งประเทศ 
11. นายธเนศศิริ  ฝากมิตร ผู้ช่วยผู้อ านวยการ สายงานตรวจสอบภายใน  
12. นางสาววรินทิพย์  โรซาร์พิทกัษ์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ สายงานวางแผนกลยทุธ์และการลงทนุ 
13. นางลคันา   สนัติร่วมใจรักษ์ ผู้จดัการฝ่ายทรัพยากรบคุคลและธุรการ 
14. นายนิติภทัร์  เวชกามา ผู้ช่วยผู้จดัการ สายงานตรวจสอบภายใน 
15. นางสาวธนวรรณ  พฒันะเอนก หวัหน้าสว่นงานเลขานกุารบริษัทและนกัลงทนุสมัพนัธ์ 

ผู้เข้ำร่วมกำรประชุมอื่น ๆ จ ำนวน 4 ท่ำน 
1. นายวยัวฒัน์ กอสมานชยักิจ ผู้สอบบญัชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
2. นางปาลกิา แสงวิไล ผู้สอบบญัชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
3. นายคงกช ยงสวสัดิกลุ ผู้แทน บริษัท กดุัน่ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จ ากดั ที่ปรึกษากฎหมาย 

  และผู้แทนอิสระร่วมเป็นกรรมการในการตรวจสอบการลงคะแนน 
4. ร.ต.อ.อาณตัิ เสมทบัพระ ผู้แทนจากผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย 
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 การประชมุในครัง้นีม้ีตวัแทนผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย ได้เข้าร่วมประชมุ โดยมีรายละเอียดดงันี  ้
- ตวัแทนจากผู้สอบบญัชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
- ตวัแทนจากที่ปรึกษาด้านกฎหมาย บริษัท กุดัน่ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จ ากัด ท าหน้าที่เป็นคนกลางในการ

ตรวจสอบการลงคะแนน 
 บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุม และได้เผยแพร่แจ้งการส่งหนังสือเชิญ
ประชมุผา่นทางเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

ก่อนเร่ิมการประชุมตามระเบียบวาระ ที่ประชุมได้แจ้งรายละเอียดการประชุมและวิธีการออกเสียงการลงคะแนน 
รายละเอียดดงัปรากฏตามเอกสารแนบ ล าดบัท่ี 12 และ ล าดบัท่ี 13 หน้า 65 – หน้า 72 ดงันี ้

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 มาตรา 90 และ มาตรา 107 และตาม 
ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 27 และข้อ 28 ได้ก าหนดหลกัเกณฑ์ในเร่ืองการลงคะแนนเสยีงในการประชมุผู้ ถือหุ้นไว้ดงันี ้

 มาตรา 90 ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตาม
ข้อบงัคบัของบริษัท  

   ในกรณีที่ข้อบงัคบัของบริษัทมิได้ก าหนดไว้ การจ่ายคา่ตอบแทนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามมติ
ของที่ประชุมผู้ ถือหุ้ น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุ  

 มาตรา 107 มติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ให้ประกอบด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้ 
(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

และถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึ่งเสียงเป็น    
เสยีงชีข้าด 

(2) ในกรณีดังต่อไปนี ้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ         
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  
ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นที่ส าคญัให้แก่บคุคลอื่น  
ข. การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
ค. การท า แก้ไข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่น

ที่ส าคญั การมอบหมายให้บคุคลอื่นเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบั
บคุคลอื่นโดยมีวตัถปุระสงค์จะแบง่ก าไรขาดทนุกนั 

 ข้อ 27 ในการประชมุผู้ ถือหุ้นต้องมีผู้ ถือหุ้นจ านวนดงัตอ่ไปนี ้จึงจะครบองค์ประชมุ  
- ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และ จะต้องมี

หุ้นนบัรวมกนัได้ ไมน้่อยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่จ าหนา่ยได้ทัง้หมด  
- หรือ มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน      

ผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และ ต้องมีหุ้นนบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่าย
ได้ทัง้หมด 

ข้อ 28 ในการออกเสยีงลงคะแนนให้หุ้นหนึง่หุ้นมีเสยีงหนึง่เสยีง และมติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ให้ 
 ประกอบด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
และถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึ่งเสียงเป็น     
เสยีงชีข้าด 
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(2) ในกรณีดังต่อไปนี ้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ        
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  
ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นที่ส าคญัให้แก่บคุคลอื่น  
ข. การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
ค. การท า แก้ไข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่น

ที่ส าคญั การมอบหมายให้บคุคลอื่นเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบั
บคุคลอื่นโดยมีวตัถปุระสงค์จะแบง่ก าไรขาดทนุกนั 

ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบั 
จ. การเพิ่มหรือการลดทนุของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้  
ฉ. การควบหรือเลกิบริษัท 

วิธีการนบัคะแนน 
 ผู้ ถือหุ้ นและผู้ รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงและลงคะแนนในกรณีดังต่อไปนีค้ือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ              
งดออกเสียง ไม่อนญุาตให้มีการแยกการออกเสียงลงคะแนน โดยก าหนดขัน้ตอนการเก็บบตัรลงคะแนนเสยีงและวิธีการนบั
คะแนน ดงันี ้ 

 การเก็บบตัรลงคะแนนเสยีงและวิธีการนบัคะแนนเสยีงในวาระทัว่ไป 
- ประธานที่ประชมุจะขอให้ผู้ ถือหุ้นที่ลงมติ “ไมเ่ห็นด้วย” หรือ “งดออกเสยีง” ในระเบียบวาระใด ๆ ลงคะแนนเสยีง

ในบตัรลงคะแนนท่ีได้แจกให้เมื่อลงทะเบียน พร้อมลงลายมือช่ือ หลงัจากนัน้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะเก็บบตัร
ลงคะแนนเสยีงเฉพาะ “ไมเ่ห็นด้วย” และ “งดออกเสยีง”เพื่อน ามาสรุปผลการลงคะแนนเพื่อให้ประธานฯ แจ้งต่อ
ที่ประชมุรับทราบตอ่ไป 

- วิธีการนบัคะแนนเสยีงส าหรับวาระทัว่ไปนัน้ บริษัทฯ จะใช้วิธีหกัคะแนนเสยีง “ไมเ่ห็นด้วย” และ “งดออกเสยีง”     
ออกจากจ านวนเสียงทัง้หมดที่เข้าร่วมประชมุ และสว่นท่ีเหลอืจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบ
วาระนัน้ ๆ 

 การเก็บบตัรลงคะแนนเสยีงและวิธีการนบัคะแนนเสยีงในวาระเลอืกตัง้กรรมการบริษัท  
- ประธานที่ประชุมจะขอให้ผู้ ถือหุ้นท่ีลงมติ “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในระเบียบวาระนี ้

ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้เมื่อลงทะเบียน พร้อมลงลายมือช่ือ หลงัจากนัน้เจ้าหน้าที่ของ    
บริษัทฯ จะเก็บบตัรลงคะแนนเสียงทัง้หมดจากผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะที่เข้าร่วมประชุมทกุท่าน เพื่อน ามา
สรุปผลการลงคะแนนเพื่อให้ประธานฯ แจ้งตอ่ที่ประชมุรับทราบตอ่ไป 

- วิธีการนบัคะแนนเสยีงในวาระเลือกตัง้กรรมการบริษัทนี ้บริษัทฯ จะนบัคะแนนทัง้ “เห็นด้วย” และ “ไม่เห็นด้วย” 
และ “งดออกเสยีง”  

 
 ทัง้นี ้ในการพิจารณาคะแนนเสียงดงักลา่ว จะค านึงถึงการลงคะแนนเสียงที่ผู้ ถือหุ้นได้มอบฉนัทะแสดงเจตนาไว้
ตามหนังสือมอบฉันทะด้วย โดยมติของที่ประชุมในแต่ละวาระให้ใช้คะแนนเสียงข้างมาก ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้
ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึ่งเสยีงเป็นเสียงชีข้าด ส าหรับมติของระเบียบวาระเร่ืองการลดทนุหรือการเพิ่มทุน
ของบริษัทฯ การแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิ การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท การออกหุ้นกู้  รวมทัง้  
การเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมติระเบียบวาระการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสอง   
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ในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุ โดยรายละเอียดผลการนบัคะแนนของแตล่ะวาระ จะแจ้งให้ที่ประชุม
ทราบหลงัจบการประชมุในวาระถดัไป 

 บริษัทฯ ได้สรุปกฎเกณฑ์ของการนบัคะแนนในแตว่าระซึง่ขึน้กบัแตล่ะกรณี ดงันี ้  

วาระที ่ ประเภทมติ การนบัคะแนน 
1, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 13 มติธรรมดา คะแนนเสียงข้างมากผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนนในการประชมุผู้ ถือหุ้น ในกรณี

ถ้ามีคะแนนเสียงเทา่กนัให้ประธานในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชีข้าด 
6, 7, 12, 13 มติพิเศษ  คะแนนเสียงไมน้่อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนนในการประชมุผู้ ถือหุ้น 
10 มติธรรมดา คะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุ 
2 แจ้งเพื่อทราบ ไมมี่การลงมติ เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ 
14 (ถ้ามี) มติธรรมดา หรือ  

มติพิเศษ  
อาจใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนนในการประชมุ หรือ 
คะแนนเสียงสองในสามของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ ถือหุ้น 
หรือ คะแนนเสียงสามในสี่ของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุม     
ผู้ ถือหุ้น (แล้วแตก่รณี)   

 
เร่ิมกำรประชุม 

ดร.สมบรูณ์ เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จดัการ กลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้น ผู้ รับมอบฉนัทะ และสรุปจ านวนผู้ ถือหุ้น
ที่มาประชมุด้วยตนเองและรับมอบฉนัทะก่อนเร่ิมการประชมุ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 ผู้ ถือหุ้นท่ีมาด้วยตนเอง 197  ราย นบัจ านวนหุ้นได้ 382,094,257  หุ้น 
 ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะ         280  ราย นบัจ านวนหุ้นได้ 5,163,209,992  หุ้น 
 รวมทัง้สิน้  477  ราย นบัจ านวนหุ้นได้ 5,545,304,249  หุ้น 
คิดเป็นร้อยละ 74.7484 ของหุ้นท่ีออกและจ าหนา่ยแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ จ านวน 7,418,621,493 หุ้น ซึ่ง

ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัข้อ 27  
ดร.กลักุล ด ารงปิยวฒุิ์ ท าหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (ประธำนฯ) กลา่วเปิดการประชุม โดยมอบหมาย

ให้ ดร.โศภชา ด ารงปิยวฒุิ ์ กรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร และ ดร.สมบรูณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการ
บริษัท กรรมการผู้จดัการ และเลขานกุารคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ด าเนินการเข้าสูว่าระการประชุมต่อไป  

ดร.สมบูรณ์ เอือ้อัชฌาสัย กรรมการบริษัท กรรมการผู้ จัดการ และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ได้     
เรียนเชิญ บริษัท กุดัน่ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จ ากดั ท่ีปรึกษากฎหมาย เป็นผู้แทนอิสระเข้าร่วมเป็นกรรมการในการตรวจนบั
คะแนน และได้เรียนเชิญผู้ แทนจากผู้ ถือหุ้ นรายย่อยเข้าร่วมเป็นกรรมการในการตรวจนับคะแนน  โดยในครัง้นีม้ี           
ร.ต.อ.อาณตัิ เสมทบัพระ ให้เกียรติเป็นผู้แทนจากผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย 

 ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้จดัสง่หนงัสือแจ้งการเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2562 เป็นการลว่งหน้า ตัง้แต่วนัที่ 28 พฤศจิกายน 2561 จนถึงวนัที่ 31 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา พร้อมทัง้ระบุ
หลกัเกณฑ์ที่บริษัทฯ ก าหนดส าหรับการเสนอระเบียบวาระกับผู้ ถือหุ้ นได้รับทราบโดยทั่วกัน โดยได้เผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งไม่มีท่านใดเสนอระเบียบวาระเพื่อให้ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อก าหนดเป็นระเบียบวาระในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้

ดร.สมบรูณ์ เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จดัการ น าเข้าสูว่าระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้
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วำระที่ 1 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมวิสำมัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 
 ดร.สมบูรณ์ เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จัดการ เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม
วิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 ที ่จดัประชุมเมื ่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561 ซึ่งได้น าส่งต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมทัง้ได้
เผยแพร่รายงานดงักลา่วผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.gunkul.com ตามที่ได้จดัสง่ส าเนารายงานการประชุมให้กบัผู้ ถือหุ้น
พร้อมกบัหนงัสือนดัประชุมในครัง้นี ้รายละเอียดดงัปรากฏตามเอกสารแนบ ล าดบัที่ 1 หน้า 12 - หน้า 32 โดยได้ผ่าน
การพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท  ซึ่งเห็นว่ารายงานดงักลา่วได้มีการบนัทึกไว้อย่างครบถ้วนถกูต้อง จึงขอให้           
ที่ประชุมโปรดพิจารณารับรอง  
 ดร.โศภชา ด ารงปิยวุฒิ์  ประธานกรรมการบริหาร แจ้งต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นว่า จากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานฉบบันี ้ได้มีการบนัทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถกูต้องครบถ้วน และ
เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 จึงขอเสนอต่อ         
ที่ประชุมเพื่อพิจารณา โดยในวาระนีจ้ะนบัคะแนนโดยให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสยีงเทา่กนัให้ประธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 

มติที่ประชมุ ที่ประชมุมีมติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการ
ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ น ครัง้ที่ 1/2561 เมื ่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561 ตามที่เสนอ โดยมีมติด้วย
คะแนนเสยีงดงันี ้

 มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้ 517 ราย เป็นจ านวนหุ้นรวม 5,561,533,644 หุ้น   
ผู้ ถือหุ้น จ านวน (เสยีง) อตัราร้อยละ 

เห็นด้วย  5,561,521,944 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 
บตัรเสยี 0 0.0000 
รวม  5,561,521,944 100.0000 
งดออกเสยีง *   11,700 - 

 
วำระที่ 2  รับทรำบกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 

ดร.โศภชา ด ารงปิยวฒุิ์ ประธานกรรมการบริหาร ได้รายงานตอ่ที่ประชุมเพื่อรับทราบสรุปผลการด าเนินงาน
ที่ผ่านมาในรอบปี 2561 ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 29 และข้อ 42 ได้ก าหนดให้รายงานผลการด าเนินการของบริษัทฯ 
ในรอบปีที่ผา่นมาต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นประจ าปี  โดยบริษัทฯ ได้จดัสง่รายงานประจ าปี 2561 ให้กบัท่านผู้ ถือหุ้นทกุท่าน ใน
รูปแบบของ QR Code ตามเอกสารแนบล าดบัที่ 2 หน้า 33 พร้อมหนงัสือเชิญประชุม โดยสามารถสรุปข้อมลูส าคญั ๆ ได้
ดงันี ้

บริษัท กนักุลเอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) (บริษัทฯ) ได้ก่อตัง้มาตัง้แต ่พ.ศ. 2525 โดยตลอดระยะเวลา 36 
ปีที่ผา่นมา สามารถแบง่ช่วงระยะเวลาการพฒันาของบริษัทฯ ได้ดงัตอ่ไปนี ้

 ช่วง พ.ศ. 2525 – 2534 บริษัทฯ เร่ิมมาจากการท าธุรกิจการค้า (Trading Business) 

 ช่วง พ.ศ. 2535 – 2549 บริษัทฯ เร่ิมมีโรงงานส าหรับการผลิตอุปกรณ์ ระบบไฟฟ้า โดยการน าเอา
เทคโนโลยีตา่ง ๆ เข้ามาใช้ รวมไปถึงการขยายการลงทนุไปยงัประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ลาว พมา่ เป็นต้น 
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 ช่วง พ.ศ. 2550 – 2561 บริษัทฯ ได้เร่ิมเข้าสูธุ่รกิจพลงังานทางเลือก (Alternative Energy) และมีการ
ขยายการลงทนุไปยงัต่างประเทศเพิ่มมากยิ่งขึน้ โดยได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยเมื่อ พ.ศ. 2553 

 ช่วงคร่ึงปีหลังของปี พ.ศ. 2561 จนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ท าการ Re-branding เนื่องจากบริษัทฯ 
ครบรอบ 36 ปี และเร่ิมสร้างวฒันธรรมองค์กรภายใต้แนวความคิดที่ว่า “G” WE GROWTH Together 
เพื่อให้พนกังานตัง้แตร่ะดบัปฏิบตัิการไปจนถึงระดบัผู้บริหารอาวโุสของบริษัทฯ พฒันาควบคู่ไปกบัการ
เติบโตและการเปลีย่นแปลงของบริษัทฯ ซึง่แนวความคิดของวฒันธรรมองค์กรของบริษัทฯ ภายใต้ค าว่า 
“GROWTH” มีดงันี ้

- Goal (มุง่มัน่สูเ่ปา้หมาย ไมห่วัน่ ไมถ่อดใจ) 
- Reliability (ท างานแบบมืออาชีพ ไว้ใจได้) 
- Ownership (ดแูล ใสใ่จ เป็นหนึง่เดียว) 
- Wisdom Learning (เรียนรู้ตลอดเวลา จะก่อเกิดปัญญาและการปรับตวั) 
- Technology & Innovation (เปิดรับเทคโนโลยี และตอ่ยอดให้เกิดนวตักรรม) 
- Honesty & Governance (ซื่อสตัย์ โปร่งใส และทุม่เทตอ่ความรับผิดชอบท่ีมี) 

 ส าหรับ บริษัท กนักลุ พาวเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (“GPD”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้เข้าซือ้หุ้น
สามญัเดิมของ บริษัท ฟิวเจอร์ อิเล็คทริคอล คอนโทรล จ ากดั (“FEC”) เมื่อเดือน กรกฎาคม 2561 ที่ผา่นมา โดย FEC เป็น
บริษัทที่ด าเนินธุรกิจเก่ียวกับการรับเหมาก่อสร้าง ซึ่งบริษัทฯ เล็งเห็นว่า แนวโน้มอตุสาหกรรมไฟฟ้าในสว่นของระบบส่ง
ไฟฟ้าและจ าหน่ายไฟฟ้าอยู่ในช่วงขยายตวั ดงันัน้ จึงได้ท าการเข้าซือ้ FEC เพื่อเพิ่มเติมศกัยภาพในการท าธุรกิจรับเหมา
ก่อสร้างด้านพลงังานทดแทนมากขึน้ ส่งผลให้ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มี Backlog อยู่ประมาณ 510 ล้านบาท ซึ่งแบ่ง
ออกเป็นโครงการก่อสร้างสายสง่ 115 KV สถานีไฟฟ้าเชียงแสน และโครงการปรับปรุงสถานีไฟฟ้าอีก 4 สถานี ทัง้นี ้เมื่อ
รวมกับ Backlog ของไตรมาส 1 ของปี 2562 ที่ได้มีการประมลูงานอนัได้แก่ งานจ้างเหมาปรับปรุงระบบจ าหน่ายไฟฟ้า
เป็นเคเบิล้ใต้ดิน งานจ้างเหมาก่อสร้างสายสง่ระบบ 115 KV Loop Line และงานก่อสร้างสถานีไฟฟา้ อีกประมาณ 1,000 
ล้านบาท ท าให้ปัจจบุนับริษัทฯ มี Backlog อยูท่ี่ประมาณ 1,500 ล้านบาท 

 สว่นงานที่เก่ียวกบัโซลาร์เซลล์ บริษัทฯ ได้แบ่งรูปแบบการท างานออกเป็น 2 แบบด้วยกนั โดยแบบแรกคือ 
การรับเหมาก่อสร้างให้กับลกูค้า (EPC) ซึ่งลกูค้าปัจจุบนั ได้แก่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากัด (“Toyota”) 
บริษัท แปซิฟิค คอนเทนเน่อร์แบ้ก จ ากดั (“PACCON”) บริษัท ซี แวล ูจ ากดั (มหาชน) (“SEA Value”) และ บริษัท เอเซีย 
โกลเด้น ไรซ์ จ ากัด (“Asia Golden Rice”) มูลค่าการก่อสร้างอยู่ที่ประมาณ 270 ล้านบาท ทัง้นี ้ยงัไม่นบัรวมโครงการที่
ก าลงัอยู่ในระหว่างการประมูลอีกประมาณ 12 โครงการ มูลค่าประมาณ 1,400 ล้านบาท และแบบที่สองคือ การลงทุน
ให้กับลกูค้า (Private PPA)  โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้ ลงทุนติดตัง้โรงไฟฟ้าแล้วขายไฟฟ้าให้เจ้าของโครงการนัน้ ๆ ซึ่งกลุ่ม
ลูกค้า ได้แก่ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) (“CPF”) บริษัท บางกอกกล๊าส เอนเนอร์ยี่ โซลูชัน จ ากัด 
(“BGE”) และโรงงานกรอกสมบูรณ์ ซึ่งมีก าลงัการผลิตอยู่ที่ประมาณ 48.7 เมกะวตัต์ ดังนัน้ จะเห็นได้ว่า ทางบริษัทฯ 
มุ่งเน้นไปที่ภาคเอกชนเป็นส่วนใหญ่ โดยในปี 2562 นี ้บริษัทฯ ก็ยังคงเน้นไปที่โรงงานภาคอุตสาหกรรมและเอกชนที่มี
ความจ าเป็นต้องใช้ไฟฟ้าเป็นสว่นใหญ่ โดยปัจจุบนับริษัทฯ ยงัมีโครงการที่อยูใ่นระหว่างการจะเข้าไปน าเสนอให้ลกูค้าอีก
ประมาณ 19 โครงการ คิดเป็นก าลงัการผลติประมาณ 64 เมกะวตัต์ 

 ส าหรับธุรกิจโซลาร์บนหลงัคาภาคครัวเรือน ภายใต้ช่ือ “GROOF” ซึ่งบริษัทฯ เล็งเห็นวา่ ธุรกิจดงักลา่วผู้ใช้
ไฟฟ้าที่เสียค่าไฟในทุกครัวเรือนสามารถที่จะติดตัง้ โซลาร์บนหลงัคาของตนเองได้ ในกรณีที่มีคนใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลา
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กลางวนัหรือที่ท างานที่มีการใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลากลางวนัเป็นจ านวนมาก โดยราคาในการลงทนุติดตัง้นัน้ขึน้อยู่กบัความ
เหมาะสมของผู้ใช้ไฟ ซึง่จะมีเจ้าหน้าทีจ่ากทางบริษัทฯ เข้าไปท าการส ารวจในเบือ้งต้นเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการ
ติดตัง้ตอ่ไป  

 ส าหรับโครงการพลงังานแสงอาทิตย์ที่ต่างประเทศที่ได้มีการจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
มีดงันี ้

 ประเทศญ่ีปุ่ น เมืองเซนได ขนาดก าลงัติดตัง้ที่ 38.1 เมกะวตัต์ สญัญาขายไฟอยูท่ี่ 31.8 เมกะวตัต์ โดยเร่ิม
จ าหนา่ยไฟฟา้เชิงพาณิชย์ไปตัง้แตว่นัท่ี 1 พฤศจิกายน 2561 

 ประเทศญ่ีปุ่ น เมืองคิมิตสึ ขนาดก าลงัติดตัง้ที่ 40.4 เมกะวตัต์ สญัญาขายไฟอยู่ที่ 33.5 เมกะวตัต์ โดยเร่ิม
จ าหนา่ยไฟฟา้เชิงพาณิชย์ไปตัง้แตว่นัท่ี 1 เมษายน 2562 

 บริษัทฯ ยงัได้น าเทคโนโลยี E-Document (เอกสารภายในองค์กรแบบดิจิทลั) มาใช้กบัการด าเนินงานของ
บริษัทฯ เนื่องด้วยทางบริษัทฯ มีบริษัทย่อยอยู่หลายบริษัท ท าให้เอกสารสญัญาต่าง ๆ จากการท าธุรกรรมมีจ านวน
คอ่นข้างมาก จึงเป็นที่มาของโครงการ Paperless Office โดยมีหลกัการ คือ การจดัเก็บข้อมลูในรูปแบบดิจิทลั ซึ่งคาดว่า
จะแล้วเสร็จภายในปีนี ้

นอกจากนีแ้ล้ว ทางบริษัทฯ ยังได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม โดยเร่ิมจากพนักงานของบริษัทฯ เช่น 
โครงการมอบทนุการศกึษาให้แก่บตุรของพนกังาน รวมไปถึงชมุชนท่ีอยูร่อบ ๆ โรงไฟฟา้ และการท านบุ ารุงศาสนา โดยเมื่อ
ต้นปีที่ผ่านมา ดร.กัลกุล ด ารงปิยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริษัท ได้เข้าร่วมอุปสมบท ณ วดัราชบพิธสถิตมหาสีมาราม       
ราชวรวิหาร อนัถือเป็นแบบอยา่งที่ดีและความภาคภมูิใจของชาวกนักลุ 

  ส าหรับวาระที่ 2 นี ้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอรายงานผลการด าเนินงานของ
บริษัทในรอบปี 2561 ให้ที่ประชมุรับทราบ และเนื่องด้วยวาระนีเ้ป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติจากที่ประชุม
ผู้ ถือหุ้น 

มติที่ประชมุ  ที่ประชุมโดยผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมจ านวนทัง้สิน้ 517 ราย รวมเป็นจ านวนหุ้น 5,561,533,644 หุ้น รับทราบ
การด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 

 
วำระที่ 3  พิจำรณำอนุมตัิงบกำรเงนิของบริษัทฯ ส ำหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2561 
  ดร.สมบูรณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จัดการ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติ
บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 – มาตรา 114 รวมทัง้ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 29 และข้อ 42 – ข้อ 44 
บริษัทฯ ได้จดัท างบการเงินส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบ
บญัชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั และขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิ โดยมีรายละเอียด
ตามที่ปรากฏอยู่ในข้อ 28.รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตปุระกอบงบการเงิน หน้า 369 – 
หน้า 509 ของรายงานประจ าปี 2561 (ตามเอกสารแนบล าดบัที่ 2 สามารถดาวน์โหลดได้จาก QR Code หน้า 33) ซึ่งได้
จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืนดัประชมุในครัง้นี ้โดยสามารถสรุปสาระส าคญัได้ดงันี ้
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แผนภูมิแสดงรำยได้แบ่งตำมประเภทธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 (หน่วย:ล้ำนบำท) 

 จากแผนภมูิข้างต้นแสดงให้เห็นว่า ในปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้หลกัจากการด าเนินธุรกิจ 
รวมจ านวน 6,461 ล้านบาท จะเห็นได้วา่ รายได้ประเภทการซือ้มาขายไปในปี 2560 อยู่ที่ 1,160 ล้านบาท โดยในปี 2561 
อยูท่ี่ 1,345 ล้านบาท  

 รายได้ในสว่นของการผลติ และจ าหนา่ยไฟฟา้จากพลงังานทดแทนในปี 2560 อยูท่ี่ 2,045 ล้านบาท โดยใน
ปี 2561 อยู่ที่ 2,930 ล้านบาท ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงข้อดีจากรายได้ประเภทนี ้จะเห็นได้ว่ารายได้จะคงที่ไปอีกระยะหนึ่งตาม
สญัญารับซือ้ไฟฟ้า (Adder) ซึ่งมีระยะเวลา 10 ปี ประกอบกับการที่บริษัทฯ ได้มีการเปิดจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ที่
ประเทศญ่ีปุ่ นไปอีก 2 โครงการ (โครงการเซนไดและโครงการคิมิตส)ึ ยอ่มสง่ผลให้รายได้ในสว่นนีเ้พิ่มขึน้อีกในปีนี ้ 

 สว่นรายได้จากการรับเหมาก่อสร้างในปี 2560 อยู่ที่ 1,536 ล้านบาท โดยในปี 2561 อยู่ที่ 2,028 ล้านบาท 
โดยรายได้ในส่วนนีม้าจากการรับเหมาก่อสร้างโครงการกังหันลมเป็นส่วนใหญ่  ส าหรับในปีนีร้ายได้จากการรับเหมา
ก่อสร้างสว่นใหญ่จะได้มาจาก บริษัท ฟิวเจอร์ อีเลค็ทริคอล คอนโทรล จ ากดั (“FEC”) ที่บริษัทฯ ได้เข้าซือ้หุ้นสามญั ตามที่
ได้รับอนมุตัิจากมติที่ประชมุวสิามญัผู้ ถือหุ้นเมื่อวนัท่ี 28 มิถนุายน 2561 ที่ผา่นมา ซึง่อ้างอิงจากที่ประธานกรรมการบริหาร
ได้แจ้งไปในวาระท่ี 2 ในเบือ้งต้นวา่ ปัจจบุนั บริษัทฯ มี Backlog จากโครงการตา่ง ๆ ที่ FEC ได้รับอยูแ่ล้วประมาณ 1,500 
ล้านบาท ทัง้นี ้ยงัไมน่บัรวมโครงการท่ีก าลงัอยูใ่นระหวา่งการประมูลอีกประมาณ 4,000 ล้านบาท  

 ส าหรับรายได้จากการบ ารุงดแูลรักษาและรายได้อื่น ๆ ในปี 2560 อยูท่ี่ 172 ล้านบาท โดยในปี 2561 อยู่ที่ 
158 ล้านบาท 
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แผนภูมิเปรียบเทียบรำยได้กับอัตรำก ำไรขัน้ต้น 

 จากแผนภูมิข้างต้นแสดงให้เห็นว่ารายได้จากการขายไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนช่วยส่งผลให้อตัราก าไร
ขัน้ต้นของบริษัทฯ เพิ่มสงูขึน้ โดยปี 2561 อยูท่ี่ 49% เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2560 อยูท่ี่ 36% 

 

แผนภูมิแสดงกำรเตบิโตของงบกำรเงนิ 

 ส าหรับสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ มีการเติบโตขึน้จาก 30,726 ล้านบาท ในปี 2560 เป็น 35,625 ล้านบาท 
ในปี 2561 ตามงบการเงินรวม ส าหรับงบการเงินของบริษัทฯ ในไตรมาส 1 ในปี 2562 นี ้หากพิจารณาถึงโครงการพลงังาน
แสงอาทิตย์ที่ประเทศญ่ีปุ่ น 2 โครงการ ได้แก่ โครงการเซนได และโครงการคิมิตสทึี่ได้มีการจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ไป
เป็นท่ีเรียบร้อยแล้วตามที่ได้แจ้งไปข้างต้น จะก่อให้เกิดสินทรัพย์เพิ่มขึน้มาที่บริษัทฯ อีกประมาณ 3,000 ล้านบาท  
 สว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีลดลงมาจากปี 2560 จ านวน 10,184 ล้านบาท มาเป็นจ านวน 9,500 ล้านบาท เนื่องจาก
การที่บริษัทฯ เข้าซือ้หุ้นใน FEC ซึ่งก าไรเดิมจากการท าธุรกิจร่วมกนัก่อนการเข้าซือ้ไม่สามารถน ามาค านวณเป็นก าไรไ ด้
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โดยมีผลย้อนหลงัทัง้หมด สง่ผลให้สว่นของผู้ ถือหุ้นลดลง แตเ่มื่อพิจารณาถึงประโยชน์ที่ได้จากการเข้าซือ้ FEC แล้ว ถือว่า
ได้ประโยชน์มากกวา่ 
  ในส่วนของรายงานของผู้สอบบญัชีรับอนญุาต งบการเงิน และหมายเหตปุระกอบงบการเงินในปี 2561 นี ้
ทางผู้ สอบฯ ได้ให้ความเห็นโดยใจความส าคัญปรากฎอยู่ในรายงานประจ าปี 2561 หน้าที่ 369 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า            
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย (กลุม่บริษัท) 
และของเฉพาะบริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) (บริษัท) ตามล าดบั เป็นงบทีไ่ม่มีเงือ่นไข  
  นอกจากนีท้างผู้สอบฯ ยงัได้แจ้งเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

1. คา่ความนิยมที่เกิดจากการซือ้ธุรกิจในอดีต 
ส าหรับประเด็นในข้อนี ้การเข้าซือ้ใบอนญุาตโรงไฟฟ่าต่าง ๆ ซึ่งมีค่าพรีเมี่ยมประกอบอยู่ด้วย อนัถือได้ว่า

เป็นคา่ความนิยมประเภทหนึ่ง จึงต้องมีการวิเคราะห์ความออ่นไหวโดยการประเมินผลกระทบที่อาจเป็นไปได้ในอตัราการ
เติบโต ประมาณการกระแสเงินสด และอตัราคิดลดที่เกิดขึน้ในอนาคต ซึ่ง ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ไม่พบว่ามีข้อบ่งชี ้
เร่ืองการด้อยคา่ 

2. รายได้จากการก่อสร้างตามขัน้ความส าเร็จของงาน 
 บริษัทฯ ได้ด าเนินการให้วิศวกรภายนอกท าการประเมินและจัดท ารายงานความคืบหน้าส าหรับโครงการ
ก่อสร้าง เพื่อให้ความเช่ือมัน่ในการรับรู้รายได้ของบริษัทฯ รวมไปถึงการจดัการให้ก าไรท่ีเกิดจากการด าเนินงานมีค่าเฉลี่ย
ในระดบัเดียวกนัทกุไตรมาส ไมต่า่งกนัจนเป็นนยัยะส าคญั 

 ดร.ชิต เหลา่วฒันา ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ให้ความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทฯ  โดยแจ้งต่อ
ที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินและรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 
ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็นจากผู้ สอบบญัชีของ บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากัด 
อยา่งรอบคอบ ให้เป็นไปอยา่งถกูต้องและเปิดเผยอยา่งเพียงพอ โดยร่วมหารือกบัผู้สอบบญัชีภายนอกและฝ่ายบริหารของ
บริษัทฯ ในประเด็นความถกูต้อง ความนา่เช่ือถือ และเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีที่รับรองทัว่ไป ให้มีการเปิดเผยข้อมลู
อย่างเพียงพอและทนัเวลา ซึ่งจากการสอบทานจึงเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนมุตัิ
รับรอง โดยที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติเห็นควรให้น าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิรับรองตอ่ไป 

 ดร.สมบูรณ์ เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จดัการได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม แต่ไม่มีผู้ ใดต้องการซกัถาม 
ดร.โศภชา  ด ารงปิยวฒุิ์ ประธานกรรมการบริหาร จึงเสนอตอ่ที่ประชมุเพื่อพิจารณา โดยวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงข้าง
มากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเทา่กนั ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีก
เสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 

มติที่ประชมุ  ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  อนมุตัิงบการเงิน
ของบริษัทฯ ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบ
บญัชีของบริษัทฯ อีกทัง้ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว  
ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้
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  มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้ 534 ราย เป็นจ านวนหุ้นรวม 5,564,191,345 หุ้น 

ผู้ ถือหุ้น จ านวน (เสยีง) อตัราร้อยละ 
เห็นด้วย 5,564,105,645 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 
บตัรเสยี 0 0.0000 
รวม 5,564,105,645 100.0000 
งดออกเสยีง * 85,700 - 

* ไมน่บัรวมเป็นฐานการค านวณคะแนนเสยีง 
 

วำระที่ 4   พิจำรณำอนุมตัิกำรก ำหนดหลักเกณฑ์กำรจ่ำยปันผลจำกผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ประจ ำปี 2561 
 ดร.สมบูรณ์ เอื อ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จ ัดการ เสนอต่อที ่ประช ุมเพื ่อ พิจารณาอนุมัติการก าหนด
หลกัเกณฑ์การจ่ายปันผลจากผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2561 เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของ
บริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ หลงัหกั
ภาษีเงินได้นิติบคุคล เงินส ารองตามกฎหมาย และเงินส ารองต่าง ๆ ทัง้หมด และคณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกนัพิจารณาการ
จ่ายปันผลจากผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2561 เป็นหุ้นปันผลและเงินสดปันผล โดยโปรดดูรายละเอียดใน
หนงัสือเชิญประชุม เอกสารแนบล าดบัท่ี 3 หน้า 34 และหน้า 35 ซึ่งได้สรุปข้อมลูส าคญั ๆ ไว้ในเอกสารประกอบการประชุม
ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

หลกัเกณฑ์ในเร่ือง ภาระภาษีเงินปันผลของผู้ลงทนุ มีดงัตอ่ไปนี ้

1.  ภาษีอากรของนกัลงทนุไทยและนกัลงทนุตา่งชาติที่ประกอบกิจการในประเทศไทย  

ลกัษณะผู้ลงทนุ อตัราภาษี (จากเงินได้จากการลงทนุหุ้นสามญัในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย) 
บคุคลธรรมดา  ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 10% 

 สามารถเลือกภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 10% หรือเลือกน าเงินปันผลไปรวมเสียภาษีปลายปี 
 ได้รับยกเว้นภาษี ถ้าเป็นเงินปันผลท่ีได้รับโดยตรงจากกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมจากส านกังาน

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ (The Board of Investment of Thailand : BOI)  

นิตบิคุคล  ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 10% ในกรณีท่ีผู้ มีเงินได้มิใช่บริษัทจดทะเบียน 
 ได้รับยกเว้นภาษี ถ้าผู้ มีเงินได้เป็นบริษัทจดทะเบียนและถือหุ้นเป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 3 เดือน 

ก่อนจ่าย และ 3 เดือนหลงัจ่ายเงินปันผล จากบริษัทไทยหรือกองทนุรวม 
 ได้รับยกเว้นภาษี ถ้าผู้ มีเงินได้ถือหุ้นในบริษัทผู้จ่ายเงินปันผลอย่างน้อย 25% ของหุ้นทัง้หมด

เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือนก่อนจ่าย และ 3 เดือนหลงัจ่ายเงินปันผล และบริษัทดงักล่าวมิได้
ถือหุ้นในบริษัทผู้ มีเงินได้ 

 ได้รับยกเว้นภาษี ถ้าเป็นเงินปันผลท่ีได้รับโดยตรงจากกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมจากส านกังาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ (The Board of Investment of Thailand : BOI) 

2.  ภาษีอากรของนกัลงทนุตา่งประเทศที่มิได้ประกอบกิจการในประเทศไทย 

ลกัษณะผู้ลงทนุ อตัราภาษี (จากเงินได้จากการลงทนุหุ้นสามญัในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย) 

บคุคลธรรมดา  ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 10% 
นิตบิคุคล  ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 10% 
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 ทัง้นี ้ตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้ร่วมกันพิจารณาหลกัเกณฑ์การจ่ายปันผลเห็นสมควร
เสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นก าหนดหลกัเกณฑ์การจ่ายปันผลจากผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2561 โดยให้จ่ายเป็น
หุ้นปันผลและเงินสดปันผล ทัง้นีห้ลกัเกณฑ์การจ่ายปันผลนีจ้ะน าไปใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาวาระที่ 5 “พิจารณา
อนมุตัิการจดัสรรก าไรเบ็ดเสร็จจากผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และจ่ายปันผล 
(ถ้ามี)” ตอ่ไป  
 ดร.สมบูรณ์ เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จดัการได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม แต่ไม่มีผู้ ใดต้องการซกัถาม 
ดร.โศภชา ด ารงปิยวฒุิ์ ประธานกรรมการบริหาร จึงเสนอต่อที่ประชมุเพื่อพิจารณา โดยวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงข้าง
มากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเทา่กนั ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีก
เสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 

มติที่ประชมุ  ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนมุตัิหลกัเกณฑ์
การจ่ายปันผลจากผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2561 โดยให้จ่ายเป็นหุ้นปันผลและเงินสดปันผล 
ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

  มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้ 540 ราย เป็นจ านวนหุ้นรวม 5,564,496,658 หุ้น 
ผู้ ถือหุ้น จ านวน (เสยีง) อตัราร้อยละ 

เห็นด้วย 5,562,040,805 99.9577 
ไมเ่ห็นด้วย 2,355,873 0.0423 
บตัรเสยี 0 0.0000 
รวม 5,564,396,678 100.0000 
งดออกเสยีง * 99,980 - 

* ไมน่บัรวมเป็นฐานการค านวณคะแนนเสยีง 

  ทัง้นีห้ลกัเกณฑ์การจ่ายปันผลนีจ้ะน าไปใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาวาระท่ี 5 เร่ือง “พิจารณาอนมุตัิการ
จดัสรรก าไรเบ็ดเสร็จจากผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับปี สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 และจ่าย
ปันผล (ถ้ามี)” ตอ่ไป 

 
วำระที่ 5  พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรก ำไรเบ็ดเสร็จจำกผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ส ำหรับปี สิน้สุด  

วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และจ่ำยปันผล (ถ้ำม)ี 
ดร. สมบูรณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จดัการ ได้น าเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาว่า  เพื่อให้เป็นไป

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ฯ ข้อ 38 ก าหนดให้บริษัทฯ        
ต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปี หกัด้วยยอดเงินขาดทุน
สะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัท ฯ จะมีข้อบงัคบั
หรือกฎหมายอื่นก าหนดให้ต้องมีทุนส ารองมากกว่านัน้ และมีนโยบายการจ่ายปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิ
ตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ หลงัหกัภาษีเงินได้นิติบคุคล เงินส ารองตามกฎหมาย และเงินส ารองอื่น ๆ ทัง้หมด อยา่งไร
ก็ตาม บริษัทฯ อาจก าหนดให้จ่ายเงินปันผลในอัตราน้อยกว่าอัตราที่ก าหนดข้างต้นได้ ขึน้อยู่กับความจ าเป็น โดยมี
รายละเอียดเสนอตอ่ที่ประชมุเพื่อพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรก าไรเบ็ดเสร็จจากผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับปีสิน้สดุ
วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 และจ่ายปันผล (ถ้ามี) รายละเอียดดงัปรากฏตามเอกสารแนบ ล าดบัที่ 4 หน้า 36 – หน้า 37 โดย
สรุปสาระส าคญัได้ดงันี ้
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การจดัสรรเงินทนุส ารองตามกฎหมาย 
 เพือ่ให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 
38 ก าหนดให้บริษัทฯ ต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึง่ไว้เป็นทนุส ารองไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปี
หกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้าม)ี จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 

เงินทนุส ารองตามกฎหมาย 
ส าหรับปี สิน้สดุวนัที่  

31 ธันวาคม 

ทนุจดทะเบียน 
ณ วนัที่เสนอ 
กนัส ารองทาง

กฎหมายใน AGM 
 
 
 

(บาท) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

ของทนุจด
ทะเบียน 
ณ วนัที่
เสนอ 

กนัส ารองฯ 
(%) 

มติที่ประชมุ AGM คิดเป็น 
ร้อยละ 

ของทนุจด
ทะเบียน 
ณ วนัที่
เสนอ 

กนัส ารองฯ 
(%) 

ประจ าปี เงินทนุส ารอง
ตามกฎหมาย 

 
 

(บาท) 

ประจ าปี จดัสรรก าไร
ส าหรับปีเป็นทนุ
ส ารองฯ เพิ่มขึน้ 

 
(บาท) 

รวมเป็นเงินทนุ
ส ารองทาง
กฎหมาย 

 
(บาท) 

2553 35,000,000.00 400,000,000.00 8.75 2554 5,000,000.00 40,000,000.00 10.00 
2554 40,000,000.00 440,000,000.00 9.09 2555 4,000,000.00 44,000,000.00 10.00 
2555 44,000,000.00 440,000,000.00 10.00 2556 22,000,000.00 66,000,000.00 15.00 
2556 66,000,000.00 659,999,984.00 10.00 2557 22,000,000.00 88,000,000.00 13.33 
2557 88,000,000.00 879,999,929.00 10.00 2558 41,000,000.00 129,000,000.00 14.66 
2558 129,000,000.00 1,416,405,589.00 9.11 2559 30,000,000.00 159,000,000.00 11.23 
2559 159,000,000.00 1,699,686,359.00 9.35 2560 17,000,000.00 176,000,000.00 10.35 
2560 176,000,000.00 1,982,967,060.25 8.87 2561 22,300,000.00 198,300,000.00 10.00 
2561 198,300,000.00 1,854,655,373.25 10.69 2561 - - 10.69 

 
ข้อมูลกำรจ่ำยเงนิปันผลท่ีผ่ำนมำ 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล 
จากผลการด าเนินการงานของบริษัทฯ  

ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 

ปี 2561 1) ปี 2560 2) 3) ปี 2559 2) ปี 2558 2) ปี 2557 2) 

1. หุ้นช าระแล้วท่ีใช้ในการค านวณปันผล (หุ้น)  7,418,621,493 หุ้น 7,418,621,493 หุ้น 6,358,775,851 หุ้น 5,298,980,864 หุ้น 879,990,265 หุ้น 

2. ก าไรส าหรับปี : งบการเงินเฉพาะกิจการ  (บาท) 660,388,915.00 354,011,303.00 334,980,871.56  661,502,456.76 531,913,800.49   

3. ก าไรส าหรับปี : งบการเงินรวม (บาท) 
(สว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่)   

1,085,172,042.00 465,794,332.00 537,717,352.83   

4. หกั เงินทนุส ารองตามกฎหมาย (บาท)  - (22,300,000.00) (17,000,000.00) (30,000,000.00) (41,000,000.00) 

5. คงเหลือก าไรส าหรับปี เพ่ือค านวณการจ่ายปันผล 
-    งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) :  
     หลงัหกัเงินทนุส ารองตามกฎหมาย 
-    งบการเงินรวม-สว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ (บาท) :  
     หลงัหกัเงินทนุส ารองตามกฎหมาย  

 
660,388,915.00 

 
1,085,172,042.00 

 

 
331,711,303.00 

 
443,494,332.00 

 

 
317,980,871.56 

 
520,717,352.83 

 
631,502,456.76 

 
- 

 
490,913,800.89 

 
- 

6. รวมเงินปันผลจ่าย (บาท : หุ้น)   
6.1 เงินสดปันผล  
6.2 หุ้นปันผล  

0.06 
0.01 
0.05 

(5 หุ้นเดิมตอ่ 1 หุ้นปันผล) 

0.045 
0.045 

- 

0.0817 
0.0400 
0.0417 

(6 หุ้นเดิมตอ่ 1 หุ้นปันผล) 

0.1125 
0.0625 
0.0500 

(5 หุ้นเดิมตอ่ 1 หุ้นปันผล) 

0.278 
0.028 
0.250 

(4 หุ้นเดิมตอ่ 1 หุ้นปันผล) 

7. จ านวนหุ้นท่ีสัง่จ่ายปันผล (หุ้น) 1,483,724,299 - 1,059,795,975 1,059,796,172 879,990,265 
8. รวมเป็นเงินปันผลท่ีจ่ายทัง้สิน้ไมเ่กิน (บาท) แบ่งเป็น  

8.1 เงินสดปันผล (บาท) 
8.2       หุ้นปันผล (บาท) :   

445,931,074.75 
75,000,000.00 
370,931,074.75 

333,837,967.19 
333,837,967.19 

- 

519,511,988.00 
254,351,035.00 
265,160,953.00 

596,135,347.00 
331,186,304.00 
264,949,043.00 

244,800,000.00 
24,800,000.00 
220,000,000.00 

9. อตัราสว่นการจ่ายเงินปันผล   
-     งบการเงินเฉพาะกิจการ (%)  
 
 
 
-     งบการเงินรวม (%) 

 
67.53% 

(เงินสดปันผล+หุ้นปันผล) 
 
 

41.09% 
(เงินสดปันผล+หุ้นปันผล) 

 
100.64% 

(เงินสดปันผล) 
 
 

75.27% 
(เงินสดปันผล) 

 
79.99%  

(เฉพาะเงินสดปันผล) 
163.38% 

(เงินสดปันผล+หุ้นปันผล) 
99.77% 

(เงินสดปันผล+หุ้นปันผล) 

 
94.40% 

(เงินสดปันผล+หุ้นปันผล) 
 
 
- 

 
49.87% 

(เงินสดปันผล+หุ้นปันผล) 
 
 

- 

10. ปีท่ีด าเนินการสัง่จ่าย ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 
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1) ค านวณจากการจดัสรรก าไรส าหรับ ปี 2561 เพื่อสัง่จ่ายหุ้นปันผลและเงินสดปันผล  
2) ค านวณจากการจดัสรรก าไรส าหรับปีที่อนมุติังบการเงิน เพื่อสัง่จ่ายเงินสดปันผลและหุ้นปันผล (ถ้ามี) 
3) ค านวณจากตวัเลขปรับปรุงใหม่ตามที่ระบใุนงบการเงินส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561  

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาการจดัสรรเงินทนุส ารองตามกฎหมาย
และอนมุตัิการจ่ายปันผลจากผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ดงันี ้

  เสนอตอ่ที่ประชมุ 
เพ่ือพิจารณา 

กำรจ่ำยปันผลเป็นหุ้นสำมัญปันผล :  
อตัราการจา่ยหุ้นปันผล บาทตอ่หุ้น 0.05 
จ านวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับหุ้นปันผล หุ้น 7,418,621,493 
รวมหุ้นปันผล (มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท) หุ้น 1,483,724,299 
รวมหุ้นปันผล (มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท) บาท 370,931,074.75 

กำรจ่ำยปันผลเป็นเงนิสด :  
อตัราการจา่ยเงินสดปันผล บาทตอ่หุ้น 0.01 
จ านวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินสดปันผล หุ้น 7,418,621,493 
รวมเงินสดปันผลจา่ย บาท 75,000,000.00 

รวมกำรจ่ำยหุ้นปันผลและเงนิสดปันผล : 
รวมอตัราการจา่ยหุ้นปันผลและเงินสดปันผล บาทตอ่หุ้น 0.06 
รวมจา่ยหุ้นปันผลและเงินสดปันผล บาท 445,931,074.75 

1. พิจารณาไม่จดัสรรก าไรเพื่อเป็นเงินทุนส ารองตามกฎหมาย เนื่องด้วยบริษัทฯ ได้กนัส ารองไว้เกินกว่า
ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ ซี่งเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

2. พิจารณาการจดัสรรก าไรเบ็ดเสร็จจากผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 
2561 ในส่วนที่ไม่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเนื่องจากเป็นก าไรในส่วนที่ได้รับการยกเว้นภาษีตามบตัร
สง่เสริมการลงทนุของบริษัทยอ่ย เพื่อ 

1) จ่ายเป็นหุ้นสามญัปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้นรายเดิมของบริษัทฯ ในอตัรา 5 หุ้นเดิมตอ่ 1 หุ้นสามญัปันผล 
เป็นจ านวนหุ้ นทัง้สิน้ไม่เกิน 1,483,724,299 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นการจ่าย    
หุ้นปันผลในอตัราหุ้นละ 0.05 บาท ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลงัจากการจดัสรรหุ้น
ปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายหุ้นปันผล ในอตัรา 0.05 บาทตอ่หุ้น เป็นจ านวนเงิน
ทัง้สิน้ไมเ่กิน 370,931,074.75 บาท 

2) จ่ายเป็นเงินสดปันผลในอตัราหุ้นละ 0.01 บาท รวมเป็นเงินสดปันผลไมเ่กิน 75,000,000.00 บาท  

รวมเป็นการจ่ายปันผลทัง้ในรูปแบบหุ้นปันผลและเงินสดปันผลทัง้สิน้เท่ากับอัตราหุ้นละ 0.06 บาท      
คิดเป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ไม่เกิน 445,931,074.75 บาท ทัง้นีอ้ตัราการจ่ายเงินปันผลส าหรับปี 2562 คิด
เป็นร้อยละ 67.53 ของก าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ หรือ คิดเป็นร้อยละ 41.09 ของ
งบการเงินรวมของบริษัทฯ ซึง่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ท่ีไม่น้อยกวา่ร้อยละ 40 
ของก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ (จ านวนหุ้นที่ออกและช าระแล้ว ณ ปัจจุบัน 
เทา่กบั 7,418,621,493 หุ้น) ทัง้นีก้รณีที่หุ้นปันผลจดัสรรไม่ได้เนื่องจากเป็นเศษหุ้นหรือเป็นหุ้นทนุซือ้คืน 
ทางบริษัทฯ จะด าเนินการลดทนุจดทะเบียนในการประชมุผู้ ถือหุ้นในคราวถดัไป 
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โดยเงินปันผลทัง้หมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 หรือ 0.006 บาทต่อหุ้น จากเงินที่      
ผู้ ถือหุ้นจะได้รับปันผลในครัง้นี ้ทัง้นีเ้งินปันผลสทุธิที่ผู้ ถือหุ้นจะได้รับหลงัหกัภาษี ณ ที่จ่ายจะเท่ากับ 
0.054 บาทตอ่หุ้น  

ทัง้นี ้ ผู้ รับปันผลข้างต้นที่เป็นบคุคลธรรมดาและถือสญัชาติไทย สามารถเลอืกช าระภาษีเงินได้บคุคล
ธรรมดาตอนสิน้ปีในรูปแบบการเลือกหกั ณ ที่จ่าย โดยมิต้องน าไปค านวณรวมยื่นกบัเงินได้ประเภท
อื่นตอนปลายปีก็ได้  

กรณีที่บุคคลธรรมดาถือสัญชาติไทยได้รับปันผลและถูกหักภาษีไว้ ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 
สามารถน าไปใช้เครดิตภาษีหกัไว้ ณ ท่ีจ่ายได้เมื่อยื่นแบบช าระภาษีปลายปีโดยเลือกแบบการน าไป
ยื่นรวมกบัเงินได้ประเภทอื่น แต่ไม่มีสทิธิใช้เครดิตเงินปันผลในการยื่นแบบเพื่อช าระภาษีเงินได้บคุคล
ธรรมดาปลายปี เนื่องจากปันผลรับดงักลา่วมีอตัราภาษีเงินได้นิติบคุคลอตัราร้อยละ 0  

3. ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิรับหุ้นปันผลและเงินสดปันผล (Record Date) ในวนัที่ 26 เมษายน 2562 
วนัที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) คือวนัที่ 25 เมษายน 2562 และก าหนดจ่ายเงินสดปันผลภายในวนัที่ 15 
พฤษภาคม 2562 

  ดร.สมบูรณ์ เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จดัการได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม แต่ไม่มีผู้ ใดต้องการซกัถาม 
ดร.โศภชา ด ารงปิยวฒุิ์ ประธานกรรมการบริหาร จึงเสนอต่อที่ประชมุเพื่อพิจารณา โดยวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงข้าง
มากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเทา่กนั ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีก
หนึง่เสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 

มติที่ประชมุ  ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  อนมุตัิให้จดัสรร
เงินทนุส ารองตามกฎหมายและอนมุตัิจ่ายปันผลจากผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ตามที่เสนอ ดงันี ้

1. อนุมัติไม่จัดสรรก าไรเพื่อเป็นเงินทุนส ารองตามกฎหมาย เนื่องด้วยบริษัทฯ ได้กันส ารองไว้เกินกว่า     
ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ ซี่งเป็นไปตามที่ก าหมายก าหนด 

2. อนุมตัิการจัดสรรก าไรเบ็ดเสร็จจากผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 
2561 ในส่วนที่ไม่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเนื่องจากเป็นก าไรในส่วนที่ได้รับการยกเว้นภาษีตามบตัร
สง่เสริมการลงทนุของบริษัทยอ่ย เพื่อ 
1) จ่ายเป็นหุ้นสามญัปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้นรายเดิมของบริษัทฯ ในอตัรา 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นสามญัปันผล 

เป็นจ านวนหุ้นทัง้สิน้ไม่เกิน 1,483,724,299 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นการจ่ายหุ้น
ปันผลในอตัราหุ้นละ 0.05 บาท ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลงัจากการจดัสรรหุ้นปัน
ผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายหุ้นปันผล ในอตัรา 0.05 บาทต่อหุ้น เป็นจ านวนเงิน
ทัง้สิน้ไมเ่กิน 370,931,074.75 บาท 

2) จ่ายเป็นเงินสดปันผลในอตัราหุ้นละ 0.01 บาท รวมเป็นเงินสดปันผลไมเ่กิน 75,000,000.00 บาท 

รวมเป็นการจ่ายปันผลทัง้ในรูปแบบหุ้นปันผลและเงินสดปันผลทัง้สิน้เทา่กบัอตัราหุ้นละ 0.06 บาท คิด
เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ไมเ่กิน 445,931,074.75 บาท  

โดยเงินปันผลทัง้หมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 หรือ 0.006 บาทต่อหุ้น จากเงินที่        
ผู้ ถือหุ้นจะได้รับปันผลในครัง้นี ้ทัง้นีเ้งินปันผลสทุธิที่ผู้ ถือหุ้นจะได้รับหลงัหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายจะเท่ากับ 
0.054 บาทตอ่หุ้น  
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ทัง้นี ้ ผู้ รับปันผลข้างต้นที่เป็นบคุคลธรรมดาและถือสญัชาติไทย สามารถเลือกช าระภาษีเงินได้บคุคล
ธรรมดาตอนสิน้ปีในรูปแบบการเลือกหกั ณ ท่ีจ่าย โดยมิต้องน าไปค านวณรวมยื่นกบัเงินได้ประเภทอื่น
ตอนปลายปีก็ได้  

กรณีที่บุคคลธรรมดาถือสัญชาติไทยได้รับปันผลและถูกหักภาษีไว้ ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 
สามารถน าไปใช้เครดิตภาษีหกัไว้ ณ ท่ีจ่ายได้เมื่อยื่นแบบช าระภาษีปลายปีโดยเลอืกแบบการน าไปยื่น
รวมกับเงินได้ประเภทอื่น แต่ไม่มีสิทธิใช้เครดิตเงินปันผลในการยื่นแบบเพื่อช าระภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาปลายปี เนื่องจากปันผลรับดงักลา่วมีอตัราภาษีเงินได้นิติบคุคลอตัราร้อยละ 0  

3. ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้ นที่มีสิทธิรับหุ้ นปันผลและเงินสดปันผล (Record Date) ในวันที่ 26 เมษายน 
2562 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล  (XD) คือวันที่  25 เมษายน 2562 และก าหนดจ่ายหุ้ นปันผลและ          
เงินสดปันผลภายในวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2562 

  โดยมีมตด้ิวยคะแนนเสยีงดงันี ้
 มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้ 540 ราย เป็นจ านวนหุ้นรวม 5,564,496,658 หุ้น 

ผู้ ถือหุ้น จ านวน (เสยีง) อตัราร้อยละ 
เห็นด้วย 5,562,074,558 99.9583 
ไมเ่ห็นด้วย 2,321,620 0.0417 
บตัรเสยี 0 0.0000 
รวม 5,564,396,178 100.0000 
งดออกเสยีง * 100,480 - 

* ไมน่บัรวมเป็นฐานการค านวณคะแนนเสยีง 
 
วำระที่ 6  พิจำรณำอนุมัติกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับกำรจ่ำยหุ้นปันผล 
  ดร.สมบูรณ์ เอือ้อัชฌาสยั กรรมการผู้ จัดการ ได้น าเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล จากทนุจดทะเบียนปัจจุบนั 1,854,655,373.25 บาท เป็นทนุจดทะเบียน
ใหม่ 2,225,586,448.00 บาท มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยการออกหุ้นสามญัใหมจ่ านวน 1,483,724,299 หุ้น หรือ 
370,931,074.75 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้ นละ 0.25 บาท และให้น าเสนอต่อผู้ ถือหุ้ นเพื่อพิจารณาต่อไป  รายละเอียด            
ดงัปรากฏตามเอกสารแนบ ล าดบัท่ี 5 หน้า 38 โดยสรุปสาระส าคญัได้ดงันี ้

รายการ หุ้นจดทะเบียน (หุ้น) ทนุจดทะเบียน (บาท) มลูคา่หุ้นละ (บาท) 

หุ้น/ทนุจดทะเบียนปัจจบุนั 7,418,621,493 หุ้น 1,854,655,373.25 บาท 0.25 บาท 
เพ่ือพิจารณาเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ 
เพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผล 

1,483,724,299 หุ้น 370,931,074.75 บาท 0.25 บาท 

หุ้น/ทนุจดทะเบียนใหม่ 8,902,345,792 หุ้น 2,225,586,448.00 บาท 0.25 บาท 

 ดร.สมบรูณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จดัการ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม แต่ไม่มีผู้ ใดต้องการซักถาม 
ดร.โศภชา ด ารงปิยวฒุิ์ ประธานกรรมการบริหาร จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา โดยวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียง      
ไมน้่อยกวา่สามในสีข่องผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
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มติที่ประชมุ  ที่ประชมุมีมติด้วยคะแนนเสยีงเห็นด้วยมากกวา่สามในสีข่องผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง อนมุตัิ
การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้ นปันผล โดยการออกหุ้ นสามัญใหม่จ านวน 
1,483,724,299 หุ้น หรือ 370,931,074.75 บาท มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

รายการ หุ้นจดทะเบียน (หุ้น) ทนุจดทะเบียน (บาท) มลูคา่หุ้นละ (บาท) 
หุ้น/ทนุจดทะเบียนปัจจบุนั 7,418,621,493 หุ้น 1,854,655,373.25 บาท 0.25 บาท 
เพ่ือพิจารณาเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ 
เพ่ือรองรับการจา่ยหุ้นปันผล 

1,483,724,299 หุ้น 370,931,074.75 บาท 0.25 บาท 

หุ้น/ทนุจดทะเบียนใหม ่ 8,902,345,792 หุ้น 2,225,586,448.00 บาท 0.25 บาท 

  โดยมีมติด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้
  มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้ 541 ราย เป็นจ านวนหุ้นรวม 5,564,497,658 หุ้น 

ผู้ ถือหุ้น จ านวน (เสยีง) อตัราร้อยละ 
เห็นด้วย 5,562,105,358 99.9570 
ไมเ่ห็นด้วย 2,380,600 0.0428 
งดออกเสยีง  11,700 0.0002 
บตัรเสยี 0 0.0000 
รวม 5,564,497,658 100.0000 

 
วำระที่ 7  พิจำรณำอนุมัติกำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกบักำร

เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 
 ดร.สมบรูณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จดัการ เสนอตอ่ที่ประชมุวา่ ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติ
อนุมัติให้บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้ นปันผล โดยการออกหุ้ นสามัญใหม่จ านวน 
1,483,724,299 หุ้น หรือ 370,931,074.75 บาท มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท จึงเห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์
สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ และให้น าเสนอต่อผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
ตอ่ไป โดยมีรายละเอียดดงัปรากฏตามเอกสารแนบ ล าดบัท่ี 5 หน้า 38 ดงันี ้

  ทนุจดทะเบียนปัจจบุนั เพ่ิมทนุจดทะเบียนเป็น 
ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน 1,854,655,373.25 บาท 

(หนึ่งพนัแปดร้อยห้าสบิสีล้่านหกแสนห้าหม่ืน      
ห้าพนัสามร้อยเจ็ดสิบสามบาทยีส่ิบห้าสตางค์) 

2,225,586,448.00 บาท  
(สองพนัสองร้อยยี่สิบห้าล้านห้าแสนแปดหม่ืน    

หกพนัสี่ร้อยสี่สิบแปดบาท) 
แบง่ออกเป็น  7,418,621,493 หุ้น 

(เจ็ดพนัสี่ร้อยสิบแปดล้านหกแสนสองหม่ืน       
หนึ่งพนัสี่ร้อยเก้าสิบสองหุ้น) 

8,902,345,792 หุ้น 
(แปดพนัเก้าร้อยสองล้านสามแสนสี่หม่ืนห้าพนั

เจ็ดร้อยเก้าสิบสองหุ้น) 
มลูคา่หุ้นละ 0.25 บาท (ยี่สบิห้าสตางค์) 0.25 บาท (ยี่สบิห้าสตางค์) 
โดยแบง่ออกเป็น 
- หุ้นสามญั 

 

 
7,418,621,493 หุ้น 

(เจ็ดพนัสี่ร้อยสิบแปดล้านหกแสนสองหม่ืน       
หนึ่งพนัสี่ร้อยเก้าสิบสองหุ้น) 

 
8,902,345,792 หุ้น 

(แปดพนัเก้าร้อยสองล้านสามแสนสี่หม่ืนห้าพนั
เจ็ดร้อยเก้าสิบสองหุ้น) 

 - หุ้นบริุมสิทธิ - หุ้น - หุ้น 
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 ดร.สมบรูณ์ เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จดัการได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม ซึ่งกรรมการผู้จดัการได้ตอบ    
ข้อซกัถามและรับทราบความเห็นตลอดจนข้อเสนอแนะของผู้ ถือหุ้น ตามรายละเอียดดงันี  ้
  นายสริุยพงศ์ วฒันาศกัดิ์ ผู้ ถือหุ้น : ได้มีข้อเสนอและประเด็นสอบถามตอ่ที่ประชมุ ดงันี ้

1.  ตามรายละเอียดในหนงัสอืเชิญประชมุฯ ท่ีได้สง่มาหน้า 38 ตารางที่ 2 ได้ระบไุว้วา่เป็นการลดทนุ  
 ดร. สมบรูณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จดัการ : ได้ตอบข้อซกัถาม ดงันี ้
1. ขออภยัในความผิดพลาดดงักลา่ว ตามข้อเท็จจริงแล้วเป็นการเพิ่มทนุดงัหวัข้อวาระที่ได้น าเสนอไปใน

เบือ้งต้น ทัง้นี ้ได้มีการแก้ไขข้อความดงักลา่ว โดยได้แจ้งให้ทางตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
ประกาศลงในเว็ปไซต์ของบริษัทฯ เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

  ดร.โศภชา ด ารงปิยวฒุิ ์ ประธานกรรมการบริหาร เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา โดยวาระนีต้้องได้รับ
คะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

มติที่ประชมุ  ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยมากกว่าสามในสี่ของผู้ ถือหุ้ นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน อนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุ
จดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่เสนอ ซึง่มีรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติม ดงันี ้

  
ทนุจดทะเบียนปัจจบุนั เพ่ิมทนุจดทะเบียนเป็น 

ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน 1,854,655,373.25 บาท 
(หนึ่งพนัแปดร้อยห้าสบิสีล้่านหกแสนห้าหม่ืน      
ห้าพนัสามร้อยเจ็ดสิบสามบาทยีส่ิบห้าสตางค์) 

2,225,586,448.00 บาท  
(สองพนัสองร้อยยี่สิบห้าล้านห้าแสนแปดหม่ืน    

หกพนัสี่ร้อยสี่สิบแปดบาท) 
แบง่ออกเป็น  7,418,621,493 หุ้น 

(เจ็ดพนัสี่ร้อยสิบแปดล้านหกแสนสองหม่ืน       
หนึ่งพนัสี่ร้อยเก้าสิบสองหุ้น) 

8,902,345,792 หุ้น 
(แปดพนัเก้าร้อยสองล้านสามแสนสี่หม่ืนห้าพนั

เจ็ดร้อยเก้าสิบสองหุ้น) 
มลูคา่หุ้นละ 0.25 บาท (ยี่สบิห้าสตางค์) 0.25 บาท (ยี่สบิห้าสตางค์) 
โดยแบง่ออกเป็น 
- หุ้นสามญั 

 

 
7,418,621,493 หุ้น 

(เจ็ดพนัสี่ร้อยสิบแปดล้านหกแสนสองหม่ืน       
หนึ่งพนัสี่ร้อยเก้าสิบสองหุ้น) 

 
8,902,345,792 หุ้น 

(แปดพนัเก้าร้อยสองล้านสามแสนสี่หม่ืนห้าพนั
เจ็ดร้อยเก้าสิบสองหุ้น) 

 - หุ้นบริุมสิทธิ - หุ้น - หุ้น 

 

 โดยมีมตด้ิวยคะแนนเสยีงดงันี ้
 มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้ 541 ราย เป็นจ านวนหุ้นรวม 5,564,497,658 หุ้น 

ผู้ ถือหุ้น จ านวน (เสยีง) อตัราร้อยละ 
เห็นด้วย 5,562,105,358 99.9570 
ไมเ่ห็นด้วย 2,380,100 0.0428 
งดออกเสยีง  12,200 0.0002 
บตัรเสยี 0 0.0000 
รวม 5,564,497,658 100.000 
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วำระที่ 8   พิจำรณำอนุมัติปรับโครงสร้ำงคณะกรรมกำรบริษัท 
  ดร.สมบรูณ์ เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จัดการ เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 
พ.ศ. 2535 มาตรา 67 ที่ก าหนดให้บริษัทต้องมีกรรมการคณะหนึ่งเพื่อด าเนินกิจการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่าง
น้อย 5 คน และตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีจากหน่วยงานก ากบั นโยบายเร่ือง การก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ    
กฎบตัรคณะกรรมการบริษัทฯ ของบริษัทฯ และ ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ใน ข้อ 11 คณะกรรมการบริษัทควรมีขนาดที่เหมาะสม 
และประกอบด้วยบคุลที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถที่เพียงพอ ที่จะปฏิบตัิหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย
ต้องมีกรรมการจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่ควรเกิน 12 คน ทัง้นี ้ขึน้อยู่กับขนาด ประเภท และความซบัซ้อนของธุรกิจ 
โดยปัจจุบนัคณะกรรมการบริษัทของบริษัท ฯ มีจ านวน 10 ท่าน โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมตัิการปรับ
โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท จาก 10 คน เป็น 12 คน เพื่อให้องค์คณะมีความหลากหลายในด้านทกัษะวิชาชีพและความ
เช่ียวชาญเฉพาะด้านเพิ่มมากขึน้ รวมทัง้มีการถ่วงดลุอ านาจในคณะกรรมการบริษัทเพิ่มมากขึน้ โดยมีรายละเอียดดงัปรากฏ
ตามเอกสารแนบ ล าดบัที่ 6 หน้า 39 – หน้า 40 ดงันี ้

องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทในโครงสร้างเดมิ องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทในโครงสร้างใหม่ 
ประกอบด้วย 
- Non-Executive Director         5 ทา่น  
- Executive Director                 5  ทา่น  

ประกอบด้วย 
- Non-Executive Director         7  ทา่น  
- Executive Director                 5  ทา่น  

  ดร.สมบูรณ์ เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จดัการได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม แต่ไม่มีผู้ ใดต้องการซกัถาม 
ดร.โศภชา ด ารงปิยวฒุิ์ ประธานกรรมการบริหาร จึงเสนอต่อที่ประชมุเพื่อพิจารณา โดยวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงข้าง
มากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเทา่กนั ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีก
หนึง่เสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 

 มติที่ประชมุ  ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  อนุมตัิการปรับ
โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทตามที่เสนอ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทในโครงสร้างเดมิ องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทในโครงสร้างใหม่ 
ประกอบด้วย 
- Non-Executive Director         5  ทา่น  
- Executive Director                 5  ทา่น  

ประกอบด้วย 
- Non-Executive Director         6  ทา่น  
- Executive Director                 6  ทา่น  

  โดยมีมตด้ิวยคะแนนเสยีงดงันี ้
 มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้ 541 ราย เป็นจ านวนหุ้นรวม 5,564,497,658 หุ้น 

ผู้ ถือหุ้น จ านวน (เสยีง) อตัราร้อยละ 
เห็นด้วย 5,564,220,846 99.9983 
ไมเ่ห็นด้วย 94,166 0.0017 
บตัรเสยี 0 0.0000 
รวม 5,564,315,012 100.000 
งดออกเสยีง * 182,646 - 

  * ไมน่บัรวมเป็นฐานการค านวณคะแนนเสยีง 
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วำระที่ 9 พิจำรณำอนุมัติเลือกตัง้กรรมกำรบริษัทแทนกรรมกำรบริษัทที่ด ำรงต ำแหน่งครบตำมวำระ และ
 เลือกตัง้กรรมกำรบริษัทเพิ่มตำมโครงสร้ำงใหม่ (ถ้ำมี) 

ดร. สมบูรณ์  เอือ้อัชฌาสยั กรรมการผู้ จัดการ น าเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติเลือกตัง้
กรรมการแทนกรรมการท่ีด ารงต าแหนง่ครบวาระ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 
71 และข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 13 ก าหนดให้ ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวน     
1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการในขณะนัน้ ถ้ากรรมการท่ีจะแบง่ออกให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สดุกบั
ส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนเป็นบริษัทนัน้ให้ใช้วิธี           
จบัสลาก ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปให้กรรมการท่านที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง โดยกรรมการที่ออกจาก
ต าแหน่งไปแล้วนัน้ อาจเลือกเพื่อเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได้ ซึ่งในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีครัง้นีม้ีกรรมการ       
ที่ด ารงต าแหนง่ครบวาระ 3 ทา่น ดงันี ้

1. นายกลักลุ  ด ารงปิยวฒุิ ์ กรรมการบริษัท (กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร)  
2. นางสาวนฤชล    ด ารงปิยวฒุิ ์ กรรมการบริษัท (กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร)  
3. นางอารีวรรณ    เฉลมิแดน กรรมการบริษัท (กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร) 

 ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้จดัสง่หนงัสือแจ้งการเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือผู้ทรงคณุวฒุิเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้เป็น
กรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 เป็นการลว่งหน้า พร้อมทัง้ระบรุายละเอียดคุณสมบตัิ 
และวิธีการเสนอช่ือตามหลกัเกณฑ์ที่บริษัทฯ ก าหนด ให้กบัผู้ ถือหุ้นได้รับทราบโดยทัว่กนั โดยได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์
ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตัง้แต่วนัที่ 28 พฤศจิกายน 2561 จนถึงวนัที่ 31 มกราคม 
2562 ที่ผ่านมานัน้ ซึ่งไม่มีท่านใดเสนอช่ือผู้ทรงคณุวฒุิเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัท ในการประชุมสามญัผู้
ถือหุ้นในครัง้นี ้ 
 ดร. โศภชาด ารงปิยวฒุิ์ ประธานกรรมการบริหาร แจ้งตอ่ที่ประชมุวา่ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบถึงที่มาของการ
ปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทและการเลือกตัง้กรรมการตามโครงสร้างใหม่ในครัง้นี ้จึงขอให้ประธานคณะกรรมการ
ก ากบัดแูลกิจการท่ีดีเป็นผู้ ชีแ้จ้งให้ทราบตอ่ไป  
 ดร.จงรัก ระรวยทรง ประธานคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี  ได้ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า เร่ืองการก ากับ
ดแูลกิจการที่ดีเป็นที่มีความส าคญัที่บริษัทฯ ได้ให้ความใสใ่จ โดยหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี (CG Code) ที่ส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (กลต.) น ามาใช้บงัคบัตัง้แต่ ปี 2560 ประกอบไปด้วยหลกัปฏิบตัิ 8 
ข้อด้วยกนั โดยในข้อ 3 ได้ระบไุว้เก่ียวกบัการเสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิพล ซึ่งมีหลกัปฏิบตัิว่า คณะกรรมการ
ควรรับผิดชอบในการก าหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทัง้ในเร่ืองขนาด  องค์ประกอบ สดัส่วนกรรมการท่ีเป็น
อิสระ ท่ีเหมาะสมและจ าเป็นต่อการน าพาองค์กรสู่วตัถุประสงค์  และเป้าหมายหลกัที่ก าหนดไว้ โดยแนวปฏิบัติของหลกั
ปฏิบตัิมีดงันี ้

- คณะกรรมการควรดูแลให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบตัิหลากหลาย  ทัง้ในด้าน
ทกัษะ ประสบการณ์ ความสามารถ และคณุลกัษณะเฉพาะด้าน โดยการจดัท า Skill Matrix เพื่อระบคุวามรู้ความ
ช านาญของกรรมการในแตล่ะด้านไว้ 

- คณะกรรมการควรพิจารณาจ านวนกรรมการที่เหมาะสมตามการเติบโตของบริษัท เพื่อให้สามารถปฏิบตัิ
หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยต้องมีจ านวนกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่ควรเกิน 12 คน ทัง้นี ้ขึน้อยู่กับ
ขนาด ประเภท และความซบัซ้อนของธุรกิจ 
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- คณะกรรมการควรมีสดัส่วนระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร  ที่สะท้อน
อ านาจที่ถ่วงดลุกนัอย่างเหมาะสม ซึ่งการปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทใหม่ในครัง้นีจ้ะช่วยควบคมุสดัสว่น
ความสมดลุได้อยา่งเหมาะสมยิ่งขึน้ 

 ทัง้นี  ้ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นซักถาม ซึ่งได้มีการตอบข้อซักถามและรับทราบความเห็นตลอดจน
ข้อเสนอแนะของผู้ ถือหุ้น ตามรายละเอียดดงันี ้
  นายสริุยพงศ์ วฒันาศกัดิ์ ผู้ ถือหุ้น : ได้มีข้อเสนอและประเด็นสอบถามตอ่ที่ประชมุ ดงันี ้

1.  จากที่ได้รับฟังเมื่อสกัครู่ ไม่ทราบว่า กรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีความหมายว่า
อยา่งไร มีความหมายเช่นเดียวกบักรรมการอิสระหรือไม ่สงัเกตุได้จากต าแหน่งที่ระบไุว้ของคณุกลักุล 
ด ารงปิยวฒุิ์ ในข้างต้น 

 ดร.จงรัก ระรวยทรง ประธานคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี : ได้ตอบข้อซกัถาม ดงันี ้
1. ตามหลักการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  (IOD) กรรมการสามารถแบ่งออกเป็น 

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ยกตวัอย่างเช่น คุณโศภชาที่ด ารงต าแหน่งเป็นประธานกรรมการบริหารของ
บริษัทฯ หรือ ดร.สมบรูณ์ที่ด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการผู้จดัการของบริษัทฯ จะเห็นได้วา่ทัง้ 2 ท่าน เป็น
ทัง้ผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัท ส่วนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารนัน้ จะเห็นได้ว่าคุณกัลกุล ท่าน
ด ารงต าแหนง่เป็นประธานกรรมการบริษัท แตไ่มไ่ด้เป็นผู้บริหาร  
อยา่งไรก็ตาม คณะกรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหารนัน้ ยงัแบง่ออกเป็น 2 ประเภทคือ กรรมการท่ีไมเ่ป็นอิสระ 
กบั กรรมการอิสระ ซึ่งต้องบุคคลที่ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดใน
บริษัท ยกตัวอย่างเช่น ข้าพเจ้า ดร.ชิต หรือ รศ.ดร. พนารัตน์ เป็นต้น เนื่องจากไม่เข้าคุณสมบัติ
ต้องห้ามตามที่ กลต.ได้ก าหนดไว้ 

  ดร.โศภชา ด ารงปิยวุฒิ์  ประธานกรรมการบริหาร ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวม
กรรมการผู้มีสว่นได้เสียได้หารือกันอย่างกว้างขวาง และร่วมกนักลัน่กรองโดยพิจารณาจากคณุสมบตัิเป็นรายบุคคลอย่าง
รอบคอบ กล่าวคือ ต้องเป็นบุคคลผู้ ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ มีภาวะผู้น า วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้ มี
คณุธรรมและจริยธรรม มีประวตัิการท างานท่ีโปร่งใสไม่ด่างพร้อย มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ 
และมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ทัง้นีบุ้คคลที่ได้รับการเสนอช่ือให้เป็นกรรมการอิสระนัน้ 
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าบคุคลนัน้เป็นผู้ที่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่
เก่ียวข้อง โดยบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อเลือกตัง้ในครัง้นีไ้ด้ผ่านกระบวนการกลัน่กรองของคณะกรรมการบริษัทแล้ววา่มี
คณุสมบตัิที่เหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณา
เลอืกตัง้ตามที่เสนอ รายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 เลอืกตัง้กรรมการบริษัทที่ด ารงต าแหนง่ครบวาระกลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัทตอ่ไปอีกวาระหนึง่ ดงันี ้ 

1. นายกลักลุ ด ารงปิยวฒุิ ์   กรรมการบริษัท (กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร)     

2. นางสาวนฤชล ด ารงปิยวฒุิ ์ กรรมการบริษัท (กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร) 

3. นางอารีวรรณ  เฉลมิแดน   กรรมการบริษัท (กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร)  

 เลอืกตัง้ผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการบริษัทเพิ่มอีก 2 ต าแหนง่ ตามโครงสร้างใหม ่ดงันี ้ 

4.  พลเอก ธารไชยยนัต์ ศรีสวุรรณ  กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)  
5.  ดร.ไพโรจน์ ภานกุาญจน์  กรรมการบริษัท (กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร)     
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รายละเอียดปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 7 หน้า 41 – หน้า 52  

จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา โดยวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสยีงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสยีงเทา่กนั ให้ประธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 

มติทีป่ระชมุ  ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  อนุมตัิเลือกตัง้
กรรมการบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

    เลอืกตัง้กรรมการบริษัทที่ด ารงต าแหนง่ครบวาระกลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัทตอ่ไปอีกวาระหนึ่ง ดงันี ้ 

1.  นายกลักลุ ด ารงปิยวฒุิ ์ กรรมการบริษัท (กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร)  
 มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้ 541 ราย เป็นจ านวนหุ้นรวม 5,564,497,658 หุ้น 

ผู้ ถือหุ้น จ านวน (เสยีง) อตัราร้อยละ 
เห็นด้วย 5,249,238,702 99.8959 
ไมเ่ห็นด้วย 5,470,584 0.1041 
บตัรเสยี 0 0.0000 
รวม 5,254,709,286 100.0000 
งดออกเสยีง * 309,788,372 - 

 * ไมน่บัรวมเป็นฐานการค านวณคะแนนเสยีง 

2. นางสาวนฤชล  ด ารงปิยวฒุิ ์  กรรมการบริษัท (กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร)  
 มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้ 541 ราย เป็นจ านวนหุ้นรวม 5,564,497,658 หุ้น 

ผู้ ถือหุ้น จ านวน (เสยีง) อตัราร้อยละ 
เห็นด้วย 5,558,492,702 99.9020 
ไมเ่ห็นด้วย 5,449,982 0.0980 
บตัรเสยี 0 0.0000 
รวม 5,563,942,684 100.000 
งดออกเสยีง * 554,974 - 

  * ไมน่บัรวมเป็นฐานการค านวณคะแนนเสยีง 

3. นางอารีวรรณ  เฉลมิแดน  กรรมการบริษัท (กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร)  
 มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้ 541 ราย เป็นจ านวนหุ้นรวม 5,564,497,658 หุ้น 

ผู้ ถือหุ้น จ านวน (เสยีง) อตัราร้อยละ 
เห็นด้วย 5,558,831,428 99.9017 
ไมเ่ห็นด้วย 5,470,084 0.0983 
บตัรเสยี 0 0.0000 
รวม 5,564,301,512 100.000 
งดออกเสยีง * 196,146 - 

  * ไมน่บัรวมเป็นฐานการค านวณคะแนนเสยีง 
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 เลอืกตัง้ผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการบริษัทเพิ่มอีก 2 ต าแหนง่ ตามโครงสร้างใหม ่ดงันี ้ 

4. พลเอก ธารไชยยนัต์  ศรีสวุรรณ  กรรมการบริษัทท่ีเป็นกรรมการอสิระ 
 มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้ 541 ราย เป็นจ านวนหุ้นรวม 5,564,497,658 หุ้น 

ผู้ ถือหุ้น จ านวน (เสยีง) อตัราร้อยละ 
เห็นด้วย 5,559,550,743 99.9146 
ไมเ่ห็นด้วย 4,753,516 0.0854 
บตัรเสยี 0 0.0000 
รวม 5,564,304,259 100.000 
งดออกเสยีง * 193,399 - 

  * ไมน่บัรวมเป็นฐานการค านวณคะแนนเสยีง 

5. ดร.ไพโรจน์  ภานกุาญจน์   กรรมการบริษัท (กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร)  
 มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้ 541 ราย เป็นจ านวนหุ้นรวม 5,654,497,658 หุ้น 

ผู้ ถือหุ้น จ านวน (เสยีง) อตัราร้อยละ 
เห็นด้วย 5,558,868,388 99.9017 
ไมเ่ห็นด้วย 5,470,124 0.0983 
บตัรเสยี 0 0.0000 
รวม 5,564,338,512 100.000 
งดออกเสยีง * 159,146 - 

  * ไมน่บัรวมเป็นฐานการค านวณคะแนนเสยีง 
 
วำระที่ 10 พิจำรณำอนุมตัิกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อยประจ ำปี 2562 

ดร.โศภชา ด ารงปิยวฒุิ์ ประธานกรรมการบริหาร แจ้งต่อที่ประชุมวา่ เนื่องจากประธานคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาผลตอบแทนติดภารกิจด่วน จึงขอน าเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมดงัต่อไปนีแ้ทน เพื่อให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของ
บริษัทข้อ 29 ก าหนดให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ โดยบริษัทฯ มีนโยบาย
และหลกัเกณฑ์ในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการให้อยูใ่นระดบัที่เหมาะสมและสอดคล้องกบัภาระหน้าที่ในการปฏิบตัิงาน
เพื่อประโยชน์สูงสดุของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ โดยมีขัน้ตอนการพิจารณาค่าตอบแทนผ่านจาก
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และน าเข้าสูก่ารพิจารณาในคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้พิจารณากลัน่กรอง
อยา่งละเอียดถึงความเหมาะสมประการตา่ง ๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอตุสาหกรรมประเภทเดียวกนั เห็นสมควรก าหนด
คา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุยอ่ย ประจ าปี 2562  รายละเอียดดงัปรากฏตามเอกสารแนบ ล าดบัท่ี 
8 หน้า 53 – หน้า 57 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ดร. สมบูรณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้ จัดการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาผลตอบแทนได้มีการพิจารณาผลตอบแทนของคณะกรรมการ โดยการน าเอาค่าตอบแทนจาก SET 100 และจาก
อตุสาหกรรมประเภทโรงงาน การค้า และการรับเหมามาค านวณหาคา่เฉลีย่เพื่อพิจารณาการก าหนดคา่ตอบแทนท่ีเหมาะสม 
ซึง่ที่ประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนพิจารณาแล้วเห็นวา่ ควรปรับคา่ตอบแทนของคณะกรรมการตา่ง 
ๆ ตามความเหมาะสมดงันี ้
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ค่ำตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ   :    
- ค่ำเบีย้ประชุม                      (หน่วย : บาท)  

ต าแหน่ง คณะกรรมการ 
บริษัท 

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
บริหาร 

ความเสี่ยง 

คณะกรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา
ผลตอบแทน 

คณะกรรมการ
ก ากบัดแูล
กิจการที่ดี 

คณะกรรมการ 
บริหาร 

1.  ประธานกรรมการ 25,000 25,000 20,000 20,000 20,000 7,500 
2.  กรรมการ 18,000 18,000 12,000 12,000 12,000 5,000 
3. เลขานกุารคณะกรรมการ 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 - 

 หมายเหต:ุ   กรณีกรรมการอิสระได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นประธานกรรมการของแตล่ะคณะกรรมการ ให้ได้รับสิทธิการจา่ยอตัราคา่ตอบแทน   
เบีย้ประชมุของคณะกรรมการในต าแหน่งสงูสดุเพียงต าแหน่งเดียวในแตล่ะคณะกรรมการ 

- ค่ำตอบแทนรำยปี                                       
(หน่วย : บาท)  

ต าแหน่ง คณะกรรมการ 
บริษัท 

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
บริหาร 

ความเสี่ยง 

คณะกรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา
ผลตอบแทน 

คณะกรรมการ
ก ากบัดแูล
กิจการที่ดี 

คณะกรรมการ 
บริหาร 

1. ประธานกรรมการ 750,000 300,000 100,000 100,000 100,000 500,000 
2. กรรมการ 300,000 200,000 100,000 100,000 100,000 200,000 
3. เลขานกุาร
คณะกรรมการ 

50,000 50,000 25,000 25,000 25,000 - 

4. เลขานกุารบริษัท 100,000 - - - - - 
 หมายเหต:ุ  *    กรณีกรรมการอิสระได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นประธานกรรมการของแต่ละกรรมการ ให้ได้รับสิทธิการจา่ยอตัราคา่ตอบแทนราย

ปีของคณะกรรมการในต าแหน่งสงูสดุเพียงต าแหน่งเดียวในแตล่ะกรรมการ 
  *     ค่ำตอบแทนรำยปีให้ก ำหนดจ่ำยเป็นรำยไตรมำส  
หมายเหต:ุ  *กรณีกรรมการอิสระได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นประธานกรรมการของแตล่ะกรรมการ ให้ได้รับสิทธิการจา่ยอตัราคา่ตอบแทนรายปี

ของคณะกรรมการในต าแหน่งสงูสดุเพยีงต าแหน่งเดียวในแตล่ะกรรมการ 
 *คา่ตอบแทนรายปีให้ก าหนดจา่ยเป็นรายไตรมาส  

ทัง้นี ้ก าหนดวงเงินส าหรับการจา่ยคา่ตอบแทนทกุประเภทไว้ดงันี ้
1) ประธานกรรมการบริษัท  จ ากดัวงเงินสงูสดุไมเ่กิน 3,500,000 บาท 
2) ประธานกรรมการบริหาร จ ากดัวงเงินสงูสดุไมเ่กิน 2,500,000 บาท 
3) ประธานคณะกรรมการทกุชดุ จ ากดัวงเงินสงูสดุไมเ่กิน 1,500,000 บาท  

  (ยกเว้นประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร)   
4) กรรมการผู้จดัการ  จ ากดัวงเงินสงูสดุไมเ่กิน 1,000,000 บาท 
5) กรรมการบริหาร  จ ากดัวงเงินสงูสดุไมเ่กิน    800,000 บาท 
6) กรรมการชดุอื่น ๆ   จ ากดัวงเงินสงูสดุไมเ่กิน    400,000 บาท 
 (ยกเว้นกรรมการบริหาร)  

และหากกรรมการท่านใดด ารงต าแหนง่มากกว่าหนึ่งต าแหน่ง ให้จ่ายจากการค านวณผลรวมของค่าตอบแทน
ทกุประเภท ทัง้ค่าตอบแทนเบีย้ประชุม และค่าตอบแทนรายปี โดยต้องไม่เกินกว่าอตัราเพดานหรือวงเงินสงูสดุของแต่ละ
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ต าแหนง่สงูสดุที่กรรมการท่านนัน้ด ารงต าแหนง่อยู่ ทัง้นีห้ากกรรมการท่านนัน้ด ารงต าแหนง่มากกว่าหนึง่ต าแหน่ง ให้จ่าย
จากอตัราเพดานของต าแหนง่สงูสดุเพียงต าแหนง่เดียว  

โดยก าหนดวงเงินส าหรับการจ่ายคา่ตอบแทนทกุประเภทและทกุต าแหนง่ รวมทัง้สิน้ไมเ่กิน 18,000,000 บาท 

ค่ำตอบแทน/ผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เป็นตัวเงนิ  :  ไมม่ี 

ดร.สมบรูณ์ เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จดัการได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม แต่ไม่มีผู้ ใดต้องการซกัถาม 
ดร.โศภชา ด ารงปิยวฒุิ์ ประธานกรรมการบริหาร จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา โดยวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงไม่
น้อยกวา่สองในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

มติที่ประชมุ  ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเห็นด้วยมากกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุม  
อนมุตัิคา่ตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุยอ่ยประจ าปี 2562 ตามที่เสนอ ดงันี ้

ค่ำตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ   :    
- ค่ำเบีย้ประชุม                      (หน่วย : บาท)  

ต าแหน่ง คณะกรรมการ 
บริษัท 

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
บริหาร 

ความเสี่ยง 

คณะกรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา
ผลตอบแทน 

คณะกรรมการ
ก ากบัดแูล
กิจการที่ดี 

คณะกรรมการ 
บริหาร 

1.  ประธานกรรมการ 25,000 25,000 20,000 20,000 20,000 7,500 
2.  กรรมการ 18,000 18,000 12,000 12,000 12,000 5,000 
3. เลขานกุารคณะกรรมการ 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 - 

 หมายเหต:ุ   กรณีกรรมการอิสระได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นประธานกรรมการของแตล่ะคณะกรรมการ ให้ได้รับสิทธิการจา่ยอตัราคา่ตอบแทน   
เบีย้ประชมุของคณะกรรมการในต าแหน่งสงูสดุเพียงต าแหน่งเดียวในแตล่ะคณะกรรมการ 

- ค่ำตอบแทนรำยปี                                       
(หน่วย : บาท)  

ต าแหน่ง คณะกรรมการ 
บริษัท 

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
บริหาร 

ความเสี่ยง 

คณะกรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา
ผลตอบแทน 

คณะกรรมการ
ก ากบัดแูล
กิจการที่ดี 

คณะกรรมการ 
บริหาร 

5. ประธานกรรมการ 750,000 300,000 100,000 100,000 100,000 500,000 
6. กรรมการ 300,000 200,000 100,000 100,000 100,000 200,000 
7. เลขานกุาร
คณะกรรมการ 

50,000 50,000 25,000 25,000 25,000 - 

8. เลขานกุารบริษัท 100,000 - - - - - 
 หมายเหต:ุ  *    กรณีกรรมการอิสระได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นประธานกรรมการของแตล่ะกรรมการ ให้ได้รับสิทธิการจา่ยอตัราคา่ตอบแทนราย

ปีของคณะกรรมการในต าแหน่งสงูสดุเพียงต าแหน่งเดียวในแตล่ะกรรมการ 
  *     ค่ำตอบแทนรำยปีให้ก ำหนดจ่ำยเป็นรำยไตรมำส  
หมายเหต:ุ  *กรณีกรรมการอิสระได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นประธานกรรมการของแตล่ะกรรมการ ให้ได้รับสิทธิการจา่ยอตัราคา่ตอบแทนรายปี

ของคณะกรรมการในต าแหน่งสงูสดุเพยีงต าแหน่งเดียวในแตล่ะกรรมการ 
 *คา่ตอบแทนรายปีให้ก าหนดจา่ยเป็นรายไตรมาส  
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ทัง้นี ้ก าหนดวงเงินส าหรับการจา่ยคา่ตอบแทนทกุประเภทไว้ดงันี ้
7) ประธานกรรมการบริษัท  จ ากดัวงเงินสงูสดุไมเ่กิน 3,500,000 บาท 
8) ประธานกรรมการบริหาร จ ากดัวงเงินสงูสดุไมเ่กิน 2,500,000 บาท 
9) ประธานคณะกรรมการทกุชดุ จ ากดัวงเงินสงูสดุไมเ่กิน 1,500,000 บาท  

  (ยกเว้นประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร)   
10) กรรมการผู้จดัการ  จ ากดัวงเงินสงูสดุไมเ่กิน 1,000,000 บาท 
11) กรรมการบริหาร  จ ากดัวงเงินสงูสดุไมเ่กิน    800,000 บาท 
12) กรรมการชดุอื่น ๆ   จ ากดัวงเงินสงูสดุไมเ่กิน    400,000 บาท 
 (ยกเว้นกรรมการบริหาร)  

และหากกรรมการท่านใดด ารงต าแหนง่มากกว่าหนึ่งต าแหน่ง ให้จ่ายจากการค านวณผลรวมของค่าตอบแทน
ทกุประเภท ทัง้ค่าตอบแทนเบีย้ประชุม และค่าตอบแทนรายปี โดยต้องไม่เกินกว่าอตัราเพดานหรือวงเงินสงูสดุของแต่ละ
ต าแหนง่สงูสดุที่กรรมการท่านนัน้ด ารงต าแหนง่อยู่ ทัง้นีห้ากกรรมการท่านนัน้ด ารงต าแหน่งมากกว่าหนึง่ต าแหน่ง ให้จ่าย
จากอตัราเพดานของต าแหนง่สงูสดุเพียงต าแหนง่เดียว  

โดยก าหนดวงเงินส าหรับการจ่ายคา่ตอบแทนทกุประเภทและทกุต าแหนง่ รวมทัง้สิน้ไมเ่กิน 18,000,000 บาท 

ค่ำตอบแทน/ผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เป็นตัวเงนิ  :  ไมม่ี 
  โดยมีมติด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้
 มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้ 541 ราย เป็นจ านวนหุ้นรวม 5,564,497,658 หุ้น 

ผู้ ถือหุ้น จ านวน (เสยีง) อตัราร้อยละ 
เห็นด้วย 5,564,244,054 99.9954 
ไมเ่ห็นด้วย 70,500 0.0013 
งดออกเสยีง  183,104 0.0033 
บตัรเสยี 0 0.0000 
รวม 5,564,497,658 100.0000 

 
วำระที่ 11   พิจำรณำอนุมตัิกำรแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก ำหนดค่ำสอบบัญชีประจ ำปี 2562 

ดร. สมบรูณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จดัการ น าเสนอข้อมลูต่อที่ประชุมเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติ
บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อที่ 29 ก าหนดให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปี
แต่งตัง้ผู้ สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนของผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ดังนัน้คณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาคัดเลือกผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ 
มาตรฐานและประสิทธิภาพในการท างาน ความเช่ียวชาญในการสอบบญัชี ความเป็นอิสระของผู้สอบบญัชี และค่าตอบแทน
ของผู้สอบบัญชี โดยเสนอเพื่อขออนุมัติแต่งตัง้บุคคลเป็นผู้ สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี  รายละเอียดดังปรากฏตาม
เอกสารแนบ ล าดบัที่ 9 หน้า 59 – หน้า 62 โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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ข้อมลูบคุคลที่เสนอช่ือแตง่ตัง้เป็นผู้สอบบญัชี 
1. นายวยัวฒัน์ กอสมานชยักิจ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 6333   และ/หรือ 
2. นายณฐัพงศ์ ตนัติจตัตานนท์   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 8829   และ/หรือ 
3. นางสาวโศภิษฐ์ พรหมพล ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 10042   

แหง่บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 โดยเป็นผู้สอบบญัชี
ที่มีคณุสมบตัิสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และบคุคลดงักล่าว
ยงัเป็นผู้สอบบญัชีในบริษัทยอ่ยของกลุม่บริษัทกนักลุอีกด้วย 

โดยบริษัทท่ีเป็นส านกังานบญัชีและผู้สอบบัญชีตามรายช่ือที่เสนอข้างต้นไม่มีความสมัพันธ์ และ/หรือ ไม่มี
สว่นได้เสยีกบับริษัท/บริษัทยอ่ย/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด  

ข้อมลูคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี  

 ค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2562 มีค่าตอบแทนเฉพาะบริษัทฯ ไม่เกิน  1,830,000.00 บาท (และเมื่อรวม
ค่าตอบแทนส าหรับบริษัทย่อย บริษัทร่วม รวมกันทัง้สิน้ไม่เกิน 12,961,000.00 บาท) โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนผู้สอบ
บญัชี (Audit Fee) ของบริษัทฯ ประกอบด้วย ค่าสอบบญัชีประจ าปี และค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล 3 ไตรมาส 
โดยมีข้อมลูเปรียบเทียบอตัราการจ่ายคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีดงันี ้

ค่ำตอบแทนผู้สอบ
บัญชี 

บริษัทผู้สอบบัญชี บริษัท กันกุลเอน็จิเนียร่ิง 
จ ำกัด (มหำชน) 

ค่ำบริกำรอ่ืน ๆ  

ปี 2562 (ปีท่ีน ำเสนอ) บริษัท เคพีเอม็จี ภูมไิชย จ ำกัด 1,830,000.00 n.a. 
ปี 2561 บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย จ ากดั 1,700,000.00 413,335.00 
ปี 2560 บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย จ ากดั 1,480,000.00 149,127.00 

ปี 2559 บริษัท เอส พี ออดทิ จ ากดั 1,100,000.00 347,776.46 
ปี 2558 บริษัท เอส พี ออดทิ จ ากดั 940,000.00 1,362,529.00 
ปี 2557 บริษัท เอส พี ออดทิ จ ากดั 892,000.00 338,049.00 
ปี 2556 บริษัท เอส พี ออดทิ จ ากดั 892,000.00 157,350.00 

ดร.ชิต เหล่าวัฒนา ประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นต่อการแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีและ
ก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2562 ดงันี ้ 
 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2562 โดยได้
พิจารณาคดัเลือก บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ โดยมีค่าสอบบญัชีเฉพาะสว่น
ของบริษัทฯ เป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 1,830,000.00 บาท (และเมื่อรวมคา่ตอบแทนส าหรับบริษัทย่อย บริษัทร่วม รวมกนัทัง้สิน้
ไม่เกิน 12,961,000.00 บาท) โดยพิจารณาคดัเลือกจาก ผลการปฏิบตัิงาน ประสบการณ์ มาตรฐานและประสิทธิภาพใน
การท างาน ความเช่ียวชาญในการสอบบญัชี ความเป็นอิสระของผู้สอบบญัชี รวมทัง้ความเหมาะสมทางด้านราคา และ
ด้านเวลาในการสง่มอบงาน   
 คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี  จ ากัด มีคุณสมบัติตามที่กล่าวมา
ข้างต้น จึงได้น าเสนอตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบ และน าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
ตอ่ไป  

 ดร.สมบรูณ์ เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จดัการได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม แต่ไม่มีผู้ ใดต้องการซกัถาม 
ดร. โศภชาด ารงปิยวฒุิ์ ประธานกรรมการบริหาร จึงเสนอต่อที่ประชมุเพื่อพิจารณา โดยในวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียง
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ข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสยีงเทา่กนัให้ประธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้
อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 

มติที่ประชมุ  ทีป่ระชมุมีมติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน อนมุตัิแตง่ตัง้ 
1. นายวยัวฒัน์ กอสมานชยักิจ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 6333   และ/หรือ 
2. นายณฐัพงศ์ ตนัติจตัตานนท์   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 8829   และ/หรือ 
3. นางสาวโศภิษฐ์  พรหมพล  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 10042   
แหง่บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 โดยก าหนดคา่สอบ
บญัชีประจ าปี 2562 โดยมีค่าตอบแทนเฉพาะบริษัทฯ ไม่เกิน 1,830,000.00 บาท (และเมื่อรวมค่าตอบแทน
ส าหรับบริษัทยอ่ย บริษัทร่วม รวมกนัทัง้สิน้ไมเ่กิน 12,961,000.00 บาท) ตามที่เสนอ  

  โดยมีมติด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้
 มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้ 541 ราย เป็นจ านวนหุ้นรวม 5,564,497,658 หุ้น 

ผู้ ถือหุ้น จ านวน (เสยีง) อตัราร้อยละ 
เห็นด้วย 5,564,253,012 99.9987 
ไมเ่ห็นด้วย 70,000 0.0013 
บตัรเสยี 0 0.0000 
รวม 5,564,323,012 100.0000 
งดออกเสยีง * 174,646 - 

 * ไมน่บัรวมเป็นฐานการค านวณคะแนนเสยีง 
 
วำระที่ 12 พิจำรณำอนุมตัิกำรแก้ไขเพิ่มเติมวตัถุประสงค์ของบริษัทฯ 
   ดร. สมบรูณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จดัการ กลา่วต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากปัจจุบนับริษัทฯ ได้ขยาย
ธุรกิจในหลากหลายประเภท ดงันัน้ เพื่อให้สอดคล้องกบัการด าเนินธุรกิจ จึงต้องด าเนินการเพิ่มเติมวตัถปุระสงค์ของบริษัท
ฯ เพื่อรองรับการด าเนินธุรกิจดงักลา่ว ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติเห็นควรให้น าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อ
แก้ไขเพิ่มเติมวตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิข้อ 3. ของบริษัทฯ รายละเอียดดงัปรากฏ
ตามเอกสารแนบ ล าดบัท่ี 10 หน้า 63 โดยมีรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติม ดงัตอ่ไปนี ้ 

1) การแก้ไขเพิม่เติมวตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ จากเดิม 60 ข้อ เป็น 63 ข้อ โดยเพิ่มข้อ 61  ข้อ 62  ข้อ 63  ดงันี ้ 

ข้อ 61. ประกอบกิจการค้า ผลิต จ าหน่าย รับจดัหา รับจ้าง จดัท า รับติดตัง้ รือ้ถอน ออกแบบ รับเหมา รับงาน
ระบบ ซ่อมแซม ดแูล บ ารุงรักษา ปรับปรุง ดดัแปลง อปุกรณ์ไฟฟา้และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ    
ดิจิตลัที่เก่ียวข้อง รวมทัง้ระบบไฟฟา้ทกุชนิด เคร่ืองคอมพิวเตอร์ อปุกรณ์คอมพิวเตอร์ 

ข้อ 62.  ประกอบกิจการรับงานด้านระบบไฟฟา้ และระบบคอมพิวเตอร์ รวมทัง้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ  
ดิจิตลัที่เก่ียวข้อง จากหนว่ยงานภาครัฐ เอกชน สหกรณ์ กระทรวง ทบวง กรม สมาคม มลูนิธิ หน่วยงาน
ที ่ไม่แสวงหาก าไร โดยวิธีการธรรมดา หรือวิธีการจดัซือ้ จดัจ้าง ประกวดราคา ยื่นซองประมลู ประกวด
ราคาทางอิเลก็ทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใด 

ข้อ 63.  ประกอบกิจการประมูลงาน และร่วมเป็นคู่สญัญาทัง้กับภาครัฐและเอกชนเก่ียวกับอปุกรณ์ไฟฟ้าและ
ระบบไฟฟ้าทุกชนิด รวมทัง้คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ทุกชนิด และระบบ
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เทคโนโลยีสารสนเทศ และดิจิตลัที่เก่ียวข้อง ตลอดจนอปุกรณ์เคร่ืองมือและอะไหลท่ี่เก่ียวข้องกบัสินค้า
และระบบดงักลา่วทกุชนิด 

2) การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัทฯ ฯ เพื่อให้สอดคล้องกบัการแก้ไขเพิ่มเติมวตัถปุระสงค์ของ
บริษัทฯ จากเดิม 60 ข้อเป็น 63 ข้อ โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 “ข้อ 3. วตัถปุระสงค์ของบริษัท มีจ านวน 63 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ” 

3) มอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ กรรมการผู้มีอ านาจของบริษัทฯ หรือ ผู้ รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการ
บริษัท เป็นผู้มีอ านาจในการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงถ้อยค าในวตัถุประสงค์ดงักล่าวได้ตามความจ าเป็นและ
เหมาะสมเพื่อให้เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียนบริษัทมหาชนในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวตัถปุระสงค์กบั
กระทรวงพาณิชย์ 

   ดร. สมบรูณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จดัการได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม แต่ไม่มีผู้ ใดต้องการซกัถาม 
ดร.โศภชา ด ารงปิยวฒุิ์ ประธานกรรมการบริหาร จึงเสนอต่อที่ประชมุเพื่อพิจารณา โดยในวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียง   
ไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

มติที่ประชมุ  ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยมากกว่าสามในสี่ของผู้ ถือหุ้ นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
 ลงคะแนน อนมุตัิแก้ไขเพิ่มเติมวตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติม ดงันี ้ 

1) การแก้ไขเพิม่เติมวตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ จากเดิม 60 ข้อ เป็น 63 ข้อ โดยเพิ่มข้อ 61  ข้อ 62  ข้อ 63  ดงันี ้ 

ข้อ 61. ประกอบกิจการค้า ผลิต จ าหน่าย รับจดัหา รับจ้าง จดัท า รับติดตัง้ รือ้ถอน ออกแบบ รับเหมา รับงาน
ระบบ ซ่อมแซม ดแูล บ ารุงรักษา ปรับปรุง ดดัแปลง อปุกรณ์ไฟฟา้และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ    
ดิจิตลัที่เก่ียวข้อง รวมทัง้ระบบไฟฟา้ทกุชนิด เคร่ืองคอมพิวเตอร์ อปุกรณ์คอมพิวเตอร์ 

ข้อ 62.  ประกอบกิจการรับงานด้านระบบไฟฟา้ และระบบคอมพิวเตอร์ รวมทัง้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ  
ดิจิตลัที่เก่ียวข้อง จากหนว่ยงานภาครัฐ เอกชน สหกรณ์ กระทรวง ทบวง กรม สมาคม มลูนิธิ หน่วยงาน
ที ่ไม่แสวงหาก าไร โดยวิธีการธรรมดา หรือวิธีการจดัซือ้ จดัจ้าง ประกวดราคา ยื่นซองประมลู ประกวด
ราคาทางอิเลก็ทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใด 

ข้อ 63.  ประกอบกิจการประมูลงาน และร่วมเป็นคู่สญัญาทัง้กับภาครัฐและเอกชนเก่ียวกับอปุกรณ์ไฟฟ้าและ
ระบบไฟฟ้าทุกชนิด รวมทัง้คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ทุกชนิด และระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และดิจิตลัที่เก่ียวข้อง ตลอดจนอปุกรณ์เคร่ืองมือและอะไหลท่ี่เก่ียวข้องกบัสินค้า
และระบบดงักลา่วทกุชนิด 

2) การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัทฯ ฯ เพื่อให้สอดคล้องกบัการแก้ไขเพิ่มเติมวตัถปุระสงค์ของ
บริษัทฯ จากเดิม 60 ข้อเป็น 63 ข้อ โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 “ข้อ 3. วตัถปุระสงค์ของบริษัท มีจ านวน 63 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ” 

3) มอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ กรรมการผู้มีอ านาจของบริษัทฯ หรือ ผู้ รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการ
บริษัท เป็นผู้มีอ านาจในการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงถ้อยค าในวตัถุประสงค์ดงักล่าวได้ตามความจ าเป็นและ
เหมาะสมเพื่อให้เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียนบริษัทมหาชนในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวตัถปุระสงค์กบั
กระทรวงพาณิชย์ 
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   โดยมีมติด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้
 มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้ 542 ราย เป็นจ านวนหุ้นรวม 5,564,497,659 หุ้น 

ผู้ ถือหุ้น จ านวน (เสยีง) อตัราร้อยละ 
เห็นด้วย 5,564,384,513 99.9980 
ไมเ่ห็นด้วย 500 0.0000 
งดออกเสยีง 112,646 0.0020 
บตัรเสยี 0 0.0000 
รวม 5,564,497,659 100.0000 

  
วำระที่ 13 พิจำรณำอนุมัติกำรแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45. เร่ือง ตรำประทับของบริษัท 
   ดร. สมบรูณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จดัการ กลา่วต่อที่ประชุมว่า ตามมติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท 
ครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2562 ได้มีมติอนมุตัิให้น าเสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณา
อนุมตัิการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45. เร่ือง ตราประทบัของบริษัท จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45. เร่ือง ตราประทับของบริษัท รวมถึงการแก้ไขใน เร่ืองที่เก่ียวเนื่อง ได้แก่ 
ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 22. เร่ืองอ านาจกรรมการ และอ านาจกรรมการที่มีผลผูกพนับริษัท รายละเอียดดังปรากฏตาม
เอกสารแนบ ล าดบัท่ี 11 หน้า 64 โดยมีรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติม ดงันี ้ 

1)  การแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 45. เร่ือง ตราประทับของบริษัท จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณา
อนมุตัิการแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 45. เร่ือง ตราประทบัของบริษัท รวมถึงการแก้ไขใน เร่ืองที่เก่ียวเนื่อง ได้แก่ 
ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 22. เร่ืองอ านาจกรรมการ รายละเอียดดงัปรากฏตามเอกสารแนบ ล าดบัที่ 11 หน้า 64 โดย
มีรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติม ดงันี ้ 
รายการ ปัจจบุนั เสนอเพ่ือแก้ไขเป็น 

1) ข้อบงัคบับริษัท ข้อ 45. ตราประทบัของบริษัทเป็นดงันี ้ 

 

ตราประทบัของบริษัทเป็นดงันี ้
-ไมมี่- 

2) ข้อบงัคบับริษัท ข้อ 22. ให้กรรมการสองคนเป็นผู้ มีอ านาจลงลายมือชื่อ
ร่วมกนัพร้อมทัง้ประทบัตราส าคญัของบริษัท 

ให้กรรมการสองคนเป็นผู้ มีอ านาจลงลายมือชื่อ
ร่วมกนั 

2)  การแก้ไขอ านาจกรรมการท่ีมีผลผกูพนับริษัท โดยมีรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติม ดงันี ้ 

รายการ ปัจจบุนั เสนอเพ่ือแก้ไขเป็น 
อ านาจกรรมการผู้ มีอ านาจลง
นามผกูพนับริษัท 

นายกัลกุล ด ารงปิยวุฒ์ิ   นางสาวโศภชา ด ารง
ปิยวฒ์ิุ  นางสาวนฤชล ด ารงปิยวฒ์ิุ คนใดคนหนึ่ง
ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายสมบูรณ์ เอือ้อัชฌาสัย 
หรือ นายเฉลิมพล ศรีเจริญ หรือ นางอารีวรรณ 
เฉลิมแดน และประทับตราส าคัญของบริษัท  หรือ 
นางอารีวรรณ เฉลิมแดน นายเฉลิมพล ศรีเจริญ  
นายสมบูรณ์ เอือ้อัชฌาสัย ลงลายมือชื่อร่วมกัน
และประทบัตราส าคญัของบริษัท  

นายกัลกุล ด ารงปิยวุฒ์ิ   นางสาวโศภชา ด ารง
ปิยวฒ์ิุ  นางสาวนฤชล ด ารงปิยวฒ์ิุ คนใดคนหนึ่ง
ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายสมบูรณ์ เอือ้อัชฌาสัย 
หรือ นายเฉลิมพล ศรีเจริญ หรือ นางอารีวรรณ 
เฉลิมแดน รวมเป็นสองคน หรือ นางอารีวรรณ 
เฉลิมแดน  นายเฉลิมพล ศรีเจริญ  นายสมบูรณ์ 
เอือ้อชัฌาสยั ลงลายมือชื่อร่วมกนั  
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3) การมอบอ านาจเพื่อด าเนินการแก้ไขเพิ่มเติมในเร่ืองที่เก่ียวเนื่องกบัตราประทบัของบริษัทฯ 
เพื่อพิจารณาการมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ กรรมการผู้มีอ านาจของบริษัทฯ หรือ ผู้ รับมอบ
อ านาจจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีอ านาจในการด าเนินการแก้ไข เพิ่มเติม เปลีย่นแปลงถ้อยค า เก่ียวกบั
กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือผกูพนั บริษัทฯ ข้างต้น  รวมถึงการด าเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลง
เก่ียวกับกรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือผูกพันบริษัทฯ ข้างต้น  กับนายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ ตามความจ าเป็นและเหมาะสมเพื่อให้เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียนบริษัทมหาชนในการ
จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมกรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือผกูพนับริษัทฯดงักลา่ว 

   ดร.สมบรูณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จดัการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซกัถาม แต่ไม่มีผู้ ใดต้องการซกัถาม 
ดร.โศภชา ด ารงปิยวฒุิ์ ประธานกรรมการบริหาร จึงเสนอต่อที่ประชมุเพื่อพิจารณา โดยในวาระข้อ 1) ต้องได้รับคะแนน
เสียงไมน้่อยกว่าสามในสี่ คือไมน้่อยกวา่ร้อยละ 75 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน และ ในวาระ ข้อ 2) และ 3) ต้องได้รับคะแนนเสยีงข้างมากคือเกินกว่าร้อยละ 50 ของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสยีงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสยีงเทา่กนั ให้ประธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 

มติที่ประชมุ  ที่ประชมุมีมติด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้
1) การแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 45. เร่ือง ตราประทบัของบริษัท และ ข้อ 22. เร่ือง อ านาจกรรมการ 

 มีมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงเห็นด้วยมากกวา่สามในสีข่องผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  

โดยมีรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติม ดงันี ้ 
รายการ ปัจจบุนั เสนอเพ่ือแก้ไขเป็น 

1) ข้อบงัคบับริษัท ข้อ 45. ตราประทบัของบริษัทเป็นดงันี ้ 

 

ตราประทบัของบริษัทเป็นดงันี ้
-ไมมี่- 

2) ข้อบงัคบับริษัท ข้อ 22. ให้กรรมการสองคนเป็นผู้ มีอ านาจลงลายมือชื่อ
ร่วมกนัพร้อมทัง้ประทบัตราส าคญัของบริษัท 

ให้กรรมการสองคนเป็นผู้ มีอ านาจลงลายมือชื่อ
ร่วมกนั 

2)    การแก้ไขอ านาจกรรมการท่ีมีผลผกูพนับริษัท  
  มีมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

โดยมีรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติม ดงันี ้  

รายการ ปัจจบุนั เสนอเพ่ือแก้ไขเป็น 
อ านาจกรรมการผู้ มีอ านาจลง
นามผกูพนับริษัท 

นายกัลกุล ด ารงปิยวุฒ์ิ   นางสาวโศภชา ด ารง
ปิยวฒ์ิุ  นางสาวนฤชล ด ารงปิยวฒ์ิุ คนใดคนหนึ่ง
ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายสมบูรณ์ เอือ้อัชฌาสัย 
หรือ นายเฉลิมพล ศรีเจริญ หรือ นางอารีวรรณ 
เฉลิมแดน และประทับตราส าคัญของบริษัท  หรือ 
นางอารีวรรณ เฉลิมแดน นายเฉลิมพล ศรีเจริญ  
นายสมบูรณ์ เอือ้อัชฌาสัย ลงลายมือชื่อร่วมกัน
และประทบัตราส าคญัของบริษัท  

นายกัลกุล ด ารงปิยวุฒ์ิ   นางสาวโศภชา ด ารง
ปิยวฒ์ิุ  นางสาวนฤชล ด ารงปิยวฒ์ิุ คนใดคนหนึ่ง
ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายสมบูรณ์ เอือ้อัชฌาสัย 
หรือ นายเฉลิมพล ศรีเจริญ หรือ นางอารีวรรณ 
เฉลิมแดน รวมเป็นสองคน หรือ นางอารีวรรณ 
เฉลิมแดน  นายเฉลิมพล ศรีเจริญ  นายสมบูรณ์ 
เอือ้อชัฌาสยั ลงลายมือชื่อร่วมกนั  



 

หน้าท่ี 33 

3) การมอบอ านาจเพื่อด าเนินการแก้ไขเพิ่มเติมในเร่ืองที่เก่ียวเนื่องกบัตราประทบัของบริษัทฯ 
 มีมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
อนมุตัิการมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ กรรมการผู้มีอ านาจของบริษัทฯ หรือ ผู้ รับมอบอ านาจจาก
คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีอ านาจในการด าเนินการแก้ไข เพิ่มเติม เปลีย่นแปลงถ้อยค า เก่ียวกบักรรมการผู้มี
อ านาจลงลายมือช่ือผูกพัน บริษัทฯ ข้างต้น  รวมถึงการด าเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับ
กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือผูกพนับริษัทฯ ข้างต้น กับนายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ ตามความจ าเป็นและเหมาะสมเพื่อให้เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียนบริษัทมหาชนในการจด
ทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมกรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือผกูพนับริษัทฯดงักลา่ว 

  โดยมีมติด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้
 มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้ 542 ราย เป็นจ านวนหุ้นรวม 5,564,497,659 หุ้น 

ผู้ ถือหุ้น จ านวน (เสยีง) อตัราร้อยละ 
เห็นด้วย 5,564,373,513 99.9978 
ไมเ่ห็นด้วย 11,000 0.0002 
งดออกเสยีง 113,146 0.0020 
บตัรเสยี 0 0.0000 
รวม 5,564,497,659 100.0000 

  
วำระที่ 14 พิจำรณำเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ำม)ี  

  ดร.สมบรูณ์ เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จดัการ ได้แจ่งต่อที่ประชุมว่า ส าหรับวาระนี ้บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งผล
การด าเนินการในเร่ืองที่เก่ียวกบัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี และการเข้าเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยใน
การต่อต้านการทจุริต โดยประธานคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดีจะเป็นผู้น าเสนอข้อมลูแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อทราบ
ต่อไป 
  ดร.จงรัก ระรวยทรง ประธานคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มุ่งมัน่
ในการน าหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีไปสูก่ารด าเนินการในภาคปฏิบตัิทัว่ทัง้องค์กรอย่างเป็นรูปธรรม โดยในปี 2561 
บริษัทฯ ได้รับผลประเมินการก ากบัดแูลกิจการที่ดี CGR จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย( IOD) ซึ่งใช้
หลกัเกณฑ์ขององค์การเพื่อความร่วมมือและการพฒันาทางเศรษฐกิจ (OECD) และหลกัเกณฑ์ของหลกัการก ากบัดแูล
กิจการที่ดี (CG Code) และหลกัเกณฑ์ของ Asean CG Scorecard โดยผลประเมิณด้านคณุภาพของบริษัทฯ อยู่ใน
ระดบัคะแนนดีเลิศ 91.5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน คะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนโดยรวมอยู่ที่ 81 
คะแนน  
  ส าหรับผลการประเมินโครงการประเมินคณุภาพการจดัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 โดยสมาคม
สง่เสริมผู้ลงทนุไทย บริษัทฯ ได้รับคะแนน 96 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่งถือว่าอยู่ในระดบัดีเยี่ยม จึงขอ
เรียนแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบถึงผลงานเชิงคณุภาพของบริษัทฯ ที่ทางฝ่ายบริหารและฝ่ายจดัการได้ด าเนินงานเพื่อให้
เป็นไปตามแนวทางปฏิบตัิของหลกัเกณฑ์การก ากบัดแูลกิจการที่ดี 



 

หน้าท่ี 34 

  นอกจากนีแ้ล้วในปี 2560 คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริต ได้
ประเมินบริษัทฯ และมีมติให้การรับรองบริษัทฯ เข้าเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ
ทจุริต โดยบริษัทฯ ได้ด าเนินการก าหนดแนวทางการปฏิบตัิบนหลกัการดงักลา่วทัว่ทัง้องค์กร ซึ ่งสะท้อนให้เห็นถึง
พฒันาการโดยรวมในการก ากบัดแูลกิจการที่ดีของบริษัทฯ มาอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จดัท า
แผนงานเพื่อให้เป็นไปตามหลกั CG Code โดยในปี 2562 จะน าแผนงานดงักลา่วเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
เพื่อก าหนดเป็นแนวปฏิบตัิอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อพฒันาอย่างต่อเนื่องต่อไป  

  ดร.โศภชา ด ารงปิยวฒุิ ์ ประธานกรรมการบริหาร ได้ เปิดโอกาสให้ผู้ถ ือหุ้นซกัถาม ซึ ่งประธาน
กรรมการบริหารได้ตอบข้อซกัถามและรับทราบความเห็นตลอดจนข้อเสนอแนะของผู้ ถือหุ้น ตามรายละเอียดดงันี  ้

  นายมานะ กรรณเลขา ผู้ ถือหุ้น : ได้มีข้อเสนอและประเด็นสอบถามตอ่ที่ประชมุ ดงันี ้
1.  จากการติดตามผลการด าเนินงานผ่านช่องทาง Opp Day (วันบริษัทจดทะเบียนพบผู้ ลงทุน) ที่ทาง

ผู้บริหารได้เคยกล่าวไว้ว่า บริษัทฯ ได้มีการจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ไปในปีที่ผ่านมาแล้วประมาณ 80 
กว่าเมกะวัตต์ ซึ่งหลงัจากนัน้จะมีช่วงระยะเวลาที่หายไปช่วงหนึ่งจึงจะมีการเปิดจ าหน่ายไฟฟ้าเชิง
พาณิชย์จากโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ในประเทศญ่ีปุ่ นอีกครัง้ใน ปี 2565 จึงอยากเรียนสอบถามถึง
โครงการในช่วงระยะเวลาที่หายไปนัน้ วา่มีแผนการด าเนินงานอะไรบ้าง  
ส าหรับเร่ือง Private PPA ในปีนีบ้ริษัทฯ มีโครงการเพิ่มเติมหรือไม่ นอกจากนีแ้ล้ว เร่ืองอัตราส่วน
หนีส้ินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น (D/E) ของบริษัทฯ อยู่ที่ 3 เท่าแล้ว ไม่ทราบว่าทางบริษัทฯ มีความคิดเห็น
อยา่งไรในเร่ืองนี ้และมีแผนการอยา่งไรบ้างในการจดัการ 
 

 ดร. สมบรูณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จดัการ : ได้ตอบข้อซกัถาม ดงันี ้
1. ส าหรับช่วงเวลาที่หายไปนัน้ เนื่องจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญ่ีปุ่ นอีก 2 

โครงการนัน้เป็นโครงการที่มีขนาดใหญ่ จ าเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างนานกวา่โครงการก่อนหน้านี ้
ทัง้นี ้ในสว่นของเร่ือง D/E หากดจูากงบการเงินแล้ว อาจเห็นว่าหนีส้ิน้ใกล้เคียง 3 เท่า แต่ถ้าพิจารณาจาก
นโยบายที่ทางบริษัทฯ มีอยู่กับธนาคารต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกันนัน้ ต้องแยกหนีด้ังกล่าวออกเป็น 2 เร่ือง 
กล่าวคือ เป็นหนีท้ี่เก่ียวข้องกับการกู้ ยืมโดยส่วนหนึ่งเป็นหนีท้ี่ต้องจ่ายดอกเบีย้ กับหนีท้ี่ไม่ต้องจ่าย
ดอกเบีย้ เช่น เจ้าหนีก้ารค้า ซึ่งในทางเทคนิคแล้ว ทางธนาคารจะไม่ได้นบัจากหนีร้วม แต่จะนบัจากหนีท้ี่
ก่อให้เกิดดอกเบีย้ หกัด้วยเงินสดและเงินทนุที่อยู่ในสภาพคล่องแล้วถึงจะเป็นหนีส้ทุธิที่ใช้ในการค านวณ 
ซึ่งปัจจุบันหนีส้ินของบริษัทฯ อยู่ที่ 2.6 เท่า ส าหรับการลงทุนในประเทศญ่ีปุ่ น ทางบริษัทฯ ยงัมีก าไรใน
ภาพรวมของธุรกิจจากการจ าหนา่ยไฟฟา้ที่เพิ่งเปิดจ าหนา่ยไป 2 โครงการ 

ดร. โศภชา ด ารงปิยวฒุิ์ ประธานกรรมการบริหาร: ได้ตอบข้อซกัถามเพิ่มเติม ดงันี ้
1. ส าหรับการจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ในปีนี ้ได้การเปิดจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ของโครงการโรงไฟฟ้า

พลังงานแสงอาทิตย์เซนได ท่ีประเทศญ่ีปุ่ น ประมาณ 40 เมกะวัตต์ และโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ที่ประเทศมาเลเซีย ซึง่จะด าเนินการจ่ายไฟประมาณสิน้ปีนีอ้ีก 30 เมกะวตัต์ รวมไปถึงโครงการ 
Private PPA ภายในประเทศ ที่จะมีการจ่ายไฟอีกประมาณ 30 เมกะวตัต์ ส าหรับในปี 2562 นี ้ตามที่ได้
เรียนแจ้งไปในตอนต้น ปัจจุบนับริษัทฯ ยงัมีโครงการที่อยู่ในระหว่างการจะเข้าไปน าเสนอให้ลกูค้าอีก
ประมาณ 19 โครงการ คิดเป็นก าลงัการผลติประมาณ 64 เมกะวตัต์ 
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นอกจากนี ้ทางบริษัทฯ ยังได้มองหาโอกาสที่จะเข้าไปลงทุนในต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น ประเทศ
ฟิลปิปินส์ เขมร และเวียดนาม 

  นายเมธี รังษีวงศ์ ผู้ ถือหุ้น : ได้มีข้อเสนอและประเด็นสอบถามตอ่ที่ประชมุ ดงันี ้
2.  ส าหรับเร่ืองการซือ้หุ้นคืนในปีที่ผ่านมาของบริษัทฯ ไม่ทราบว่าทางบริษัทฯ มีแผนด าเนินการอย่างไรกับ

หุ้นที่ซือ้คืนดงักลา่ว มีแผนที่จะไปลดทนุจดทะเบียนหรือไม่ นอกจากนี ้เร่ืองหุ้นปันผลที่จะจ่ายให้กบัผู้ ถือ
หุ้น ไมท่ราบวา่เร่ืองของราคาหุ้นทีจ่ะปรับตวัลดลงจะเป็นอยา่งไรบ้าง 
 

ดร. สมบรูณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จดัการ : ได้ตอบข้อซกัถาม ดงันี ้
2.  เร่ืองการจ่ายปันผลในครัง้นีอ้ยู่ที่อัตราส่วน 5 ต่อ 1 ซึ่งเมื่อค านวณดูแล้วก็น่าส่งผลให้ราคาหุ้นปรับ

ลดลงประมาณ 15 - 16% แต่อย่างไรก็ตามด้วยวิธีการด าเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งจะมีข่าวดีช่วงการ
จ่ายปันผลอยูอ่ยา่งสม ่าเสมอ 

ดร. โศภชา ด ารงปิยวฒุิ์ ประธานกรรมการบริหาร: ได้ตอบข้อซกัถามเพิ่มเติม ดงันี ้
2. ส าหรับเร่ืองหุ้นที่ซือ้คืนนัน้ ทางบริษัทฯ ยงัมีก าหนดระยะเวลาในการพิจารณาตามกรอบ 3 ปีนบัแต่วนัท่ี

การซือ้หุ้นคืนสิน้สดุลง ซึง่เร่ืองดงักลา่วจะต้องผา่นกระบวนการพิจารณาของที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท
ตามหลกัเกณฑ์ตอ่ไป 

ไมม่ีผู้ใดเสนอเร่ืองอื่นใดเพื่อพิจารณา   

  ดร.โศภชา ด ารงปิยวฒุิ์ ประธานกรรมการบริหาร กล่าวขอบคุณผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในครัง้นีร้วมถึง
คณะกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ ที่ปรึกษา ที่ได้ร่วมเป็นกรรมการในการตรวจสอบการลงคะแนนในครัง้นี ้ 
  ดร.กลักุล ด ารงปิยวฒุิ์ ประธานกรรมการบริษัท กลา่วขอบคุณผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ สถาบนัการเงินพนัธมิตร
ทางธุรกิจ คู่ค้า และผู้ที่เก่ียวข้องทุกภาคส่วนที่ให้ความไว้วางใจ เช่ือมัน่ และให้การสนบัสนนุบริษัทฯ มาตลอด ทัง้นี ้ขอ
เรียนแจ้งต่อทุกท่านให้ทราบว่า กันกุลที่เราสร้างมาอย่างยาวนี ้จะยังคงรักษาความเป็นมาตรฐาน รวมไปถึงดูแลผู้ ที่
เก่ียวข้องทกุทา่น ขอให้ทกุทา่นได้โปรดไว้วางใจบริษัทฯ ของเราตอ่ไป ขอขอบคณุครับ 

ทัง้นีก้่อนปิดการประชมุ มีผู้ ถือหุ้นเข้ามาประชมุด้วยตนเองและโดยผู้ รับมอบฉนัทะ ดงันี  ้
ผู้ ถือหุ้นท่ีมาด้วยตนเอง 244  ราย นบัจ านวนหุ้นได้      385,453,279 หุ้น 
ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะ 298  ราย นบัจ านวนหุ้นได้        5,179,044,380 หุ้น 
 รวมทัง้สิน้  542  ราย นบัจ านวนหุ้นได้         5,564,497,659 หุ้น 
 คิดเป็นร้อยละ 75.0072 ของหุ้นท่ีออกและจ าหนา่ยแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ จ านวน 7,418,621,493 หุ้น 

ปิดประชมุเวลา 16.35 น. 
 
                   
 (ดร. โศภชา ด ารงปิยวฒุิ)์ 
 ประธานกรรมการบริหาร 

  


