
 

หน้าท่ี 1 

บริษัท กันกุลเอ็นจเินียร่ิง จาํกัด (มหาชน) 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2563 
วัน เวลา และสถานที่ประชุม 

เมื่อวนัองัคารท่ี 21 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมของ บริษัท กนักุลเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

(สาํนกังานสาขาท่ี 1) เลขท่ี 1038-1046 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดสุิต กรุงเทพฯ 10300 

 

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม จาํนวน 12 ท่าน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100) 

1. ดร.กลักลุ ดํารงปิยวฒุิ์ ประธานกรรมการบริษัท 

2. ดร.ชิต เหลา่วฒันา กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ   

3. ดร.จงรัก ระรวยทรง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 

  และประธานคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

4. รศ.ดร.พนารัตน์  ปานมณี กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

5. พลเอก ธารไชยยนัต์ ศรีสวุรรณ กรรมการอิสระ 

6. นายธรากร  องัภเูบศวร์   กรรมการอิสระ  

   และประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง   

7. นายกฤษณ์ จนัทโนทก กรรมการอิสระ 

8. นางสาวโศภชา   ดํารงปิยวฒุิ์ กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  

  ประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสีย่ง 

9. ดร.สมบรูณ์ เอือ้อชัฌาสยั กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการผู้จดัการ  

  และเลขานกุารคณะกรรมการบริษัท 

10. นางสาวนฤชล ดํารงปิยวฒุิ์ กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และ 

  ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ สายงานวางแผนกลยทุธ์และการลงทนุ 

11. นางอารีวรรณ เฉลมิแดน กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร  และ 

  ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ สายงานผลติและจําหนา่ยอปุกรณ์ไฟฟา้ 

12. นายเฉลมิพล ศรีเจริญ กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และ 

  ผู้ อํานวยการ สายงานขายและการตลาด 

 

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม จาํนวน - ท่าน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0) 

          - 

 

กรรมการชุดย่อยที่เข้าร่วมประชุม จาํนวน 2 ท่าน 

1. พลตํารวจตรี วิศิษฐ์  ศกุรเสพย์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

2. นายสมชาย  ไตรรัตนภิรมย์ กรรมการบริหารความเสีย่ง และกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

 



 

หน้าท่ี 2 

ผู้บริหารและผู้จัดการที่เข้าร่วมประชุม จาํนวน 12 ท่าน 

1. ดร. พงษ์สกร  ดําเนิน รองกรรมการผู้จดัการ สายงานพฒันาธุรกิจและวางแผนกลยทุธ์ 

2. นายธีรภาพ  ปัญญาสาคร ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ สายงานสาํนกักรรมการผู้จดัการ 

3. นายฐิติพงศ์  เตชะรัตนยืนยง ผู้ อํานวยการอาวโุส สายงานบริหารการเงินและบริหารกลยทุธ์องค์กร 

  และ เลขานกุารคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง  

4. นางสาววิมล  กําจรวิพธุ Chief Financial Officer 

5. นางสมลกัษณ์  คนงึเหต ุ ผู้ อํานวยการอาวโุส สายงานสาํนกับริหาร 

  และ เลขานกุารคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน  

6. นางสาวจนัทรา  จงจามรีสทีอง ผู้ อํานวยการอาวโุส สายงานสาํนกักรรมการผู้จดัการ 

   เลขานกุารบริษัท และ เลขานกุารคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี  

7. นายธเนศศริิ  ฝากมิตร ผู้ อํานวยการ สายงานตรวจสอบภายใน 

   และ เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

8. นางสาววิจิตรา  แสงปรีดีกรณ์ ผู้ อํานวยการ สายงานพฒันาธุรกิจพลงังานทดแทน SOLAR 

9. นายธฤต ิ   บณุยายน ผู้ชว่ยผู้ อํานายการ สายงานพฒันาธุรกิจพลงังานทดแทน WIND 

10. นางลคันา   สนัติร่วมใจรักษ์ ผู้จดัการ ฝ่ายทรัพยากรบคุคลและธุรการ 

11. นายนิตภิทัร์  เวชกามา ผู้จดัการ สายงานตรวจสอบภายใน 

12. นางสาวธนวรรณ  พฒันะเอนก หวัหน้าสว่นงานเลขานกุารบริษัท 

ผู้เข้าร่วมการประชุมอื่น ๆ จาํนวน 4 ท่าน 

1. นายวยัวฒัน์ กอสมานชยักิจ ผู้สอบบญัชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จํากดั 

2. นางสาวพรนิภา ระงบัภยั ผู้สอบบญัชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จํากดั 

3. นายกดุัน่ กสุมุานนท์ ผู้แทน บริษัท กดุัน่ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จํากดั ท่ีปรึกษากฎหมาย 

  และผู้แทนอิสระร่วมเป็นกรรมการในการตรวจสอบการลงคะแนน 

4. นายคงกช ยงสวสัดิกลุ ผู้แทน บริษัท กดุัน่ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จํากดั ท่ีปรึกษากฎหมาย 

  และผู้แทนอิสระร่วมเป็นกรรมการในการตรวจสอบการลงคะแนน 
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สาํหรับการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 ทางบริษัทฯ ได้มีมาตรการปอ้งกนัเพ่ือควบคมุโรคไวรัส    

โคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมแีนวทางปฏิบตัิตนสาํหรับผู้ เข้าร่วมประชมุฯ กรณีการแพร่ระบาดของ COVID-19 ดงันี ้

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่อนญุาตให้ผู้ ถือหุ้นท่ีเดินทางไปหรือกลบัมาจากประเทศท่ีเป็นเขตติดโรคติดต่ออนัตราย

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เร่ือง ท้องท่ีนอกราชอาณาจกัรท่ีเป็นเขตติดโรคติดต่ออนัตรายฯ น้อยกวา่ 14 

วนัเข้าร่วมประชมุ โดยควรใช้การมอบฉนัทะตามข้อ 4. 

2. นอกจากท่ีระบไุว้ในข้อ 1 ผู้ ถือหุ้นท่ีมคีวามเสีย่งสงู เช่น เดินทางไปหรือกลบัมาจากประเทศกลุม่เสีย่งน้อยกวา่ 14 

วนั หรือเป็นผู้มีไข้หรือมีอาการเก่ียวกบัทางเดินหายใจ ควรมอบฉนัทะให้ผู้ อ่ืนหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้า

ร่วมประชมุแทน ตามวิธีการซึง่แสดงในสิง่ท่ีสง่มาด้วย ทัง้นี ้บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิไม่อนญุาตให้ผู้ เข้าร่วมประชมุท่ี

มีความเสีย่งสงูเข้าร่วมการประชมุ 

3. บริษัทฯ จะจดัตัง้จดุคดักรองตามแนวปฏิบตัิของกรมควบคมุโรค บริเวณหน้าห้องประชมุ ทัง้นี ้ในกรณีท่ีตรวจพบ

ผู้ ท่ีมีอาการเก่ียวกบัทางเดินหายใจ บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิไม่อนญุาตให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้นท่ี

มีความเสี่ยงดงักล่าวเข้าไปในห้องประชุม (ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้

ผู้ อ่ืนหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชมุแทนได้) 

4. ด้วยความหว่งใยตอ่สขุภาพของทา่นผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากผู้ ถือหุ้นแม้ไมใ่ช่ผู้ ท่ีอยูใ่นกลุม่เสีย่ง ควร

มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าประชมุแทน 

5. บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากผู้ เข้าร่วมประชมุเตรียมหน้ากากอนามยัและสวมใสต่ลอดเวลาท่ีเข้าร่วมการประชมุ 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิในการประกาศมาตรการท่ีเหมาะสมตอ่ไป 

 นอกจากนีแ้ล้วทางบริษัทฯ ได้ยงัได้จดัเตรียมให้ทกุคนท่ีเข้าร่วมประชมุต้องเดินผ่านเคร่ืองพ่นยาฆ่าเชือ้ก่อนเข้าใน

อาคาร และมีการตรวจวดัอณุหภมูิโดยเจ้าหน้าท่ีพยาบาลจากโรงพยาบาล เวชธานี แล้วจึงสามารถผ่านเข้าสูก่ระบวนการ

ตรวจเอกสารและลงทะเบียนเพ่ือเข้าร่วมประชมุตอ่ไป 

 การประชมุในครัง้นีม้ีตวัแทนผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย ได้เข้าร่วมประชมุ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

- ตวัแทนจากผู้สอบบญัชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จํากดั 

- ตวัแทนจากท่ีปรึกษาด้านกฎหมาย บริษัท กุดัน่ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จํากัด ทําหน้าท่ีเป็นคนกลางในการ

ตรวจสอบการลงคะแนน 

 บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุม และได้เผยแพร่แจ้งการส่งหนังสือเชิญ

ประชมุผา่นทางเว็บไซด์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกําหนด 

ก่อนเร่ิมการประชุมตามระเบียบวาระ ท่ีประชุมได้แจ้งรายละเอียดการประชุมและวิธีการออกเสียงการลงคะแนน 

รายละเอียดดงัปรากฏตามเอกสารแนบ ลาํดบัท่ี 10 และ ลาํดบัท่ี 11 หน้า 75 – หน้า 82 ดงันี ้

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2551 มาตรา 90 และ มาตรา 107 และตาม 

ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 28 ได้กําหนดหลกัเกณฑ์ในเร่ืองการลงคะแนนเสยีงในการประชมุผู้ ถือหุ้นไว้ดงันี ้

 มาตรา 90 ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตาม

ข้อบงัคบัของบริษัท  

   ในกรณีท่ีข้อบงัคบัของบริษัทมิได้กําหนดไว้ การจ่ายคา่ตอบแทนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามมติ

ของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียง

ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ 
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 มาตรา 107 มติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ให้ประกอบด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

และถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกหนึ่งเสียงเป็น    

เสยีงชีข้าด 

(2) ในกรณีดังต่อไปนี ้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทัง้หมดของ         

ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  

ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีสาํคญัให้แก่บคุคลอ่ืน  

ข. การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

ค. การทํา แก้ไข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่น

ท่ีสาํคญั การมอบหมายให้บคุคลอ่ืนเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบั

บคุคลอ่ืนโดยมีวตัถปุระสงค์จะแบง่กําไรขาดทนุกนั 

 ข้อ 27 ในการประชมุผู้ ถือหุ้นต้องมผีู้ ถือหุ้นจํานวนดงัตอ่ไปนี ้จึงจะครบองค์ประชมุ  

- ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และ จะต้องมี

หุ้นนบัรวมกนัได้ ไมน้่อยกวา่ 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหนา่ยได้ทัง้หมด  

-  หรือ มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน      

ผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และ ต้องมีหุ้นนบัรวมกันได้ไม่น้อยกวา่ 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่าย

ได้ทัง้หมด 

ข้อ 28 ในการออกเสยีงลงคะแนนให้หุ้นหนึง่หุ้นมีเสยีงหนึง่เสยีง และมติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ให้ 

 ประกอบด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

และถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกหนึ่งเสียงเป็น     

เสยีงชีข้าด 

(2) ในกรณีดังต่อไปนี ้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทัง้หมดของ        

ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  

ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีสาํคญัให้แก่บคุคลอ่ืน  

ข. การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

ค. การทํา แก้ไข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่น

ท่ีสาํคญั การมอบหมายให้บคุคลอ่ืนเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบั

บคุคลอ่ืนโดยมีวตัถปุระสงค์จะแบง่กําไรขาดทนุกนั 

ง. การแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบั 

จ. การเพ่ิมหรือการลดทนุของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้  

ฉ. การควบหรือเลกิบริษัท 

(3) การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ให้เป็นไปตามมติของผู้ ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วย คะแนนเสียง 

ไมน้่อยกวา่สองในสามของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ 
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วิธีการนบัคะแนน 

 ผู้ ถือหุ้ นและผู้ รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงและลงคะแนนในกรณีดังต่อไปนีค้ือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ              

งดออกเสียง ไม่อนญุาตให้มีการแยกการออกเสียงลงคะแนน โดยกําหนดขัน้ตอนการเก็บบตัรลงคะแนนเสยีงและวิธีการนบั

คะแนน ดงันี ้ 

 การเก็บบตัรลงคะแนนเสยีงและวิธีการนบัคะแนนเสยีงในวาระทัว่ไป 

- ประธานท่ีประชมุจะขอให้ผู้ ถือหุ้นท่ีลงมติ “ไมเ่ห็นด้วย” หรือ “งดออกเสยีง” ในระเบียบวาระใด ๆ ลงคะแนนเสยีง

ในบตัรลงคะแนนท่ีได้แจกให้เมื่อลงทะเบียน พร้อมลงลายมือช่ือ หลงัจากนัน้เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ จะเก็บบตัร

ลงคะแนนเสยีงเฉพาะ “ไมเ่ห็นด้วย” และ “งดออกเสยีง”เพ่ือนํามาสรุปผลการลงคะแนนเพ่ือให้ประธานฯ แจ้งต่อ

ท่ีประชมุรับทราบตอ่ไป 

- วิธีการนบัคะแนนเสยีงสาํหรับวาระทัว่ไปนัน้ บริษัทฯ จะใช้วิธีหกัคะแนนเสยีง “ไมเ่ห็นด้วย” และ “งดออกเสยีง”     

ออกจากจํานวนเสียงทัง้หมดท่ีเข้าร่วมประชมุ และสว่นท่ีเหลอืจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นด้วยในระเบียบ

วาระนัน้ ๆ 

 การเก็บบตัรลงคะแนนเสยีงและวิธีการนบัคะแนนเสยีงในวาระเลอืกตัง้กรรมการบริษัท  

- ประธานท่ีประชุมจะขอให้ผู้ ถือหุ้นท่ีลงมติ “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในระเบียบวาระนี ้

ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนท่ีได้แจกให้เมื่อลงทะเบียน พร้อมลงลายมือช่ือ หลงัจากนัน้เจ้าหน้าท่ีของ   

บริษัทฯ จะเก็บบตัรลงคะแนนเสียงทัง้หมดจากผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะท่ีเข้าร่วมประชุมทกุท่าน เพ่ือนํามา

สรุปผลการลงคะแนนเพ่ือให้ประธานฯ แจ้งตอ่ท่ีประชมุรับทราบตอ่ไป 

- วิธีการนบัคะแนนเสยีงในวาระเลือกตัง้กรรมการบริษัทนี ้บริษัทฯ จะนบัคะแนนทัง้ “เห็นด้วย” และ “ไม่เห็นด้วย” 

และ “งดออกเสยีง”  

 ทัง้นี ้ในการพิจารณาคะแนนเสียงดงักลา่ว จะคํานึงถึงการลงคะแนนเสียงท่ีผู้ ถือหุ้นได้มอบฉนัทะแสดงเจตนาไว้

ตามหนังสือมอบฉันทะด้วย โดยมติของท่ีประชุมในแต่ละวาระให้ใช้คะแนนเสียงข้างมาก ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้

ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกหนึ่งเสยีงเป็นเสียงชีข้าด สาํหรับมตขิองระเบียบวาระเร่ืองการลดทนุหรือการเพ่ิมทนุ

ของบริษัทฯ การแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิ การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนมาเป็นของบริษัท การออกหุ้นกู้  รวมทัง้  

การเพ่ิมทุนแบบมอบอํานาจทัว่ไป ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมติระเบียบวาระการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสอง   

ในสามของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ โดยรายละเอียดผลการนบัคะแนนของแตล่ะวาระ จะแจ้งให้ท่ีประชุม

ทราบหลงัจบการประชมุในวาระถดัไป 

 บริษัทฯ ได้สรุปกฎเกณฑ์ของการนบัคะแนนในแตว่าระซึง่ขึน้กบัแตล่ะกรณี ดงันี ้  

วาระที ่ การนบัคะแนน 

1, 3, 4, 5, 8, 10 คะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนนในการประชมุผู้ ถือหุ้น 

ในกรณีถ้ามีคะแนนเสียงเทา่กนั ให้ประธานในที่ประชมุออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าด 

6, 7, 11, 12 คะแนนเสียงไมน้่อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะ ซึง่มาประชมุและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนนในการประชมุผู้ ถือหุ้น 

9 คะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สองในสามของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะ ซึง่มาประชมุ 

2 ไมมี่การลงมติ เป็นวาระแจ้งเพ่ือทราบ 
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13 (ถ้ามี) อาจใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนนในการประชุม     

ผู้ ถือหุ้น หรือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะ ซึ่งมา

ประชุม หรือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ นและผู้ รับมอบฉันทะ ซึ่งมา

ประชมุและมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุผู้ ถือหุ้น (แล้วแตก่รณี)   

 

เร่ิมการประชุม 

ดร.สมบูรณ์  เอือ้อัชฌาสัย กรรมการผู้ จัดการ กล่าวต้อนรับผู้ ถือหุ้ น ผู้ รับมอบฉันทะ และสรุปจํานวน           

ผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุด้วยตนเองและรับมอบฉนัทะกอ่นเร่ิมการประชมุ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 ผู้ ถือหุ้นท่ีมาด้วยตนเอง   60  ราย นบัจํานวนหุ้นได้ 409,569,542  หุ้น 

 ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะ         522  ราย นบัจํานวนหุ้นได้ 5,555,193,795  หุ้น 

 รวมทัง้สิน้  582  ราย นบัจํานวนหุ้นได้ 5,964,763,337  หุ้น 

คิดเป็นร้อยละ 67.1516 ของหุ้นท่ีออกและจําหน่ายแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ จํานวน 8,882,530,974 หุ้น   

ซึง่ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัข้อ 27  

ดร.กลักุล ดํารงปิยวฒุิ์ ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานในท่ีประชมุ โดยได้กลา่วเปิดการประชุม ดงันี ้

เป็นระยะเวลาเกือบ 3 เดือนแล้ว ท่ีมีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVIC-19) ในประเทศไทย และมีผู้ติดเชือ้สะสม

เพิ่มขึน้ทกุวนั ซี่งเป็นเร่ืองที่ไม่เคยเกิดขึน้มาก่อนทัง้ในประเทศไทยและทัว่โลก จนกระทัง้วนันี ้ประเทศไทยมีผู้ติดเชือ้

สะสมรวมจํานวน 2,826 ราย ทัง้นี ้รัฐบาลได้ออกมาตรการทางสาธารณสขุและมาตรการทางสงัคมคือ การเพ่ิมระยะห่าง

ระหว่างบคุคล โดยบริษัทฯ ตระหนกัถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสฯ เป็นอย่างมาก จึงได้จดัระเบียบการ

เข้า-ออกของผู้มาร่วมประชุมอย่างเข้มงวด รวมถึงจดัเตรียมหน้ากากอนามยัและเจลแอลกอฮอลล์ เพื่ออํานวยความ

สะดวกและความปลอดภยัของผู้ เข้าร่วมประชุมทกุท่าน  

  นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัให้ความสําคญักบัการดําเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและยัง่ยืนภายใต้

สถานการณ์ COVIC-19 ฝุ่ นพีเอ็ม 2.5 ภยัแล้ง ภาวะคนตกงาน และเศรษฐกิจถดถอยทัว่โลกที่สง่ผลกระทบอย่าง

กว้างขวาง ฉะนัน้เราจําเป็นต้องสร้างความเเข็งเเกร่งให้เกิดขึน้ในทกุมิติ ทัง้ด้านผลประกอบการของบริษัทฯ เเละสว่นรวม 

สาํหรับกนักุลฯ เราพยายามทําความเข้าใจ และปรับเปลี่ยนตวัเองตลอดเวลา เพ่ือเตรียมพร้อมรับมือกบัเหตกุารณ์ต่าง ๆ 

ท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคต ซึ่งไม่ใช่เร่ืองง่ายสําหรับอบุตัิการณ์ท่ีเกิดขึน้ในครัง้นี ้เร่ืองดงักลา่วถือเป็นเร่ืองที่ทกุ ๆ คนจะต้อง

ช่วยกนั โดยเฉพาะรัฐบาลท่ีจะต้องทํางานอย่างรอบคอบ ชดัเจน และรัดกุม เพ่ือให้ทกุอย่างคลี่คลายไปในทิศทางท่ีดีขึน้ 

ธุรกิจของบริษัทฯ ณ  ตอนนีถื้อว่าได้รับผลกระทบน้อยมาก อย่างไรก็ตามในนามของคณะกรรมการบริษัท

ของบริษัทฯ ผมขอขอบคณุทกุท่านที่ให้ความไว้วางใจ และให้การสนบัสนนุบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา ผมเชื่อมัน่ว่าด้วย

พืน้ฐานประสบการณ์ของผู้บริหารและพนกังานทกุคนผนวกกบัศกัยภาพในการบริหารจดัการอยา่งมีประสิทธิภาพ และมี

ธรรมาภิบาลจะสามารถทําให้บริษัทฯ เติบโตได้อย่างมัง่คง ยัง่ยืน และบรรลเุป้าหมายขององค์กร เพื่อยงัประโยชน์ให้      

ผู้ ถือหุ้นต่อไป 

ประธานในท่ีประชมุได้มอบหมายให้ นางสาวโศภชา ดํารงปิยวฒุิ์ กรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการ

บริหาร และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และ ดร.สมบรูณ์ เอือ้อชัฌาสยั กรรมการบริษัท กรรมการผู้จดัการ และเลขานกุาร

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ดําเนินการเข้าสูว่าระการประชุมต่อไป 

ดร.สมบรูณ์ เอือ้อชัฌาสยั ได้เรียนเชิญ บริษัท กุดัน่ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จํากดั ท่ีปรึกษากฎหมาย เป็นผู้แทน

อิสระเข้าร่วมเป็นกรรมการในการตรวจนบัคะแนน และได้เรียนเชิญผู้แทนจากผู้ ถือหุ้นรายย่อยเข้าร่วมเป็นกรรมการในการ

ตรวจนบัคะแนน โดยในครัง้นีไ้มม่ีทา่นใดสะดวกในการเข้าเป็นผู้แทนจากผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย  
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ทัง้นี ้ตัง้แต่วนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2562 จนถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2563 ท่ีผ่านมา บริษัทฯ ได้จดัสง่หนงัสอืแจ้ง

การเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 เป็นการล่วงหน้า พร้อมทัง้ระบุ

หลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทฯ กําหนดสําหรับการเสนอระเบียบวาระกับผู้ ถือหุ้ นได้รับทราบโดยทั่วกัน โดยได้เผยแพร่ผ่านทาง

เว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งไม่มีท่านใดเสนอระเบียบวาระเพ่ือให้ท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพ่ือกําหนดเป็นระเบียบวาระในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้จึงขอนําเรียนเข้าสูว่าระการ

ประชมุดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2562 

 ดร. สมบูรณ์ เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จัดการ เสนอต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม

สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 ที่ได้จัดให้มีขึน้เมื่อวนัพฤหสับดีที่ 18 เมษายน 2562 ซึ่งได้นําสง่ต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย และกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนดเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว รวมทัง้ได้

เผยแพร่รายงานดงักลา่วผ่านเว็บไซด์ของบริษัทฯ www.gunkul.com ตามที่ได้จดัสง่สาํเนารายงานการประชุมให้กบัผู้ ถือหุ้น

พร้อมกบัหนงัสือนดัประชุมในครัง้นี ้รายละเอียดดงัปรากฏตามเอกสารแนบ ลาํดบัที่ 1 หน้า 12 - หน้า 46 โดยได้ผ่าน

การพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท เห็นวา่ได้มีการบนัทึกรายงานไว้อย่างครบถ้วนถกูต้อง จึงขอให้ที่ประชุมโปรด

พิจารณารับรอง  

 ดร. สมบูรณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จัดการ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น 

ทัง้นี ้ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือเสนอแก้ไขรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 เป็นอยา่งอ่ืน  

 นางสาวโศภชา ดํารงปิยวุฒิ์  ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร แจ้งต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นว่า จากความเห็นของ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานฉบบันี ้ได้มีการบนัทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถกูต้องครบถ้วน และ

เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 จึงขอเสนอต่อ         

ท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา โดยในวาระนีจ้ะนบัคะแนนโดยให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ ซึ่งมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกเสียงหน่ีงเป็นเสียง       

ชีข้าด 

มติท่ีประชมุ ท่ีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นและผู้ รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 เมื่อวนัพฤหสับดีท่ี 18 เมษายน 2562 

ตามท่ีเสนอ โดยมีมติด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

 มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้ 587 ราย เป็นจํานวนหุ้นรวม 5,964,784,539 หุ้น   

ผู้ ถือหุ้น จํานวน (เสยีง) อตัราร้อยละ 

เห็นด้วย  5,964,784,539 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 

รวม  5,964,784,539 100.0000 

บตัรเสยี * 0 - 

งดออกเสยีง * 0 - 

* ไมน่บัรวมเป็นฐานการคาํนวณคะแนนเสยีง 
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วาระที่ 2  รับทราบการดาํเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 

นางสาวโศภชา  ดํารงปิยวฒุิ์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร กลา่วรายงานกิจกรรมของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 

โดยสรุปเป็นวิดทีศัน์ให้ผู้ ถือหุ้นได้รับชม 

ดร. สมบูรณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จัดการ ได้รายงานต่อท่ีประชุมเพ่ือรับทราบสรุปผลการดําเนินงาน   

ท่ีผ่านมาในรอบปี 2562 ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 29 และ ข้อ 42 กําหนดให้บริษัท ฯ รายงานผลการดําเนินการของ

บริษัทฯ ในรอบปีท่ีผ่านมาต่อท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจําปี 2562 รายละเอียด           

ดงัปรากฏตามเอกสารแนบ ลําดบัท่ี 2 (รายงานประจําปี 2562) โดยขอสรุปผลการดําเนินงานในรอบปี 2562 ของบริษัทฯ 

ดงันี ้

 สาํหรับในปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้เติบโตสงูสดุนบัแต่ได้จดทะเบียนเข้าตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

โดยบริษัทฯ มีรายได้จากการดําเนินธุรกิจ รวมจํานวน 7,195 ล้านบาท ซึ่งรายได้หลกัมาจากรายได้จากการขายไฟฟ้าและ

สว่นเพ่ิมราคารับซือ้ไฟฟ้า จํานวน 4,504 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ เร่ิมเข้าสูธุ่รกิจด้านพลงังานทดแทนและรับรู้รายได้มาตัง้แต ่  

ปี 2559 จึงถือได้ว่าบริษัทฯ มีรายได้จากพลงังานทดแทนประมาณร้อยละ 63 ทัง้นี ้สาํหรับในอนาคต บริษัทฯ ยงัคงรอรับรู้

รายได้จากพลงังานทดแทนอีกจํานวนหนึ่ง ได้แก่ ในปีนีบ้ริษัทจะรับรู้รายได้จากโครงการโรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มท่ีประเทศ

ญ่ีปุ่ น จํานวน 34 MW และโรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มท่ีประเทศมาเลเซีย จํานวน 30 MW ท่ียงัไม่ได้จําหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ 

รวมถึงการจ่ายไฟเข้าระบบของโซลา่ร์รูฟท็อปอีกประมาณ 40-50 MW 

 สาํหรับรายได้จากการขาย บริษัทฯ มีรายได้อยู่ท่ี 1,527 ล้านบาท เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนักบัปีก่อนซึ่ง

อยู่ท่ี 1,345 ล้านบาท ส่วนรายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง อยู่ท่ีจํานวน 980 ล้านบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันกับ        

ปีก่อนอยูท่ี่จํานวน 2,028 ล้านบาท เน่ืองจากรายได้ปีก่อนเกิดจากการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟา้กงัหนัลมและได้รับรู้รายได้

เสร็จสิน้แล้ว อยา่งไรก็ตามปัจจบุนัทางบริษัทฯ ได้เข้าซือ้กิจการบริษัท ฟิวเจอร์ อีเลค็ทริคอล คอนโทรล จํากดั (“FEC”) โดย 

FEC ได้เข้าร่วมประมลูงานก่อสร้างจนถึงปัจจบุนั มี Backlog อยูไ่มต่ํ่ากวา่ 7,000 ล้านบาท  

 บริษัทฯ มีอตัราสว่นกําไรขัน้ต้นอยู่ท่ีร้อยละ 51.4 โดยบริษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 

2562 แสดงจํานวน 7,285 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากงวดเดียวกันกับปีก่อนแสดงท่ีจํานวน 5,423 ล้านบาท โดยเพ่ิมขึน้จาก     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินฝากสถาบันการเงินระยะสัน้ท่ีใช้เป็นหลกัประกัน ซึ่งเกิดจากรายได้จาก

โครงการต่าง ๆ ท่ีมีการจําหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ในช่วงท่ีผ่านมา สําหรับสว่นของผู้ ถือหุ้น อยู่ท่ีจํานวน 11,333 ล้านบาท 

เพ่ิมขึน้จากงวดเดียวกนักบัปีก่อนแสดงท่ีจํานวน 9,500 ล้านบาท โดยสว่นของผู้ ถือหุ้นได้นบัรวมกําไร(ขาดทนุ)สาํหรับปีไว้

แล้ว ในสว่นของหนีส้นิหมนุเวียนยงัคงอยูใ่นเกณฑ์ท่ีบริษัทฯ กําหนดไว้ 

 สาํหรับวาระนี ้บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งผลการดําเนินการในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี และการเข้า

เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต โดยประธานคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี จะ

เป็นผู้ นําเสนอข้อมลูแจ้งตอ่ท่ีประชมุเพ่ือทราบตอ่ไป  

 ดร. จงรัก ระรวยทรง ประธานคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี นําเสนอข้อมลูตอ่ท่ีประชมุเพ่ือให้ทราบถงึ

ผลการดําเนินการในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี ดงันี ้

 เน่ืองจากทางบริษัทฯ ได้ให้ความสาํคญัในเชิงคณุภาพ ซึง่สาํหรับบริษัทจดทะเบียนนัน้ เร่ืองการกํากบัดแูล

กิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) โดยคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีได้ดําเนินการติดตามพัฒนาการ     

ตา่ง ๆ ของบริษัทฯ รวมไปถึงการให้ความร่วมมือและความใสใ่จของผู้บริหารและฝ่ายจดัการของบริษัทฯ ดงัจะเห็นได้จาก

ผลการประเมินตา่ง ๆ ดงันี ้
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สําหรับโครงการสํารวจการกํากบัดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of 

Thai Listed Companies : CGR) ซึ่งหลกัเกณฑ์ท่ีใช้ในการพิจารณาอ้างอิงจากหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของ OECD 

และของประเทศไทย โดยประกอบด้วยเกณฑ์รวม 241 ข้อ ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้มุ่งมัน่ในการนําหลกัการกํากบัดูแลกิจการท่ีดี

ไปสู่การดําเนินการในภาคปฏิบตัิทัว่ทัง้องค์กรอย่างเป็นรูปธรรม โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้รับผลประเมินการกํากับดแูล

กิจการ ในระดบัคะแนนดีเลิศ 94 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบกับผลประเมินท่ีได้รับในปี 2561 ในระดับคะแนนดีเลิศ 91 

คะแนน โดยคะแนนดงักลา่วถือได้วา่สงูกวา่คะแนนคา่เฉลีย่เมื่อเปรียบเทียบในระดบัของกลุม่ SET 100 กลุม่พลงังาน และ

กลุม่ตามมลูคา่ทางการตลาดท่ีสงูกวา่ 10,000 ล้านบาท ซึง่แสดงให้เห็นถึงการใสใ่จในกํากบัดแูลกิจการท่ีดขีึน้ของบริษัทฯ 

 สําหรับผลการประเมินคณุภาพการจัดประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 ท่ีทางสมาคมสง่เสริมผู้ลงทุน

ไทยได้จัดให้มีขึน้ บริษัทฯ ได้รับผลคะแนนการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 ในระดับ         

ดีเยี่ยม (สมควรเป็นแบบอย่าง) 100 คะแนน เปรียบเทียบกับผลคะแนนท่ีได้รับในปี 2561 ในระดับคะแนนดีเยี่ยม 96 

คะแนน แสดงให้เห็นวา่ บริษัทฯ ได้ให้ความสําคญัตอ่สทิธิของผู้ ถือหุ้นและผู้มีสว่นได้เสยีมาเป็นอนัดบัต้น ๆ ในการดําเนิน

ธุรกิจของบริษัทฯ 

 นอกจากนีแ้ล้ว บริษัทฯ ยงัให้ความสําคญักบัการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ โดยบริษัทฯ ได้รับการรับรอง

ให้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต (CAC) มาตัง้แตปี่ 2560 โดยบริษัทฯ 

ได้ดําเนินการกําหนดแนวทางการปฏิบตัิบนหลกัการดงักลา่วทัว่ทัง้องค์กร และในเดือนมีนาคม 2563 บริษัทฯ ได้ยื่นตอ่อายุ

การรับรองท่ีจะถึงกําหนดในเดือนสิงหาคม 2563 ต่อคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ

ทจุริตเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  

 นอกจากความเอาใส่ใจต่อการกํากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ ตามท่ีได้กลา่วมาในข้างต้นแล้ว บริษัทฯ 

ยงัให้ความสําคญัในเร่ืองของการอบรม การพิจารณาปรับปรุงแก้ไขกฎเกณฑ์ และนโยบายต่าง ๆ ของบริษัทเพ่ือให้เป็นไป

ตามหลกั CG Code รวมไปถึงการให้ความสําคญักับผู้สว่นได้เสียในทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น คู่ค้า หรือผู้ ถือหุ้น เพ่ือให้

สอดคล้องกับนโยบายเร่ือง การกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ ซึ่งในปี 2562 ท่ีผ่านมา บริษัทฯ ได้ดําเนินการจัดทํา

แผนงานเพ่ือให้เป็นไปตามหลกั CG Code โดยในปี 2563 จะนําแผนงานดงักลา่วกําหนดเป็นแนวปฏิบตัิอยา่งเป็นรูปธรรม 

เพ่ือพฒันาอยา่งตอ่เน่ืองตอ่ไป  

ดร. สมบูรณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จัดการ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น 

ทัง้นี ้ไม่มีผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือเสนอความคิดเห็นใดๆ ในวาระนี ้

นางสาวโศภชา  ดํารงปิยวุฒิ์  ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า สําหรับวาระท่ี 2 นี ้

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 ให้ท่ีประชุม

รับทราบ และเน่ืองด้วยวาระนีเ้ป็นวาระแจ้งเพ่ือทราบ จึงไมต้่องมีการลงมติจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

มติท่ีประชมุ  ท่ีประชุมโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมจํานวนทัง้สิน้ 587 ราย รวมเป็นจํานวนหุ้น 5,964,784,539 หุ้น รับทราบ

การดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 

 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงนิของบริษัทฯ สาํหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 

  ดร.สมบรูณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จัดการ ได้เสนอต่อท่ีประชุมว่า เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติ

บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 – มาตรา 114 รวมทัง้ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 29 และข้อ 42 – ข้อ 44 

บริษัทฯ ได้จดัทํางบการเงินสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบ

บญัชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภมูไิชย สอบบญัชี จํากดั และเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ โดยมีรายละเอียดตามท่ี



 

หน้าท่ี 10 

ปรากฏอยูใ่นงบการเงินของรายงานประจําปี 2562 (ตามเอกสารแนบลาํดบัท่ี 2 หน้า 47) ซึง่ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบั

หนงัสือนดัประชุมในครัง้นี ้ทัง้นี ้นอกเหนือจากท่ีได้ชีแ้จงงบการเงินของบริษัทฯ ผ่านการสรุปผลการดําเนินงานในรอบปี 

2562 ของบริษัทฯ ในวาระท่ี 2 ข้างต้น มีเนือ้หาสาํคญัของงบการเงินท่ีขอเรียนชีแ้จงเพ่ิมเติม ดงันี ้

  สําหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัทฯ) และของ

เฉพาะบริษัทฯ  ตามลําดับ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งตรวจสอบโดย นายวัยวฒัน์ กอสมานชัยกิจ ผู้ สอบบญัชีรับ

อนญุาตเลขทะเบียน 6333 จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จํากดั ได้แสดงความเห็นแบบไมม่ีเง่ือนไขวา่งบการเงิน

รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนีแ้สดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษัทฯ และ

บริษัทฯ ตามลําดบั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแส    

เงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สาํหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนั โดยถกูต้องตามท่ีควรในสาระสําคญัตามมาตรฐาน

รายงานทางการเงิน  

  นอกจากนี ้บริษัทฯ มีผลการดําเนินงานตามงบการเงินรวม สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ปรากฎ

ผลกําไรสทุธิจํานวน 2,222 ล้านบาท เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนักบัปีก่อน แสดงผลกําไรสทุธิจํานวน 1,178 ล้านบาท  

 ดร. ชิต เหลา่วฒันา ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ให้ความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทฯ โดยแจ้งต่อ

ท่ีประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินและรายงานทางการเงินของบริษัทฯ สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 

ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็นจากผู้สอบบญัชีของ บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จํากัด 

อยา่งรอบคอบ ให้เป็นไปอยา่งถกูต้องและเปิดเผยอยา่งเพียงพอ โดยร่วมหารือกบัผู้สอบบญัชีภายนอกและฝ่ายบริหารของ

บริษัทฯ ในประเด็นความถกูต้อง ความนา่เช่ือถือ และเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ให้มีการเปิดเผยข้อมลู

อย่างเพียงพอและทนัเวลา ซึ่งจากการสอบทานจึงเห็นชอบให้เสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาอนมุตัิ

รับรอง โดยท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติเห็นควรให้นําเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุตัิรับรองตอ่ไป 

 ดร. สมบูรณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จัดการ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น 

เก่ียวกบังบการเงินของบริษัทฯ สาํหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ทัง้นี ้ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามในวาระดงักลา่ว  

 นางสาวโศภชา  ดํารงปิยวฒุิ์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร เสนอตอ่ท่ีประชมุเพ่ือพิจารณา โดยวาระนีต้้องได้รับ

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้

ประธานในท่ีประชมุออกเสยีงเพ่ิมขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 

มติท่ีประชมุ ท่ีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นและผู้ รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน อนุมตัิงบการเงินสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนาม

รับรองจากผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ อีกทัง้ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและ

คณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีมติด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

  มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้ 588 ราย เป็นจํานวนหุ้นรวม 5,964,787,039 หุ้น 

ผู้ ถือหุ้น จํานวน (เสยีง) อตัราร้อยละ 

เห็นด้วย  5,964,787,039 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 

รวม  5,964,787,039 100.0000 

บตัรเสยี * 0 - 

งดออกเสยีง * 0 - 

* ไมน่บัรวมเป็นฐานการคาํนวณคะแนนเสยีง 



 

หน้าท่ี 11 

วาระที่ 4   พิจารณาอนุมัติการกาํหนดหลักเกณฑ์การจ่ายปันผลจากผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ  

   ประจาํปี 2562 

 ดร. สมบูรณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จ ัดการ เสนอต่อที่ประชุมเพื ่อพิจารณาอนุมัติการกําหนด

หลกัเกณฑ์การจ่ายปันผลจากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี 2562 เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของ

บริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกวา่ร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ หลงัหกั

ภาษีเงินได้นิติบคุคล เงินสาํรองตามกฎหมาย และเงินสาํรองต่าง ๆ ทัง้หมด และคณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกนัพิจารณาการ

จ่ายปันผลสําหรับปี 2563 เป็นเงินสดปันผล โดยโปรดดรูายละเอียดในหนงัสือเชิญประชุม เอกสารแนบลําดบัท่ี 3 หน้า 48                   

ซึง่สรุปข้อมลูสาํคญั ๆ ไว้ในเอกสารประกอบการประชมุไว้แล้ว  

 ทัง้นี ้ตามมติของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้ร่วมกันพิจารณาหลกัเกณฑ์การจ่ายปันผลเห็นสมควร

เสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นกําหนดหลกัเกณฑ์การจ่ายปันผลประจําปี 2563 จากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ โดยให้จ่ายเป็น

เงนิสดปันผล สาํหรับหลกัเกณฑ์การจ่ายปันผลนีจ้ะนําไปใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาวาระท่ี 5 เร่ือง “พิจารณาอนมุตัิ

การจดัสรรกําไรเบ็ดเสร็จจากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สาํหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และจ่ายปันผล (ถ้าม)ี” 

ตอ่ไป  

 นางสาวโศภชา ดํารงปิยวุฒิ์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความ

คิดเห็น ทัง้นี ้ไม่มีผู้ ถือหุ้นซกัถามในวาระดงักล่าว จึงเสนอต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา โดยวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียง

ข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานใน

ท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าด 

มติท่ีประชมุ ท่ีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นและผู้ รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน อนุมตัิการกําหนดหลกัเกณฑ์การจ่ายปันผลประจําปี 2563 จากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ 

โดยมีมติด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

  มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้ 588 ราย เป็นจํานวนหุ้นรวม 5,964,787,039 หุ้น 

ผู้ ถือหุ้น จํานวน (เสยีง) อตัราร้อยละ 

เห็นด้วย  5,964,787,039 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 

รวม  5,964,787,039 100.0000 

บตัรเสยี * 0 - 

งดออกเสยีง * 0 - 

* ไมน่บัรวมเป็นฐานการคาํนวณคะแนนเสยีง 

  ทัง้นี ้หลกัเกณฑ์การจา่ยปันผลนีจ้ะนําไปใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาวาระท่ี 5 เร่ือง “พิจารณาอนมุตัิการ

จดัสรรกําไรเบ็ดเสร็จจากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สาํหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และจ่าย

ปันผล (ถ้าม)ี” ตอ่ไป 
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วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาํไรเบ็ดเสร็จจากผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ สาํหรับปี สิน้สุด 

 วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และจ่ายปันผล (ถ้ามี) 

ดร. สมบูรณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จดัการ ได้นําเสนอข้อมูลต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาว่า เพ่ือให้เป็นไป

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ฯ ข้อ 38 กําหนดให้บริษัทฯ        

ต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีสว่นหนึ่งไว้เป็นทนุสํารองไม่น้อยกวา่ร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิประจําปี หกัด้วยยอดเงินขาดทุน

สะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนีจ้ะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทฯ จะมีข้อบงัคบั

หรือกฎหมายอ่ืนกําหนดให้ต้องมีทุนสํารองมากกว่านัน้ และมีนโยบายการจ่ายปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิ

ตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ หลงัหกัภาษีเงินได้นิติบคุคล เงินสํารองตามกฎหมาย และเงินสาํรองอ่ืน ๆ ทัง้หมด อยา่งไร

ก็ตาม บริษัทฯ อาจกําหนดให้จ่ายเงินปันผลในอัตราน้อยกว่าอัตราท่ีกําหนดข้างต้นได้ ขึน้อยู่กับความจําเป็น โดยมี

รายละเอียดเสนอต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรเบ็ดเสร็จจากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับปี 

สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และจ่ายปันผล (ถ้ามี) รายละเอียดดงัปรากฏตามเอกสารแนบ ลําดบัท่ี 4 หน้า 49 โดยสรุป

สาระสาํคญัได้ดงันี ้

 ในปี 2562 บริษัทฯ ได้กนัเงินทนุสาํรองทางกฎหมายอีกจํานวน 24,259,000.00 บาท รวมเป็นทนุสาํรองทาง

กฎหม ายจากเดิ ม  198,300,000.00 บ าท  คิ ด เป็ น ร้อยละ  10.69 ของทุน จด ท ะเบี ยน  ณ  สิ น้ งวด ปี  2561 เป็ น 

222,559,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.00 ของทนุจดทะเบียน ณ สิน้งวดปี 2562 ตามตารางดงันี ้

เงินทนุสํารองตามกฎหมาย 

สําหรับปี สิน้สดุวนัท่ี  

31 ธนัวาคม 

ทนุจดทะเบียน 

ปัจจบุนั 

 

 

 

 

(บาท) 

คดิเป็น 

ร้อยละ 

ของทนุ

จด

ทะเบียน 

 

 

 (%) 

เงินทนุสํารองทางกฎหมาย 

สําหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 

31 ธนัวาคม  

ทนุจดทะเบียน 

ปัจจบุนั 

 

 

 

 

(บาท) 

คดิเป็น 

ร้อยละ 

ของทนุ

จด

ทะเบียน 

 

 

 (%) 

ประจําปี เงินทนุสํารอง

ตามกฎหมาย 

 

(บาท) 

ประจําปี จดัสรรกําไร

สําหรับปีเป็น

ทนุสํารองฯ 

เพิ่มขึน้ 

(บาท) 

รวมเป็นเงินทนุ

สํารองทาง

กฎหมาย 

(บาท) 

2561 198,300,000.00 1,854,655,373.25 10.69 2562 24,259,000.00 222,559,000.00 2,225,586,448.00 10.00 

 

การจ่ายปันผล 

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นอนุมตัิการจ่ายปันผลจากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ 

สําหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ในส่วนท่ีไม่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเน่ืองจากได้รับยกเว้นตามบตัรสง่เสริมการ

ลงทุนของบริษัทย่อย (เป็นส่วนเงินปันผลรับท่ีบริษัทฯ ได้รับจากบริษัทย่อยท่ีได้รับส่งเสริมการลงทุนจากสํานักงาน

คณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ บริษัทฯ จึงได้รับยกเว้นไมต้่องนําเงินได้ดงักลา่วมารวมคํานวณเป็นรายได้เพ่ือเสยีภาษีนิติ

บคุคลของบริษัทฯ) ดงันี ้

  เสนอตอ่ท่ีประชมุ 

เพ่ือพิจารณา 

การจ่ายปันผลเป็นเงนิสด :  

อตัราการจ่ายเงินสดปันผล บาทตอ่หุ้น 0.136 

จํานวนหุ้นท่ีมีสทิธิได้รับเงินสดปันผล หุ้น 8,783,487,274 

รวมเงินสดปันผลจ่าย บาท 1,200,000,000.00 
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ข้อมูลการจ่ายเงนิปันผลท่ีผ่านมา 
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล 

จากผลการดําเนินการงานของบริษัทฯ  

ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี 

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

1. หุ้นชําระแล้วท่ีใช้ในการคํานวณปันผล (หุ้น)  8,783,487,274 หุ้น 1) 7,418,621,493 หุ้น 7,418,621,493 หุ้น 6,358,775,851 หุ้น 5,298,980,864 หุ้น 

2. กําไรสาํหรับปี : งบการเงินเฉพาะกิจการ  (บาท) 894,599,441.00 660,388,915.00 354,011,303.00 334,980,871.56  661,502,456.76 

3. กําไรสาํหรับปี : งบการเงินรวม (บาท) 

(สว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่)   

2,147,329,258 1,085,172,042.00 465,794,332.00 537,717,352.83  

4. หกั เงินทนุสาํรองตามกฎหมาย (บาท)  (24,259,000.00) - (22,300,000.00) (17,000,000.00) (30,000,000.00) 

5. คงเหลอืกําไรสาํหรับปี เพื่อคํานวณการจ่ายปันผล 

-    งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) :  

     หลงัหกัเงินทนุสาํรองตามกฎหมาย 

-    งบการเงินรวม -ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 

(บาท) :  

     หลงัหกัเงินทนุสาํรองตามกฎหมาย  

 

870,340,441.00 

 

2,123,070,258.00 

 

 

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 

 

- 

6. รวมเงินปันผลจ่าย (บาท : หุ้น)   

6.1 เงินสดปันผล  

6.2 หุ้นปันผล  

0.136 

0.136 

- 

 

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) 

7. จํานวนหุ้นท่ีสัง่จ่ายปันผล (หุ้น) - 1,483,724,299 - 1,059,795,975 1,059,796,172 

8. รวมเป็นเงินปันผลท่ีจ่ายทั ง้สิน้ ไม่ เกิน (บาท) 

แบง่เป็น  

8.1 เงินสดปันผล (บาท) 

8.2       หุ้นปันผล (บาท) :   

 

1,200,000.00 

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 

9. อตัราสว่นการจ่ายเงินปันผล  2) 

-     งบการเงินเฉพาะกิจการ (%)  

 

 

 

-     งบการเงินรวม (%) 

 

137.88% 

(เงินสดปันผล) 

 

 

56.52% 

(เงินสดปันผล) 

 

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) 

 

 

- 

10. ปีท่ีดําเนินการสัง่จ่าย ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

1) หุ้นชําระแล้วทัง้หมด หกัออกด้วย หุ้นทนุซือ้คืนท่ีไม่ได้รับสทิธิในการรับปันผล (8,882,530,974 หุ้น – 99,043,700 หุ้น = 8,783,487,274 หุ้น)  
2) กําไรสทุธิท่ีใช้ในการคํานวณอตัราสว่นการจ่ายเงินปันผล เป็นกําไรสทุธิหลงัจากหกัเงินทนุสาํรองทางกฎหมาย 

  คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นพิจารณาการจ่ายปันผลจากผลการ

ดําเนินงานของบริษัทฯ ดงันี ้ 

1. พิจารณาการจดัสรรกําไรเบ็ดเสร็จจากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 

2562 และกําไรสะสมในปี 2561 ในส่วนท่ีไม่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเน่ืองจากได้รับยกเว้นตามบตัร

สง่เสริมการลงทนุของบริษัทย่อย (เป็นสว่นเงินปันผลรับท่ีบริษัทฯ ได้รับจากบริษัทย่อยท่ีได้รับสง่เสริม

การลงทุนจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน บริษัทฯ จึงได้รับยกเว้นไม่ต้องนําเงินได้

ดงักล่าวมารวมคํานวณเป็นรายได้เพ่ือเสียภาษีนิติบุคคลของบริษัทฯ) เพ่ือจ่ายเป็นเงินสดปันผลใน

อตัราหุ้นละ 0.136 บาท รวมเป็นเงินสดปันผลไมเ่กิน 1,200,000,000.00 บาท  

ทัง้นี  ้อัตราการจ่ายเงินปันผลสําหรับปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 137.88 ของกําไรสุทธิตามงบการเงิน

เฉพาะกิจการของบริษัทฯ (หลงัหกัเงินสํารองทางกฎหมาย) หรือ คิดเป็นร้อยละ 56.52 ของงบการเงิน

รวมของบริษัทฯ (หลงัหกัเงินสาํรองทางกฎหมาย) ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ 

ท่ีไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ (จํานวนหุ้นท่ีออกและ

ชําระแล้ว ณ ปัจจุบนั เท่ากบั 8,882,530,974 หุ้น โดยหุ้นท่ีใช้ในการคํานวณเพ่ือสัง่จ่ายเงินปันผลเป็น
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หุ้นท่ีหกัหุ้นทนุซือ้คืนจํานวน 99,043,700 หุ้น ออกแล้ว คงเหลือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับเงินปันผลเป็นจํานวน 

8,783,487,274 หุ้น) 

โดยเงินปันผลทัง้หมดจะถกูหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายในอตัราร้อยละ 10 หรือ 0.0136 บาทต่อหุ้น จากเงินท่ีผู้

ถือหุ้นจะได้รับปันผลในครัง้นี ้ทัง้นีเ้งินปันผลสทุธิท่ีผู้ ถือหุ้นจะได้รับหลงัหักภาษี ณ ท่ีจ่ายจะเท่ากับ 

0.1224 บาทตอ่หุ้น 

โดยผู้ รับปันผลข้างต้นท่ีเป็นบุคคลธรรมดาและถือสญัชาติไทย สามารถเลือกชําระภาษีเงินได้บุคคล

ธรรมดาตอนสิน้ปีในรูปแบบการเลือกหกั ณ ท่ีจ่าย โดยมิต้องนําไปคํานวณรวมยื่นกบัเงินได้ประเภทอ่ืน

ตอนปลายปีก็ได้ 

กรณีท่ีบุคคลธรรมดาถือสัญชาติไทยได้รับปันผลและถูกหักภาษีไว้ ณ ท่ีจ่ายในอัตราร้อยละ 10 

สามารถนําไปใช้เครดิตภาษีหกัไว้ ณ ท่ีจ่ายได้ เมื่อยื่นแบบชําระภาษีปลายปี โดยเลือกแบบการนําไป

ยื่นรวมกบัเงินได้ประเภทอ่ืน แต่ไม่มีสิทธิใช้เครดิตเงินปันผลในการยื่นแบบเพ่ือชําระภาษีเงินได้บคุคล

ธรรมดาปลายปี เน่ืองจากปันผลรับดงักลา่วมีอตัราภาษีเงินได้นิติบคุคลอตัราร้อยละ 0 

2. กําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินสดปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 29 เมษายน 2563 วนัท่ีไมไ่ด้รับ

สิทธิปันผล (XD) คือวนัท่ี 28 เมษายน 2563 และกําหนดจ่ายเงินสดปันผลภายในวนัท่ี 15 พฤษภาคม 

2563 

 นางสาวโศภชา ดํารงปิยวฒุิ์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความ

คิดเห็น ทัง้นี ้ไม่มีผู้ ถือหุ้นซกัถามในวาระดงักล่าว จึงเสนอต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา โดยวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียง      

ข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในท่ี

ประชมุออกเสยีงเพ่ิมขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 

มติท่ีประชมุ  ท่ีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นและผู้ รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน อนมุตัิให้จ่ายปันผลจากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ตามท่ีเสนอ ดงันี ้

1. อนุมัติการจัดสรรกําไรเบ็ดเสร็จจากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 และกําไรสะสมในปี 2561 ในสว่นท่ีไมเ่สยีภาษีเงินได้นิติบคุคลเน่ืองจากได้รับ

ยกเว้นตามบตัรสง่เสริมการลงทุนของบริษัทย่อย (เป็นส่วนเงินปันผลรับท่ีบริษัทฯ ได้รับจาก

บริษัทย่อยท่ีได้รับส่งเสริมการลงทุนจากสํานกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน บริษัทฯ 

จึงได้รับยกเว้นไม่ต้องนําเงินได้ดงักลา่วมารวมคํานวณเป็นรายได้เพ่ือเสียภาษีนิติบคุคลของ

บริษัทฯ) เพ่ือจ่ายเป็นเงินสดปันผลในอตัราหุ้นละ 0.136 บาท รวมเป็นเงินสดปันผลไม่เกิน 

1,200,000,000.00 บาท 

ทัง้นี  ้อัตราการจ่ายเงินปันผลสําหรับปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 137.88 ของกําไรสุทธิตาม        

งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ (หลงัหักเงินสํารองทางกฎหมาย) หรือ คิดเป็นร้อยละ 

56.52 ของงบการเงินรวมของบริษัทฯ (หลังหักเงินสํารองทางกฎหมาย) ซึ่งเป็นไปตาม

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ท่ีไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิตามงบการเงิน

เฉพาะกิจการของบริษัทฯ (จํานวนหุ้นท่ีออกและชําระแล้ว ณ ปัจจบุนั เทา่กบั 8,882,530,974 

หุ้ น โดยหุ้ นท่ีใช้ในการคํานวณเพ่ือสั่งจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้ นท่ีหักหุ้ นทุนซือ้คืนจํานวน 
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99,043,700 หุ้น ออกแล้ว คงเหลือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับเงินปันผลเป็นจํานวน 8,783,487,274 

หุ้น) 

โดยเงินปันผลทัง้หมดจะถูกหักภาษี ณ ท่ีจ่ายในอตัราร้อยละ 10 หรือ 0.0136 บาทต่อหุ้ น 

จากเงินท่ีผู้ ถือหุ้นจะได้รับปันผลในครัง้นี ้ทัง้นีเ้งินปันผลสทุธิท่ีผู้ ถือหุ้นจะได้รับหลงัหกัภาษี ณ 

ท่ีจ่ายจะเทา่กบั 0.1224 บาทตอ่หุ้น 

โดยผู้ รับปันผลข้างต้นท่ีเป็นบคุคลธรรมดาและถือสญัชาติไทย สามารถเลือกชําระภาษีเงินได้

บคุคลธรรมดาตอนสิน้ปีในรูปแบบการเลือกหกั ณ ท่ีจ่าย โดยมิต้องนําไปคํานวณรวมยื่นกับ

เงินได้ประเภทอ่ืนตอนปลายปีก็ได้ 

กรณีท่ีบุคคลธรรมดาถือสญัชาติไทยได้รับปันผลและถูกหกัภาษีไว้ ณ ท่ีจ่ายในอตัราร้อยละ 

10 สามารถนําไปใช้เครดิตภาษีหกัไว้ ณ ท่ีจ่ายได้เมื่อยื่นแบบชําระภาษีปลายปีโดยเลือกแบบ

การนําไปยื่นรวมกบัเงินได้ประเภทอ่ืน แตไ่มม่ีสิทธิใช้เครดิตเงินปันผลในการยื่นแบบเพ่ือชําระ

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปลายปี เน่ืองจากปันผลรับดังกล่าวมีอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล

อตัราร้อยละ 0 

2. กําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินสดปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 29 เมษายน 2563

วนัท่ีไมไ่ด้รับสทิธิปันผล (XD) คือวนัท่ี 28 เมษายน 2563 และกําหนดจ่ายเงินสดปันผลภายใน

วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2563 

  มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้ 589 ราย เป็นจํานวนหุ้นรวม 5,964,788,887 หุ้น 

ผู้ ถือหุ้น จํานวน (เสยีง) อตัราร้อยละ 

เห็นด้วย  5,964,788,887 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 

รวม  5,964,788,887 100.0000 

บตัรเสยี * 0 - 

งดออกเสยีง * 0 - 

* ไมน่บัรวมเป็นฐานการคาํนวณคะแนนเสยีง 

 

วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในส่วนที่ ไม่สามารถจัดสรรเพื่ อจ่ายหุ้น          

ปันผลได้ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2562 

  ดร.สมบูรณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จัดการ เสนอต่อท่ีประชุมว่า ตามท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 

2562 ได้มีมติอนมุตัิการจ่ายหุ้นปันผลและเงินสดปันผล และบริษัทฯ ได้ดําเนินการเพ่ิมทนุเพ่ือรองรับหุ้นปันผลดงักลา่ว โดย

มีหุ้นบางสว่นท่ีไม่สามารถจดัสรรเพ่ือจ่ายเป็นหุ้นปันผลได้ ดงันัน้ บริษัทฯ จึงเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการ   

ลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ ในสว่นท่ีไมส่ามารถจดัสรรเพ่ือจ่ายหุ้นปันผลได้ตามมติท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 

จํานวน 19,814,818 หุ้น หรือ 4,953,704.50 บาท โดยมีรายละเอียดดงัปรากฏตามเอกสารแนบ ลาํดบัท่ี 5 หน้า 50 ดงันี ้
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รายการ หุ้นจดทะเบียน (หุ้น) ทนุจดทะเบียน (บาท) มลูคา่หุ้นละ (บาท) 

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

ในสว่นที่ไมส่ามารถจดัสรรเพ่ือจา่ยหุ้นปันผลได้  

19,814,818 หุ้น 4,953,704.50 บาท 0.25 บาท 

หุ้น/ทนุจดทะเบียนใหม ่ 8,882,530,974 หุ้น 2,220,632,743.50 บาท 0.25 บาท 
 

  นางสาวโศภชา ดํารงปิยวฒุิ์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความ

คิดเห็น ทัง้นี ้ไม่มีผู้ ถือหุ้นซกัถามในวาระดงักล่าว จึงเสนอต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา โดยวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงไม่

น้อยกวา่สามในสีข่องจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

มติท่ีประชมุ  ท่ีประชมุมีมติด้วยคะแนนเสยีงเห็นด้วยมากกวา่สามในสีข่องจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบ

ฉนัทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมตัิการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในส่วนท่ีไม่

สามารถจดัสรรเพ่ือจ่ายหุ้นปันผลได้ตามมติท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

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

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

ในสว่นที่ไมส่ามารถจดัสรรเพ่ือจา่ยหุ้นปันผลได้  

19,814,818 หุ้น 4,953,704.50 บาท 0.25 บาท 

หุ้น/ทนุจดทะเบียนใหม ่ 8,882,530,974 หุ้น 2,220,632,743.50 บาท 0.25 บาท 

  โดยมีมตด้ิวยคะแนนเสยีงดงันี ้

  มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้ 589 ราย เป็นจํานวนหุ้นรวม 5,964,788,887 หุ้น 

ผู้ ถือหุ้น จํานวน (เสยีง) อตัราร้อยละ 

เห็นด้วย  5,964,788,887 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 

บตัรเสยี * 0 0.0000 

งดออกเสยีง * 0 0.0000 

รวม  5,964,788,887 100.0000 

  * นบัรวมเป็นฐานการคาํนวณคะแนนเสยีง 

 

วาะที่ 7    พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการ

ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

  ดร.สมบรูณ์ เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จดัการ เสนอตอ่ท่ีประชมุวา่ ตามท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติ

อนุมัติให้บริษัทฯ ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในส่วนท่ีไม่สามารถจัดสรรเพ่ือจ่ายหุ้นปันผลได้ตามมติท่ีประชุมสามัญ         

ผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 จํานวน 19,814,818 หุ้น หรือ 4,953,704.50 บาท จากหุ้นจดทะเบียนปัจจุบัน 8,902,345,792 หุ้น 

มลูคา่หุ้นละ 0.25 บาท (ทนุจดทะเบียนปัจจบุนัเทา่กบั 2,225,586,448.00 บาท) เป็นหุ้นจดทะเบียนใหม ่8,882,530,974 หุ้น 

มลูค่าหุ้นละ 0.25 บาท (ทนุจดทะเบียนใหม่เท่ากับ 2,220,632,743.50 บาท) จึงเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิ

การแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยมี

รายละเอียดดงัปรากฏตามเอกสารแนบ ลาํดบัท่ี 5 หน้า 50 ดงันี ้ 
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  ทนุจดทะเบียนปัจจบุนั ทนุจดทะเบียนใหม ่

ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน 2,225,586,448.00 บาท 

(สองพนัสองร้อยยี่สิบห้าล้านห้าแสนแปดหม่ืน     

หกพนัสี่ร้อยสี่สิบแปดบาท) 

2,220,632,743.50 บาท 

(สองพนัสองร้อยยี่สิบล้านหกแสนสามหม่ืน       

สองพนัเจ็ดร้อยสี่สิบสามบาทห้าสบิสตางค์) 

แบง่ออกเป็น  8,902,345,792 หุ้น 

(แปดพนัเก้าร้อยสองล้านสามแสนสี่หม่ืนห้าพนั

เจ็ดร้อยเก้าสิบสองหุ้น) 

8,882,530,974 หุ้น 

(แปดพนัแปดร้อยแปดสบิสองล้านห้าแสน         

สามหม่ืนเก้าร้อยเจ็ดสิบสี่หุ้น) 

มลูคา่หุ้นละ 0.25 บาท (ยี่สบิห้าสตางค์) 0.25 บาท (ยี่สบิห้าสตางค์) 

โดยแบง่ออกเป็น 

- หุ้นสามญั 

 

 

8,902,345,792 หุ้น 

(แปดพนัเก้าร้อยสองล้านสามแสนสี่หม่ืนห้าพนั

เจ็ดร้อยเก้าสิบสองหุ้น) 

 

8,882,530,974 หุ้น 

(แปดพนัแปดร้อยแปดสบิสองล้านห้าแสน         

สามหม่ืนเก้าร้อยเจ็ดสิบสีหุ่้น) 

 - หุ้นบริุมสิทธิ - หุ้น - หุ้น 

  นางสาวโศภชา ดํารงปิยวฒุิ์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความ

คิดเห็น ทัง้นี ้ไม่มีผู้ ถือหุ้นซกัถามในวาระดงักล่าว จึงเสนอต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา โดยวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงไม่

น้อยกวา่สามในสีข่องจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

มติท่ีประชมุ  ท่ีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยมากกวา่สามในสีข่องผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ ซึง่มาประชมุและ

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนมุตัิการแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทนุ

จดทะเบียนของบริษัทฯ ตามท่ีเสนอ ซึง่มีรายละเอียดการแก้ไขเพ่ิมเติม ดงันี ้

  ทนุจดทะเบียนปัจจบุนั ทนุจดทะเบียนใหม ่

ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน 2,225,586,448.00 บาท 

(สองพนัสองร้อยยี่สิบห้าล้านห้าแสนแปดหม่ืน     

หกพนัสี่ร้อยสี่สิบแปดบาท) 

2,220,632,743.50 บาท 

(สองพนัสองร้อยยี่สิบล้านหกแสนสามหม่ืน       

สองพนัเจ็ดร้อยสี่สิบสามบาทห้าสบิสตางค์) 

แบง่ออกเป็น  8,902,345,792 หุ้น 

(แปดพนัเก้าร้อยสองล้านสามแสนสี่หม่ืนห้าพนั

เจ็ดร้อยเก้าสิบสองหุ้น) 

8,882,530,974 หุ้น 

(แปดพนัแปดร้อยแปดสบิสองล้านห้าแสน         

สามหม่ืนเก้าร้อยเจ็ดสิบสีหุ่้น) 

มลูคา่หุ้นละ 0.25 บาท (ยี่สบิห้าสตางค์) 0.25 บาท (ยี่สบิห้าสตางค์) 

โดยแบง่ออกเป็น 

- หุ้นสามญั 

 

 

8,902,345,792 หุ้น 

(แปดพนัเก้าร้อยสองล้านสามแสนสี่หม่ืนห้าพนั

เจ็ดร้อยเก้าสิบสองหุ้น) 

 

8,882,530,974 หุ้น 

(แปดพนัแปดร้อยแปดสบิสองล้านห้าแสน         

สามหม่ืนเก้าร้อยเจ็ดสิบสีหุ่้น) 

 - หุ้นบริุมสิทธิ - หุ้น - หุ้น 
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  โดยมีมตด้ิวยคะแนนเสยีงดงันี ้

  มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้ 591 ราย เป็นจํานวนหุ้นรวม 5,964,790,814 หุ้น 

ผู้ ถือหุ้น จํานวน (เสยีง) อตัราร้อยละ 

เห็นด้วย  5,964,790,814 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 

บตัรเสยี * 0 0.0000 

งดออกเสยีง * 0 0.0000 

รวม  5,964,790,814 100.0000 

 * นบัรวมเป็นฐานการคาํนวณคะแนนเสยีง 

 

วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติเลือกตัง้กรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ดาํรงตาํแหน่งครบตามวาระ 

ดร. สมบูรณ์  เอือ้อัชฌาสยั กรรมการผู้ จัดการ นําเสนอข้อมูลต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาอนุมัติเลือกตัง้

กรรมการแทนกรรมการท่ีดํารงตําแหนง่ครบวาระ เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 

71 และข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 13 กําหนดให้ในการประชุมสามญัประจําปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวน     

1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการในขณะนัน้ ถ้ากรรมการท่ีจะแบง่ออกให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสดุกบั

ส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนเป็นบริษัทนัน้ให้ใช้วิธี          

จบัสลาก ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปให้กรรมการท่านท่ีอยู่ในตําแหน่งนานท่ีสดุเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง โดยกรรมการท่ีออกจาก

ตําแหน่งไปแล้วนัน้ อาจเลือกเพ่ือเข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่ก็ได้ ซึ่งในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีครัง้นีม้ีกรรมการ      

ท่ีดํารงตําแหนง่ครบวาระจํานวนทัง้สิน้ 4 ทา่นด้วยกนั  

 ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้จดัสง่หนงัสอืแจ้งการเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือผู้ทรงคณุวฒุิเพ่ือเข้ารับการเลอืกตัง้เป็น

กรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 เป็นการลว่งหน้า พร้อมทัง้ระบรุายละเอียดคุณสมบตัิ 

และวิธีการเสนอช่ือตามหลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทฯ กําหนด ให้กบัผู้ ถือหุ้นได้รับทราบโดยทัว่กนั โดยได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์

ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตัง้แต่วนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2562 จนถึงวนัท่ี 31 มกราคม 

2563 ท่ีผ่านมานัน้ ซึ่งไม่มีท่านใดเสนอช่ือผู้ทรงคณุวฒุิเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัท ในการประชุมสามญั       

ผู้ ถือหุ้นในครัง้นี ้ 

 พลตํารวจตรี วิศิษฐ์ ศุกรเสพย์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้นําเสนอต่อ         

ท่ีประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้พิจารณาการเลือกตัง้กรรมการบริษัท โดยพิจารณา

คณุสมบตัิเป็นรายบคุคลอยา่งรอบคอบ เห็นสมควรเลอืกตัง้กรรมการบริษัทท่ีดํารงตําแหนง่ครบวาระกลบัเข้าดํารงตําแหนง่

กรรมการบริษัทตอ่ไปอีกวาระหนึง่ ดงันี ้

1. ดร.ชิต     เหลา่วฒันา กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)  

2. ดร.จงรัก    ระรวยทรง กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)  

3. นางสาวโศภชา    ดํารงปิยวฒุิ ์ กรรมการบริษัท (กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร) 

4. นายเฉลมิพล  ศรีเจริญ กรรมการบริษัท (กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร)  

 สาํหรับประวตัิของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เป็นกรรมการบริษัทในการประชมุครัง้นี ้ได้จดัสง่ให้กบัท่าน   

ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุ รายละเอียดดงัปรากฏตามเอกสารแนบ ลาํดบัท่ี 6 หน้า 51-61 
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 ดร. สมบูรณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จัดการ กล่าวเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาว่า คณะกรรมการ

บริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีสว่นได้เสียได้หารือกนัอย่างกว้างขวาง และร่วมกนักลัน่กรองโดยพิจารณาจากคณุสมบตัิเป็น

รายบคุคลอยา่งรอบคอบ กลา่วคือ ต้องเป็นบคุคลผู้ทรงคณุวฒุิ มีประสบการณ์ในด้านตา่ง ๆ มีภาวะผู้ นํา วิสยัทศัน์กว้างไกล 

เป็นผู้มีคณุธรรมและจริยธรรม มีประวตัิการทํางานท่ีโปร่งใสไม่ด่างพร้อย มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็น อย่าง

เป็นอิสระ และมีคณุสมบตัิเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ทัง้นีบ้คุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เป็นกรรมการอิสระ

นัน้ เป็นผู้ ท่ีสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง โดยบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเพ่ือ

เลอืกตัง้ในครัง้นีไ้ด้ผา่นกระบวนการกลัน่กรองของคณะกรรมการบริษัทแล้ววา่มีคณุสมบตัิท่ีเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจ

ของบริษัทฯ และในกรณีท่ีบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ววา่บคุคลนัน้จะ

สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอท่ี

ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้กรรมการบริษัทท่ีดํารงตําแหน่งครบวาระกลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีก

วาระหนึ่ง เน่ืองด้วยวาระการแต่งตัง้กรรมการนี ้ต้องขออนมุตัิต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้เป็นรายบุคคล จึงขอเสนอต่อท่ี

ประชมุเพ่ือพิจารณาเป็นรายบคุคล ดงันี ้

1. ดร.ชิต    เหลา่วฒันา กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)  

2. ดร.จงรัก    ระรวยทรง กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)  

3. นางสาวโศภชา    ดํารงปิยวฒุิ ์ กรรมการบริษัท (กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร) 

4. นายเฉลมิพล  ศรีเจริญ กรรมการบริษัท (กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร)   

นางสาวโศภชา ดํารงปิยวฒุิ์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความ

คิดเห็น ทัง้นี ้ไม่มีผู้ ถือหุ้นซกัถามในวาระดงักลา่ว จึงเสนอตอ่ท่ีประชมุเพ่ือพิจารณา โดยวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงข้าง

มากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสยีงเทา่กนั ให้ประธานในท่ีประชุม

ออกเสยีงเพ่ิมขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีง        ชีข้าด 

มติท่ีประชมุ  ท่ีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นและผู้ รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน อนมุตัิเลอืกตัง้กรรมการบริษัทตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเสนอด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

    เลอืกตัง้กรรมการบริษัทท่ีดาํรงตําแหนง่ครบวาระกลบัเข้าดาํรงตําแหนง่กรรมการบริษัทตอ่ไปอีกวาระหนึง่ ดงันี ้ 

1.  ดร.ชิต  เหล่าวัฒนา  กรรมการบริษัท (กรรมการอสิระ)  

  มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้ 591 ราย เป็นจํานวนหุ้นรวม 5,964,790,814 หุ้น 

ผู้ ถือหุ้น จํานวน (เสยีง) อตัราร้อยละ 

เห็นด้วย  5,959,046,964 99.9637 

ไมเ่ห็นด้วย 2,162,070 0.0363 

รวม  5,961,209,034 100.0000 

บตัรเสยี * 7,700 - 

งดออกเสยีง * 0 - 

 * ไมน่บัรวมเป็นฐานการคาํนวณคะแนนเสยีง 
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2. ดร.จงรัก  ระรวยทรง   กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)  

  มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้ 591 ราย เป็นจํานวนหุ้นรวม 5,964,790,814 หุ้น 

ผู้ ถือหุ้น จํานวน (เสยีง) อตัราร้อยละ 

เห็นด้วย  5,964,783,114 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 

รวม  5,964,783,114 100.0000 

บตัรเสยี * 7,700 - 

งดออกเสยีง * 0 - 

 * ไมน่บัรวมเป็นฐานการคาํนวณคะแนนเสยีง 

3. นางสาวโศภชา  ดาํรงปิยวุฒิ์ กรรมการบริษัท (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) 

มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้ 591 ราย เป็นจํานวนหุ้นรวม 5,964,790,814 หุ้น 

ผู้ ถือหุ้น จํานวน (เสยีง) อตัราร้อยละ 

เห็นด้วย  5,961,822,511 99.9504 

ไมเ่ห็นด้วย 2,960,603 0.0496 

รวม  5,964,783,114 100.0000 

บตัรเสยี * 7,700 - 

งดออกเสยีง * 0 - 

 * ไมน่บัรวมเป็นฐานการคาํนวณคะแนนเสยีง 

4. นายเฉลิมพล  ศรีเจริญ  กรรมการบริษัท (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  

  มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้ 591 ราย เป็นจํานวนหุ้นรวม 5,964,790,814 หุ้น 

ผู้ ถือหุ้น จํานวน (เสยีง) อตัราร้อยละ 

เห็นด้วย  5,961,822,463 99.9504 

ไมเ่ห็นด้วย 2,960,651 0.0496 

รวม  5,964,783,114 100.0000 

บตัรเสยี * 7,700 - 

งดออกเสยีง * 0 - 

 * ไมน่บัรวมเป็นฐานการคาํนวณคะแนนเสยีง 

 

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจาํปี 2563 

พลตํารวจตรี วิศิษฐ์ ศุกรเสพย์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน แจ้งต่อท่ีประชุมว่า 

เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 29 กําหนดให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีพิจารณากําหนดค่าตอบแทนของ

กรรมการ โดยบริษัทฯ มนีโยบายและหลกัเกณฑ์ในการกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมและสอดคล้อง

กบัภาระหน้าท่ีในการปฏิบตัิงานเพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้น และผู้มีสว่นได้เสียกลุม่ต่าง ๆ โดยมีขัน้ตอนการ

พิจารณาค่าตอบแทนผ่านจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และนําเข้าสู่การพิจารณาในคณะกรรมการ

บริษัท ซึ่งได้พิจารณากลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ รวมไปถึงการเปรียบเทียบอ้างอิงจาก
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อตุสาหกรรมประเภทเดียวกนั เห็นสมควรกําหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุยอ่ย ประจําปี 2563  

รายละเอียดดงัปรากฏตามเอกสารแนบ ลาํดบัท่ี 7 หน้า 62 – หน้า 66 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ   :   เสนอเพ่ือพิจารณาดงันี ้ 

- ค่าเบีย้ประชุม 

ตําแหน่ง คณะกรรมการ 

บริษัท 

คณะกรรมการ 

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ

บริหาร 

ความเส่ียง 

คณะกรรมการ

สรรหาและ

พิจารณา

ผลตอบแทน 

คณะกรรมการ

กํากบัดแูล

กิจการท่ีดี 

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 ให้ได้รับสิทธิการจา่ยอตัราคา่ตอบแทนเบีย้

ประชมุของคณะกรรมการในตําแหน่งสงูสดุเพียงตําแหน่งเดียวในแตล่ะคณะกรรมการ 

- ค่าตอบแทนรายปี * 

ตําแหน่ง คณะกรรมการ 

บริษัท 

คณะกรรมการ 

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ

บริหาร 

ความเส่ียง 

คณะกรรมการ

สรรหาและ

พิจารณา

ผลตอบแทน 

คณะกรรมการ

กํากบัดแูล

กิจการท่ีดี 

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. เลขานกุารคณะกรรมการ 50,000 50,000 25,000 25,000 25,000 - 

4. เลขานกุารบริษัท 100,000 - - - - - 

หมายเหต:ุ  กรณีกรรมการอิสระได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นประธานกรรมการของแตล่ะกรรมการ ให้ได้รับสิทธิการจา่ยอตัราคา่ตอบแทนรายปีของ

คณะกรรมการในตําแหน่งสงูสดุเพียงตาํแหน่งเดียวในแตล่ะกรรมการ 

 * คา่ตอบแทนรายปีให้กําหนดจา่ยเป็นรายไตรมาส  

ทัง้นี ้กําหนดวงเงินสาํหรับการจา่ยคา่ตอบแทนทกุประเภทไว้ดงันี ้

1) ประธานกรรมการบริษัท  จํากดัวงเงินสงูสดุไมเ่กิน 3,500,000 บาท 

2) ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร จํากดัวงเงินสงูสดุไมเ่กิน 2,500,000 บาท 

3) ประธานคณะกรรมการทกุชดุ จํากดัวงเงินสงูสดุไมเ่กิน 1,500,000 บาท  

  (ยกเว้นประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร )   

4) กรรมการผู้จดัการ  จํากดัวงเงินสงูสดุไมเ่กิน 1,000,000 บาท 

5) กรรมการบริหาร  จํากดัวงเงินสงูสดุไมเ่กิน    800,000 บาท 

6) กรรมการชดุอ่ืน ๆ   จํากดัวงเงินสงูสดุไมเ่กิน    400,000 บาท 

 (ยกเว้นกรรมการบริหาร)  

และหากกรรมการท่านใดดํารงตําแหนง่มากกว่าหนึ่งตําแหน่ง ให้จ่ายจากการคํานวณผลรวมของค่าตอบแทน

ทกุประเภท ทัง้ค่าตอบแทนเบีย้ประชุม และคา่ตอบแทนรายปี โดยต้องไม่เกินกว่าอตัราเพดานหรือวงเงินสงูสดุของแต่ละ

ตําแหนง่สงูสดุท่ีกรรมการทา่นนัน้ดํารงตําแหนง่อยู่ ทัง้นีห้ากกรรมการท่านนัน้ดํารงตําแหนง่มากกว่าหนึง่ตําแหน่ง ให้จ่าย

จากอตัราเพดานของตําแหนง่สงูสดุเพียงตําแหนง่เดยีว  
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โดยกําหนดวงเงินสาํหรับการจ่ายคา่ตอบแทนทกุประเภทและทกุตําแหนง่ รวมทัง้สิน้ไมเ่กิน 18,000,000 บาท 

ค่าตอบแทน/ผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เป็นตัวเงนิ  :  ไมม่ ี

นางสาวโศภชา  ดํารงปิยวุฒิ์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความ

คิดเห็น ทัง้นี ้ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามในวาระดงักลา่ว จึงเสนอตอ่ท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา โดยวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสยีงไมน้่อย

กวา่สองในสามของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

มติท่ีประชมุ  ท่ีประชุมมีมติด้วยคะแนนเห็นด้วยมากกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับ

มอบฉนัทะซึง่มาประชมุ อนมุตัิคา่ตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุยอ่ยประจําปี 2563 ตามท่ีเสนอ 

ดงันี ้

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ   :    

- ค่าเบีย้ประชุม 

ตําแหน่ง คณะกรรมการ 

บริษัท 

คณะกรรมการ 

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ

บริหาร 

ความเส่ียง 

คณะกรรมการ

สรรหาและ

พิจารณา

ผลตอบแทน 

คณะกรรมการ

กํากบัดแูล

กิจการท่ีดี 

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 ให้ได้รับสิทธิการจา่ยอตัราคา่ตอบแทนเบีย้

ประชมุของคณะกรรมการในตําแหน่งสงูสดุเพียงตําแหน่งเดียวในแตล่ะคณะกรรมการ 

- ค่าตอบแทนรายปี * 

ตําแหน่ง คณะกรรมการ 

บริษัท 

คณะกรรมการ 

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ

บริหาร 

ความเส่ียง 

คณะกรรมการ

สรรหาและ

พิจารณา

ผลตอบแทน 

คณะกรรมการ

กํากบัดแูล

กิจการท่ีดี 

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. เลขานกุารคณะกรรมการ 50,000 50,000 25,000 25,000 25,000 - 

8. เลขานกุารบริษัท 100,000 - - - - - 

หมายเหต:ุ  กรณีกรรมการอิสระได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นประธานกรรมการของแตล่ะกรรมการ ให้ได้รับสิทธิการจา่ยอตัราคา่ตอบแทนรายปีของ

คณะกรรมการในตําแหน่งสงูสดุเพียงตาํแหน่งเดียวในแตล่ะกรรมการ 

 * คา่ตอบแทนรายปีให้กําหนดจา่ยเป็นรายไตรมาส  

ทัง้นี ้กําหนดวงเงินสาํหรับการจา่ยคา่ตอบแทนทกุประเภทไว้ดงันี ้

1) ประธานกรรมการบริษัท  จํากดัวงเงินสงูสดุไมเ่กิน 3,500,000 บาท 

2) ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร จํากดัวงเงินสงูสดุไมเ่กิน 2,500,000 บาท 

3) ประธานคณะกรรมการทกุชดุ จํากดัวงเงินสงูสดุไมเ่กิน 1,500,000 บาท  

   (ยกเว้นประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร )   
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4) กรรมการผู้จดัการ  จํากดัวงเงินสงูสดุไมเ่กิน 1,000,000 บาท 

5) กรรมการบริหาร  จํากดัวงเงินสงูสดุไมเ่กิน    800,000 บาท 

6) กรรมการชดุอ่ืน ๆ   จํากดัวงเงินสงูสดุไมเ่กิน    400,000 บาท 

 (ยกเว้นกรรมการบริหาร)  

และหากกรรมการท่านใดดํารงตําแหนง่มากกว่าหนึ่งตําแหนง่ ให้จ่ายจากการคํานวณผลรวมของค่าตอบแทน

ทกุประเภท ทัง้ค่าตอบแทนเบีย้ประชุม และค่าตอบแทนรายปี โดยต้องไม่เกินกว่าอตัราเพดานหรือวงเงินสงูสดุของแต่ละ

ตําแหนง่สงูสดุท่ีกรรมการทา่นนัน้ดํารงตําแหนง่อยู่ ทัง้นีห้ากกรรมการท่านนัน้ดํารงตําแหนง่มากกว่าหนึง่ตําแหน่ง ให้จ่าย

จากอตัราเพดานของตําแหนง่สงูสดุเพียงตําแหนง่เดียว  

โดยกําหนดวงเงินสาํหรับการจ่ายคา่ตอบแทนทกุประเภทและทกุตําแหนง่ รวมทัง้สิน้ไมเ่กิน 18,000,000 บาท 

ค่าตอบแทน/ผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เป็นตัวเงนิ  :  ไมม่ ี

  ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

  มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้ 596 ราย เป็นจํานวนหุ้นรวม 5,964,795,809 หุ้น 

ผู้ ถือหุ้น จํานวน (เสยีง) อตัราร้อยละ 

เห็นด้วย  5,964,795,809 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 

บตัรเสยี * 0 0.0000 

งดออกเสยีง * 0 0.0000 

รวม  5,964,795,809 100.0000 

 * นบัรวมเป็นฐานการคาํนวณคะแนนเสยีง  

 

วาระที่ 10   พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าสอบบัญชีประจาํปี 2563 

ดร.สมบรูณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จัดการ นําเสนอข้อมลูต่อท่ีประชุมเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติ

บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อท่ี 29 กําหนดให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปี

แต่งตัง้ผู้ สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนของผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ดังนัน้คณะกรรมการตรวจสอบและ

คณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาคัดเลือกผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ 

มาตรฐานและประสิทธิภาพในการทํางาน ความเช่ียวชาญในการสอบบญัชี ความเป็นอิสระของผู้สอบบญัชี และค่าตอบแทน

ของผู้สอบบัญชี โดยเสนอเพ่ือขออนุมัติแต่งตัง้บุคคลเป็นผู้ สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี รายละเอียดดังปรากฏตาม

เอกสารแนบ ลาํดบัท่ี 8 หน้า 67 – หน้า 71 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ข้อมูลบุคคลที่เสนอชื่อแต่งตัง้เป็นผู้สอบบัญชี 

1. นายวยัวฒัน์  กอสมานชยักิจ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 6333   และ/หรือ 

2. นายเจริญ    สมัฤทธ์ิเลศิ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4068  และ/หรือ 

3. นายณฐัพงศ์  ตนัติจตัตานนท์   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 8829 

แหง่บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจําปี 2563 โดยเป็นผู้สอบบญัชี

ท่ีมีคณุสมบตัิสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และบคุคลดงักล่าว

ยงัเป็นผู้สอบบญัชีในบริษัทยอ่ยของกลุม่บริษัทกนักลุอีกด้วย 
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โดยบริษัทท่ีเป็นสํานกังานบญัชีและผู้สอบบัญชีตามรายช่ือท่ีเสนอข้างต้นไม่มีความสมัพันธ์ และ/หรือ ไม่มี

สว่นได้เสยีกบับริษัท/บริษัทยอ่ย/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด  

ข้อมูลค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี  

ค่าสอบบัญชี ประจําปี 2563 โดยมีค่าตอบแทนเฉพาะบริษัทฯ ไม่เกิน 1,830,000.00 บาท (และเมื่อรวม

คา่ตอบแทนสาํหรับบริษัทยอ่ย บริษัทร่วม รวมกนัทัง้สิน้ไมเ่กิน 13,964,000.00 บาท) โดยมีรายละเอียดคา่ตอบแทนผู้สอบ

บญัชีเปรียบเทียบย้อนหลงั 5 ปี ดงันี ้ 

รายละเอียด ปี 2563 

(เพ่ือพิจารณา) 

ปี 25621) 

 

ปี 25611) 

 

ปี 2560 1) 

 

ปี 2559 1) 

คา่สอบบญัชี และคา่สอบทานรายไตรมาส  

สําหรับงบการเงินของบริษัทฯ  

1,830,000.00 1,830,000.00 1,700,000.00 1,480,000.00 1,100,000.00 

คา่บริการอ่ืน ๆ  N.A. 74,000.00 413,335.00 149,127.00 347,776.46 

1)  ประกอบด้วย คา่ลว่งเวลา คา่พาหนะ คา่เข้าเลม่เอกสาร คา่ยืนยนัยอด และคา่สง่เอกสาร  

ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีในต่างประเทศสงักัดต่างสํานกังานสอบบญัชีกับผู้สอบบญัชีในประเทศ คณะกรรมการ

บริษัทจะดแูลให้สามารถจดัทํางบการเงินได้ทนัตามกําหนดระยะเวลา  

ดร. ชิต เหล่าวัฒนา ประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นต่อการแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีและ

กําหนดคา่สอบบญัชีประจําปี 2563 ดงันี ้ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดค่าสอบบญัชีประจําปี 2563 โดยได้

พิจารณาคดัเลือก บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ โดยมีค่าสอบบญัชีเฉพาะสว่น

ของบริษัทฯ เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 1,830,000.00 บาท โดยพิจารณาคัดเลือกจาก ผลการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ 

มาตรฐาน และประสิทธิภาพในการทํางาน ความเช่ียวชาญในการสอบบญัชี ความเป็นอิสระของผู้สอบบญัชี รวมทัง้ความ

เหมาะสมทางด้านราคา และด้านเวลาในการสง่มอบงาน   

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จํากัด มีคุณสมบัติตามท่ีกล่าวมา

ข้างต้น จึงได้นําเสนอตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทเพ่ือให้ความเห็นชอบ และนําเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณา

ตอ่ไป 

 นางสาวโศภชา  ดํารงปิยวฒุิ์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความ

คิดเห็น ทัง้นี ้ไม่มีผู้ ถือหุ้นซกัถามในวาระดงักล่าว จึงเสนอต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา โดยในวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียง

ข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในท่ี

ประชมุออกเสยีงเพ่ิมขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 
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มติท่ีประชมุ  ท่ีประชมุมีมติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะซึง่มาประชมุและออกเสยีง

ลงคะแนน อนมุตัิแตง่ตัง้ 

1. นายวยัวฒัน์  กอสมานชยักิจ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 6333   และ/หรือ 

2. นายเจริญ     สมัฤทธ์ิเลศิ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4068  และ/หรือ 

3. นายณฐัพงศ์  ตนัติจตัตานนท์   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 8829 

     แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จํากัด เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจําปี โดยมีค่าตอบแทนเป็น

จํานวนเงินไมเ่กิน 1,830,000.00 บาท สาํหรับงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ตามท่ีเสนอ 

  โดยมีมตด้ิวยคะแนนเสยีงดงันี ้

มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้ 596 ราย เป็นจํานวนหุ้นรวม 5,964,795,809 หุ้น 

ผู้ ถือหุ้น จํานวน (เสยีง) อตัราร้อยละ 

เห็นด้วย  5,964,795,809 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 

รวม  5,964,795,809 100.0000 

บตัรเสยี * 0 - 

งดออกเสยีง * 0 - 

 * ไมน่บัรวมเป็นฐานการคาํนวณคะแนนเสยีง 

 

วาระที่ 11   พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวตัถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์

สนธิ ข้อ 3. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกบัการแก้ไขเพิ่มเติมวตัถุประสงค์ของบริษัทฯ 

 ดร.สมบรูณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จดัการ กลา่วตอ่ท่ีประชุมวา่ เน่ืองจากปัจจุบนับริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจ

ในหลากหลายประเภท และเพ่ือให้สอดคล้องกบัการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทําให้ต้องดําเนินการเพ่ิมเติมวตัถปุระสงค์

ของบริษัทฯ เพ่ือรองรับการดําเนินธุรกิจดงักลา่ว ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติเห็นควรให้นําเสนอต่อท่ีประชุม     

ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิการแก้ไขเพ่ิมเติมวตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ โดยปรับแก้ไขใน ข้อ (2) และ เพ่ิมข้อ (64) – ข้อ (83) 

และการแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิข้อ 3. ของบริษัทฯ รายละเอียดดงัปรากฏตามเอกสารแนบ ลําดบัท่ี 9 หน้า 72 – 

หน้า 74 โดยมีรายละเอียดการแก้ไขเพ่ิมเติม ดงันี ้

วตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ จากเดมิ 63 ข้อ เป็น 83 ข้อ ดงันี ้ 

(2)  ขาย โอน รับโอน แลกเปลีย่น เช่า ให้เช่า เช่าซือ้ ขายฝาก ยืม ให้ยืม หรือได้มาด้วยประการอ่ืนใดโดยถกูต้อง

ตามกฎหมาย จําหน่าย ซึง่ทรัพย์หรือทรัพย์สิน จํานอง รับจํานอง จํานํา รับจํานํา รับการคํา้ประกนัหรือเข้า

คํา้ประกันหนีส้ิน ความรับผิด ทําสญัญาหลกัประกนัทางธุรกิจ ก่อหลกัประกันในทรัพย์หรือทรัพย์สินใดๆ 

เพ่ือเป็นการประกนัการชําระหนีห้รือเป็นประกนัการปฏิบตัิตามสญัญา 

(64) เข้าเป็นหุ้นสว่นจําพวกจํากดัความรับผิดชอบในห้างหุ้นสว่นจํากดั หรือเข้าเป็นผู้ ถือหุ้นในบริษัทเอกชนและ

บริษัทมหาชนใด ๆ ทัง้ภายในและภายนอกประเทศเพ่ือประโยชน์ของบริษัท ไมว่่าห้างหุ้นสว่นหรือบริษัทนัน้

จะมีวตัถปุระสงค์ทํานองเดียวกนักบับริษัทหรือไมก็่ตาม 

(65) ประกอบธุรกิจเก่ียวกับพลงังานไฟฟ้า และ/หรือ ไอนํา้ และ/หรือนํา้ รวมทัง้การผลิต ซือ้ ขาย แลกเปลี่ยน 

สํารวจ พฒันา จดัหา รับจ้าง     แปรสภาพ วางแผน สร้าง ประกอบ ตรวจสอบ วิเคราะห์ ออกแบบ ติดตัง้ 

ผลิต จัดให้ได้มา จัดสง่ บํารุงรักษา สะสม สํารอง ประมลู รับเหมาก่อสร้าง ซ่อมแซม นําเข้า สง่ออก และ



 

หน้าท่ี 26 

การดําเนินงานตา่ง ๆ หรือจดัการค้าด้วยวิธีอ่ืนใดท่ีเก่ียวกบัพลงังานไฟฟา้ทรัพยากรธรรมชาติ และพลงังาน

อ่ืนๆ ทกุชนิด เช่น ลม นํา้ ความร้อน แสงแดด แร่ธาต ุไอนํา้ นํา้มนั ถ่านหิน ถ่านลกิไนต์ วตัถเุคมีจากถ่านหิน 

ถ่านลิกไนต์ ก๊าซ และสารประกอบไฮโดรคาร์บอน ตลอดจนพลงังานปรมาณูและเชือ้เพลิงในรูปอ่ืนๆ เพ่ือ

การผลิตกระแสไฟฟ้าหรือผลพลอยได้จากกิจการนัน้ๆ รวมทัง้การค้า การขายของ และการรับทํางานอย่าง

ใด ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบักิจการดงักลา่วหรืองานอ่ืนท่ีสง่เสริมกิจการเช่นวา่นัน้ (เมื่อได้รับอนญุาตจากหนว่ยงานท่ี

เก่ียวข้อง) 

(66) ประกอบกิจการโรงไฟฟ้าทุกประเภท เช่น โรงไฟฟ้าพลงังานความร้อน โรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วม 

โรงไฟฟ้าพลงันํา้ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โรงไฟฟ้าพลงังานขยะ โรงไฟฟ้าพลงังานปรมาณู และ        

โรงจ่ายไฟฟ้า โรงงานผลิตเคร่ืองกําเนิดไฟฟา้ สง่ไฟฟ้า รวมถึงระบบผลิตและจ่ายไฟฟ้า เคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า 

สายสง่ไฟฟ้า และสิ่งซึ่งเป็นวสัดอุปุกรณ์ของไฟฟ้าและโรงไฟฟ้าทกุชนิด โรงงานปนูขาว โรงงานผลิตภณัฑ์

ยิปซัม่ โรงงานผลิตวสัดกุ่อสร้างทุกชนิด โรงงานผลิตอิฐทนไฟ และวสัดทุนไฟหรือผลิตภณัฑ์ท่ีทําจากขีเ้ถ้า 

(FLY ASH) และโรงงานอ่ืน ๆ เพ่ือประโยชน์และหรือสง่เสริมวตัถปุระสงค์ของบริษัท 

(67) ประกอบธุรกิจเก่ียวกับพลงังานทดแทน พลงังานหมุนเวียน และพลงังานอ่ืนทุกประเภท อนัหมายความ

รวมถึงการผลิต ซือ้ จําหน่าย สํารวจ พัฒนา จัดหา รับจ้าง แปรสภาพ ตรวจสอบ วิเคราะห์ ออกแบบ 

ให้บริการ ติดตัง้ ทดสอบ ควบคมุ จดัให้ได้มา จดัสง่ บํารุงรักษา ประมลู รับเหมาก่อสร้าง ซอ่มแซม นําเข้า 

ส่องออก และดําเนินการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกับแหล่งพลงังานอันได้มาจากธรรมชาติ และการดําเนินการท่ี

เก่ียวกบัพลงังานอ่ืนทกุประเภท รวมทัง้งานอ่ืนท่ีสง่เสริมกิจการดงักลา่ว 

(68) ธุรกิจให้คําปรึกษา ออกแบบ ควบคมุ ติดตัง้ บํารุงรักษา ซอ่มแซม ตรวจสอบ ทดสอบ วิเคราะห์ วิจยัเก่ียวกบั

ระบบพลงังานชีวภาพพลงังานแสงอาทิตย์ เซลล์เชือ้เพลิง และพลงังานทดแทนอ่ืน ตลอดจนเป็นตวัแทน

จําหน่ายอุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ อะไหล่ เคร่ืองยนต์ เคร่ืองจักรและระบบอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีใช้หรือ

เก่ียวข้องกบัระบบดงักลา่วทกุประเภท 

(69) จดัหา ซือ้ ขาย แลกเปลีย่น โอน รับโอน เช่า ให้เช่า เช่าช่วง ให้เช่าช่วง อนญุาต หรือจดัให้ได้มาโดยวิธีอยา่ง

อ่ืนซึ่งการจดทะเบียน สัมปทาน อาชญาบัตร คําขออาชญาบัตร ประทานบัตร คําขอประทานบัตร 

ใบอนญุาต บตัรสง่เสริมการลงทนุ สิทธิบตัร ลิขสทิธ์ิ ช่ือหรือเคร่ืองหมายการค้า หรือสิ่งท่ีคล้ายคลงึกนั แบบ

แผน สตูร เอกสทิธิหรือสทิธิทางการค้า กรรมวิธีการผลิต และสทิธิใดๆ ท่ีเห็นว่าเป้นประโยชน์ในการดําเนิน

กิจการตามวัตถุประสงค์ของบริษัทหรือกิจการอ่ืนท่ีบริษัทมีส่วนได้เสียทัง้ภายในประเทศและภายนอก

ประเทศรวมทัง้ให้เอกสทิธิในการประกอบกิจการในเร่ืองสทิธิตา่ง ๆ ดงักลา่ว 

(70) ประกอบกิจการเติมนํา้มนัเชือ้เพลงิให้อากาศยาน หรือยานพาหนะใด ๆ 

(71) จัดหา ซือ้ ขาย แลกเปลี่ยน โอน รับโอน จัดให้ได้มา ค้าขาย ขนส่ง ซึ่งปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์จาก

ปิโตรเลยีม 

(72) ก่อสร้าง จดัตัง้ สง่เสริม และดําเนินกิจการเก่ียวกบัระบบการสง่จ่ายเชือ้เพลงิเข้าอากาศยาน เพ่ือการจดัจ่าย 

ขนส่ง เก็บกกั สุ่มตวัอย่าง วิเคราะห์ รับรองและบริการส่งเข้าอากาศยานซึ่งเชือ้เพลิงการบินทุกชนิด และ

ดําเนินกิจการดงักลา่สวในการบริการด้านการสง่เข้าและเติมเชือ้เพลงิในอากาศยาน 

(73) เข้าทํานิติกรรมสญัญาเพ่ือควบคุมป้องกันความเสี่ยงอนัเกิดจากความผนัผวนทางด้านอตัราแลกเปลี่ยน

เงินตราอตัราดอกเบีย้ ราคาวตัถดุิบ สนิค้า และทรัพย์สนิ 

(74) ประกอบกิจการจัดหา ค้าปลีก ค้าส่ง และรวมถึงเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็น

ก๊าซ 
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(75) ประกอบกิจการเก่ียวกบัการขนสง่ก๊าซธรรมชาติวางท่อ วางระบบท่อก๊าซธรรมชาติ ก่อสร้างระบบท่อก๊าซ

ธรรมชาติ รวมทัง้จดัหา ลงทนุ ก่อสร้าง ปรับปรุงและบํารุงรักษาทอ่สง่ก๊าซธรรมชาติ 

(76) ทําการติดต่อหนว่ยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระ หนว่ยงานใด ๆ ทัง้ภาครัฐและเอกชน เพ่ือให้ได้มา

จดทะเบียน จําหน่ายสิทธิพิเศษในการประกอบกิจการ ข้อตกลง สิทธิ กรรมสิทธ์ิ ใบอนุญาต สิทธิใน

เคร่ืองหมายการค้า อุตสาหสมบตัิ (ทรัพย์สินทางอตุสาหกรรม) ลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัร สมัปทานหรือเอกสิทธ์ิท่ี

จําเป็นแก่การดําเนินกิจการของบริษัท 

(77) ทําการยื่นขอ และถือครองใบอนญุาตและหนงัสือรับรองจดทะเบียนต่าง ๆ ท่ีจําเป็นหรือเป็นประโยชน์แก่

กิจการของบริษัท 

(78) ดําเนินกิจการเก่ียวกับการให้บริการเก็บ การส่งจ่าย ขนส่ง เก็บกัก สุ่มตวัอย่าง วิเคราะห์ รับรองคุณภาพ

นํา้มนัและอปุกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง 

(79) ประกอบกิจการค้า ซือ้ ขาย เช่า เช่าซือ้ ซ่อมแซม ติดตัง้ ตรวจสอบ แก้ไข บํารุงรักษา จัดหามา ได้มาและ

จําหน่าย ไปด้วยวิธีใด ๆ ซึ่งวตัถดุิบชิน้สว่น อปุกรณ์ เคร่ืองมือ สินค้าผลติภณัฑ์ สิ่งประดิษฐ์ นวตักรรม และ

เทคโนโลยีตา่งๆ ภายใต้วตัถปุระสงค์ของบริษัท 

(80) ประกอบการเป็นผู้ รับสทิธิ และให้สิทธิในการใช้ (License) โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ สิ่งประดิษฐ์นวตักรรม เทคโนโลยีและทรัพย์สินทางปัญญาอ่ืนใด รวมถึง ลิขสิทธ์ิ 

สทิธิบตัรเคร่ืองหมายการค้า ภายใต้วตัถปุระสงค์ของบริษัท 

(81) ประกอบกิจการให้บริการคิดค้น พัฒนา สร้าง ประดิษฐ์ เขียน ปรับปรุง จัดทํา ให้บริการ แอพพลิเคชั่น 

แพล็ตฟอร์ม หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาํหรับโทรศพัท์เคลื่อนท่ี คอมพิวเตอร์ แท็ปเล็ต และ/หรืออปุกรณ์

เคร่ืองมือทัง้ท่ีเคลื่อนท่ีได้และเคลื่อนท่ีไม่ได้ท่ีสามารถเข้าถึงแอพพลิเคชัน่ แพล็ตฟอร์มและ/หรือโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ได้ 

(82) ประกอบกิจการให้บริการจดัการ จดัหา ให้เช่า ซือ้ ขาย ขายตอ่ สง่เสริมการขาย ผลติ วิจยั พฒันาสิง่อํานวย

ความสะดวกด้านโทรศัพท์เคลื่อนท่ี คอมพิวเตอร์ แท็ปเล็ต หรืออุปกรณ์เคร่ืองมือทัง้ท่ีเคลื่อนท่ีได้และ

เคลือ่นท่ีไมไ่ด้ท่ีสามารถเข้าถึงแอพพลเิคชัน่ แพลต็ฟอร์ม และ/หรือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ 

(83) ประกอบกิจการให้บริการจดัการข้อมลูในฐานะตวักลางหรือนายหน้า สําหรับผู้ ต้องการติดตัง้และ/หรือดแูล

รักษาระบบการผลติกระแสไฟฟ้าครัวเรือนและ/หรือสว่นบคุคลกบัผู้ ต้องการติดตัง้และ/หรือผู้ลงทนุและ/หรือ

ผู้ ท่ีเก่ียวข้อง โดยผา่นแอพพลเิคชัน่ แพลต็ฟอร์ม โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ/หรือสือ่อิเลก็ทรอนิกส์อ่ืนใดบน

โทรศพัท์เคลือ่นท่ี คอมพิวเตอร์ แท็ปเล็ต หรืออปุกรณ์เคร่ืองมือทัง้ท่ีเคลือ่นท่ีได้และเคลือ่นท่ีไม่ได้ท่ีสามารถ

เข้าถึงแอพพลิเคชัน่และ/หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้โดยได้รับค่าธรรมเนียมจากผู้ ต้องการติดตัง้ และ/หรือ     

ผู้ลงทนุ และ/หรือ ผู้ ท่ีเก่ียวข้อง 

 นางสาวโศภชา  ดํารงปิยวุฒิ์  ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความ

คิดเห็น ทัง้นี ้ไม่มีผู้ ถือหุ้นซกัถามในวาระดงักล่าว จึงเสนอต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา โดยวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงไม่

น้อยกวา่สามในสีข่องจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
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มติท่ีประชมุ  ท่ีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยมากกวา่สามในสี่ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบ

ฉนัทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมตัิการแก้ไขเพ่ิมเติมวตัถุประสงค์ของบริษัทฯ และ

การแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัทฯ เพ่ือให้สอดคล้องกบัการแก้ไขเพ่ิมเติมวตัถปุระสงค์

ของบริษัทฯ ตามท่ีนําเสนอตท่ี่ประชมุ 

  โดยมีมตด้ิวยคะแนนเสยีงดงันี ้

  มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้ 596 ราย เป็นจํานวนหุ้นรวม 5,964,795,809 หุ้น 

ผู้ ถือหุ้น จํานวน (เสยีง) อตัราร้อยละ 

เห็นด้วย  5,835,402,809 97.8307 

ไมเ่ห็นด้วย 129,393,000 2.1693 

บตัรเสยี * 0 0.0000 

งดออกเสยีง * 0 0.0000 

รวม  5,964,795,809 100.0000 

 * นบัรวมเป็นฐานการคาํนวณคะแนนเสยีง 

 

วาระที่ 12   พิจารณาอนุมัติการเพิ่มวงเงนิในการออกและเสนอขายหุ้นกู้อีกจาํนวน 6,000 ล้านบาท จากวงเงนิ

เดิมไม่เกนิ 9,000 ล้านบาท รวมเป็นวงเงนิใหม่ไม่เกิน 15,000 ล้านบาท อายุไม่เกนิ 7 ปี 

 ดร.สมบรูณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จดัการ กลา่วต่อท่ีประชุมว่า ตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทมี

มติเห็นควรให้นําเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เพ่ิมอีกจํานวน 6,000,000,000 บาท 

จากวงเงินเดิมไม่เกิน 9,000,000,000 บาท รวมเป็นวงเงินใหม่ไม่เกิน 15,000,000,000 บาท  อายไุม่เกิน 7 ปี เพ่ือใช้ชําระ

คืนหนีเ้ดิม ซึง่จะเป็นการลดภาระต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ และเพ่ือเป็นเงินทุนหมนุเวียนและเงินกู้ ระยะยาวสําหรับ

พฒันาโครงการปัจจบุนั ไมว่า่จะเป็นการเข้าซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมเติมใน บริษัท อินฟินิท อลัเทอร์เนทีฟ เอ็นเนอร์ยี่ จํากดั (IAE) 

สดัสว่น ใน 33% การเข้าลงทนุโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์จํานวน 2 โครงการ รวม 60 MW ในเวียดนาม การ

ติดตัง้ระบบผลิตโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์บนหลงัคาในภาคเอกชน (PPA) และโครงการใหม ่ๆ รวมทัง้รองรับ

การขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ประเภท : หุ้นกู้ทกุประเภท ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือหรือไมร่ะบช่ืุอผู้ ถือ ประเภทด้อยสิทธิหรือไมด้่อยสิทธิ ซึง่อาจมีหรือไมม่ีหลกัประกนั และอาจมี

หรือไมมี่ผู้ ถือแทนผู้ ถือหุ้นกู้ 

สกลุเงิน : เงินบาท หรือ เงินเหรียญสหรัฐ และ/หรือ เงินสกลุต่างประเทศอ่ืนๆ  

จํานวนเงินรวมของหุ้นกู้ทัง้หมด : ไมเ่กิน 15,000,000,000.00 บาท หากเป็นสกลุเงินต่างประเทศ ให้ใช้อตัราแลกเปลี่ยนในวนัท่ีออกหุ้นกู้  (Issue Date) ในแต่ละคราว 

มลูค่าท่ีเสนอขาย : จํานวนเงินต้นของตราสารหนีท่ี้จะออกโดยบริษัทจะมีมลูค่าไม่เกิน 15,000 ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง (Revolving Basis) ทัง้นี ้

ในการคํานวณจํานวนเงินต้นสงูสดุของตราสารหนีท่ี้บริษัทสามารถออกและเสนอขายได้ ณ ขณะใดขณะหน่ีง (Revolving Basis) จะ

นบัรวมจํานวนเงินต้นของตราสารหนีข้องบริษัทท่ียงัไม่ได้รับการไถ่ถอน แต่ไม่นบัรวมจํานวนเงินต้นของตราสารหนีข้องบริษัทท่ีได้รับ

การไถ่ถอนแล้ว 

อตัราดอกเบีย้ : ขึน้อยูก่บัความเหมาะสม และสภาพตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขาย 

อาย ุ : ไมเ่กิน 7 ปี  

วิธีการจดัสรร : เสนอขายในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ให้แก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ ผู้ลงทนุรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทนุโดยเฉพาะเจาะจง 

โดยอาจแบง่ขายเป็นรุ่นเดียวหรือหลายรุ่น และ/หรือ ในลกัษณะหมนุเวียน (Revolving) และสามารถออกและเสนอขายแยกต่างหาก

จากกนัก็ได้ การออกเสนอขายสามารถเสนอขายให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิม ซึง่ตราสารนัน้ ๆ กําลงัจะครบกําหนดชําระคืนหรือถกูไถ่ถอนคืน

ก่อนกําหนด ทัง้นี ้โดยปฏิบติัตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบงัคบั หรือประกาศท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงการขออนญุาตจากหน่วยงานราชการ

ใด ๆ ท่ีเก่ียวข้อง   

การชําระคืนเงินต้น : ทยอยคืนเงินต้นหรือชําระงวดเดียวเม่ือครบกําหนด ตามข้อกําหนดและเง่ือนไขในหุ้นกู้ 
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การไถ่ถอนก่อนครบกําหนดอาย ุ : ผู้ ถือหุ้นอาจมีสิทธิหรือไมมี่สิทธิขอให้บริษัทฯ ไถ่ถอนหุ้นกู้ ก่อนครบกําหนด และ/หรือ บริษัทฯ อาจมีสิทธิหรือไมมี่สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้

ก่อนครบกําหนด ทัง้นีก้าร  ไถ่ถอน หุ้นกู้  ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเง่ือนไขของหุ้นกู้ ท่ีจะออกในแต่ละคราว โดยปฏิบติัตามกฎหมาย 

กฎเกณฑ์ ข้อบงัคบั หรือประกาศท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงการขออนญุาตจากหน่วยงานราชการใด ๆ ท่ีเก่ียวข้อง   

การขึน้ทะเบียนตราสารหนี ้ : บริษัทฯ อาจขึน้ทะเบียนหุ้นกู้กบัสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย และ/หรือ ศนูย์ซือ้ขายตราสารหนีอ่ื้นใด 

เง่ือนไขพิเศษ : ในกรณีท่ีบริษัทฯ ได้ไถ่ถอนหรือชําระคืนหุ้นกู้ ท่ีได้ออกภายในวงเงินท่ีได้รับอนมุติันี ้บริษัทฯ สามารถออกหุ้นกู้ทดแทนเพ่ิมเติมได้อีก

ตามจํานวนท่ีได้ไถ่ถอนหรือชําระคืน  

วตัถปุระสงค์ : 1. เพ่ือเป็นวงเงินสํารองให้บริษัทฯ มีสภาพคลอ่งเพียงพอต่อการขยายการลงทนุในอนาคต 

2. เพ่ือปอ้งกนัความเสี่ยงจากาสภาวะความผนัผวนของตลาดเงินท่ีอาจก่อนให้เกิดการขาดสภาพคลอ่งในตลาดเงินระยะสัน้ 

3. เพ่ือปอ้งกนัผลกระทบต่อการ Funding ผ่านตลาดตราสารหนีร้ะยะสัน้ โดยให้การระดมทนุมีความคลอ่งตวัและยืดหยุน่มากขึน้ 

4. เพ่ือบริหารสดัสว่นหนีส้ินระยะสัน้ต่อหนีส้ินระยะยาวให้เหมาะสม  

 

 นอกจากนี ้เสนอตอ่ท่ีประชมุเพ่ือพิจารณาให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการ

บริษัท  ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และกรรมการผู้จดัการ มีอํานาจดงันี ้

(1) การกําหนดรายละเอียดและเง่ือนไขอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้  เช่น การกําหนดช่ือ 

ลกัษณะการขายหุ้นกู้  จํานวนหุ้นกู้ ท่ีจะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของหุ้นกู้  หลกัประกัน 

ราคาเสนอขายตอ่หนว่ย อาย ุระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกําหนด อตัราดอกเบีย้ วิธีการชําระเงินต้น

และดอกเบีย้ วิธีการจดัสรร และรายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น 

(2) การแต่งตัง้ ท่ีปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้ จัดจําหน่ายหลกัทรัพย์ และ/หรือ สถาบนัจัดอันดับความ

นา่เช่ือถือของผู้ออกหลกัทรัพย์ และ/หรือ บคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้  

(3) การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสญัญาตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้มีอํานาจในการดําเนินการใด ๆ 

ตามท่ีจําเป็น และเก่ียวเน่ืองกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในครัง้นี ้รวมถึงการนําหุ้นกู้ ดังกล่าวไปจด

ทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย หรือ สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย 

(The Thai Bond Market Association) หรือ ตลาดรองอ่ืน ๆ 

   นางสาวโศภชา ดํารงปิยวฒุิ์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความ

คิดเห็นเก่ียวกบัการเพ่ิมวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ อีกจํานวน 6,000 ล้านบาท จากวงเงินเดิมไมเ่กิน 9,000 ล้าน

บาท รวมเป็นวงเงินใหม่ไม่เกิน 15,000 ล้านบาท อายุไม่เกิน 7 ปี ทัง้นี ้ไม่มีผู้ ถือหุ้นซกัถามในวาระดงักล่าว จึงเสนอต่อ       

ท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา โดยในวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นและ

ผู้ รับมอบฉนัทะ ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

มติท่ีประชมุ  ท่ีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสามในสี่ของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน อนมุตัิวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เพ่ิมจํานวน 6,000,000,000 บาท จากวงเงิน

เดิมไม่เกิน 9,000,000,000 บาท รวมเป็นวงเงินใหม่ไม่เกิน 15,000,000,000 บาท  อายุไม่เกิน 7 ปี โดย    

มลูคา่ท่ีเสนอขายคือ จํานวนเงินต้นของตราสารหนีท่ี้จะออกโดยบริษัทฯ จะมีมลูคา่ไมเ่กิน 15,000 ล้านบาท 

ณ ขณะใดขณะหนึ่ง (Revolving Basis) ทัง้นี ้ในการคํานวณจํานวนเงินต้นสงูสดุของตราสารหนีท่ี้บริษัท

สามารถออกและเสนอขายได้ ณ ขณะใดขณะหน่ีง (Revolving Basis) จะนับรวมจํานวนเงินต้นของ        

ตราสารหนีข้องบริษัทฯ ท่ียงัไม่ได้รับการไถ่ถอน แต่ไม่นบัรวมจํานวนเงินต้นของตราสารหนีข้องบริษัทฯ ท่ี

ได้รับการไถ่ถอนแล้วตามท่ีเสนอ รวมทัง้อนุมัติให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร ประธาน

กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และกรรมการผู้จดัการ มีอํานาจดงันี ้
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(1) การกําหนดรายละเอียดและเง่ือนไขอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้  เช่น การกําหนดช่ือ 

ลกัษณะการขายหุ้นกู้  จํานวนหุ้นกู้ ท่ีจะออกและเสนอขายในแตล่ะคราว ประเภทของหุ้นกู้  หลกัประกนั 

ราคาเสนอขายตอ่หนว่ย อาย ุระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกําหนด อตัราดอกเบีย้ วิธีการชําระเงิน

ต้นและดอกเบีย้ วิธีการจดัสรร และรายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น 

(2) การแต่งตัง้ ท่ีปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้จดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ และ/หรือ สถาบนัจดัอนัดบัความ

นา่เช่ือถือของผู้ออกหลกัทรัพย์ และ/หรือ บคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้  

(3) การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสญัญาตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้มีอํานาจในการดําเนินการ

ใด ๆ ตามท่ีจําเป็น และเก่ียวเน่ืองกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในครัง้นี ้รวมถึงการนําหุ้นกู้ดงักลา่วไป

จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ สมาคมตลาดตราสาร

หนีไ้ทย (The Thai Bond Market Association) หรือ ตลาดรองอ่ืน ๆ 

  โดยมีมตด้ิวยคะแนนเสยีงดงันี ้

  มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้ 596 ราย เป็นจํานวนหุ้นรวม 5,964,795,809 หุ้น 

ผู้ ถือหุ้น จํานวน (เสยีง) อตัราร้อยละ 

เห็นด้วย  5,956,116,036 99.8545 

ไมเ่ห็นด้วย 8,679,773 0.1455 

บตัรเสยี * 0 0.0000 

งดออกเสยีง * 0 0.0000 

รวม  5,964,795,809 100.0000 

 * นบัรวมเป็นฐานการคาํนวณคะแนนเสยีง  

 

วาระที่ 13  พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

 ไม่มีผู้ ใดเสนอเร่ืองอ่ืนใดเพ่ือพิจารณา นางสาวโศภชา  ดํารงปิยวฒุิ์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร จึงได้เปิด

โอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามเพ่ิมเติม ดงัตอ่ไปนี ้

  คณุสมพร จงกลวานิชสขุ ผู้ ถือหุ้น (มอบฉนัทะ) : มีประเด็นสอบถามตอ่ท่ีประชมุ ดงันี ้

1.  แผนการขยายธุรกิจด้านพลงังานแสงอาทิตย์เป็นอย่างไร และมีแผนแตกแนวธุรกิจเพ่ิมเติมจากเดิมท่ี

บริษัทมอียูห่รือไม ่อยา่งไร 

นางสาวโศภชา  ดํารงปิยวฒุิ์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร : ได้ตอบข้อซกัถาม ดงันี ้

1.  ลกัษณะการประกอบธุรกิจของกลุม่บริษัท แบง่ออกเป็น 5 ธุรกิจหลกั ได้แก่ 

1) ธุรกิจผลติ จดัหา และจําหนา่ยอปุกรณ์สาํหรับระบบไฟฟา้ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 

2) ธุรกิจผลติ จดัหา และจําหนา่ยผลติภณัฑ์ประหยดัพลงังาน รวมถงึพลงังานทางเลอืกท่ีเหมาะสม 

3) ธุรกิจผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ซึ่ง ณ ปัจจบุนั

บริษัทฯ มีกําลงัผลติไฟฟ้าแล้วกว่า 630 MW สามารถจ่ายไฟฟา้เข้าสูร่ะบบได้แล้วกว่า 437 MW และ

ยังมีโครงการท่ีได้ใบ PPA แล้วและอยู่ระหว่างการก่อสร้างอีก 250 - 260 MW (ติดตัง้คงค้าง) ซึ่ง

บริษัทได้ตอ่ยอดในเร่ืองของ Private PPA รวมไปถึงการพฒันาเทคโนโลยีท่ีเก่ียวเน่ืองกบัพลงังาน โดย

บริษัทฯ ได้ให้ร่วมมือกบัทางภาครัฐในสว่นท่ีเก่ียวกบัเทคโนโลยีบลอ็กเชน (Blockchain)  ซึง่บริษัทฯ มี

ฝ่ายพฒันาด้าน Innovation ดแูลเร่ืองดงักลา่วโดยเฉพาะ 
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4) ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ซึ่งแตเ่ดิมบริษัทฯ จะเน้นแค่เร่ืองการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน แต่

ภายหลงัจากท่ีทางบริษัทฯ ได้เข้าซือ้กิจการบริษัท ฟิวเจอร์ อีเล็คทริคอล คอนโทรล จํากดั (“FEC”) ทํา

ให้บริษัทฯ สามารถขยายงานด้านการก่อสร้างได้เพ่ิมมากยิ่งขึน้ ไมว่า่จะเป็นด้านก่อสร้างระบบสายสง่ 

ระบบไฟฟ้าลงดิน รวมไปถึงการจัดหา และให้บริการ ติดตัง้สายเคเบิลใต้นํา้ตลอดจนอุปกรณ์ ท่ี

เก่ียวข้องสายเคเบิลใต้นํา้ทกุชนิด โดย FEC ได้เข้าร่วมประมลูงานก่อสร้างจนถึงปัจจุบนั มี Backlog 

อยูไ่มต่ํ่ากวา่ 7,000 ล้านบาท  

5) ธุรกิจการให้บริการบํารุงรักษาโรงไฟฟา้ ทัง้ในสว่นของโรงไฟฟา้ของบริษัทฯ และของลกูค้า 

สาํหรับเร่ืองธุรกิจเพ่ิมเตมิจากท่ีมอียูข่องบริษัทขอมอบหมายให้ผู้บริหารท่ีดแูลในเร่ืองนีเ้ป็นผู้ ชีแ้จง

ตอ่ไป 

นางสาวนฤชล ดํารงปิยวฒุิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานวางแผนกลยุทธ์และการลงทุน : ได้ตอบข้อ

ซกัถามเพ่ิมเติม ดงันี ้

1. ทางบริษัทฯ เล็งเห็นวา่ กิจกรรมในด้านพลงังานจะมีเพ่ิมมากขึน้ ประชาชนผู้ใช้ไฟฟา้ในอนาคตจะเป็นผู้

ท่ีสามารถผลิตไฟฟ้า เก็บกกั และตดัสินใจได้ว่าจะใช้แหลง่ไฟจากท่ีใด ซึ่งทางบริษัทฯ เองก็ได้ผ่านการ

พิจารณาคดัเลือกเป็นหนึง่ในบริษัทท่ีเข้าร่วมโครงการทดสอบนวตักรรมท่ีนําเทคโนโลยีมาสนบัสนนุการ

ให้บริการพลงังาน (ERC Sandbox) ของสํานกังาน กกพ. 2 โครงการด้วยกัน ได้แก่ โครงการทดสอบ

เก่ียวกับการซือ้ขายไฟฟ้าระหว่างกันโดยไม่ผ่านระบบจําหน่าย (Peer to Peer Energy Trading & 

Bilateral Energy Trading) ซึ่งจะมีการทดสอบจริงภายในปีนี  ้และโครงการทดสอบเก่ียวกับเก็บกัก

ประจุไฟฟ้า (Battery Storage) ซึ่งจะนํามาใช้จริงกับโครงการกังหันลมของบริษัทฯ เพ่ือส่งเสริมให้มี

คณุภาพไฟท่ีดีขึน้ 

นอกจากนีแ้ล้ว ทางบริษัทฯ ยังมองว่ากิจกรรมของผู้บริโภค (End-User) จะมีเพ่ิมมากยิ่งขึน้ ซึ่งทาง

บริษัทฯ เองก็ได้เปิดตวัโครงการ GRoof โดยเป็นเร่ืองระบบพลงังานแสงอาทิตย์แบบติดตัง้บนหลงัคา มี

กลุม่เปา้หมายตัง้แตร่ะดบัครัวเรือน SME ไปจนถึงโฮมออฟฟิศ  

 

 ดร. ชิต เหลา่วฒันา ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ: ได้ตอบข้อซกัถามเพ่ิมเติม ดงันี ้

1. นอกจากท่ีได้กลา่วไปในข้างต้นแล้ว เร่ืองเทคโนโลยีด้าน 5G ท่ีกําลงัจะเข้ามานัน้ ซึง่ทกุทา่นคงทราบกนั

ดีว่ามีอยู่ 3 คลื่นด้วยกัน โดยคลื่น 26 GHz จะเป็นสว่นท่ีมีความสอดคล้องกบัเทคโนโลยท่ีทางบริษัทฯ 

กําลงัให้ความสําคญัอยู่ ดงันัน้ จะเห็นได้ว่า เทคโนโลยีใหม ่ๆ ท่ีกําลงัเกิดขึน้นัน้จะมีสว่นท่ีเก่ียวข้องกบั

พลงังานท่ีมีอยูใ่นปัจจบุนั 

คณุนพชยั แซเ่ลก็ ผู้ ถือหุ้น (ผู้มอบฉนัทะ) : มีประเด็นสอบถามตอ่ท่ีประชมุ ดงันี ้

2. บริษัทมีการมองหาโอกาสทางธุรกิจใหม ่ๆ หรือจะยืนหยดัแคธุ่รกิจพลงังานทางเลอืก 

นางสาวโศภชา  ดํารงปิยวฒุิ์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร: ได้ตอบข้อซกัถาม ดงันี ้

2. ประเด็นคาํถามดงักลา่วได้อธิบายไปแล้วในข้อ 1 ข้างต้น 

ผู้ ถือหุ้นไมป่ระสงค์เอย่นาม : มีประเด็นสอบถามตอ่ท่ีประชมุ ดงันี ้

3. เหตุใด Net Profit Margin ของบริษัทฯ จึงกระโดดจากร้อยละ 20 ในปี 2561 มาเป็นร้อยละ 38 ในปี 2562 

และบริษัทฯ ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 ส่งผลให้โครงการทัง้ภายในและนอกประเทศมีความล่าช้า

หรือไม ่รวมไปถึงในปี 2563 นี ้ทางบริษัทฯ จะมีการเติบโตของรายได้ในภาคใดเป็นพิเศษ 
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ดร. สมบรูณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จดัการ : ได้ตอบข้อซกัถาม ดงันี ้

3. ตามท่ีได้ชีแ้จงไปในตอนต้นของการประชมุ ในเร่ือง Gross Margin ของบริษัทฯ ท่ีเพ่ิมขึน้ในทกุ ๆ ปีนบั

แต่ปี 2560 จากร้อยละ 36 มาเป็นร้อยละ 51ในปี 2563 ซึ่งรายได้จากการขายไฟจํานวน 2,045 ล้าน

บาท ในปี 2560 เพ่ิมขึน้มาเป็น 4,504 ล้านบาท ในปี 2562 โดยรายได้ในสว่นนีเ้กิดจากโครงการกงัหนั

ลมประมาณ 2,700 – 2,800 ล้านบาทตอ่ปี ด้วยกนั ซึง่โครงการดงักลา่วได้ผลประโยชน์จากสว่นเพ่ิมค่า

ไฟเป็นหลกั (Adder) 

สําหรับเร่ือง Covid-19 แม้จะมีการประกาศพรก. ฉุกเฉินออกมา แต่ทางการไฟฟ้าเองก็ได้ออกหนงัสือ

รับรอง ทําให้ทางบริษัทฯ ยังสามารถออกปฏิบัติงานด้านรับเหมาในช่วงกลางคืนได้อย่างปกติ ซึ่ง

ผลกระทบท่ีเกิดขึน้จะเป็นงานของโครงการกรุงเทพธนาคม ซึ่งเป็นงานด้านทางเท้าส่วนใหญ่ใน

กรุงเทพฯ แตอ่ยา่งไรก็ตามรายได้ในสว่นของการก่อสร้างในปีนีเ้ติบโตกวา่ปีท่ีแล้วอยา่งแนน่อน  

นางสาวโศภชา  ดํารงปิยวฒุิ์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร : ได้ตอบข้อซกัถามเพ่ิมเติม ดงันี ้

3. ทางบริษัทฯ ได้มีการจดัดําเนินการเพ่ือตอบสนองต่อสถานการณ์ของโรคระบาด Covid-19 ไม่วา่จะเป็นใน

ส่วนของโรงงาน และท่ีสํานักงานใหญ่ รวมไปถึงไซต์งานก่อสร้าง โดยมีคณะกรรมการดูแลในแต่ละสาย

งานท่ีเก่ียวข้อง สําหรับผลการดําเนินงานในช่วงไตรมาส 1/2563 จะเติบโตดีกว่าช่วงเดียวกันปีก่อน 

เน่ืองจากบริษัทฯ มีการรับรู้รายได้จากการ COD ไฟฟ้าของโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ (Solar 

farm) คิมิสึ ขนาด 40 MW เต็มปี รวมถึงการ COD โรงไฟฟ้า Solar farm ในประเทศเวียดนาม ขนาด 60 

MW เพ่ิมมากขึน้ ดงันัน้ เร่ืองของคา่ตอบแทนด้านพลงังานคอ่นข้างเติบโตอยา่งตอ่เน่ือง 

ทัง้นี ้สําหรับในเร่ืองของการก่อสร้างสถานีท่ีทําให้กับการไฟฟ้ายงัคงมีการดําเนินการงานอย่างต่อเน่ือง

ตามปกติ หรือการก่อสร้าง EPC โซลาร์บนหลงัคาให้แก่ลกูค้าก็สามารถดําเนินงานได้อย่างปกติ เน่ืองจาก

การก่อสร้างของบริษัทฯ เป็นระบบปิด สว่นรายได้ในสว่นของการขายสนิค้าคาดการณ์เป็นไปในทิศทางท่ีดี 

เมื่อเทียบกบัรายได้ในงวดเดียวกนัของปีก่อน เน่ืองจากทางภาครัฐยงัคงมีการขยายการลงทนุอยู ่

ผู้ ถือหุ้นไมป่ระสงค์เอย่นาม : มีประเด็นสอบถามตอ่ท่ีประชมุ ดงันี ้

4. สาํหรับโครงการซือ้หุ้นคืน บริษัทฯ ได้เร่ิมมีการซือ้หุ้นคืนบ้างแล้วหรือยงั และจะมีการยกเลกิการซือ้หุ้น

คืนหรือไม ่

  สมบรูณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จดัการ : ได้ตอบข้อซกัถาม ดงันี ้

4. ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัทฯ ได้มีมติเมื่อวนัท่ี 17 มี.ค. 2563 อนมุตัิโครงการซือ้หุ้นสามญั

คืน ซึง่วงเงินสงูสดุท่ีใช้ในการซือ้หุ้นคืน ไมเ่กิน 1,100 ล้านบาท  

โดยราคาท่ีซือ้คืนสงูสดุได้ไม่เกิน 2.53 บาท อย่างไรก็ตาม ราคาหุ้น ณ ปัจจุบนัของบริษัทฯ ขึน้มาอยู่ท่ี

ประมาณ 2.68 บาท ทําให้ราคาหุ้นอยู่สงูกว่าท่ีได้รับอนุมตัิไว้ ทัง้นี ้หากมูลค่าต่อหุ้นลดลง (Dilution) 

เน่ืองมาจากการจ่ายปันผล และทางบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าราคาหุ้นนัน้ตํ่ากว่าความเป็นจริง 

มาตรการในเร่ืองการซือ้หุ้นคืนก็สามารถนํามาใช้ในสถานการณ์นีไ้ด้เช่นกนั 

  นางสาวโศภชา ดํารงปิยวุฒิ์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร กล่าวขอบคุณผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมในครัง้นี ้

รวมถึงคณะกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ ท่ีปรึกษา ท่ีได้ร่วมเป็นกรรมการในการตรวจสอบการลงคะแนนในครัง้นี ้ 

  ดร.กลักุล ดํารงปิยวฒุิ์ ประธานกรรมการบริษัท กลา่วขอบคุณผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ สถาบนัการเงินพนัธมิตร

ทางธุรกิจ คู่ค้า และผู้ ท่ีเก่ียวข้องทุกภาคส่วนท่ีให้ความไว้วางใจ เช่ือมัน่ และให้การสนบัสนุนบริษัทฯ มาตลอด รวมถึง
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คณะกรรมการบริหารทกุท่านท่ีช่วยกนัขดัเกลา กลัน่กรองจนบริษัทฯ สามารถเติบโตมาได้ถึงปัจจุบนันี ้สดุท้ายนี ้ผมขอให้

ทกุทา่นปลอดภยัจากสถานการณ์ไวรัสโรคระบาด Covid-19 ขอขอบคณุครับ 

ทัง้นีก้่อนปิดการประชมุ มีผู้ ถือหุ้นเข้ามาประชมุด้วยตนเองและโดยผู้ รับมอบฉนัทะ ดงันี ้

ผู้ ถือหุ้นท่ีมาด้วยตนเอง 68  ราย นบัจํานวนหุ้นได้      409,594,772 หุ้น 

ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะ 528  ราย นบัจํานวนหุ้นได้        5,555,201,037 หุ้น 

รวมทัง้สิน้  596  ราย นบัจํานวนหุ้นได้        5,964,795,809 หุ้น 

คิดเป็นร้อยละ 67.1519  ของหุ้นท่ีออกและจําหนา่ยแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ จํานวน 8,882,530,974 หุ้น 

ปิดประชมุเวลา 16.00 น. 

 

                   

 (ดร.กลักลุ ดํารงปิยวฒุิ์) 

 ประธานในท่ีประชมุ 

 

(ดร.สมบรูณ์ เอือ้อชัฌาสยั) 

        กรรมการบริษัท      

  


