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บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด (มหำชน) 
รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2563 

วัน เวลำ และสถำนทีป่ระชุม 
เมื่อวนัองัคารที่ 21 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชุมของ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด (มหาชน) 

(ส านกังานสาขาที่ 1) เลขที่ 1038-1046 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 
 

กรรมกำรทีเ่ข้ำร่วมประชุม จ ำนวน 12 ท่ำน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100) 
1. ดร.กลักลุ ด ารงปิยวฒุิ์ ประธานกรรมการบรษิัท 
2. ดร.ชิต เหล่าวฒันา กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ   
3. ดร.จงรกั ระรวยทรง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 

  และประธานคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
4. รศ.ดร.พนารตัน ์ ปานมณี กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
5. พลเอก ธารไชยยนัต ์ ศรีสวุรรณ กรรมการอิสระ 
6. นายธรากร  องัภเูบศวร ์  กรรมการอิสระ  

   และประธานคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง   
7. นายกฤษณ ์ จนัทโนทก กรรมการอิสระ 
8. นางสาวโศภชา   ด ารงปิยวฒุิ์ กรรมการบรษิัท ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร  

  ประธานคณะกรรมการบรหิาร และกรรมการบรหิารความเส่ียง 
9. ดร.สมบรูณ ์ เอือ้อชัฌาสยั กรรมการบรษิัท กรรมการบรหิาร กรรมการผูจ้ดัการ  

  และเลขานกุารคณะกรรมการบรษิัท 
10. นางสาวนฤชล ด ารงปิยวฒุิ์ กรรมการบรษิัท กรรมการบรหิาร และ 

  ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานวางแผนกลยทุธแ์ละการลงทนุ 
11. นางอารีวรรณ เฉลิมแดน กรรมการบรษิัท กรรมการบรหิาร  และ 

  ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานผลิตและจ าหน่ายอปุกรณไ์ฟฟ้า 
12. นายเฉลิมพล ศรีเจรญิ กรรมการบรษิัท กรรมการบรหิาร และ 

  ผูอ้  านวยการ สายงานขายและการตลาด 
 
กรรมกำรทีไ่มเ่ข้ำร่วมประชุม จ ำนวน - ท่ำน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0) 
          - 
 
กรรมกำรชุดย่อยทีเ่ข้ำร่วมประชุม จ ำนวน 2 ท่ำน 

1. พลต ารวจตรี วิศิษฐ์  ศกุรเสพย ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 
2. นายสมชาย  ไตรรตันภิรมย ์ กรรมการบรหิารความเส่ียง และกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
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ผู้บริหำรและผู้จัดกำรทีเ่ข้ำร่วมประชุม จ ำนวน 12 ท่ำน 
1. ดร. พงษ์สกร  ด าเนิน รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานพฒันาธุรกิจและวางแผนกลยทุธ์ 
2. นายธีรภาพ  ปัญญาสาคร ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานส านกักรรมการผูจ้ดัการ 
3. นายฐิติพงศ ์  เตชะรตันยืนยง ผูอ้  านวยการอาวโุส สายงานบรหิารการเงินและบรหิารกลยทุธอ์งคก์ร 

  กรรมการและเลขานกุารคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง  
4. นางสาววิมล  ก าจรวิพธุ Chief Financial Officer 
5. นางสมลกัษณ ์  คนึงเหต ุ ผูอ้  านวยการอาวโุส สายงานส านกับรหิาร 

  กรรมการและเลขานกุารคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน  
6. นางสาวจนัทรา  จงจามรีสีทอง ผูอ้  านวยการอาวโุส สายงานส านกักรรมการผูจ้ดัการ 

   เลขานกุารบรษิัท และ เลขานกุารคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  
7. นายธเนศศิร ิ  ฝากมิตร ผูอ้  านวยการ สายงานตรวจสอบภายใน 

   และ เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 
8. นางสาววิจิตรา  แสงปรีดีกรณ ์ ผูอ้  านวยการ สายงานพฒันาธุรกิจพลงังานทดแทน SOLAR 
9. นายธฤติ   บณุยายน ผูช้่วยผูอ้  านวยการ สายงานพฒันาธุรกิจพลงังานทดแทน WIND 
10. นางลคันา   สนัติรว่มใจรกัษ์ ผูจ้ดัการ ฝ่ายทรพัยากรบคุคลและธุรการ 
11. นายนิติภทัร ์  เวชกามา ผูจ้ดัการ สายงานตรวจสอบภายใน 
12. นางสาวธนวรรณ  พฒันะเอนก หวัหนา้ส่วนงานเลขานกุารบรษิัท 

ผู้เข้ำร่วมกำรประชุมอื่น ๆ จ ำนวน 4 ท่ำน 
1. นายวยัวฒัน ์ กอสมานชยักิจ ผูส้อบบญัชี บรษิัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
2. นางสาวพรนิภา ระงบัภยั ผูส้อบบญัชี บรษิัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
3. นายกดุั่น กสุมุานนท ์ ผูแ้ทน บรษิัท กดุั่น แอนด ์พารท์เนอรส์ จ ากดั ที่ปรกึษากฎหมาย 

  และผูแ้ทนอิสระรว่มเป็นกรรมการในการตรวจสอบการลงคะแนน 
4. นายคงกช ยงสวสัดิกลุ ผูแ้ทน บรษิัท กดุั่น แอนด ์พารท์เนอรส์ จ ากดั ที่ปรกึษากฎหมาย 

  และผูแ้ทนอิสระรว่มเป็นกรรมการในการตรวจสอบการลงคะแนน 
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ส าหรบัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ทางบรษิัทฯ ไดม้ีมาตรการป้องกนัเพื่อควบคมุโรคไวรสั    
โคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีแนวทางปฏิบตัิตนส าหรบัผูเ้ขา้รว่มประชมุฯ กรณีการแพรร่ะบาดของ COVID-19 ดงันี ้

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตใหผู้ถื้อหุน้ที่ เดินทางไปหรือกลบัมาจากประเทศที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออนัตราย
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เรื่อง ทอ้งที่นอกราชอาณาจกัรท่ีเป็นเขตติดโรคติดต่ออนัตรายฯ นอ้ยกว่า 14 
วนัเขา้รว่มประชมุ โดยควรใชก้ารมอบฉนัทะตามขอ้ 4. 

2. นอกจากที่ระบไุวใ้นขอ้ 1 ผูถื้อหุน้ท่ีมีความเส่ียงสงู เช่น เดินทางไปหรือกลบัมาจากประเทศกลุ่มเส่ียงนอ้ยกว่า 14 
วนั หรือเป็นผูม้ีไขห้รือมีอาการเก่ียวกับทางเดินหายใจ ควรมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เขา้
รว่มประชมุแทน ตามวิธีการซึ่งแสดงในส่ิงที่ส่งมาดว้ย ทัง้นี ้บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่อนญุาตใหผู้เ้ข้ารว่มประชมุที่
มีความเส่ียงสงูเขา้รว่มการประชมุ 

3. บรษิัทฯ จะจดัตัง้จดุคดักรองตามแนวปฏิบตัิของกรมควบคุมโรค บรเิวณหนา้หอ้งประชมุ ทัง้นี ้ในกรณีที่ตรวจพบ
ผูท้ี่มีอาการเก่ียวกบัทางเดินหายใจ บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ที่
มีความเส่ียงดงักล่าวเขา้ไปในหอ้งประชุม (ในกรณีที่ผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้
ผูอ้ื่นหรือกรรมการอิสระของบรษิัทฯ เขา้รว่มประชมุแทนได)้ 

4. ดว้ยความห่วงใยต่อสขุภาพของท่านผูถื้อหุน้ บรษิัทฯ ขอความรว่มมือจากผูถื้อหุน้แมไ้ม่ใช่ผูท้ี่อยู่ในกลุ่มเส่ียง ควร
มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบรษิัทฯ เขา้ประชมุแทน 

5. บรษิัทฯ ขอความรว่มมือจากผูเ้ขา้รว่มประชมุเตรียมหนา้กากอนามยัและสวมใส่ตลอดเวลาที่เขา้รว่มการประชมุ 

ทัง้นี ้บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิในการประกาศมาตรการท่ีเหมาะสมต่อไป 

 นอกจากนีแ้ลว้ทางบรษิัทฯ ไดย้งัไดจ้ดัเตรียมใหท้กุคนท่ีเขา้ร่วมประชมุตอ้งเดินผ่านเครื่องพ่นยาฆ่าเชือ้ก่อนเขา้ใน
อาคาร และมีการตรวจวดัอณุหภมูิโดยเจา้หนา้ที่พยาบาลจากโรงพยาบาล เวชธานี แลว้จึงสามารถผ่านเขา้สู่กระบวนการ
ตรวจเอกสารและลงทะเบียนเพื่อเขา้รว่มประชมุต่อไป 

 การประชมุในครัง้นีม้ีตวัแทนผูส้อบบญัชี ที่ปรกึษากฎหมาย ไดเ้ขา้รว่มประชมุ โดยมีรายละเอียดดงันี ้
- ตวัแทนจากผูส้อบบญัชี บรษิัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
- ตัวแทนจากที่ปรกึษาดา้นกฎหมาย บริษัท กุดั่น แอนด ์พารท์เนอรส์ จ ากัด ท าหนา้ที่เป็นคนกลางในการ

ตรวจสอบการลงคะแนน 
 บริษัทฯ ไดจ้ัดส่งหนังสือเชิญประชุมพรอ้มเอกสารประกอบการประชุม และไดเ้ผยแพร่แจง้การส่งหนังสือเชิญ
ประชมุผ่านทางเว็บไซดข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเป็นไปตามเกณฑท์ี่ก าหนด 

ก่อนเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ ที่ประชุมไดแ้จง้รายละเอียดการประชุมและวิธีการออกเสียงการลงคะแนน 
รายละเอียดดงัปรากฏตามเอกสารแนบ ล าดบัท่ี 10 และ ล าดบัท่ี 11 หนา้ 75 – หนา้ 82 ดงันี ้

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 มาตรา 90 และ มาตรา 107 และตาม 
ขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ขอ้ 28 ไดก้ าหนดหลกัเกณฑใ์นเรื่องการลงคะแนนเสียงในการประชมุผูถื้อหุน้ไวด้งันี ้

 มาตรา 90 ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพยสิ์นอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตาม
ขอ้บงัคบัของบรษิัท  

   ในกรณีที่ขอ้บงัคบัของบริษัทมิไดก้ าหนดไว ้การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งใหเ้ป็นไปตามมติ
ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุ 
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  มาตรา 107 มติของที่ประชมุผูถื้อหุน้นัน้ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้ 
(1) ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

และถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึ่งเสียงเป็น    
เสียงชีข้าด 

(2) ในกรณีดังต่อไปนี ้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของ         
ผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
ก. การขายหรือโอนกิจการของบรษิัททัง้หมดหรือบางส่วนที่ส  าคญัใหแ้ก่บคุคลอื่น  
ข. การซือ้หรือรบัโอนกิจการของบรษิัทอื่นหรือบรษิัทเอกชนมาเป็นของบรษิัท 
ค. การท า แกไ้ข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบรษิัททัง้หมดหรือบางส่วน

ที่ส  าคญั การมอบหมายใหบ้คุคลอื่นเขา้จดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับ
บคุคลอื่นโดยมีวตัถปุระสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทนุกนั 

 ขอ้ 27 ในการประชมุผูถื้อหุน้ตอ้งมีผูถื้อหุน้จ านวนดงัต่อไปนี ้จึงจะครบองคป์ระชมุ  
- ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ มาประชุมไม่นอ้ยกว่า 25 คน และ จะตอ้งมี

หุน้นบัรวมกนัได ้ไม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมด  
-  หรือ มีผูถื้อหุ้นและผูร้บัมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน      

ผูถื้อหุน้ทั้งหมด และ ตอ้งมีหุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่าย
ไดท้ัง้หมด 

ขอ้ 28 ในการออกเสียงลงคะแนนใหหุ้น้หนึ่งหุน้มีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชมุผูถื้อหุน้นัน้ให ้
 ประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้ 

(1) ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
และถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึ่งเสียงเป็น     
เสียงชีข้าด 

(2) ในกรณีดังต่อไปนี ้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของ        
ผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
ก. การขายหรือโอนกิจการของบรษิัททัง้หมดหรือบางส่วนที่ส  าคญัใหแ้ก่บคุคลอื่น  
ข. การซือ้หรือรบัโอนกิจการของบรษิัทอื่นหรือบรษิัทเอกชนมาเป็นของบรษิัท 
ค. การท า แกไ้ข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบรษิัททัง้หมดหรือบางส่วน

ที่ส  าคญั การมอบหมายใหบ้คุคลอื่นเขา้จดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับ
บคุคลอื่นโดยมีวตัถปุระสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทนุกนั 

ง. การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิหรือขอ้บงัคบั 
จ. การเพิ่มหรือการลดทนุของบรษิัทหรือการออกหุน้กู ้
ฉ. การควบหรือเลิกบรษิัท 

(3) การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ใหเ้ป็นไปตามมติของผูถื้อหุน้ ซึ่งประกอบดว้ย คะแนนเสียง 
ไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุ 
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วิธีการนบัคะแนน 
 ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงและลงคะแนนในกรณีดังต่อไปนี ้คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ              
งดออกเสียง ไม่อนญุาตใหม้ีการแยกการออกเสียงลงคะแนน โดยก าหนดขัน้ตอนการเก็บบตัรลงคะแนนเสียงและวิธีการนบั
คะแนน ดงันี ้ 

 การเก็บบตัรลงคะแนนเสียงและวิธีการนบัคะแนนเสียงในวาระทั่วไป 
- ประธานที่ประชมุจะขอใหผู้ถื้อหุน้ที่ลงมติ “ไม่เห็นดว้ย” หรือ “งดออกเสียง” ในระเบียบวาระใด ๆ ลงคะแนนเสียง

ในบตัรลงคะแนนท่ีไดแ้จกใหเ้มื่อลงทะเบียน พรอ้มลงลายมือชื่อ หลงัจากนัน้เจา้หนา้ที่ของบริษัทฯ จะเก็บบตัร
ลงคะแนนเสียงเฉพาะ “ไม่เห็นดว้ย” และ “งดออกเสียง”เพื่อน ามาสรุปผลการลงคะแนนเพื่อใหป้ระธานฯ แจง้ต่อ
ที่ประชมุรบัทราบต่อไป 

- วิธีการนบัคะแนนเสียงส าหรบัวาระทั่วไปนัน้ บรษิัทฯ จะใชว้ิธีหกัคะแนนเสียง “ไม่เห็นดว้ย” และ “งดออกเสียง”     
ออกจากจ านวนเสียงทัง้หมดที่เขา้ร่วมประชมุ และส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นดว้ยในระเบียบ
วาระนัน้ ๆ 

 การเก็บบตัรลงคะแนนเสียงและวิธีการนบัคะแนนเสียงในวาระเลือกตัง้กรรมการบรษิัท  
- ประธานที่ประชุมจะขอใหผู้ถื้อหุน้ท่ีลงมติ “เห็นดว้ย” หรือ “ไม่เห็นดว้ย” หรือ “งดออกเสียง” ในระเบียบวาระนี ้

ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนที่ไดแ้จกให้เมื่อลงทะเบียน พรอ้มลงลายมือชื่อ หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ของ   
บริษัทฯ จะเก็บบตัรลงคะแนนเสียงทัง้หมดจากผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะที่เขา้ร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อน ามา
สรุปผลการลงคะแนนเพื่อใหป้ระธานฯ แจง้ต่อที่ประชมุรบัทราบต่อไป 

- วิธีการนบัคะแนนเสียงในวาระเลือกตัง้กรรมการบรษิัทนี ้บรษิัทฯ จะนบัคะแนนทัง้ “เห็นดว้ย” และ “ไม่เห็นดว้ย” 
และ “งดออกเสียง”  

 ทัง้นี ้ในการพิจารณาคะแนนเสียงดังกล่าว จะค านึงถึงการลงคะแนนเสียงที่ผูถื้อหุน้ไดม้อบฉันทะแสดงเจตนาไว้
ตามหนังสือมอบฉันทะด้วย โดยมติของที่ประชุมในแต่ละวาระให้ใชค้ะแนนเสียงข้างมาก ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้
ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชีข้าด ส าหรบัมติของระเบียบวาระเรื่องการลดทุนหรือการเพิ่มทุน
ของบริษัทฯ การแกไ้ขหนังสือบริคณหส์นธิ การซือ้หรือรบัโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท การออกหุน้กู ้รวมทั้ง  
การเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมติระเบียบวาระการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสอง   
ในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุ โดยรายละเอียดผลการนบัคะแนนของแต่ละวาระ จะแจง้ใหท้ี่ประชุม
ทราบหลงัจบการประชมุในวาระถดัไป 

 บรษิัทฯ ไดส้รุปกฎเกณฑข์องการนบัคะแนนในแต่วาระซึ่งขึน้กบัแต่ละกรณี ดงันี ้  
วาระที ่ การนบัคะแนน 

1, 3, 4, 5, 8, 10 คะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุน้และผูร้บัมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถ้ือหุน้ 
ในกรณีถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าด 

6, 7, 11, 12 คะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถ้ือหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในการประชมุผูถ้ือหุน้ 

9 คะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถ้ือหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ ซึ่งมาประชมุ 
2 ไม่มีการลงมติ เป็นวาระแจง้เพื่อทราบ 
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13 (ถา้มี) อาจใชค้ะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุน้และผูร้บัมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุม     
ผูถ้ือหุน้ หรือ คะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถ้ือหุน้และผูร้บัมอบฉันทะ ซึ่งมา
ประชุม หรือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุ้นและผู้รบัมอบฉันทะ ซึ่งมา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชมุผูถ้ือหุน้ (แลว้แต่กรณี)   

 
เร่ิมกำรประชุม 

ดร.สมบูรณ์  เอือ้อัชฌาสัย กรรมการผู้จัดการ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และสรุปจ านวน           
ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุดว้ยตนเองและรบัมอบฉนัทะก่อนเริ่มการประชมุ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 ผูถื้อหุน้ท่ีมาดว้ยตนเอง   60  ราย นบัจ านวนหุน้ได ้ 409,569,542  หุน้ 
 ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะ         522  ราย นบัจ านวนหุน้ได ้ 5,555,193,795  หุน้ 
 รวมทัง้สิน้  582  ราย นบัจ านวนหุน้ได ้ 5,964,763,337  หุน้ 
คิดเป็นรอ้ยละ 67.1516 ของหุน้ที่ออกและจ าหน่ายแลว้ทั้งหมดของบริษัทฯ จ านวน 8,882,530,974 หุ้น   

ซึ่งครบเป็นองคป์ระชมุตามขอ้บงัคบัขอ้ 27  
ดร.กัลกุล ด ารงปิยวุฒิ์ ประธานกรรมการบรษิัท เป็นประธานในที่ประชุม โดยไดก้ล่าวเปิดการประชุม ดงันี ้

เป็นระยะเวลาเกือบ 3 เดือนแลว้ ที่มีการแพร่ระบาดของไวรสัโคโรนา (COVIC-19) ในประเทศไทย และมีผูต้ิดเชือ้สะสม
เพิ่มขึน้ทุกวนั ซี่งเป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึน้มาก่อนทัง้ในประเทศไทยและทั่วโลก จนกระทัง้วนันี ้ประเทศไทยมีผูต้ิดเชือ้
สะสมรวมจ านวน 2,826 ราย ทัง้นี ้รฐับาลไดอ้อกมาตรการทางสาธารณสขุและมาตรการทางสงัคมคือ การเพิ่มระยะห่าง
ระหว่างบุคคล โดยบริษัทฯ ตระหนกัถึงสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคไวรสัฯ เป็นอย่างมาก จึงไดจ้ดัระเบียบการ
เขา้-ออกของผูม้าร่วมประชุมอย่างเขม้งวด รวมถึงจดัเตรียมหนา้กากอนามยัและเจลแอลกอฮอลล ์เพื่ออ านวยความ
สะดวกและความปลอดภยัของผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่าน  
  นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัใหค้วามส าคญักับการด าเนินธุรกิจใหเ้ติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนภายใต้
สถานการณ  ์COVIC-19 ฝุ่ นพีเอ็ม 2.5 ภยัแลง้ ภาวะคนตกงาน และเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลกที่ส่งผลกระทบอย่าง
กวา้งขวาง ฉะนัน้เราจ าเป็นตอ้งสรา้งความเเข็งเเกร่งใหเ้กิดขึน้ในทุกมิติ ทัง้ดา้นผลประกอบการของบริษัทฯ เเละส่วนรวม 
ส าหรบักันกุลฯ เราพยายามท าความเขา้ใจ และปรบัเปล่ียนตวัเองตลอดเวลา เพื่อเตรียมพรอ้มรบัมือกับเหตุการณต์่าง ๆ 
ที่อาจเกิดขึน้ในอนาคต ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายส าหรบัอุบตัิการณท์ี่เกิดขึน้ในครัง้นี ้เรื่องดงักล่าวถือเป็นเรื่องที่ทุก ๆ คนจะตอ้ง
ช่วยกัน โดยเฉพาะรฐับาลที่จะตอ้งท างานอย่างรอบคอบ ชดัเจน และรดักุม เพื่อใหทุ้กอย่างคล่ีคลายไปในทิศทางที่ดีขึน้  

ธุรกิจของบริษัทฯ ณ  ตอนนีถื้อว่าไดร้บัผลกระทบนอ้ยมาก อย่างไรก็ตามในนามของคณะกรรมการบริษัท
ของบริษัทฯ ผมขอขอบคุณทุกท่านที่ใหค้วามไวว้างใจ และใหก้ารสนบัสนุนบริษัทฯ ด ้วยดีเสมอมา ผมเชื่อมั่นว่าดว้ย
พืน้ฐานประสบการณข์องผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนผนวกกบัศกัยภาพในการบริหารจดัการอย่างมีประสิทธิภาพ และมี
ธรรมาภิบาลจะสามารถท าใหบ้ริษัทฯ เติบโตไดอ้ย่างมั่งคง ยั่งยืน และบรรลเุป้าหมายขององคก์ร เพื่อยงัประโยชนใ์ห้      
ผูถื้อหุน้ต่อไป 

ประธานในที่ประชมุไดม้อบหมายให ้นางสาวโศภชา ด ารงปิยวุฒิ์ กรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการ
บริหาร และประธานเจา้หนา้ที่บริหาร และ ดร.สมบูรณ ์เอือ้อชัฌาสยั กรรมการบริษัท กรรมการผูจ้ดัการ และเลขานุการ
คณะกรรมการบริษัท เป็นผูด้  าเนินการเขา้สู่วาระการประชุมต่อไป 
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ดร.สมบูรณ ์เอือ้อชัฌาสัย ไดเ้รียนเชิญ บริษัท กุดั่น แอนด ์พารท์เนอรส์ จ ากัด ที่ปรกึษากฎหมาย เป็นผูแ้ทน
อิสระเขา้รว่มเป็นกรรมการในการตรวจนบัคะแนน และไดเ้รียนเชิญผูแ้ทนจากผูถื้อหุน้รายย่อยเขา้รว่มเป็นกรรมการในการ
ตรวจนบัคะแนน โดยในครัง้นีไ้ม่มีท่านใดสะดวกในการเขา้เป็นผูแ้ทนจากผูถื้อหุน้รายย่อย  

ทัง้นี ้ตัง้แต่วนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2562 จนถึงวนัที่ 31 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไดจ้ดัส่งหนงัสือแจง้
การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 เป็นการล่วงหน้า พรอ้มทั้งระบุ
หลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ ก าหนดส าหรับการเสนอระเบียบวาระกับผู้ถือหุ้นไดร้บัทราบโดยทั่วกัน โดยไดเ้ผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซตข์องตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งไม่มีท่านใดเสนอระเบียบวาระเพื่อใหท้ี่ประชุม
คณะกรรมการบรษิัทพิจารณาเพื่อก าหนดเป็นระเบียบวาระในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ครัง้นี ้จึงขอน าเรียนเขา้สู่วาระการ
ประชมุดงัต่อไปนี ้

วำระที ่1 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2562 
 ดร. สมบูรณ ์เอือ้อัชฌาสัย กรรมการผูจ้ัดการ เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารบัรองรายงานการประชุม
สามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 ที่ไดจ้ัดใหม้ีขึน้เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562 ซึ่งไดน้ าส่งต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย และกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดเป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ รวมทัง้ได้
เผยแพรร่ายงานดงักล่าวผ่านเว็บไซดข์องบรษิัทฯ www.gunkul.com ตามที่ไดจ้ดัส่งส าเนารายงานการประชุมใหก้ับผูถื้อหุน้
พรอ้มกับหนงัสือนดัประชุมในครัง้นี ้รายละเอียดดงัปรากฏตามเอกสารแนบ ล าดบัที่ 1 หนา้ 12 - หนา้ 46 โดยไดผ้่าน
การพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าไดม้ีการบนัทึกรายงานไวอ้ย่างครบถว้นถูกตอ้ง จึงขอใหท้ี่ประชุมโปรด
พิจารณารบัรอง  
 ดร. สมบูรณ์  เอือ้อัชฌาสัย กรรมการผูจ้ัดการ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้้ถือหุน้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็น 
ทัง้นี ้ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามหรือเสนอแกไ้ขรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 เป็นอย่างอื่น  
 นางสาวโศภชา ด ารงปิยวุฒิ์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า จากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว้เห็นว่ารายงานฉบับนี ้ไดม้ีการบันทึกรายงานการประชุมไวอ้ย่างถูกตอ้งครบถว้น และ
เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2562 จึงขอเสนอต่อ          
ที่ประชุมเพื่อพิจารณา โดยในวาระนีจ้ะนับคะแนนโดยใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และผู้รบัมอบฉันทะ ซึ่งมา
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหน่ีงเป็นเสียงชีข้าด 

มติที่ประชมุ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน รบัรองรายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 เมื่อวันพฤหสับดีที่ 18 เมษายน 2562 
ตามที่เสนอ โดยมีมติดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

 มีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุทัง้สิน้ 587 ราย เป็นจ านวนหุน้รวม 5,964,784,539 หุน้   
ผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) อตัรารอ้ยละ 

เห็นดว้ย  5,964,784,539 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
รวม  5,964,784,539 100.0000 
บตัรเสีย * 0 - 
งดออกเสียง * 0 - 

* ไม่นบัรวมเป็นฐานการค านวณคะแนนเสียง 
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วำระที ่2  รับทรำบกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 
นางสาวโศภชา  ด ารงปิยวุฒิ์ ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร กล่าวรายงานกิจกรรมของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 

โดยสรุปเป็นวิดีทศันใ์หผู้ถื้อหุน้ไดร้บัชม 
ดร. สมบูรณ ์ เอือ้อัชฌาสยั กรรมการผูจ้ัดการ ไดร้ายงานต่อที่ประชุมเพื่อรบัทราบสรุปผลการด าเนินงาน    

ที่ผ่านมาในรอบปี 2562 ตามขอ้บงัคับของบริษัทฯ ขอ้ 29 และ ขอ้ 42 ก าหนดใหบ้ริษัท ฯ รายงานผลการด าเนินการของ
บริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2562 รายละเอียด           
ดงัปรากฏตามเอกสารแนบ ล าดบัที่ 2 (รายงานประจ าปี 2562) โดยขอสรุปผลการด าเนินงานในรอบปี 2562 ของบริษัทฯ 
ดงันี ้
 ส าหรบัในปี 2562 บรษิัทฯ และบรษิัทย่อย มีรายไดเ้ติบโตสงูสดุนบัแต่ไดจ้ดทะเบียนเขา้ตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
โดยบรษิัทฯ มีรายไดจ้ากการด าเนินธุรกิจ รวมจ านวน 7,195 ลา้นบาท ซึ่งรายไดห้ลกัมาจากรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าและ
ส่วนเพิ่มราคารบัซือ้ไฟฟ้า จ านวน 4,504 ลา้นบาท ซึ่งบริษัทฯ เริ่มเขา้สู่ธุรกิจดา้นพลงังานทดแทนและรบัรูร้ายไดม้าตัง้แต่   
ปี 2559 จึงถือไดว้่าบรษิัทฯ มีรายไดจ้ากพลงังานทดแทนประมาณรอ้ยละ 63 ทัง้นี ้ส าหรบัในอนาคต บรษิัทฯ ยงัคงรอรบัรู ้
รายไดจ้ากพลงังานทดแทนอีกจ านวนหนึ่ง ไดแ้ก่ ในปีนีบ้ริษัทจะรบัรูร้ายไดจ้ากโครงการโรงไฟฟ้าโซลารฟ์ารม์ที่ประเทศ
ญ่ีปุ่ น จ านวน 34 MW และโรงไฟฟ้าโซลารฟ์ารม์ที่ประเทศมาเลเซีย จ านวน 30 MW ที่ยงัไม่ไดจ้ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์
รวมถึงการจ่ายไฟเขา้ระบบของโซล่ารรู์ฟท็อปอีกประมาณ 40-50 MW 
 ส าหรบัรายไดจ้ากการขาย บรษิัทฯ มีรายไดอ้ยู่ที่ 1,527 ลา้นบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันกับปีก่อนซึ่ง
อยู่ที่  1,345 ลา้นบาท ส่วนรายไดจ้ากการรบัเหมาก่อสรา้ง อยู่ที่จ  านวน 980 ลา้นบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันกับ        
ปีก่อนอยู่ที่จ  านวน 2,028 ลา้นบาท เนื่องจากรายไดปี้ก่อนเกดิจากการก่อสรา้งโครงการโรงไฟฟ้ากงัหนัลมและไดร้บัรูร้ายได้
เสรจ็สิน้แลว้ อย่างไรก็ตามปัจจบุนัทางบรษิัทฯ ไดเ้ขา้ซือ้กิจการบรษิัท ฟิวเจอร ์อีเล็คทรคิอล คอนโทรล จ ากดั (“FEC”) โดย 
FEC ไดเ้ขา้รว่มประมลูงานก่อสรา้งจนถึงปัจจบุนั มี Backlog อยู่ไม่ต  ่ากว่า 7,000 ลา้นบาท  
 บริษัทฯ มีอัตราส่วนก าไรขัน้ตน้อยู่ที่รอ้ยละ 51.4 โดยบริษัทฯ มีสินทรพัยห์มุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2562 แสดงจ านวน 7,285 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากงวดเดียวกันกับปีก่อนแสดงที่จ านวน 5,423 ลา้นบาท โดยเพิ่มขึน้จาก     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินฝากสถาบันการเงินระยะสั้นที่ใช้เป็นหลักประกัน ซึ่งเกิดจากรายไดจ้าก
โครงการต่าง ๆ ที่มีการจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชยใ์นช่วงที่ผ่านมา ส าหรบัส่วนของผูถื้อหุน้ อยู่ที่จ  านวน 11,333 ลา้นบาท 
เพิ่มขึน้จากงวดเดียวกนักบัปีก่อนแสดงที่จ านวน 9,500 ลา้นบาท โดยส่วนของผูถื้อหุน้ไดน้บัรวมก าไร(ขาดทนุ)ส าหรบัปีไว้
แลว้ ในส่วนของหนีสิ้นหมนุเวียนยงัคงอยู่ในเกณฑท์ี่บรษิัทฯ ก าหนดไว ้
 ส าหรบัวาระนี ้บรษิัทฯ ขอเรียนแจง้ผลการด าเนินการในเรื่องที่เก่ียวกบัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และการเขา้
เป็นสมาชิกแนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทจุรติ โดยประธานคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี จะ
เป็นผูน้  าเสนอขอ้มลูแจง้ต่อที่ประชมุเพื่อทราบต่อไป  
 ดร. จงรกั ระรวยทรง ประธานคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการท่ีดี น าเสนอขอ้มลูต่อที่ประชมุเพื่อใหท้ราบถงึ
ผลการด าเนินการในเรื่องที่เก่ียวกบัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี ดงันี ้
 เนื่องจากทางบริษัทฯ ไดใ้หค้วามส าคญัในเชิงคณุภาพ ซึ่งส าหรบับรษิัทจดทะเบียนนัน้ เรื่องการก ากบัดแูล
กิจการที่ดี (Good Corporate Governance) โดยคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีไดด้  าเนินการติดตามพัฒนาการ     
ต่าง ๆ ของบรษิัทฯ รวมไปถึงการใหค้วามรว่มมือและความใส่ใจของผูบ้รหิารและฝ่ายจดัการของบรษิัทฯ ดงัจะเห็นไดจ้าก
ผลการประเมินต่าง ๆ ดงันี ้
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ส าหรบัโครงการส ารวจการก ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of 
Thai Listed Companies : CGR) ซึ่งหลกัเกณฑท์ี่ใชใ้นการพิจารณาอา้งอิงจากหลกัการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของ OECD 
และของประเทศไทย โดยประกอบดว้ยเกณฑร์วม 241 ขอ้ ทัง้นี ้บริษัทฯ ไดมุ้่งมั่นในการน าหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี
ไปสู่การด าเนินการในภาคปฏิบัติทั่วทั้งองคก์รอย่างเป็นรูปธรรม โดยในปี 2562 บริษัทฯ ไดร้บัผลประเมินการก ากับดูแล
กิจการ ในระดับคะแนนดีเลิศ 94 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบกับผลประเมินที่ไดร้บัในปี 2561 ในระดับคะแนนดีเลิศ 91 
คะแนน โดยคะแนนดงักล่าวถือไดว้่าสงูกว่าคะแนนค่าเฉล่ียเมื่อเปรียบเทียบในระดบัของกลุ่ม SET 100 กลุ่มพลงังาน และ
กลุ่มตามมลูค่าทางการตลาดที่สงูกว่า 10,000 ลา้นบาท ซึ่งแสดงใหเ้ห็นถึงการใส่ใจในก ากบัดแูลกิจการท่ีดีขึน้ของบรษิัทฯ 

 ส าหรบัผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 ที่ทางสมาคมส่งเสริมผูล้งทุน
ไทยไดจ้ัดให้มีขึน้ บริษัทฯ ไดร้บัผลคะแนนการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ในระดับ         
ดีเยี่ยม (สมควรเป็นแบบอย่าง) 100 คะแนน เปรียบเทียบกับผลคะแนนที่ไดร้บัในปี 2561 ในระดับคะแนนดีเยี่ยม 96 
คะแนน แสดงใหเ้ห็นว่า บริษัทฯ ไดใ้หค้วามส าคญัต่อสิทธิของผูถื้อหุน้และผูม้ีส่วนไดเ้สียมาเป็นอนัดบัตน้ ๆ ในการด าเนิน
ธุรกิจของบรษิัทฯ 
 นอกจากนีแ้ลว้ บรษิัทฯ ยงัใหค้วามส าคญักับการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชั่น โดยบริษัทฯ ไดร้บัการรบัรอง
ใหเ้ขา้รว่มเป็นสมาชิกของแนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทจุรติ (CAC) มาตัง้แต่ปี 2560 โดยบรษิัทฯ 
ไดด้  าเนินการก าหนดแนวทางการปฏิบตัิบนหลกัการดงักล่าวทั่วทัง้องคก์ร และในเดือนมีนาคม 2563 บรษิัทฯ ไดย้ื่นต่ออายุ
การรบัรองที่จะถึงก าหนดในเดือนสิงหาคม 2563 ต่อคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการ
ทจุรติเป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้  
 นอกจากความเอาใส่ใจต่อการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ตามที่ไดก้ล่าวมาในขา้งตน้แลว้ บริษัทฯ 
ยงัใหค้วามส าคญัในเรื่องของการอบรม การพิจารณาปรบัปรุงแกไ้ขกฎเกณฑ ์และนโยบายต่าง ๆ ของบริษัทเพื่อใหเ้ป็นไป
ตามหลกั CG Code รวมไปถึงการใหค้วามส าคัญกับผูส่้วนไดเ้สียในทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น คู่คา้ หรือผูถื้อหุน้ เพื่อให้
สอดคลอ้งกับนโยบายเรื่อง การก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ซึ่งในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ด  าเนินการจัดท า
แผนงานเพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกั CG Code โดยในปี 2563 จะน าแผนงานดงักล่าวก าหนดเป็นแนวปฏิบตัิอย่างเป็นรูปธรรม 
เพื่อพฒันาอย่างต่อเนื่องต่อไป  

ดร. สมบูรณ ์ เอือ้อัชฌาสัย กรรมการผูจ้ัดการ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็น 
ทั้งนี ้ไม่มีผูถื้อหุน้ซักถามหรือเสนอความคิดเห็นใดๆ ในวาระนี ้ 

นางสาวโศภชา  ด ารงปิยวุฒิ์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ส าหรับวาระที่  2 นี ้
คณะกรรมการบรษิัทไดพ้ิจารณาแลว้เห็นสมควรใหเ้สนอรายงานผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ ในรอบปี 2562 ใหท้ี่ประชุม
รบัทราบ และเนื่องดว้ยวาระนีเ้ป็นวาระแจง้เพื่อทราบ จึงไม่ตอ้งมีการลงมติจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

มติที่ประชมุ  ที่ประชุมโดยผูถื้อหุน้ที่มาประชุมจ านวนทั้งสิน้ 587 ราย รวมเป็นจ านวนหุน้ 5,964,784,539 หุน้ รบัทราบ
การด าเนินงานของบรษิัทในรอบปี 2562 
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วำระที ่3  พิจำรณำอนุมัติงบกำรเงนิของบริษัทฯ ส ำหรับปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2562 
  ดร.สมบูรณ์  เอือ้อัชฌาสัย กรรมการผูจ้ัดการ ไดเ้สนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 – มาตรา 114 รวมทั้งตามขอ้บังคบัของบริษัทฯ ขอ้ 29 และขอ้ 42 – ขอ้ 44 
บริษัทฯ ไดจ้ดัท างบการเงินส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งไดผ่้านการตรวจสอบและลงนามรบัรองจากผูส้อบ
บญัชีของบรษิัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั และเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิ โดยมีรายละเอียดตามที่
ปรากฏอยู่ในงบการเงินของรายงานประจ าปี 2562 (ตามเอกสารแนบล าดบัท่ี 2 หนา้ 47) ซึ่งไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มกบั
หนังสือนัดประชุมในครัง้นี ้ทัง้นี ้นอกเหนือจากที่ไดช้ีแ้จงงบการเงินของบริษัทฯ ผ่านการสรุปผลการด าเนินงานในรอบปี 
2562 ของบรษิัทฯ ในวาระท่ี 2 ขา้งตน้ มีเนือ้หาส าคญัของงบการเงินท่ีขอเรียนชีแ้จงเพิ่มเติม ดงันี ้
  ส าหรบังบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัทฯ) และของ
เฉพาะบริษัทฯ  ตามล าดับ ณ วันที่  31 ธันวาคม 2562 ซึ่งตรวจสอบโดย นายวัยวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับ
อนญุาตเลขทะเบียน 6333 จาก บรษิัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั ไดแ้สดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไขวา่งบการเงนิ
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้นีแ้สดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษัทฯ และ
บริษัทฯ ตามล าดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแส    
เงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรบัปีสิน้สดุวนัเดียวกนั โดยถกูตอ้งตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐาน
รายงานทางการเงิน  
  นอกจากนี ้บริษัทฯ มีผลการด าเนินงานตามงบการเงินรวม ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ปรากฎ
ผลก าไรสทุธิจ านวน 2,222 ลา้นบาท เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนักบัปีก่อน แสดงผลก าไรสทุธิจ านวน 1,178 ลา้นบาท  

 ดร. ชิต เหล่าวฒันา ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ไดใ้หค้วามเห็นต่องบการเงินของบรษิัทฯ โดยแจง้ต่อ
ที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานงบการเงินและรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 
ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็นจากผูส้อบบัญชีของ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด 
อย่างรอบคอบ ใหเ้ป็นไปอย่างถกูตอ้งและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยรว่มหารือกบัผู้สอบบญัชีภายนอกและฝ่ายบริหารของ
บรษิัทฯ ในประเด็นความถกูตอ้ง ความน่าเชื่อถือ และเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีที่รบัรองทั่วไป ใหม้ีการเปิดเผยขอ้มลู
อย่างเพียงพอและทนัเวลา ซึ่งจากการสอบทานจึงเห็นชอบใหเ้สนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนมุัติ
รบัรอง โดยที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัท ไดม้ีมติเห็นควรใหน้ าเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิรบัรองต่อไป 

 ดร. สมบูรณ์  เอือ้อัชฌาสัย กรรมการผูจ้ัดการ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้้ถือหุน้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็น 
เก่ียวกบังบการเงินของบรษิัทฯ ส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ทัง้นี ้ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามในวาระดงักล่าว  
 นางสาวโศภชา  ด ารงปิยวฒุิ์ ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร เสนอต่อท่ีประชมุเพื่อพิจารณา โดยวาระนีต้อ้งไดร้บั
คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้
ประธานในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชีข้าด 

มติที่ประชมุ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน อนุมัติงบการเงินส าหรบัปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งไดผ่้านการตรวจสอบและลงนาม
รับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ  อีกทั้งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบรษิัทแลว้ โดยมีมติดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้
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  มีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุทัง้สิน้ 588 ราย เป็นจ านวนหุน้รวม 5,964,787,039 หุน้ 

ผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) อตัรารอ้ยละ 
เห็นดว้ย  5,964,787,039 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
รวม  5,964,787,039 100.0000 
บตัรเสีย * 0 - 
งดออกเสียง * 0 - 

* ไม่นบัรวมเป็นฐานการค านวณคะแนนเสยีง 

 
วำระที ่4   พิจำรณำอนุมัติกำรก ำหนดหลักเกณฑก์ำรจ่ำยปันผลจำกผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ  
   ประจ ำปี 2562 
 ดร. สมบูรณ ์ เอือ้อ ัชฌาสัย กรรมการผูจ้ ัดการ เสนอต่อที่ประชุมเพื ่อพิจารณาอนุมัติการก าหนด
หลกัเกณฑก์ารจ่ายปันผลจากผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ ประจ าปี 2562 เพื่อใหเ้ป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของ
บริษัทฯ โดยบรษิัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะของบรษิัทฯ หลงัหกั
ภาษีเงินไดน้ิติบุคคล เงินส ารองตามกฎหมาย และเงินส ารองต่าง ๆ ทัง้หมด และคณะกรรมการบรษิัทไดร้ว่มกนัพิจารณาการ
จ่ายปันผลส าหรบัปี 2563 เป็นเงินสดปันผล โดยโปรดดูรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุม เอกสารแนบล าดับที่ 3 หนา้ 48                   
ซึ่งสรุปขอ้มลูส าคญั ๆ ไวใ้นเอกสารประกอบการประชมุไวแ้ลว้  
 ทัง้นี ้ตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไดร้่วมกันพิจารณาหลักเกณฑก์ารจ่ายปันผลเห็นสมควร
เสนอที่ประชมุผูถื้อหุน้ก าหนดหลกัเกณฑก์ารจ่ายปันผลประจ าปี 2563 จากผลการด าเนินงานของบริษัทฯ โดยใหจ้่ายเป็น
เงนิสดปันผล ส าหรบัหลกัเกณฑก์ารจ่ายปันผลนีจ้ะน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการพิจารณาวาระที่  5 เรื่อง “พิจารณาอนุมตัิ
การจดัสรรก าไรเบ็ดเสร็จจากผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ ส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และจ่ายปันผล (ถา้มี)” 
ต่อไป  
 นางสาวโศภชา ด ารงปิยวุฒิ์ ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามหรือแสดงความ
คิดเห็น ทั้งนี ้ไม่มีผูถื้อหุน้ซักถามในวาระดังกล่าว จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา โดยวาระนีต้อ้งไดร้บัคะแนนเสียง
ขา้งมากของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากัน ใหป้ระธานใน
ที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าด 

มติที่ประชมุ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน อนุมตัิการก าหนดหลกัเกณฑก์ารจ่ายปันผลประจ าปี 2563 จากผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 
โดยมีมติดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้
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  มีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุทัง้สิน้ 588 ราย เป็นจ านวนหุน้รวม 5,964,787,039 หุน้ 
ผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) อตัรารอ้ยละ 

เห็นดว้ย  5,964,787,039 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
รวม  5,964,787,039 100.0000 
บตัรเสีย * 0 - 
งดออกเสียง * 0 - 

* ไม่นบัรวมเป็นฐานการค านวณคะแนนเสียง 

  ทัง้นี ้หลกัเกณฑก์ารจา่ยปันผลนีจ้ะน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการพิจารณาวาระท่ี 5 เรื่อง “พจิารณาอนมุตัิการ
จดัสรรก าไรเบ็ดเสรจ็จากผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ ส าหรบัปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และจ่าย
ปันผล (ถา้มี)” ต่อไป 
 

วำระที ่5 พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรก ำไรเบ็ดเสร็จจำกผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ส ำหรับปี สิน้สุด 
 วันที ่31 ธันวำคม 2562 และจ่ำยปันผล (ถ้ำม)ี 

ดร. สมบูรณ ์ เอือ้อชัฌาสัย กรรมการผูจ้ดัการ ไดน้ าเสนอขอ้มูลต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาว่า  เพื่อใหเ้ป็นไป
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ฯ ข้อ 38 ก าหนดให้บริษัทฯ        
ตอ้งจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทุน
สะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองนี ้จะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เวน้แต่บริษัทฯ จะมีขอ้บังคับ
หรือกฎหมายอื่นก าหนดใหต้อ้งมีทุนส ารองมากกว่านั้น และมีนโยบายการจ่ายปันผลไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสุทธิ
ตามงบการเงินเฉพาะของบรษิัทฯ หลงัหกัภาษีเงินไดน้ิติบคุคล เงินส ารองตามกฎหมาย และเงินส ารองอื่น ๆ ทัง้หมด อย่างไร
ก็ตาม บริษัทฯ อาจก าหนดให้จ่ายเงินปันผลในอัตราน้อยกว่าอัตราที่ก าหนดข้างต้นได้ ขึน้อยู่กับความจ าเป็น โดยมี
รายละเอียดเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรเบ็ดเสร็จจากผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับปี 
สิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 และจ่ายปันผล (ถา้มี) รายละเอียดดังปรากฏตามเอกสารแนบ ล าดับที่ 4 หนา้ 49 โดยสรุป
สาระส าคญัไดด้งันี ้

 ในปี 2562 บรษิัทฯ ไดก้นัเงินทนุส ารองทางกฎหมายอีกจ านวน 24,259,000.00 บาท รวมเป็นทนุส ารองทาง
กฎหมายจากเดิ ม  198,300,000.00 บาท  คิ ด เป็นร้อยละ  10.69 ของทุนจดทะเบี ยน  ณ  สิ ้นงวด ปี  2561 เป็ น 
222,559,000.00 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 10.00 ของทนุจดทะเบียน ณ สิน้งวดปี 2562 ตามตารางดงันี ้

เงินทนุส ารองตามกฎหมาย 
ส าหรบัปี สิน้สดุวนัท่ี  

31 ธันวาคม 

ทนุจดทะเบียน 
ปัจจบุนั 

 
 
 
 

(บาท) 

คิดเป็น 
รอ้ยละ 
ของทนุ
จด

ทะเบียน 
 
 

 (%) 

เงินทนุส ารองทางกฎหมาย 
ส าหรบัปี สิน้สดุวนัท่ี 

31 ธันวาคม  

ทนุจดทะเบียน 
ปัจจบุนั 

 
 
 
 

(บาท) 

คิดเป็น 
รอ้ยละ 
ของทนุ
จด

ทะเบียน 
 
 

 (%) 

ประจ าปี เงินทนุส ารอง
ตามกฎหมาย 

 
(บาท) 

ประจ าปี จดัสรรก าไร
ส าหรบัปีเป็น
ทนุส ารองฯ 
เพิ่มขึน้ 
(บาท) 

รวมเป็นเงินทนุ
ส ารองทาง
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 
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กำรจ่ำยปันผล 
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรใหเ้สนอที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้อนุมตัิการจ่ายปันผลจากผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 
ส าหรบัปี สิน้สดุวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในส่วนที่ไม่เสียภาษีเงินไดน้ิติบุคคลเนื่องจากไดร้บัยกเวน้ตามบัตรส่งเสริมการ
ลงทุนของบริษัทย่อย (เป็นส่วนเงินปันผลรับที่บริษัทฯ ได้รับจากบริษัทย่อยที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนจากส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน บริษัทฯ จึงไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งน าเงินไดด้ังกล่าวมารวมค านวณเป็นรายไดเ้พื่อเสียภาษี  
นิติบคุคลของบรษิัทฯ) ดงันี ้

  เสนอต่อท่ีประชมุ 
เพื่อพิจารณา 

กำรจ่ำยปันผลเป็นเงินสด :  
อตัราการจ่ายเงินสดปันผล บาทต่อหุน้ 0.136 
จ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิไดร้บัเงินสดปันผล หุน้ 8,783,487,274 
รวมเงินสดปันผลจ่าย บาท 1,200,000,000.00 

 

ข้อมูลกำรจ่ำยเงินปันผลทีผ่่ำนมำ 
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล 

จากผลการด าเนินการงานของบริษัทฯ  
ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

1. หุน้ช าระแลว้ที่ใชใ้นการค านวณปันผล (หุน้)  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. ก าไรส าหรบัปี : งบการเงินเฉพาะกิจการ  (บาท) 894,599,441.00 660,388,915.00 354,011,303.00 334,980,871.56  661,502,456.76 

3. ก าไรส าหรบัปี : งบการเงินรวม (บาท) 
(ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่)   

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

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

5. คงเหลือก าไรส าหรบัปี เพื่อค านวณการจ่ายปันผล 
-    งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) :  
     หลงัหกัเงินทนุส ารองตามกฎหมาย 
-    งบการเงินรวม -ส่วนที่ เป็นของบริษัทใหญ่ 
(บาท) :  
     หลงัหกัเงินทนุส ารองตามกฎหมาย  

 
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 : หุน้)   
6.1 เงินสดปันผล  
6.2 หุน้ปันผล  

0.136 
0.136 

- 
 

0.06 
0.01 
0.05 

(5 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ปันผล) 

0.045 
0.045 

- 

0.0817 
0.0400 
0.0417 

(6 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ปันผล) 

0.1125 
0.0625 
0.0500 

(5 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ปันผล) 

7. จ านวนหุน้ท่ีสั่งจ่ายปันผล (หุน้) - 1,483,724,299 - 1,059,795,975 1,059,796,172 

8. รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ ้นไม่ เกิน (บาท) 
แบ่งเป็น  

8.1 เงินสดปันผล (บาท) 
8.2       หุน้ปันผล (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. อตัราส่วนการจ่ายเงินปันผล  2) 

-     งบการเงินเฉพาะกิจการ (%)  
 
 
 
-     งบการเงินรวม (%) 

 
137.88% 

(เงนิสดปันผล) 
 
 

56.52% 
(เงนิสดปันผล) 

 
67.53% 

(เงนิสดปันผล+หุน้ปันผล) 
 
 

41.09% 
(เงนิสดปันผล+หุน้ปันผล) 

 
100.64% 

(เงนิสดปันผล) 
 
 

75.27% 
(เงนิสดปันผล) 

 
79.99%  

(เฉพาะเงินสดปันผล) 
163.38% 

(เงนิสดปันผล+หุน้ปันผล) 
99.77% 

(เงนิสดปันผล+หุน้ปันผล) 

 
94.40% 

(เงนิสดปันผล+หุน้ปันผล) 
 
 
- 

10. ปีที่ด าเนินการสั่งจ่าย ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

1) หุน้ช าระแลว้ทัง้หมด หกัออกดว้ย หุน้ทนุซือ้คืนท่ีไม่ไดร้บัสิทธิในการรบัปันผล (8,882,530,974 หุน้ – 99,043,700 หุน้ = 8,783,487,274 หุน้)  
2) ก าไรสทุธิที่ใชใ้นการค านวณอตัราส่วนการจ่ายเงินปันผล เป็นก าไรสทุธิหลงัจากหกัเงินทนุส ารองทางกฎหมาย 
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  คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการจ่ายปันผลจากผลการ
ด าเนินงานของบรษิัทฯ ดงันี ้ 

1. พิจารณาการจดัสรรก าไรเบ็ดเสร็จจากผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 
2562 และก าไรสะสมในปี 2561 ในส่วนที่ไม่เสียภาษีเงินไดน้ิติบุคคลเนื่องจากไดร้บัยกเวน้ตามบัตร
ส่งเสริมการลงทุนของบรษิัทย่อย (เป็นส่วนเงินปันผลรบัที่บริษัทฯ ไดร้บัจากบริษัทย่อยที่ไดร้บัส่งเสริม
การลงทุนจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน บริษัทฯ จึงไดร้ับยกเว้นไม่ตอ้งน าเงินได้
ดังกล่าวมารวมค านวณเป็นรายไดเ้พื่อเสียภาษีนิติบุคคลของบริษัทฯ) เพื่อจ่ายเป็นเงินสดปันผลใน
อตัราหุน้ละ 0.136 บาท รวมเป็นเงินสดปันผลไม่เกิน 1,200,000,000.00 บาท  

ทั้งนี ้ อัตราการจ่ายเงินปันผลส าหรบัปี 2563 คิดเป็นรอ้ยละ 137.88 ของก าไรสุทธิตามงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษัทฯ (หลงัหกัเงินส ารองทางกฎหมาย) หรือ คิดเป็นรอ้ยละ 56.52 ของงบการเงิน
รวมของบรษิัทฯ (หลงัหกัเงินส ารองทางกฎหมาย) ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบรษิัทฯ 
ที่ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบรษิัทฯ (จ านวนหุน้ที่ออกและ
ช าระแลว้ ณ ปัจจุบนั เท่ากับ 8,882,530,974 หุน้ โดยหุน้ที่ใชใ้นการค านวณเพื่อสั่งจ่ายเงินปันผลเป็น
หุน้ที่หกัหุน้ทุนซือ้คืนจ านวน 99,043,700 หุน้ ออกแลว้ คงเหลือหุน้ที่มีสิทธิไดร้บัเงินปันผลเป็นจ านวน 
8,783,487,274 หุน้) 

โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายในอัตรารอ้ยละ 10 หรือ 0.0136 บาทต่อหุน้ จากเงินที่ผู้
ถือหุน้จะไดร้บัปันผลในครัง้นี ้ทั้งนีเ้งินปันผลสุทธิที่ผู้ถือหุน้จะไดร้บัหลังหักภาษี ณ ที่จ่ายจะเท่ากับ 
0.1224 บาทต่อหุน้ 

โดยผูร้บัปันผลขา้งตน้ที่เป็นบุคคลธรรมดาและถือสัญชาติไทย สามารถเลือกช าระภาษีเงินไดบุ้คคล
ธรรมดาตอนสิน้ปีในรูปแบบการเลือกหกั ณ ท่ีจ่าย โดยมิตอ้งน าไปค านวณรวมยื่นกบัเงินไดป้ระเภทอื่น
ตอนปลายปีก็ได ้

กรณีที่บุคคลธรรมดาถือสัญชาติไทยได้รับปันผลและถูกหักภาษีไว้ ณ ที่จ่ายในอัตรารอ้ยละ 10 
สามารถน าไปใชเ้ครดิตภาษีหกัไว ้ณ ท่ีจ่ายได้ เมื่อยื่นแบบช าระภาษีปลายปี โดยเลือกแบบการน าไป
ยื่นรวมกับเงินไดป้ระเภทอื่น แต่ไม่มีสิทธิใชเ้ครดิตเงินปันผลในการยื่นแบบเพื่อช าระภาษีเงินไดบุ้คคล
ธรรมดาปลายปี เนื่องจากปันผลรบัดงักล่าวมีอตัราภาษีเงินไดน้ิติบคุคลอตัรารอ้ยละ 0 

2. ก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรบัเงินสดปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 29 เมษายน 2563 วนัท่ีไม่ไดร้บั
สิทธิปันผล (XD) คือวนัที่ 28 เมษายน 2563 และก าหนดจ่ายเงินสดปันผลภายในวนัที่ 15 พฤษภาคม 
2563 

 นางสาวโศภชา ด ารงปิยวุฒิ์ ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามหรือแสดงความ
คิดเห็น ทั้งนี ้ไม่มีผูถื้อหุ้นซักถามในวาระดังกล่าว จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา โดยวาระนีต้อ้งไดร้บัคะแนนเสียง      
ขา้งมากของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ใหป้ระธานใน        
ที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชีข้าด 
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มติที่ประชมุ  ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน อนมุตัิใหจ้่ายปันผลจากผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ ตามที่เสนอ ดงันี ้

1. อนุมัติการจัดสรรก าไรเบ็ดเสร็จจากผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรบัปีสิน้สุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2562 และก าไรสะสมในปี 2561 ในส่วนท่ีไม่เสียภาษีเงินไดน้ิติบคุคลเนื่องจากไดร้บั
ยกเวน้ตามบัตรส่งเสริมการลงทุนของบริษัทย่อย (เป็นส่วนเงินปันผลรบัที่บริษัทฯ ไดร้บัจาก
บริษัทย่อยที่ไดร้บัส่งเสริมการลงทุนจากส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน บริษัทฯ 
จึงไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งน าเงินไดด้งักล่าวมารวมค านวณเป็นรายไดเ้พื่อเสียภาษีนิติบุคคลของ
บริษัทฯ) เพื่อจ่ายเป็นเงินสดปันผลในอัตราหุน้ละ 0.136 บาท รวมเป็นเงินสดปันผลไม่เกิน 
1,200,000,000.00 บาท 

ทั้งนี ้ อัตราการจ่ายเงินปันผลส าหรับปี 2563 คิดเป็นรอ้ยละ 137.88 ของก าไรสุทธิตาม        
งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ (หลังหักเงินส ารองทางกฎหมาย) หรือ คิดเป็นรอ้ยละ 
56.52 ของงบการเงินรวมของบริษัทฯ (หลังหักเงินส ารองทางกฎหมาย) ซึ่งเป็นไปตาม
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ท่ีไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสทุธิตามงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบรษิัทฯ (จ านวนหุน้ท่ีออกและช าระแลว้ ณ ปัจจบุนั เท่ากบั 8,882,530,974 
หุ้น โดยหุ้นที่ ใช้ในการค านวณเพื่อสั่ งจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นที่หักหุ้นทุนซื ้อคืนจ านวน 
99,043,700 หุ้น ออกแล้ว คงเหลือหุ้นที่มีสิทธิไดร้บัเงินปันผลเป็นจ านวน 8,783,487,274 
หุน้) 

โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตรารอ้ยละ 10 หรือ 0.0136 บาทต่อหุ้น 
จากเงินที่ผูถื้อหุน้จะไดร้บัปันผลในครัง้นี ้ทัง้นีเ้งินปันผลสทุธิที่ผูถื้อหุน้จะไดร้บัหลงัหกัภาษี ณ 
ที่จ่ายจะเท่ากบั 0.1224 บาทต่อหุน้ 

โดยผูร้บัปันผลขา้งตน้ท่ีเป็นบคุคลธรรมดาและถือสญัชาติไทย สามารถเลือกช าระภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาตอนสิน้ปีในรูปแบบการเลือกหกั ณ ที่จ่าย โดยมิตอ้งน าไปค านวณรวมยื่นกับ
เงินไดป้ระเภทอื่นตอนปลายปีก็ได ้

กรณีที่บุคคลธรรมดาถือสัญชาติไทยไดร้บัปันผลและถูกหกัภาษีไว ้ณ ท่ีจ่ายในอตัรารอ้ยละ 
10 สามารถน าไปใชเ้ครดิตภาษีหกัไว ้ณ ท่ีจ่ายไดเ้มื่อยื่นแบบช าระภาษีปลายปีโดยเลือกแบบ
การน าไปยื่นรวมกับเงินไดป้ระเภทอื่น แต่ไม่มีสิทธิใชเ้ครดิตเงินปันผลในการยื่นแบบเพื่อช าระ
ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาปลายปี เนื่องจากปันผลรบัดังกล่าวมีอัตราภาษีเงินไดน้ิติบุคคล
อตัรารอ้ยละ 0 

2. ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินสดปันผล (Record Date) ในวันที่  29 เมษายน 2563
วนัท่ีไม่ไดร้บัสิทธิปันผล (XD) คือวนัท่ี 28 เมษายน 2563 และก าหนดจ่ายเงินสดปันผลภายใน
วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2563 
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  มีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุทัง้สิน้ 589 ราย เป็นจ านวนหุน้รวม 5,964,788,887 หุน้ 
ผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) อตัรารอ้ยละ 

เห็นดว้ย  5,964,788,887 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
รวม  5,964,788,887 100.0000 
บตัรเสีย * 0 - 
งดออกเสียง * 0 - 

* ไม่นบัรวมเป็นฐานการค านวณคะแนนเสียง 
 
วำระที ่6  พิจำรณำอนุมัติกำรลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในส่วนที่ไม่สำมำรถจัดสรรเพื่อจ่ำยหุ้น          

ปันผลได้ตำมมติทีป่ระชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2562 
  ดร.สมบูรณ์  เอือ้อัชฌาสัย กรรมการผูจ้ัดการ เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 
2562 ไดม้ีมติอนุมตัิการจ่ายหุน้ปันผลและเงินสดปันผล และบรษิัทฯ ไดด้  าเนินการเพิ่มทุนเพื่อรองรบัหุน้ปันผลดงักล่าว โดย
มีหุน้บางส่วนที่ไม่สามารถจดัสรรเพื่อจ่ายเป็นหุน้ปันผลได ้ดังนัน้ บริษัทฯ จึงเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติการ   
ลดทนุจดทะเบียนของบรษิัทฯ ในส่วนที่ไม่สามารถจดัสรรเพื่อจ่ายหุน้ปันผลไดต้ามมติที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 
จ านวน 19,814,818 หุน้ หรือ 4,953,704.50 บาท โดยมีรายละเอียดดงัปรากฏตามเอกสารแนบ ล าดบัที่ 5 หนา้ 50 ดงันี ้

รายการ หุน้จดทะเบียน (หุน้) ทนุจดทะเบียน (บาท) มลูค่าหุน้ละ (บาท) 
หุน้/ทนุจดทะเบียนปัจจบุนั 8,902,345,792 หุน้ 2,225,586,448.00 บาท 0.25 บาท 
พิจารณาลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ 
ในส่วนที่ไม่สามารถจดัสรรเพื่อจ่ายหุน้ปันผลได ้ 

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

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

  นางสาวโศภชา ด ารงปิยวุฒิ์ ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามหรือแสดงความ
คิดเห็น ทั้งนี ้ไม่มีผูถื้อหุ้นซักถามในวาระดังกล่าว จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา โดยวาระนีต้อ้งไดร้บัคะแนนเสียง       
ไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มติที่ประชมุ  ที่ประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงเห็นดว้ยมากกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบ
ฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในส่วนที่          
ไม่สามารถจดัสรรเพื่อจ่ายหุน้ปันผลไดต้ามมติที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

รายการ หุน้จดทะเบียน (หุน้) ทนุจดทะเบียน (บาท) มลูค่าหุน้ละ (บาท) 
หุน้/ทนุจดทะเบียนปัจจบุนั 8,902,345,792 หุน้ 2,225,586,448.00 บาท 0.25 บาท 
พิจารณาลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ 
ในส่วนที่ไม่สามารถจดัสรรเพื่อจ่ายหุน้ปันผลได ้ 

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

หุน้/ทนุจดทะเบียนใหม ่ 8,882,530,974 หุน้ 2,220,632,743.50 บาท 0.25 บาท 
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  โดยมีมติดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้
  มีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุทัง้สิน้ 589 ราย เป็นจ านวนหุน้รวม 5,964,788,887 หุน้ 

ผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) อตัรารอ้ยละ 
เหน็ดว้ย  5,964,788,887 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
บตัรเสีย * 0 0.0000 
งดออกเสียง * 0 0.0000 
รวม  5,964,788,887 100.0000 

  * นบัรวมเป็นฐานการค านวณคะแนนเสียง 
 
วำะที ่7    พิจำรณำอนุมัติกำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับกำร

ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 
  ดร.สมบูรณ ์เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผูจ้ดัการ เสนอต่อที่ประชมุว่า ตามที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทไดม้ีมติ
อนุมัติให้บริษัทฯ ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรเพื่อจ่ายหุ้นปันผลไดต้ามมติที่ประชุมสามัญ         
ผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 จ านวน 19,814,818 หุน้ หรือ 4,953,704.50 บาท จากหุ้นจดทะเบียนปัจจุบัน 8,902,345,792 หุ้น 
มลูค่าหุน้ละ 0.25 บาท (ทนุจดทะเบียนปัจจบุนัเท่ากบั 2,225,586,448.00 บาท) เป็นหุน้จดทะเบียนใหม่ 8,882,530,974 หุน้ 
มลูค่าหุน้ละ 0.25 บาท (ทุนจดทะเบียนใหม่เท่ากับ 2,220,632,743.50 บาท) จึงเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติ
การแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ขอ้ 4. เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ  โดยมี
รายละเอียดดงัปรากฏตามเอกสารแนบ ล าดบัที่ 5 หนา้ 50 ดงันี ้ 

  ทนุจดทะเบียนปัจจบุนั ทนุจดทะเบียนใหม ่
ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียน 2,225,586,448.00 บาท 

(สองพนัสองรอ้ยยี่สิบหา้ลา้นหา้แสนแปดหม่ืน     
หกพนัสี่รอ้ยสี่สิบแปดบาท) 

2,220,632,743.50 บาท 
(สองพนัสองรอ้ยยี่สิบลา้นหกแสนสามหม่ืน       
สองพนัเจ็ดรอ้ยสี่สิบสามบาทหา้สบิสตางค)์ 

แบ่งออกเป็น  8,902,345,792 หุน้ 
(แปดพนัเกา้รอ้ยสองลา้นสามแสนสี่หม่ืนหา้พนั

เจ็ดรอ้ยเกา้สิบสองหุน้) 

8,882,530,974 หุน้ 
(แปดพนัแปดรอ้ยแปดสบิสองลา้นหา้แสน         

สามหม่ืนเกา้รอ้ยเจ็ดสิบสี่หุน้) 
มลูค่าหุน้ละ 0.25 บาท (ยี่สิบหา้สตางค)์ 0.25 บาท (ยี่สิบหา้สตางค)์ 
โดยแบ่งออกเป็น 
- หุน้สามญั 

 

 
8,902,345,792 หุน้ 

(แปดพนัเกา้รอ้ยสองลา้นสามแสนสี่หม่ืนหา้พนั
เจ็ดรอ้ยเกา้สิบสองหุน้) 

 
8,882,530,974 หุน้ 

(แปดพนัแปดรอ้ยแปดสบิสองลา้นหา้แสน         
สามหม่ืนเกา้รอ้ยเจ็ดสิบสี่หุน้) 

 - หุน้บรุิมสิทธิ - หุน้ - หุน้ 

  นางสาวโศภชา ด ารงปิยวุฒิ์ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้สอบถามหรือแสดงความ
คิดเห็น ทัง้นี ้ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามในวาระดงักล่าว จึงเสนอต่อท่ีประชมุเพื่อพิจารณา โดยวาระนีต้อ้งไดร้บัคะแนนเสียงไม่นอ้ย
กว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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มติที่ประชมุ  ที่ประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงเห็นดว้ยมากกว่าสามในส่ีของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ ซึ่งมาประชมุและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมตัิการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิของบรษิัทฯ ขอ้ 4. เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการลดทุน
จดทะเบียนของบรษิัทฯ ตามที่เสนอ ซึ่งมีรายละเอียดการแกไ้ขเพิ่มเติม ดงันี ้

  ทนุจดทะเบียนปัจจบุนั ทนุจดทะเบียนใหม ่
ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียน 2,225,586,448.00 บาท 

(สองพนัสองรอ้ยยี่สิบหา้ลา้นหา้แสนแปดหม่ืน     
หกพนัสี่รอ้ยสี่สิบแปดบาท) 

2,220,632,743.50 บาท 
(สองพนัสองรอ้ยยี่สิบลา้นหกแสนสามหม่ืน       
สองพนัเจ็ดรอ้ยสี่สิบสามบาทหา้สบิสตางค)์ 

แบ่งออกเป็น  8,902,345,792 หุน้ 
(แปดพนัเกา้รอ้ยสองลา้นสามแสนสี่หม่ืนหา้พนั

เจ็ดรอ้ยเกา้สิบสองหุน้) 

8,882,530,974 หุน้ 
(แปดพนัแปดรอ้ยแปดสบิสองลา้นหา้แสน         

สามหม่ืนเกา้รอ้ยเจ็ดสิบสี่หุน้) 
มลูค่าหุน้ละ 0.25 บาท (ยี่สิบหา้สตางค)์ 0.25 บาท (ยี่สิบหา้สตางค)์ 
โดยแบ่งออกเป็น 
- หุน้สามญั 

 

 
8,902,345,792 หุน้ 

(แปดพนัเกา้รอ้ยสองลา้นสามแสนสี่หม่ืนหา้พนั
เจ็ดรอ้ยเกา้สิบสองหุน้) 

 
8,882,530,974 หุน้ 

(แปดพนัแปดรอ้ยแปดสบิสองลา้นหา้แสน         
สามหม่ืนเกา้รอ้ยเจ็ดสิบสี่หุน้) 

 - หุน้บรุิมสิทธิ - หุน้ - หุน้ 

   โดยมีมติดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้
  มีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุทัง้สิน้ 591 ราย เป็นจ านวนหุน้รวม 5,964,790,814 หุน้ 

ผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) อตัรารอ้ยละ 
เห็นดว้ย  5,964,790,814 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
บตัรเสีย * 0 0.0000 
งดออกเสียง * 0 0.0000 
รวม  5,964,790,814 100.0000 

 * นบัรวมเป็นฐานการค านวณคะแนนเสียง 
 
วำระที ่8  พิจำรณำอนุมัติเลือกตั้งกรรมกำรบริษัทแทนกรรมกำรบริษัททีด่ ำรงต ำแหน่งครบตำมวำระ 

ดร. สมบูรณ์  เอือ้อัชฌาสัย กรรมการผู้จัดการ น าเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติเลือกตั้ง
กรรมการแทนกรรมการท่ีด ารงต าแหน่งครบวาระ เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 
71 และขอ้บังคับของบริษัทขอ้ 13 ก าหนดใหใ้นการประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวน     
1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการในขณะนัน้ ถา้กรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ไดก้็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ี่สดุกบั
ส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่จะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนเป็นบริษัทนั้นให้ใช้วิธี           
จบัสลาก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปใหก้รรมการท่านที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง โดยกรรมการที่ออกจาก
ต าแหน่งไปแลว้นัน้ อาจเลือกเพื่อเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได ้ซึ่งในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีครัง้นีม้ีกรรมการ       
ที่ด  ารงต าแหน่งครบวาระจ านวนทัง้สิน้ 4 ท่านดว้ยกนั  
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 ทัง้นี ้บรษิัทฯ ไดจ้ดัส่งหนงัสือแจง้การเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอชื่อผูท้รงคณุวฒุิเพื่อเขา้รบัการเลือกตัง้เป็น
กรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 เป็นการล่วงหนา้ พรอ้มทั้งระบุรายละเอียดคุณสมบัติ 
และวิธีการเสนอชื่อตามหลกัเกณฑท์ี่บริษัทฯ ก าหนด ใหก้บัผูถื้อหุน้ไดร้บัทราบโดยทั่วกัน โดยไดเ้ผยแพรผ่่านทางเว็บไซต์
ของตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเว็บไซตข์องบริษัทฯ ตัง้แต่วนัที่ 7 พฤศจิกายน 2562 จนถึงวนัที่ 31 มกราคม 
2563 ที่ผ่านมานั้น ซึ่งไม่มีท่านใดเสนอชื่อผูท้รงคุณวุฒิเขา้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัท ในการประชุมสามัญ       
ผูถื้อหุน้ในครัง้นี ้ 
 พลต ารวจตรี วิศิษฐ์ ศุกรเสพย์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ไดน้ าเสนอต่อ         
ที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้พิจารณาการเลือกตั้งกรรมการบริษัท โดยพิจารณา
คณุสมบตัิเป็นรายบคุคลอย่างรอบคอบ เห็นสมควรเลือกตัง้กรรมการบรษิัทที่ด  ารงต าแหน่งครบวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการบรษิัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดงันี ้

1. ดร.ชิต     เหล่าวฒันา กรรมการบรษิัท (กรรมการอิสระ)  
2. ดร.จงรกั    ระรวยทรง กรรมการบรษิัท (กรรมการอิสระ)  
3. นางสาวโศภชา    ด ารงปิยวฒุิ ์ กรรมการบรษิัท (กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร) 
4. นายเฉลิมพล  ศรีเจรญิ กรรมการบรษิัท (กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร)  

 ส าหรบัประวตัิของบคุคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อใหเ้ป็นกรรมการบรษิัทในการประชมุครัง้นี ้ไดจ้ดัส่งใหก้บัท่าน   
ผูถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุ รายละเอียดดงัปรากฏตามเอกสารแนบ ล าดบัท่ี 6 หนา้ 51-61 

 ดร. สมบูรณ์  เอือ้อัชฌาสัย กรรมการผูจ้ัดการ กล่าวเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาว่า คณะกรรมการ
บริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผูม้ีส่วนไดเ้สียไดห้ารือกันอย่างกวา้งขวาง และร่วมกันกลั่นกรองโดยพิจารณาจากคุณสมบัติเป็น
รายบคุคลอย่างรอบคอบ กล่าวคือ ตอ้งเป็นบคุคลผูท้รงคุณวฒุิ มีประสบการณใ์นดา้นต่าง ๆ มีภาวะผูน้  า วิสยัทศันก์วา้งไกล 
เป็นผูม้ีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวตัิการท างานท่ีโปร่งใสไม่ด่างพรอ้ย มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็น อย่าง
เป็นอิสระ และมีคุณสมบตัิเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ทัง้นีบุ้คคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อใหเ้ป็นกรรมการอิสระ
นั้น เป็นผูท้ี่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เก่ียวขอ้ง โดยบุคคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อเพื่อ
เลือกตัง้ในครัง้นีไ้ดผ่้านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแลว้ว่ามีคุณสมบตัิที่เหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจ
ของบรษิัทฯ และในกรณีที่บุคคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาแลว้ว่าบคุคลนัน้จะ
สามารถให้ความเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอ         
ที่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาเลือกตัง้กรรมการบริษัทที่ด  ารงต าแหน่งครบวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิัทต่อไปอีก
วาระหนึ่ง เนื่องดว้ยวาระการแต่งตัง้กรรมการนี ้ตอ้งขออนุมัติต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้แต่งตัง้เป็นรายบุคคล จึงขอเสนอต่อที่
ประชมุเพื่อพิจารณาเป็นรายบคุคล ดงันี ้

1. ดร.ชิต    เหล่าวฒันา กรรมการบรษิัท (กรรมการอิสระ)  
2. ดร.จงรกั    ระรวยทรง กรรมการบรษิัท (กรรมการอิสระ)  
3. นางสาวโศภชา    ด ารงปิยวฒุิ ์ กรรมการบรษิัท (กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร) 
4. นายเฉลิมพล  ศรีเจรญิ กรรมการบรษิัท (กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร)   

 



สิ่งท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี  1 
บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียริ่ง จ ากดั (มหาชน) 

 

หนา้ 28 

 

นางสาวโศภชา ด ารงปิยวุฒิ์ ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามหรือแสดงความ
คิดเห็น ทั้งนี ้ไม่มีผูถื้อหุ้นซักถามในวาระดังกล่าว จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา โดยวาระนีต้อ้งไดร้บัคะแนนเสียง     
ขา้งมากของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ใหป้ระธานใน        
ที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชีข้าด 

มติที่ประชมุ  ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน อนมุตัิเลือกตัง้กรรมการบรษิัทตามที่คณะกรรมการบรษิัทเสนอดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

▪    เลือกตัง้กรรมการบรษิัทที่ด  ารงต าแหน่งครบวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดงันี ้ 

1.  ดร.ชิต  เหล่ำวัฒนำ  กรรมกำรบริษัท (กรรมกำรอิสระ)  
  มีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุทัง้สิน้ 591 ราย เป็นจ านวนหุน้รวม 5,964,790,814 หุน้ 

ผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) อตัรารอ้ยละ 
เห็นดว้ย  5,959,046,964 99.9637 
ไม่เห็นดว้ย 2,162,070 0.0363 
รวม  5,961,209,034 100.0000 
บตัรเสีย * 7,700 - 
งดออกเสียง * 0 - 

 * ไม่นบัรวมเป็นฐานการค านวณคะแนนเสียง 

2. ดร.จงรัก  ระรวยทรง   กรรมกำรบริษัท (กรรมกำรอิสระ)  
  มีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุทัง้สิน้ 591 ราย เป็นจ านวนหุน้รวม 5,964,790,814 หุน้ 

ผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) อตัรารอ้ยละ 
เห็นดว้ย  5,964,783,114 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
รวม  5,964,783,114 100.0000 
บตัรเสีย * 7,700 - 
งดออกเสียง * 0 - 

 * ไม่นบัรวมเป็นฐานการค านวณคะแนนเสียง 

3. นำงสำวโศภชำ  ด ำรงปิยวุฒิ ์ กรรมกำรบริษัท (กรรมกำรทีเ่ป็นผู้บริหำร) 
มีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุทัง้สิน้ 591 ราย เป็นจ านวนหุน้รวม 5,964,790,814 หุน้ 

ผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) อตัรารอ้ยละ 
เห็นดว้ย  5,961,822,511 99.9504 
ไม่เห็นดว้ย 2,960,603 0.0496 
รวม  5,964,783,114 100.0000 
บตัรเสีย * 7,700 - 
งดออกเสียง * 0 - 

 * ไม่นบัรวมเป็นฐานการค านวณคะแนนเสียง 
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4. นำยเฉลิมพล  ศรีเจริญ  กรรมกำรบริษัท (กรรมกำรทีเ่ป็นผู้บริหำร)  
  มีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุทัง้สิน้ 591 ราย เป็นจ านวนหุน้รวม 5,964,790,814 หุน้ 

ผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) อตัรารอ้ยละ 
เห็นดว้ย  5,961,822,463 99.9504 
ไม่เห็นดว้ย 2,960,651 0.0496 
รวม  5,964,783,114 100.0000 
บตัรเสีย * 7,700 - 
งดออกเสียง * 0 - 

 * ไม่นบัรวมเป็นฐานการค านวณคะแนนเสียง 

 
วำระที ่9 พิจำรณำอนุมตัิกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อยประจ ำปี 2563 

พลต ารวจตรี วิศิษฐ์ ศุกรเสพย ์ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน แจง้ต่อที่ประชุมว่า 
เพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้บังคับของบริษัทขอ้ 29 ก าหนดใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้สามัญประจ าปีพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของ
กรรมการ โดยบรษิัทฯ มีนโยบายและหลกัเกณฑใ์นการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการใหอ้ยู่ในระดบัที่เหมาะสมและสอดคลอ้ง
กับภาระหนา้ที่ในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชนส์งูสุดของบริษัทฯ ผูถื้อหุน้ และผูม้ีส่วนไดเ้สียกลุ่มต่าง ๆ โดยมีขั้นตอนการ
พิจารณาค่าตอบแทนผ่านจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และน าเขา้สู่การพิจารณาในคณะกรรมการ
บริษัท ซึ่งได้พิจารณากลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ รวมไปถึงการเปรียบเทียบอ้างอิงจาก
อตุสาหกรรมประเภทเดียวกนั เห็นสมควรก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบรษิัทและคณะกรรมการชดุย่อย ประจ าปี 2563  
รายละเอียดดงัปรากฏตามเอกสารแนบ ล าดบัที่ 7 หนา้ 62 – หนา้ 66 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ค่ำตอบแทนทีเ่ป็นตัวเงนิ   :   เสนอเพื่อพิจารณาดงันี ้ 
- ค่ำเบีย้ประชุม 

ต าแหน่ง คณะกรรมการ 
บริษัท 

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
บริหาร 

ความเสี่ยง 

คณะกรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา

ผลตอบแทน 

คณะกรรมการ
ก ากับดแูล
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:ุ   กรณีกรรมการอิสระไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นประธานกรรมการของแตล่ะคณะกรรมการ ใหไ้ดร้บัสิทธิการจ่ายอตัราค่าตอบแทนเบีย้
ประชมุของคณะกรรมการในต าแหน่งสงูสดุเพียงต าแหน่งเดียวในแต่ละคณะกรรมการ 
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- ค่ำตอบแทนรำยปี * 
ต าแหน่ง คณะกรรมการ 

บริษัท 
คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
บริหาร 

ความเสี่ยง 

คณะกรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา

ผลตอบแทน 

คณะกรรมการ
ก ากับดแูล
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:ุ  กรณีกรรมการอิสระไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นประธานกรรมการของแตล่ะกรรมการ ใหไ้ดร้บัสิทธิการจ่ายอตัราค่าตอบแทนรายปีของ
คณะกรรมการในต าแหน่งสงูสดุเพียงต าแหน่งเดียวในแตล่ะกรรมการ 

 * ค่าตอบแทนรายปีใหก้ าหนดจา่ยเป็นรายไตรมาส  

ทัง้นี ้ก าหนดวงเงินส าหรบัการจา่ยค่าตอบแทนทกุประเภทไวด้งันี ้
1) ประธานกรรมการบรษิัท  จ ากดัวงเงินสงูสดุไม่เกิน 3,500,000 บาท 
2) ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร จ ากดัวงเงินสงูสดุไม่เกิน 2,500,000 บาท 
3) ประธานคณะกรรมการทกุชดุ จ ากดัวงเงินสงูสดุไม่เกิน 1,500,000 บาท  

  (ยกเวน้ประธานกรรมการบรษิัทและประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร )   
4) กรรมการผูจ้ดัการ  จ ากดัวงเงินสงูสดุไม่เกิน 1,000,000 บาท 
5) กรรมการบรหิาร  จ ากดัวงเงินสงูสดุไม่เกิน    800,000 บาท 
6) กรรมการชดุอื่น ๆ   จ ากดัวงเงินสงูสดุไม่เกิน    400,000 บาท 
 (ยกเวน้กรรมการบรหิาร)  

และหากกรรมการท่านใดด ารงต าแหน่งมากกว่าหน่ึงต าแหน่ง ใหจ้่ายจากการค านวณผลรวมของค่าตอบแทน
ทุกประเภท ทัง้ค่าตอบแทนเบีย้ประชุม และค่าตอบแทนรายปี โดยตอ้งไม่เกินกว่าอตัราเพดานหรือวงเงินสงูสดุของแต่ละ
ต าแหน่งสงูสดุที่กรรมการท่านนัน้ด ารงต าแหน่งอยู่ ทัง้นีห้ากกรรมการท่านนัน้ด ารงต าแหน่งมากกว่าหนึ่งต าแหน่ง ใหจ้่าย
จากอตัราเพดานของต าแหน่งสงูสดุเพียงต าแหน่งเดียว  

โดยก าหนดวงเงินส าหรบัการจ่ายค่าตอบแทนทกุประเภทและทกุต าแหน่ง รวมทัง้สิน้ไม่เกิน 18,000,000 บาท 

ค่ำตอบแทน/ผลประโยชนอ์ื่นใดทีไ่ม่เป็นตัวเงนิ  :  ไม่มี 

นางสาวโศภชา  ด ารงปิยวุฒิ์ ประธานเจา้หน้าที่บริหาร ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามหรือแสดงความ
คิดเห็น ทัง้นี ้ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามในวาระดงักล่าว จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา โดยวาระนีต้อ้งไดร้บัคะแนนเสียงไม่นอ้ย
กว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ 

มติที่ประชมุ  ที่ประชุมมีมติดว้ยคะแนนเห็นดว้ยมากกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้และผูร้บั
มอบฉนัทะซึ่งมาประชมุ อนมุตัิค่าตอบแทนของคณะกรรมการบรษิัทและคณะกรรมการชดุย่อยประจ าปี 2563 ตามที่เสนอ 
ดงันี ้
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ค่ำตอบแทนทีเ่ป็นตัวเงนิ   :    
- ค่ำเบีย้ประชุม 

ต าแหน่ง คณะกรรมการ 
บริษัท 

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
บริหาร 

ความเสี่ยง 

คณะกรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา

ผลตอบแทน 

คณะกรรมการ
ก ากับดแูล
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:ุ   กรณีกรรมการอิสระไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นประธานกรรมการของแตล่ะคณะกรรมการ ใหไ้ดร้บัสิทธิการจ่ายอตัราค่าตอบแทนเบีย้
ประชมุของคณะกรรมการในต าแหน่งสงูสดุเพียงต าแหน่งเดียวในแต่ละคณะกรรมการ 

- คำ่ตอบแทนรำยปี * 
ต าแหน่ง คณะกรรมการ 

บริษัท 
คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
บริหาร 

ความเสี่ยง 

คณะกรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา

ผลตอบแทน 

คณะกรรมการ
ก ากับดแูล
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:ุ  กรณีกรรมการอิสระไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นประธานกรรมการของแตล่ะกรรมการ ใหไ้ดร้บัสิทธิการจ่ายอตัราค่าตอบแทนรายปีของ
คณะกรรมการในต าแหน่งสงูสดุเพียงต าแหน่งเดียวในแตล่ะกรรมการ 

 * ค่าตอบแทนรายปีใหก้ าหนดจา่ยเป็นรายไตรมาส  

ทัง้นี ้ก าหนดวงเงินส าหรบัการจา่ยค่าตอบแทนทกุประเภทไวด้งันี ้
1) ประธานกรรมการบรษิัท  จ ากดัวงเงินสงูสดุไม่เกิน 3,500,000 บาท 
2) ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร จ ากดัวงเงินสงูสดุไม่เกิน 2,500,000 บาท 
3) ประธานคณะกรรมการทกุชดุ จ ากดัวงเงินสงูสดุไม่เกิน 1,500,000 บาท  

   (ยกเวน้ประธานกรรมการบรษิัทและประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร)   
4) กรรมการผูจ้ดัการ  จ ากดัวงเงินสงูสดุไม่เกิน 1,000,000 บาท 
5) กรรมการบรหิาร  จ ากดัวงเงินสงูสดุไม่เกิน    800,000 บาท 
6) กรรมการชดุอื่น ๆ   จ ากดัวงเงินสงูสดุไม่เกิน    400,000 บาท 

 (ยกเวน้กรรมการบรหิาร)  
และหากกรรมการท่านใดด ารงต าแหน่งมากกว่าหน่ึงต าแหน่ง ใหจ้่ายจากการค านวณผลรวมของค่าตอบแทน

ทุกประเภท ทัง้ค่าตอบแทนเบีย้ประชุม และค่าตอบแทนรายปี โดยตอ้งไม่เกินกว่าอตัราเพดานหรือวงเงินสงูสดุของแต่ละ
ต าแหน่งสงูสดุที่กรรมการท่านนัน้ด ารงต าแหน่งอยู่ ทัง้นีห้ากกรรมการท่านนัน้ด ารงต าแหน่งมากกว่าหนึ่งต าแหน่ง ใหจ้่าย
จากอตัราเพดานของต าแหน่งสงูสดุเพียงต าแหน่งเดียว  

โดยก าหนดวงเงินส าหรบัการจ่ายค่าตอบแทนทกุประเภทและทกุต าแหน่ง รวมทัง้สิน้ไม่เกิน 18,000,000 บาท 



สิ่งท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี  1 
บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียริ่ง จ ากดั (มหาชน) 

 

หนา้ 32 

 

ค่ำตอบแทน/ผลประโยชนอ์ื่นใดทีไ่ม่เป็นตัวเงนิ  :  ไม่มี 

  ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้
  มีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุทัง้สิน้ 596 ราย เป็นจ านวนหุน้รวม 5,964,795,809 หุน้ 

ผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) อตัรารอ้ยละ 
เห็นดว้ย  5,964,795,809 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
บตัรเสีย * 0 0.0000 
งดออกเสียง * 0 0.0000 
รวม  5,964,795,809 100.0000 

 * นบัรวมเป็นฐานการค านวณคะแนนเสียง  
 
วำระที ่10   พิจำรณำอนุมตัิกำรแตง่ตั้งผู้สอบบัญชี และก ำหนดค่ำสอบบัญชีประจ ำปี 2563 

ดร.สมบูรณ ์ เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผูจ้ัดการ น าเสนอขอ้มลูต่อที่ประชุมเพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และขอ้บังคับของบริษัทฯ ขอ้ที่ 29 ก าหนดใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้สามัญประจ าปี
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ดังนั้นคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ประสบการณ ์
มาตรฐานและประสิทธิภาพในการท างาน ความเชี่ยวชาญในการสอบบญัชี ความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี และค่าตอบแทน
ของผูส้อบบัญชี โดยเสนอเพื่อขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี รายละเอียดดังปรากฏตาม
เอกสารแนบ ล าดบัที่ 8 หนา้ 67 – หนา้ 71 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ข้อมูลบุคคลทีเ่สนอชื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี 
1. นายวยัวฒัน ์  กอสมานชยักิจ  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 6333   และ/หรือ 
2. นายเจรญิ    สมัฤทธ์ิเลิศ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 4068  และ/หรือ 
3. นายณฐัพงศ ์  ตนัติจตัตานนท ์  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 8829 

แห่งบรษิัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากัด เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2563 โดยเป็นผูส้อบบญัชี
ที่มีคุณสมบตัิสอดคลอ้งกับประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และบุคคลดังกล่าว
ยงัเป็นผูส้อบบญัชีในบรษิัทย่อยของกลุ่มบรษิัทกนักลุอีกดว้ย 

โดยบริษัทท่ีเป็นส านักงานบัญชีและผูส้อบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอขา้งตน้ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ไม่มี
ส่วนไดเ้สียกบับรษิัท/บรษิัทย่อย/ผูบ้รหิาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักล่าวแต่อย่างใด  
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ข้อมูลค่ำตอบแทนผู้สอบบัญช ี 

ค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2563 โดยมีค่าตอบแทนเฉพาะบริษัทฯ ไม่เกิน 1,830,000.00 บาท (และเมื่อรวม
ค่าตอบแทนส าหรบับรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม รวมกนัทัง้สิน้ไม่เกิน 13,964,000.00 บาท) โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนผูส้อบ
บญัชีเปรียบเทียบยอ้นหลงั 5 ปี ดงันี ้ 

รายละเอียด ปี 2563 
(เพ่ือพิจารณา) 

ปี 25621) 
 

ปี 25611) 
 

ปี 2560 1) 
 

ปี 2559 1) 

ค่าสอบบญัชี และค่าสอบทานรายไตรมาส  
ส าหรบังบการเงินของบริษัทฯ  

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

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

1)  ประกอบดว้ย คา่ล่วงเวลา ค่าพาหนะ ค่าเขา้เล่มเอกสาร ค่ายืนยนัยอด และค่าส่งเอกสาร  

ทั้งนี ้ผูส้อบบัญชีในต่างประเทศสังกัดต่างส านักงานสอบบัญชีกับผูส้อบบัญชีในประเทศ คณะกรรมการ
บรษิัทจะดแูลใหส้ามารถจดัท างบการเงินไดท้นัตามก าหนดระยะเวลา  

ดร. ชิต เหล่าวัฒนา ประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นต่อการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและ
ก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2563 ดงันี ้ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2563 โดยได้
พิจารณาคดัเลือก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ โดยมีค่าสอบบญัชีเฉพาะส่วน
ของบริษัทฯ เป็นจ านวนเงินไม่เกิน  1,830,000.00 บาท โดยพิจารณาคัดเลือกจาก ผลการปฏิบัติงาน ประสบการณ ์
มาตรฐาน และประสิทธิภาพในการท างาน ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี ความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี รวมทัง้ความ
เหมาะสมทางดา้นราคา และดา้นเวลาในการส่งมอบงาน   

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด มีคุณสมบัติตามที่กล่าวมา
ขา้งตน้ จึงไดน้ าเสนอต่อที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทเพื่อใหค้วามเห็นชอบ และน าเสนอต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณา
ต่อไป 
 นางสาวโศภชา  ด ารงปิยวุฒิ์ ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามหรือแสดงความ
คิดเห็น ทัง้นี ้ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามในวาระดงักล่าว จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา โดยในวาระนีต้อ้งไดร้บัคะแนนเสียง
ขา้งมากของผูถื้อหุ้นและผูร้บัมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากันใหป้ระธานในที่
ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชีข้าด 

มติที่ประชมุ  ที่ประชมุมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะซึ่งมาประชมุและออกเสียง
ลงคะแนน อนมุตัิแต่งตัง้ 

1. นายวยัวฒัน ์  กอสมานชยักิจ  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 6333   และ/หรือ 
2. นายเจรญิ     สมัฤทธ์ิเลิศ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 4068  และ/หรือ 
3. นายณฐัพงศ ์  ตนัติจตัตานนท ์  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 8829 

     แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี โดยมีค่าตอบแทนเป็น
จ านวนเงินไม่เกิน 1,830,000.00 บาท ส าหรบังบการเงินเฉพาะกิจการของบรษิัทฯ ตามที่เสนอ 
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  โดยมีมติดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้
มีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุทัง้สิน้ 596 ราย เป็นจ านวนหุน้รวม 5,964,795,809 หุน้ 

ผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) อตัรารอ้ยละ 
เห็นดว้ย  5,964,795,809 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
รวม  5,964,795,809 100.0000 
บตัรเสีย * 0 - 
งดออกเสียง * 0 - 

 * ไม่นบัรวมเป็นฐานการค านวณคะแนนเสียง 
 
วำระที ่11   พิจำรณำอนุมัติกำรแกไ้ขเพิ่มเติมวตัถุประสงคข์องบริษัทฯ และกำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์

สนธิ ขอ้ 3. ของบริษทัฯ เพือ่ให้สอดคลอ้งกบักำรแก้ไขเพิ่มเติมวตัถุประสงคข์องบริษัทฯ 
 ดร.สมบูรณ ์ เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผูจ้ดัการ กล่าวต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากปัจจุบนับริษัทฯ ไดข้ยายธุรกิจ
ในหลากหลายประเภท และเพื่อใหส้อดคลอ้งกับการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ท าใหต้อ้งด าเนินการเพิ่มเติมวตัถุประสงค์
ของบรษิัทฯ เพื่อรองรบัการด าเนินธุรกิจดงักล่าว ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงไดม้ีมติเห็นควรใหน้ าเสนอต่อที่ประชุม     
ผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติการแกไ้ขเพิ่มเติมวัตถุประสงคข์องบริษัทฯ โดยปรบัแกไ้ขใน ขอ้ (2) และ เพิ่มขอ้ (64) – ขอ้ (83) 
และการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิขอ้ 3. ของบรษิัทฯ รายละเอียดดงัปรากฏตามเอกสารแนบ ล าดบัท่ี 9 หนา้ 72 – 
หนา้ 74 โดยมีรายละเอียดการแกไ้ขเพิ่มเติม ดงันี ้

วตัถปุระสงคข์องบรษิัทฯ จากเดมิ 63 ขอ้ เป็น 83 ขอ้ ดงันี ้ 
(2)  ขาย โอน รบัโอน แลกเปล่ียน เช่า ใหเ้ช่า เช่าซือ้ ขายฝาก ยืม ใหย้ืม หรือไดม้าดว้ยประการอื่นใดโดยถกูตอ้ง

ตามกฎหมาย จ าหน่าย ซึ่งทรพัยห์รือทรพัยสิ์น จ านอง รบัจ านอง จ าน า รบัจ าน า รบัการค า้ประกันหรือเขา้
ค า้ประกันหนีสิ้น ความรบัผิด ท าสญัญาหลักประกันทางธุรกิจ ก่อหลกัประกันในทรพัยห์รือทรพัยสิ์นใดๆ 
เพื่อเป็นการประกนัการช าระหนีห้รือเป็นประกนัการปฏิบตัิตามสญัญา 

(64) เขา้เป็นหุน้ส่วนจ าพวกจ ากดัความรบัผิดชอบในหา้งหุน้ส่วนจ ากัด หรือเขา้เป็นผูถื้อหุน้ในบรษิัทเอกชนและ
บรษิัทมหาชนใด ๆ ทัง้ภายในและภายนอกประเทศเพื่อประโยชนข์องบรษิัท ไม่ว่าหา้งหุน้ส่วนหรือบรษิัทนัน้
จะมีวตัถปุระสงคท์ านองเดียวกนักบับรษิัทหรือไม่ก็ตาม 

(65) ประกอบธุรกิจเก่ียวกับพลังงานไฟฟ้า และ/หรือ ไอน า้ และ/หรือน า้ รวมทั้งการผลิต ซือ้ ขาย แลกเปล่ียน 
ส ารวจ พฒันา จดัหา รบัจา้ง     แปรสภาพ วางแผน สรา้ง ประกอบ ตรวจสอบ วิเคราะห ์ออกแบบ ติดตัง้ 
ผลิต จัดใหไ้ดม้า จัดส่ง บ ารุงรกัษา สะสม ส ารอง ประมูล รบัเหมาก่อสรา้ง ซ่อมแซม น าเขา้ ส่งออก และ
การด าเนินงานต่าง ๆ หรือจดัการคา้ดว้ยวิธีอื่นใดที่เก่ียวกับพลงังานไฟฟ้าทรพัยากรธรรมชาติ และพลงังาน
อื่นๆ ทกุชนิด เช่น ลม น า้ ความรอ้น แสงแดด แรธ่าต ุไอน า้ น า้มนั ถ่านหิน ถ่านลิกไนต ์วตัถเุคมีจากถ่านหิน 
ถ่านลิกไนต ์ก๊าซ และสารประกอบไฮโดรคารบ์อน ตลอดจนพลงังานปรมาณูและเชือ้เพลิงในรูปอื่นๆ เพื่อ
การผลิตกระแสไฟฟ้าหรือผลพลอยไดจ้ากกิจการนัน้ๆ รวมทัง้การคา้ การขายของ และการรบัท างานอย่าง
ใด ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบักิจการดงักล่าวหรืองานอื่นที่ส่งเสรมิกิจการเช่นวา่นัน้ (เมื่อไดร้บัอนญุาตจากหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง) 
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(66) ประกอบกิจการโรงไฟฟ้าทุกประเภท เช่น โรงไฟฟ้าพลังงานความรอ้น โรงไฟฟ้าพลังงานความรอ้นร่วม 
โรงไฟฟ้าพลังน า้ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โรงไฟฟ้าพลังงานขยะ โรงไฟฟ้าพลังงานปรมาณู และ        
โรงจ่ายไฟฟ้า โรงงานผลิตเครื่องก าเนิดไฟฟ้า ส่งไฟฟ้า รวมถึงระบบผลิตและจ่ายไฟฟ้า เครื่องก าเนิดไฟฟ้า 
สายส่งไฟฟ้า และส่ิงซึ่งเป็นวสัดุอุปกรณข์องไฟฟ้าและโรงไฟฟ้าทุกชนิด โรงงานปนูขาว โรงงานผลิตภัณฑ์
ยิปซั่ม โรงงานผลิตวสัดุก่อสรา้งทุกชนิด โรงงานผลิตอิฐทนไฟ และวสัดุทนไฟหรือผลิตภณัฑท์ี่ท  าจากขีเ้ถา้ 
(FLY ASH) และโรงงานอื่น ๆ เพื่อประโยชนแ์ละหรือส่งเสรมิวตัถปุระสงคข์องบรษิัท 

(67) ประกอบธุรกิจเก่ียวกับพลังงานทดแทน พลังงานหมุนเวียน และพลังงานอื่นทุกประเภท อันหมายความ
รวมถึงการผลิต ซือ้ จ าหน่าย ส ารวจ พัฒนา จัดหา รับจ้าง แปรสภาพ ตรวจสอบ วิเคราะห์ ออกแบบ 
ใหบ้ริการ ติดตัง้ ทดสอบ ควบคุม จดัใหไ้ดม้า จดัส่ง บ ารุงรกัษา ประมลู รบัเหมาก่อสรา้ง ซ่อมแซม น าเขา้ 
ส่องออก และด าเนินการต่าง ๆ ที่เก่ียวกับแหล่งพลังงานอันไดม้าจากธรรมชาติ และการด าเนินการที่
เก่ียวกบัพลงังานอื่นทกุประเภท รวมทัง้งานอื่นที่ส่งเสรมิกิจการดงักล่าว 

(68) ธุรกิจใหค้  าปรกึษา ออกแบบ ควบคมุ ติดตัง้ บ ารุงรกัษา ซ่อมแซม ตรวจสอบ ทดสอบ วิเคราะห ์วิจยัเก่ียวกบั
ระบบพลังงานชีวภาพพลังงานแสงอาทิตย ์เซลลเ์ชือ้เพลิง และพลังงานทดแทนอื่น ตลอดจนเ ป็นตัวแทน
จ าหน่ายอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ อะไหล่ เครื่องยนต์ เครื่องจักรและระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่ใช้หรือ
เก่ียวขอ้งกบัระบบดงักล่าวทกุประเภท 

(69) จดัหา ซือ้ ขาย แลกเปล่ียน โอน รบัโอน เช่า ใหเ้ช่า เช่าช่วง ใหเ้ช่าช่วง อนุญาต หรือจดัใหไ้ดม้าโดยวิธีอย่าง
อื่นซึ่งการจดทะเบียน สัมปทาน อาชญาบัตร ค าขออาชญาบัตร ประทานบัตร ค าขอประทานบัตร 
ใบอนุญาต บตัรส่งเสรมิการลงทนุ สิทธิบตัร ลิขสิทธ์ิ ชื่อหรือเคร่ืองหมายการคา้ หรือส่ิงท่ีคลา้ยคลงึกนั แบบ
แผน สตูร เอกสิทธิหรือสิทธิทางการคา้ กรรมวิธีการผลิต และสิทธิใดๆ ที่เห็นว่าเป้นประโยชนใ์นการด าเนิน
กิจการตามวัตถุประสงคข์องบริษัทหรือกิจการอื่นที่บริษัทมีส่วนไดเ้สียทั้งภายในประเทศและภายนอก
ประเทศรวมทัง้ใหเ้อกสิทธิในการประกอบกิจการในเรื่องสิทธิต่าง ๆ ดงักล่าว 

(70) ประกอบกิจการเติมน า้มนัเชือ้เพลิงใหอ้ากาศยาน หรือยานพาหนะใด ๆ 
(71) จัดหา ซือ้ ขาย แลกเปล่ียน โอน รับโอน จัดให้ได้มา ค้าขาย ขนส่ง ซึ่งปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์จาก

ปิโตรเลียม 
(72) ก่อสรา้ง จดัตัง้ ส่งเสรมิ และด าเนินกิจการเก่ียวกบัระบบการส่งจ่ายเชือ้เพลิงเขา้อากาศยาน เพื่อการจดัจ่าย 

ขนส่ง เก็บกัก สุ่มตัวอย่าง วิเคราะห ์รบัรองและบริการส่งเขา้อากาศยานซึ่งเชือ้เพลิงการบินทุกชนิด และ
ด าเนินกิจการดงักล่าสวในการบรกิารดา้นการส่งเขา้และเติมเชือ้เพลิงในอากาศยาน 

(73) เขา้ท านิติกรรมสัญญาเพื่อควบคุมป้องกันความเส่ียงอันเกิดจากความผันผวนทางดา้นอัตราแลกเปล่ียน
เงินตราอตัราดอกเบีย้ ราคาวตัถดุิบ สินคา้ และทรพัยสิ์น 

(74) ประกอบกิจการจัดหา คา้ปลีก คา้ส่ง และรวมถึงเก็บรกัษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็น
ก๊าซ 

(75) ประกอบกิจการเก่ียวกับการขนส่งก๊าซธรรมชาติวางท่อ วางระบบท่อก๊าซธรรมชาติ ก่อสรา้งระบบท่อก๊าซ
ธรรมชาติ รวมทัง้จดัหา ลงทนุ ก่อสรา้ง ปรบัปรุงและบ ารุงรกัษาท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 

(76) ท าการติดต่อหน่วยงานราชการ รฐัวิสาหกิจ องคก์รอิสระ หน่วยงานใด ๆ ทัง้ภาครฐัและเอกชน เพื่อใหไ้ดม้า
จดทะเบียน จ าหน่ายสิทธิพิเศษในการประกอบกิจการ ข้อตกลง สิทธิ กรรมสิทธ์ิ ใบอนุญาต สิทธิใน
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เครื่องหมายการคา้ อุตสาหสมบัติ (ทรพัยสิ์นทางอุตสาหกรรม) ลิขสิทธ์ิ สิทธิบัตร สมัปทานหรือเอกสิทธ์ิท่ี
จ าเป็นแก่การด าเนินกิจการของบรษิัท 

(77) ท าการยื่นขอ และถือครองใบอนุญาตและหนังสือรบัรองจดทะเบียนต่าง  ๆ ท่ีจ าเป็นหรือเป็นประโยชนแ์ก่
กิจการของบรษิัท 

(78) ด าเนินกิจการเก่ียวกับการใหบ้ริการเก็บ การส่งจ่าย ขนส่ง เก็บกัก สุ่มตัวอย่าง วิเคราะห ์รบัรองคุณภาพ
น า้มนัและอปุกรณท์ี่เก่ียวขอ้ง 

(79) ประกอบกิจการคา้ ซือ้ ขาย เช่า เช่าซือ้ ซ่อมแซม ติดตัง้ ตรวจสอบ แกไ้ข บ ารุงรกัษา จัดหามา ไดม้าและ
จ าหน่าย ไปดว้ยวิธีใด ๆ ซึ่งวตัถุดิบชิน้ส่วน อุปกรณ ์เครื่องมือ สินคา้ผลิตภณัฑ์ ส่ิงประดิษฐ์ นวตักรรม และ
เทคโนโลยีต่างๆ ภายใตว้ตัถปุระสงคข์องบรษิัท 

(80) ประกอบการเป็นผูร้บัสิทธิ และใหสิ้ทธิในการใช ้(License) โปรแกรมคอมพิวเตอร ์ระบบคอมพิวเตอร ์ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่ิงประดิษฐ์นวัตกรรม เทคโนโลยีและทรพัยสิ์นทางปัญญาอื่นใด รวมถึง ลิขสิท ธ์ิ 
สิทธิบตัรเครื่องหมายการคา้ ภายใตว้ตัถปุระสงคข์องบรษิัท 

(81) ประกอบกิจการให้บริการคิดคน้ พัฒนา สรา้ง ประดิษฐ์ เขียน ปรบัปรุง จัดท า ให้บริการ แอพพลิเคชั่น 
แพล็ตฟอรม์ หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร ์ส าหรบัโทรศพัทเ์คล่ือนที่ คอมพิวเตอร ์แท็ปเล็ต และ/หรืออุปกรณ์
เครื่องมือทั้งที่เคล่ือนที่ไดแ้ละเคล่ือนที่ไม่ไดท้ี่สามารถเขา้ถึงแอพพลิเคชั่น แพล็ตฟอรม์และ/หรือโปรแกรม
คอมพิวเตอรไ์ด ้

(82) ประกอบกิจการใหบ้รกิารจดัการ จดัหา ใหเ้ช่า ซือ้ ขาย ขายต่อ ส่งเสรมิการขาย ผลิต วิจยั พฒันาส่ิงอ านวย
ความสะดวกด้านโทรศัพท์เคล่ือนที่ คอมพิวเตอร ์แท็ปเล็ต หรืออุปกรณ์เครื่องมือทั้งที่เคล่ือนที่ได้และ
เคลื่อนที่ไม่ไดท้ี่สามารถเขา้ถึงแอพพลิเคชั่น แพล็ตฟอรม์ และ/หรือ โปรแกรมคอมพิวเตอรไ์ด ้

(83) ประกอบกิจการใหบ้รกิารจดัการขอ้มลูในฐานะตวักลางหรือนายหนา้ ส าหรบัผูต้อ้งการติดตัง้และ/หรือดูแล
รกัษาระบบการผลิตกระแสไฟฟ้าครวัเรือนและ/หรือส่วนบคุคลกบัผูต้อ้งการติดตัง้และ/หรือผูล้งทนุและ/หรือ
ผูท้ี่เก่ียวขอ้ง โดยผ่านแอพพลิเคชั่น แพล็ตฟอรม์ โปรแกรมคอมพิวเตอร ์และ/หรือส่ืออิเล็กทรอนิกสอ์ื่นใดบน
โทรศพัทเ์คล่ือนที่ คอมพิวเตอร ์แท็ปเล็ต หรืออุปกรณเ์ครื่องมือทัง้ที่เคล่ือนท่ีไดแ้ละเคล่ือนท่ีไม่ไดท้ี่สามารถ
เขา้ถึงแอพพลิเคชั่นและ/หรือโปรแกรมคอมพิวเตอรไ์ดโ้ดยไดร้บัค่าธรรมเนียมจากผูต้อ้งการติดตัง้  และ/หรือ     
ผูล้งทนุ และ/หรือ ผูท้ี่เก่ียวขอ้ง 

 นางสาวโศภชา  ด ารงปิยวุฒิ์  ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ไดเ้ปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความ
คิดเห็น ทัง้นี ้ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามในวาระดงักล่าว จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา โดยวาระนีต้อ้งไดร้บัคะแนนเสียงไม่
นอ้ยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มติที่ประชมุ  ที่ประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงเห็นดว้ยมากกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบ
ฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมตัิการแกไ้ขเพิ่มเติมวตัถุประสงคข์องบริษัทฯ และ
การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิ ขอ้ 3. ของบรษิัทฯ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการแกไ้ขเพิ่มเติมวตัถปุระสงค์
ของบรษิัทฯ ตามที่น าเสนอต่ที่ประชมุ 

  โดยมีมติดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้
  มีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุทัง้สิน้ 596 ราย เป็นจ านวนหุน้รวม 5,964,795,809 หุน้ 
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ผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) อตัรารอ้ยละ 
เห็นดว้ย  5,835,402,809 97.8307 
ไม่เห็นดว้ย 129,393,000 2.1693 
บตัรเสีย * 0 0.0000 
งดออกเสียง * 0 0.0000 
รวม  5,964,795,809 100.0000 

 * นบัรวมเป็นฐานการค านวณคะแนนเสียง 
 
วำระที ่12   พิจำรณำอนุมตัิกำรเพิ่มวงเงนิในกำรออกและเสนอขำยหุน้กู้อีกจ ำนวน 6,000 ล้ำนบำท จำกวงเงนิ

เดิมไม่เกนิ 9,000 ล้ำนบำท รวมเป็นวงเงนิใหม่ไม่เกิน 15,000 ล้ำนบำท อำยุไม่เกนิ 7 ปี 
 ดร.สมบูรณ ์ เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผูจ้ดัการ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามมติที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทมี
มติเห็นควรใหน้ าเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาการออกและเสนอขายหุน้กูเ้พิ่มอีกจ านวน 6,000,000,000 บาท 
จากวงเงินเดิมไม่เกิน 9,000,000,000 บาท รวมเป็นวงเงินใหม่ไม่เกิน 15,000,000,000 บาท  อายุไม่เกิน 7 ปี เพื่อใชช้ าระ
คืนหนีเ้ดิม ซึ่งจะเป็นการลดภาระตน้ทุนทางการเงินของบริษัทฯ และเพื่อเป็นเงินทุนหมนุเวียนและเงินกูร้ะยะยาวส าหรบั
พฒันาโครงการปัจจบุนั ไม่ว่าจะเป็นการเขา้ซือ้หุน้สามญัเพิ่มเติมใน บริษัท อินฟินิท อลัเทอรเ์นทีฟ เอ็นเนอรย์ี่ จ ากดั (IAE) 
สดัส่วน ใน 33% การเขา้ลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์จ านวน 2 โครงการ รวม 60 MW ในเวียดนาม การ
ติดตัง้ระบบผลิตโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยบ์นหลงัคาในภาคเอกชน (PPA) และโครงการใหม่ ๆ รวมทัง้รองรบั
การขยายธุรกิจของบรษิัทฯ ในอนาคต โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ประเภท : หุน้กูท้กุประเภท ชนิดระบชุื่อผูถ้ือหรือไม่ระบชุื่อผูถ้ือ ประเภทดอ้ยสิทธิหรือไม่ดอ้ยสิทธิ ซึ่งอาจมีหรือไม่มี
หลกัประกนั และอาจมีหรือไม่มีผูถ้ือแทนผูถ้ือหุน้กู ้

สกลุเงิน : เงินบาท หรือ เงินเหรียญสหรฐั และ/หรือ เงินสกลุต่างประเทศอ่ืนๆ  
จ านวนเงินรวมของหุน้กู้
ทัง้หมด 

: ไม่เกิน 15,000,000,000.00 บาท หากเป็นสกลุเงินตา่งประเทศ ใหใ้ชอ้ตัราแลกเปลี่ยนในวนัที่ออกหุน้กู ้(Issue 
Date) ในแต่ละคราว 

มลูค่าที่เสนอขาย : จ านวนเงินต้นของตราสารหนี ้ที่ จะออกโดยบริษั ทจะมีมูลค่ าไม่เกิน  15,000 ล้านบาท ณ  ขณะใด
ขณะหนึ่ง (Revolving Basis) ทั้งนี ้ในการค านวณจ านวนเงินตน้สูงสุดของตราสารหนีท้ี่บริษัทสามารถออก
และเสนอขายได ้ณ ขณะใดขณะหนี่ง (Revolving Basis) จะนบัรวมจ านวนเงินตน้ของตราสารหนีข้องบริษัทที่
ยงัไม่ไดร้บัการไถ่ถอน แต่ไม่นบัรวมจ านวนเงินตน้ของตราสารหนีข้องบริษัทที่ไดร้บัการไถ่ถอนแลว้ 

อตัราดอกเบีย้ : ขึน้อยู่กบัความเหมาะสม และสภาพตลาดในขณะที่ออกและเสนอขาย 
อาย ุ : ไม่เกิน 7 ปี  
วิธีการจดัสรร : เสนอขายในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ใหแ้ก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ ผูล้งทนุรายใหญ่ และ/หรือ ผู้

ลงทนุโดยเฉพาะเจาะจง โดยอาจแบ่งขายเป็นรุน่เดียวหรือหลายรุน่ และ/หรือ ในลกัษณะหมนุเวียน 
(Revolving) และสามารถออกและเสนอขายแยกต่างหากจากกนัก็ได ้การออกเสนอขายสามารถเสนอขาย
ใหก้บัผูถ้ือหุน้เดิม ซึ่งตราสารนัน้ ๆ ก าลงัจะครบก าหนดช าระคืนหรือถกูไถ่ถอนคืนก่อนก าหนด ทัง้นี ้โดยปฏิบตัิ
ตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์ขอ้บงัคบั หรือประกาศที่เกี่ยวขอ้ง รวมถึงการขออนญุาตจากหน่วยงานราชการใด ๆ ที่
เกี่ยวขอ้ง   

การช าระคืนเงินตน้ : ทยอยคืนเงินตน้หรือช าระงวดเดียวเม่ือครบก าหนด ตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขในหุน้กู ้
การไถ่ถอนก่อนครบก าหนด
อาย ุ

: ผูถ้ือหุน้อาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอใหบ้ริษัทฯ ไถ่ถอนหุน้กูก้่อนครบก าหนด และ/หรือ บริษัทฯ อาจมีสิทธิหรือไม่
มีสิทธิไถ่ถอนหุน้กูก้่อนครบก าหนด ทัง้นีก้าร  ไถ่ถอน หุน้กู ้ใหเ้ป็นไปตามขอ้ตกลงและเง่ือนไขของหุน้กูท้ี่จะ



สิ่งท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี  1 
บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียริ่ง จ ากดั (มหาชน) 

 

หนา้ 38 

 

ออกในแต่ละคราว โดยปฏิบตัติามกฎหมาย กฎเกณฑ ์ขอ้บงัคบั หรือประกาศที่เกี่ยวขอ้ง รวมถึงการขอ
อนญุาตจากหน่วยงานราชการใด ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง   

การขึน้ทะเบียนตราสารหนี ้ : บริษัทฯ อาจขึน้ทะเบียนหุน้กูก้บัสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย และ/หรือ ศนูยซ์ือ้ขายตราสารหนีอ่ื้นใด 
เง่ือนไขพิเศษ : ในกรณีที่บริษัทฯ ไดไ้ถ่ถอนหรือช าระคืนหุน้กูท้ี่ไดอ้อกภายในวงเงินที่ไดร้บัอนมุตัินี ้บริษัทฯ สามารถออกหุน้กู้

ทดแทนเพ่ิมเติมไดอี้กตามจ านวนที่ไดไ้ถ่ถอนหรือช าระคืน  
วตัถปุระสงค ์ : 1. เพ่ือเป็นวงเงินส ารองใหบ้ริษัทฯ มีสภาพคล่องเพียงพอต่อการขยายการลงทุนในอนาคต 

2. เพ่ือป้องกนัความเสี่ยงจากาสภาวะความผนัผวนของตลาดเงินที่อาจก่อนใหเ้กิดการขาดสภาพคล่องใน
ตลาดเงินระยะสัน้ 

3. เพ่ือป้องกนัผลกระทบต่อการ Funding ผ่านตลาดตราสารหนีร้ะยะสัน้ โดยใหก้ารระดมทนุมีความ
คล่องตวัและยืดหยุ่นมากขึน้ 

4. เพ่ือบริหารสดัส่วนหนีส้ินระยะสัน้ต่อหนีส้ินระยะยาวใหเ้หมาะสม  

 
 นอกจากนี ้เสนอต่อที่ประชมุเพื่อพิจารณาใหค้ณะกรรมการบรษิัท คณะกรรมการบรหิาร ประธานกรรมการ
บรษิัท  ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร และกรรมการผูจ้ดัการ มีอ  านาจดงันี ้

(1) การก าหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการออกและเสนอขายหุน้กู ้เช่น การก าหนดชื่อ 
ลักษณะการขายหุน้กู้ จ านวนหุ้นกูท้ี่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของหุ้นกู้ หลักประกัน 
ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนก าหนด อตัราดอกเบีย้ วิธีการช าระเงินตน้
และดอกเบีย้ วิธีการจดัสรร และรายละเอียดการเสนอขาย เป็นตน้ 

(2) การแต่งตั้ง ที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้จัดจ าหน่ายหลักทรพัย ์และ/หรือ สถาบันจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือของผูอ้อกหลกัทรพัย ์และ/หรือ บคุคลที่เก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้กู ้

(3) การเขา้เจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสญัญาต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง รวมทัง้มีอ  านาจในการด าเนินการใด ๆ 
ตามที่จ าเป็น และเก่ียวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครัง้นี ้รวมถึงการน าหุ้นกู้ดังกล่าวไปจด
ทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรือ สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย 
(The Thai Bond Market Association) หรือ ตลาดรองอื่น ๆ 

   นางสาวโศภชา ด ารงปิยวุฒิ์ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามหรือแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกบัการเพิ่มวงเงินในการออกและเสนอขายหุน้กูอ้ีกจ านวน 6,000 ลา้นบาท จากวงเงินเดิมไม่เกิน 9,000 ลา้น
บาท รวมเป็นวงเงินใหม่ไม่เกิน 15,000 ลา้นบาท อายุไม่เกิน 7 ปี ทั้งนี ้ไม่มีผูถื้อหุน้ซักถามในวาระดังกล่าว จึงเสนอต่อ       
ที่ประชุมเพื่อพิจารณา โดยในวาระนีต้อ้งไดร้บัคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้และ
ผูร้บัมอบฉนัทะ ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มติที่ประชมุ  ที่ประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงมากกว่าสามในส่ีของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน อนุมัติวงเงินการออกและเสนอขายหุน้กูเ้พิ่มจ านวน 6,000,000,000 บาท จากวงเงิน
เดิมไม่เกิน 9,000,000,000 บาท รวมเป็นวงเงินใหม่ไม่เกิน 15,000,000,000 บาท  อายุไม่เกิน 7 ปี โดย    
มลูค่าที่เสนอขายคือ จ านวนเงินตน้ของตราสารหนีท้ี่จะออกโดยบรษิัทฯ จะมีมลูค่าไม่เกิน 15,000 ลา้นบาท 
ณ ขณะใดขณะหนึ่ง (Revolving Basis) ทั้งนี ้ในการค านวณจ านวนเงินตน้สูงสุดของตราสารหนีท้ี่บริษัท
สามารถออกและเสนอขายได้ ณ ขณะใดขณะหนี่ง (Revolving Basis) จะนับรวมจ านวนเงินต้นของ        
ตราสารหนีข้องบริษัทฯ ที่ยงัไม่ไดร้บัการไถ่ถอน แต่ไม่นบัรวมจ านวนเงินตน้ของตราสารหนีข้องบริษัทฯ ที่
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ได้รบัการไถ่ถอนแลว้ตามที่เสนอ รวมทั้งอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร ประธาน
กรรมการบรษิัท ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร และกรรมการผูจ้ดัการ มีอ  านาจดงันี ้
(1) การก าหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้กู ้เช่น การก าหนดชื่อ 

ลกัษณะการขายหุน้กู ้จ านวนหุน้กูท้ี่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของหุน้กู ้หลกัประกัน 
ราคาเสนอขายต่อหน่วย อาย ุระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนก าหนด อตัราดอกเบีย้ วิธีการช าระเงิน
ตน้และดอกเบีย้ วิธีการจดัสรร และรายละเอียดการเสนอขาย เป็นตน้ 

(2) การแต่งตัง้ ท่ีปรกึษาทางการเงิน และ/หรือ ผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัย ์และ/หรือ สถาบันจดัอนัดบัความ
น่าเชื่อถือของผูอ้อกหลกัทรพัย ์และ/หรือ บคุคลที่เก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้กู ้

(3) การเขา้เจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสญัญาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทัง้มีอ  านาจในการด าเนินการ
ใด ๆ ตามที่จ าเป็น และเก่ียวเนื่องกบัการออกและเสนอขายหุน้กูใ้นครัง้นี ้รวมถึงการน าหุน้กูด้งักล่าวไป
จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรือ สมาคมตลาดตราสาร
หนีไ้ทย (The Thai Bond Market Association) หรือ ตลาดรองอื่น ๆ 

  โดยมีมติดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้
  มีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุทัง้สิน้ 596 ราย เป็นจ านวนหุน้รวม 5,964,795,809 หุน้ 

ผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) อตัรารอ้ยละ 
เห็นดว้ย  5,956,116,036 99.8545 
ไม่เห็นดว้ย 8,679,773 0.1455 
บตัรเสีย * 0 0.0000 
งดออกเสียง * 0 0.0000 
รวม  5,964,795,809 100.0000 

 * นบัรวมเป็นฐานการค านวณคะแนนเสียง  
 
วำระที ่13  พิจำรณำเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ำมี) 
 ไม่มีผูใ้ดเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณา นางสาวโศภชา  ด ารงปิยวุฒิ์ ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร จึงไดเ้ปิด
โอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามเพิ่มเติม ดงัต่อไปนี ้

  คณุสมพร จงกลวานชิสขุ ผูถื้อหุน้ (มอบฉนัทะ) : มีประเด็นสอบถามต่อที่ประชมุ ดงันี ้
1.  แผนการขยายธุรกิจดา้นพลังงานแสงอาทิตย์เป็นอย่างไร และมีแผนแตกแนวธุรกิจเพิ่มเติมจากเดิมที่

บรษิัทมีอยู่หรือไม่ อย่างไร 
นางสาวโศภชา  ด ารงปิยวฒุิ์ ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร : ไดต้อบขอ้ซกัถาม ดงันี ้
1.  ลกัษณะการประกอบธุรกิจของกลุ่มบรษิัท แบ่งออกเป็น 5 ธุรกิจหลกั ไดแ้ก่ 

1) ธุรกิจผลิต จดัหา และจ าหน่ายอปุกรณส์ าหรบัระบบไฟฟ้าทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 
2) ธุรกิจผลิต จดัหา และจ าหน่ายผลิตภณัฑป์ระหยดัพลงังาน รวมถงึพลงังานทางเลือกที่เหมาะสม 
3) ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ซึ่ง ณ ปัจจุบัน
บริษัทฯ มีก าลงัผลิตไฟฟ้าแลว้กว่า 630 MW สามารถจ่ายไฟฟ้าเขา้สู่ระบบไดแ้ลว้กว่า 437 MW และ
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ยังมีโครงการที่ได้ใบ PPA แลว้และอยู่ระหว่างการก่อสรา้งอีก 250 - 260 MW (ติดตั้งคงค้าง) ซึ่ง
บรษิัทไดต้่อยอดในเรื่องของ Private PPA รวมไปถึงการพฒันาเทคโนโลยีที่เก่ียวเนื่องกบัพลงังาน โดย
บรษิัทฯ ไดใ้หร้ว่มมือกบัทางภาครฐัในส่วนท่ีเก่ียวกบัเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain)  ซึ่งบรษิัทฯ มี
ฝ่ายพฒันาดา้น Innovation ดแูลเรื่องดงักล่าวโดยเฉพาะ 
4) ธุรกิจรบัเหมาก่อสรา้ง ซึ่งแต่เดิมบริษัทฯ จะเนน้แค่เรื่องการก่อสรา้งโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน แต่
ภายหลงัจากที่ทางบรษิัทฯ ไดเ้ขา้ซือ้กิจการบรษิัท ฟิวเจอร ์อีเล็คทรคิอล คอนโทรล จ ากดั (“FEC”) ท า
ใหบ้รษิัทฯ สามารถขยายงานดา้นการก่อสรา้งไดเ้พิ่มมากยิ่งขึน้ ไม่ว่าจะเป็นดา้นก่อสรา้งระบบสายส่ง 
ระบบไฟฟ้าลงดิน รวมไปถึงการจัดหา และให้บริการ ติดตั้งสายเคเบิลใตน้ ้าตลอดจนอุปกรณ์ ที่
เก่ียวขอ้งสายเคเบิลใตน้ า้ทุกชนิด โดย FEC ไดเ้ขา้ร่วมประมลูงานก่อสรา้งจนถึงปัจจุบนั มี Backlog 
อยู่ไม่ต  ่ากว่า 7,000 ลา้นบาท  
5) ธุรกิจการใหบ้รกิารบ ารุงรกัษาโรงไฟฟ้า ทัง้ในส่วนของโรงไฟฟ้าของบรษิัทฯ และของลกูคา้ 
ส าหรบัเรื่องธุรกจิเพิ่มเตมิจากที่มอียู่ของบรษิัทขอมอบหมายใหผู้บ้รหิารที่ดแูลในเรื่องนีเ้ป็นผูช้ีแ้จง
ต่อไป 

นางสาวนฤชล ด ารงปิยวุฒิ์ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ัดการ สายงานวางแผนกลยุทธแ์ละการลงทุน  : ไดต้อบขอ้
ซกัถามเพิ่มเติม ดงันี ้

1. ทางบรษิัทฯ เล็งเห็นว่า กิจกรรมในดา้นพลงังานจะมีเพิ่มมากขึน้ ประชาชนผูใ้ชไ้ฟฟ้าในอนาคตจะเป็นผู้
ที่สามารถผลิตไฟฟ้า เก็บกัก และตดัสินใจไดว้่าจะใชแ้หล่งไฟจากที่ใด ซึ่งทางบรษิัทฯ เองก็ไดผ่้านการ
พิจารณาคดัเลือกเป็นหน่ึงในบรษิัทที่เขา้ร่วมโครงการทดสอบนวตักรรมที่น าเทคโนโลยีมาสนบัสนนุการ
ใหบ้ริการพลังงาน (ERC Sandbox) ของส านักงาน กกพ. 2 โครงการดว้ยกัน ไดแ้ก่ โครงการทดสอบ
เก่ียวกับการซือ้ขายไฟฟ้าระหว่างกันโดยไม่ผ่านระบบจ าหน่าย (Peer to Peer Energy Trading & 
Bilateral Energy Trading) ซึ่งจะมีการทดสอบจริงภายในปีนี ้ และโครงการทดสอบเก่ียวกับเก็บกัก
ประจุไฟฟ้า (Battery Storage) ซึ่งจะน ามาใช้จริงกับโครงการกังหันลมของบริษัทฯ เพื่อส่งเสริมให้มี
คณุภาพไฟท่ีดีขึน้ 
นอกจากนีแ้ลว้ ทางบริษัทฯ ยังมองว่ากิจกรรมของผู้บริโภค (End-User) จะมีเพิ่มมากยิ่งขึน้ ซึ่งทาง
บรษิัทฯ เองก็ไดเ้ปิดตวัโครงการ GRoof โดยเป็นเรื่องระบบพลงังานแสงอาทิตยแ์บบติดตัง้บนหลงัคา มี
กลุ่มเป้าหมายตัง้แต่ระดบัครวัเรือน SME ไปจนถึงโฮมออฟฟิศ  
 

 ดร. ชิต เหล่าวฒันา ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ: ไดต้อบขอ้ซกัถามเพิ่มเติม ดงันี ้
1. นอกจากที่ไดก้ล่าวไปในขา้งตน้แลว้ เรื่องเทคโนโลยีดา้น 5G ที่ก าลงัจะเขา้มานัน้ ซึ่งทุกท่านคงทราบกัน

ดีว่ามีอยู่ 3 คล่ืนดว้ยกัน โดยคล่ืน 26 GHz จะเป็นส่วนที่มีความสอดคลอ้งกับเทคโนโลยที่ทางบริษัทฯ 
ก าลงัใหค้วามส าคญัอยู่ ดงันัน้ จะเห็นไดว้่า เทคโนโลยีใหม่ ๆ ท่ีก าลงัเกิดขึน้นัน้จะมีส่วนที่เก่ียวขอ้งกับ
พลงังานที่มีอยู่ในปัจจบุนั 
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คณุนพชยั แซเ่ล็ก ผูถื้อหุน้ (ผูม้อบฉนัทะ) : มีประเด็นสอบถามต่อที่ประชมุ ดงันี ้
2. บรษิัทมีการมองหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ หรือจะยืนหยดัแค่ธุรกิจพลงังานทางเลือก 
นางสาวโศภชา  ด ารงปิยวฒุิ์ ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร: ไดต้อบขอ้ซกัถาม ดงันี ้
2. ประเด็นค าถามดงักล่าวไดอ้ธิบายไปแลว้ในขอ้ 1 ขา้งตน้ 

ผูถื้อหุน้ไม่ประสงคเ์อ่ยนาม : มีประเด็นสอบถามต่อที่ประชมุ ดงันี ้
3. เหตุใด Net Profit Margin ของบริษัทฯ จึงกระโดดจากรอ้ยละ 20 ในปี 2561 มาเป็นรอ้ยละ 38 ในปี 2562 

และบริษัทฯ ไดร้ับผลกระทบจาก Covid-19 ส่งผลให้โครงการทั้งภายในและนอกประเทศมีความล่าช้า
หรือไม่ รวมไปถึงในปี 2563 นี ้ทางบรษิัทฯ จะมีการเติบโตของรายไดใ้นภาคใดเป็นพิเศษ 

ดร. สมบรูณ ์ เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผูจ้ดัการ : ไดต้อบขอ้ซกัถาม ดงันี ้
3. ตามที่ไดช้ีแ้จงไปในตอนตน้ของการประชมุ ในเรื่อง Gross Margin ของบรษิัทฯ ที่เพิ่มขึน้ในทุก ๆ ปีนบั

แต่ปี 2560 จากรอ้ยละ 36 มาเป็นรอ้ยละ 51ในปี 2563 ซึ่งรายไดจ้ากการขายไฟจ านวน 2,045 ลา้น
บาท ในปี 2560 เพิ่มขึน้มาเป็น 4,504 ลา้นบาท ในปี 2562 โดยรายไดใ้นส่วนนีเ้กิดจากโครงการกังหนั
ลมประมาณ 2,700 – 2,800 ลา้นบาทต่อปี ดว้ยกนั ซึ่งโครงการดงักล่าวไดผ้ลประโยชนจ์ากส่วนเพิ่มค่า
ไฟเป็นหลกั (Adder) 
ส าหรบัเรื่อง Covid-19 แมจ้ะมีการประกาศพรก. ฉุกเฉินออกมา แต่ทางการไฟฟ้าเองก็ไดอ้อกหนงัสือ
รบัรอง ท าให้ทางบริษัทฯ ยังสามารถออกปฏิบัติงานด้านรบัเหมาในช่วงกลางคืนไดอ้ย่างปกติ  ซึ่ง
ผลกระทบที่เกิดขึน้จะเป็นงานของโครงการกรุงเทพธนาคม ซึ่งเป็นงานด้านทางเท้าส่วนใหญ่ใน
กรุงเทพฯ แต่อย่างไรก็ตามรายไดใ้นส่วนของการก่อสรา้งในปีนีเ้ติบโตกว่าปีที่แลว้อย่างแน่นอน  

นางสาวโศภชา  ด ารงปิยวฒุิ์ ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร : ไดต้อบขอ้ซกัถามเพิ่มเติม ดงันี ้
3. ทางบริษัทฯ ไดม้ีการจดัด าเนินการเพื่อตอบสนองต่อสถานการณข์องโรคระบาด Covid-19 ไม่ว่าจะเป็นใน

ส่วนของโรงงาน และที่ส  านักงานใหญ่ รวมไปถึงไซตง์านก่อสรา้ง โดยมีคณะกรรมการดูแลในแต่ละสาย
งานที่เก่ียวข้อง ส าหรับผลการด าเนินงานในช่วงไตรมาส 1/2563 จะเติบโตดีกว่าช่วงเดียวกันปีก่อน 
เนื่องจากบริษัทฯ มีการรบัรูร้ายไดจ้ากการ COD ไฟฟ้าของโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์(Solar 
farm) คิมิสึ ขนาด 40 MW เต็มปี รวมถึงการ COD โรงไฟฟ้า Solar farm ในประเทศเวียดนาม ขนาด 60 
MW เพิ่มมากขึน้ ดงันัน้ เรื่องของค่าตอบแทนดา้นพลงังานค่อนขา้งเติบโตอย่างต่อเนื่อง 

ทั้งนี ้ส าหรบัในเรื่องของการก่อสรา้งสถานีที่ท  าใหก้ับการไฟฟ้ายังคงมีการด าเนินการงานอย่างต่อเนื่อง
ตามปกติ หรือการก่อสรา้ง EPC โซลารบ์นหลงัคาใหแ้ก่ลกูคา้ก็สามารถด าเนินงานไดอ้ย่างปกติ เนื่องจาก
การก่อสรา้งของบริษัทฯ เป็นระบบปิด ส่วนรายไดใ้นส่วนของการขายสินคา้คาดการณเ์ป็นไปในทิศทางที่ดี 
เมื่อเทียบกบัรายไดใ้นงวดเดียวกนัของปีก่อน เนื่องจากทางภาครฐัยงัคงมีการขยายการลงทนุอยู่ 

ผูถื้อหุน้ไม่ประสงคเ์อ่ยนาม : มีประเด็นสอบถามต่อที่ประชมุ ดงันี ้
4. ส าหรบัโครงการซือ้หุน้คืน บรษิัทฯ ไดเ้ริ่มมีการซือ้หุน้คืนบา้งแลว้หรือยงั และจะมีการยกเลิกการซือ้หุน้

คืนหรือไม่ 
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  สมบรูณ ์ เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผูจ้ดัการ : ไดต้อบขอ้ซกัถาม ดงันี ้
4. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของบรษิัทฯ ไดม้ีมติเมื่อวนัที่ 17 มี.ค. 2563 อนุมตัิโครงการซือ้หุน้สามญั

คืน ซึ่งวงเงินสงูสดุที่ใชใ้นการซือ้หุน้คืน ไม่เกิน 1,100 ลา้นบาท  
โดยราคาที่ซือ้คืนสงูสดุไดไ้ม่เกิน 2.53 บาท อย่างไรก็ตาม ราคาหุน้ ณ ปัจจุบนัของบริษัทฯ ขึน้มาอยู่ที่
ประมาณ 2.68 บาท ท าใหร้าคาหุน้อยู่สงูกว่าที่ไดร้บัอนุมัติไว้ ทั้งนี ้หากมูลค่าต่อหุน้ลดลง (Dilution) 
เนื่องมาจากการจ่ายปันผล และทางบริษัทฯ พิจารณาแลว้เห็นว่าราคาหุ้นนั้นต ่ากว่าความเป็นจริง 
มาตรการในเรื่องการซือ้หุน้คืนก็สามารถน ามาใชใ้นสถานการณน์ีไ้ดเ้ช่นกนั 

  นางสาวโศภชา ด ารงปิยวุฒิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในครัง้นี ้
รวมถึงคณะกรรมการบรษิัท กรรมการอิสระ ที่ปรกึษา ที่ไดร้ว่มเป็นกรรมการในการตรวจสอบการลงคะแนนในครัง้นี ้ 
  ดร.กัลกุล ด ารงปิยวุฒิ์ ประธานกรรมการบรษิัท กล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ นกัลงทุน สถาบันการเงินพันธมิตร
ทางธุรกิจ คู่คา้ และผูท้ี่เก่ียวขอ้งทุกภาคส่วนที่ให้ความไวว้างใจ เชื่อมั่น และให้การสนับสนุนบริษัทฯ มาตลอด รวมถึง
คณะกรรมการบรหิารทุกท่านท่ีช่วยกันขดัเกลา กลั่นกรองจนบรษิัทฯ สามารถเติบโตมาไดถ้ึงปัจจุบนันี ้สดุทา้ยนี ้ผมขอให้
ทกุท่านปลอดภยัจากสถานการณไ์วรสัโรคระบาด Covid-19 ขอขอบคณุครบั 

ทัง้นีก้่อนปิดการประชมุ มีผูถื้อหุน้เขา้มาประชมุดว้ยตนเองและโดยผูร้บัมอบฉนัทะ ดงันี ้ 
ผูถื้อหุน้ท่ีมาดว้ยตนเอง 68  ราย นบัจ านวนหุน้ได ้     409,594,772 หุน้ 
ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะ 528  ราย นบัจ านวนหุน้ได ้       5,555,201,037 หุน้ 
รวมทัง้สิน้  596  ราย นบัจ านวนหุน้ได ้       5,964,795,809 หุน้ 
คิดเป็นรอ้ยละ 67.1519  ของหุน้ท่ีออกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของบรษิัทฯ จ านวน 8,882,530,974 หุน้ 

ปิดประชมุเวลา 16.00 น. 
 
                   
 (ดร.กลักลุ ด ารงปิยวฒุิ)์ 
 ประธานในท่ีประชมุ 
 
(ดร.สมบรูณ ์เอือ้อชัฌาสยั) 
        กรรมการบรษิัท      
  




