สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 1
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จากัด (มหาชน)

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหำชน)
รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
วัน เวลำ และสถำนทีป่ ระชุม
เมื่อวันอังคารที่ 21 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมของ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จากัด (มหาชน)
(สานักงานสาขาที่ 1) เลขที่ 1038-1046 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
กรรมกำรทีเ่ ข้ำร่วมประชุม จำนวน 12 ท่ำน (คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 100)
1. ดร.กัลกุล
ดารงปิ ยวุฒิ์
ประธานกรรมการบริษัท
2. ดร.ชิต
เหล่าวัฒนา
กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
3. ดร.จงรัก
ระรวยทรง
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และประธานคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
4. รศ.ดร.พนารัตน์
ปานมณี
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
5. พลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสวุ รรณ
กรรมการอิสระ
6. นายธรากร
อังภูเบศวร์
กรรมการอิสระ
และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นายกฤษณ์
จันทโนทก
กรรมการอิสระ
8. นางสาวโศภชา
ดารงปิ ยวุฒิ์
กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง
9. ดร.สมบูรณ์
เอือ้ อัชฌาสัย
กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ ดั การ
และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
10. นางสาวนฤชล
ดารงปิ ยวุฒ์ิ
กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ สายงานวางแผนกลยุทธ์และการลงทุน
11. นางอารีวรรณ
เฉลิมแดน
กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ สายงานผลิตและจาหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า
12. นายเฉลิมพล
ศรีเจริญ
กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และ
ผูอ้ านวยการ สายงานขายและการตลาด
กรรมกำรทีไ่ ม่เข้ำร่วมประชุม จำนวน - ท่ำน (คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 0)
กรรมกำรชุดย่อยทีเ่ ข้ำร่วมประชุม จำนวน 2 ท่ำน
1. พลตารวจตรี วิศิษฐ์ ศุกรเสพย์
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
2. นายสมชาย
ไตรรัตนภิรมย์ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
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ผู้บริหำรและผู้จัดกำรทีเ่ ข้ำร่วมประชุม จำนวน 12 ท่ำน
1. ดร. พงษ์สกร
ดาเนิน
รองกรรมการผูจ้ ดั การ สายงานพัฒนาธุรกิจและวางแผนกลยุทธ์
2. นายธีรภาพ
ปั ญญาสาคร
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ สายงานสานักกรรมการผูจ้ ดั การ
3. นายฐิ ติพงศ์
เตชะรัตนยืนยง ผูอ้ านวยการอาวุโส สายงานบริหารการเงินและบริหารกลยุทธ์องค์กร
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นางสาววิมล
กาจรวิพธุ
Chief Financial Officer
5. นางสมลักษณ์
คนึงเหตุ
ผูอ้ านวยการอาวุโส สายงานสานักบริหาร
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
6. นางสาวจันทรา
จงจามรีสีทอง ผูอ้ านวยการอาวุโส สายงานสานักกรรมการผูจ้ ดั การ
เลขานุการบริษัท และ เลขานุการคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
7. นายธเนศศิริ
ฝากมิตร
ผูอ้ านวยการ สายงานตรวจสอบภายใน
และ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
8. นางสาววิจิตรา
แสงปรีดีกรณ์ ผูอ้ านวยการ สายงานพัฒนาธุรกิจพลังงานทดแทน SOLAR
9. นายธฤติ
บุณยายน
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการ สายงานพัฒนาธุรกิจพลังงานทดแทน WIND
10. นางลัคนา
สันติรว่ มใจรักษ์ ผูจ้ ดั การ ฝ่ ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
11. นายนิติภทั ร์
เวชกามา
ผูจ้ ดั การ สายงานตรวจสอบภายใน
12. นางสาวธนวรรณ
พัฒนะเอนก
หัวหน้าส่วนงานเลขานุการบริษัท
ผู้เข้ำร่วมกำรประชุมอื่น ๆ จำนวน 4 ท่ำน
1. นายวัยวัฒน์
กอสมานชัยกิจ
2. นางสาวพรนิภา
ระงับภัย
3. นายกุด่นั
กุสมุ านนท์
4. นายคงกช

ยงสวัสดิกลุ

ผูส้ อบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
ผูส้ อบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
ผูแ้ ทน บริษัท กุด่นั แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จากัด ที่ปรึกษากฎหมาย
และผูแ้ ทนอิสระร่วมเป็ นกรรมการในการตรวจสอบการลงคะแนน
ผูแ้ ทน บริษัท กุด่นั แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จากัด ที่ปรึกษากฎหมาย
และผูแ้ ทนอิสระร่วมเป็ นกรรมการในการตรวจสอบการลงคะแนน
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สาหรับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ทางบริษัทฯ ได้มีมาตรการป้องกันเพื่อควบคุมโรคไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีแนวทางปฏิบตั ิตนสาหรับผูเ้ ข้าร่วมประชุมฯ กรณีการแพร่ระบาดของ COVID-19 ดังนี ้
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้ผถู้ ือหุน้ ที่ เดินทางไปหรือกลับมาจากประเทศที่เป็ นเขตติดโรคติดต่ออันตราย
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็ นเขตติดโรคติดต่ออันตรายฯ น้อยกว่า 14
วันเข้าร่วมประชุม โดยควรใช้การมอบฉันทะตามข้อ 4.
2. นอกจากที่ระบุไว้ในข้อ 1 ผูถ้ ือหุน้ ที่มีความเสี่ยงสูง เช่น เดินทางไปหรือกลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงน้อยกว่า 14
วัน หรือเป็ นผูม้ ีไข้หรือมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ ควรมอบฉันทะให้ผอู้ ื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้า
ร่วมประชุมแทน ตามวิธีการซึ่งแสดงในสิ่งที่ส่งมาด้วย ทัง้ นี ้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้ผเู้ ข้าร่วมประชุมที่
มีความเสี่ยงสูงเข้าร่วมการประชุม
3. บริษัทฯ จะจัดตัง้ จุดคัดกรองตามแนวปฏิบตั ิของกรมควบคุมโรค บริเวณหน้าห้องประชุม ทัง้ นี ้ ในกรณีท่ตี รวจพบ
ผูท้ ่มี ีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้ผถู้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะของผูถ้ ือหุน้ ที่
มีความเสี่ยงดังกล่าวเข้าไปในห้องประชุม (ในกรณีท่ีผูถ้ ือหุน้ มาประชุมด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉั นทะให้
ผูอ้ ื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทนได้)
4. ด้วยความห่วงใยต่อสุขภาพของท่านผูถ้ ือหุน้ บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากผูถ้ ือหุน้ แม้ไม่ใช่ผทู้ ่อี ยู่ในกลุ่ม เสี่ยง ควร
มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าประชุมแทน
5. บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากผูเ้ ข้าร่วมประชุมเตรียมหน้ากากอนามัยและสวมใส่ตลอดเวลาที่เข้าร่วมการประชุม
ทัง้ นี ้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการประกาศมาตรการที่เหมาะสมต่อไป
นอกจากนีแ้ ล้วทางบริษัทฯ ได้ยงั ได้จดั เตรียมให้ทกุ คนที่เข้าร่วมประชุมต้องเดินผ่านเครื่องพ่นยาฆ่าเชือ้ ก่อนเข้าใน
อาคาร และมีการตรวจวัดอุณหภูมิโดยเจ้าหน้าที่พยาบาลจากโรงพยาบาล เวชธานี แล้วจึงสามารถผ่านเข้าสู่กระบวนการ
ตรวจเอกสารและลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมต่อไป
การประชุมในครัง้ นีม้ ีตวั แทนผูส้ อบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ได้เข้าร่วมประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี ้
- ตัวแทนจากผูส้ อบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
- ตัวแทนจากที่ปรึกษาด้านกฎหมาย บริษัท กุด่ นั แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จากัด ทาหน้าที่เป็ นคนกลางในการ
ตรวจสอบการลงคะแนน
บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสื อเชิญ ประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุม และได้เผยแพร่แจ้งการส่งหนังสือเชิญ
ประชุมผ่านทางเว็บไซด์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็ นไปตามเกณฑ์ท่กี าหนด
ก่อนเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ ที่ประชุมได้แจ้งรายละเอียดการประชุมและวิธีการออกเสียงการลงคะแนน
รายละเอียดดังปรากฏตามเอกสารแนบ ลาดับที่ 10 และ ลาดับที่ 11 หน้า 75 – หน้า 82 ดังนี ้
ตามพระราชบั ญ ญั ติ บริษั ทมหาชน พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่ มเติ ม พ.ศ. 2551 มาตรา 90 และ มาตรา 107 และตาม
ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 28 ได้กาหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องการลงคะแนนเสียงในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ไว้ดงั นี ้
มาตรา 90
ห้ามมิ ให้บริษั ทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ ายเป็ นค่ าตอบแทนตาม
ข้อบังคับของบริษัท
ในกรณีท่ขี อ้ บังคับของบริษัทมิได้กาหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งให้เป็ นไปตามมติ
ของที่ ประชุมผู้ถื อหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสี ยงไม่ น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสี ยง
ทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม
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มาตรา 107

ข้อ 27

ข้อ 28

มติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ นัน้ ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
และถ้ามี คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ ประชุมออกเสี ยงเพิ่ มขึน้ อี กหนึ่ งเสียงเป็ น
เสียงชีข้ าด
(2) ในกรณี ดังต่ อไปนี ้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่ น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทั้งหมดของ
ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้ หมดหรือบางส่วนที่สาคัญให้แก่บคุ คลอื่น
ข. การซือ้ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็ นของบริษัท
ค. การทา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้ หมดหรือบางส่วน
ที่สาคัญ การมอบหมายให้บคุ คลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับ
บุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ต้องมีผถู้ ือหุน้ จานวนดังต่อไปนี ้ จึงจะครบองค์ประชุม
- ต้องมีผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ มาประชุมไม่นอ้ ยกว่า 25 คน และ จะต้องมี
หุน้ นับรวมกันได้ ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ทงั้ หมด
- หรือ มีผูถ้ ื อหุ้นและผูร้ บั มอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
ผูถ้ ือหุน้ ทั้งหมด และ ต้องมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่าย
ได้ทงั้ หมด
ในการออกเสียงลงคะแนนให้หนุ้ หนึ่งหุน้ มีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ นัน้ ให้
ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
และถ้ามี คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ ประชุมออกเสี ยงเพิ่ มขึน้ อี กหนึ่ งเสียงเป็ น
เสียงชีข้ าด
(2) ในกรณี ดังต่ อไปนี ้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่ น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทั้งหมดของ
ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้ หมดหรือบางส่วนที่สาคัญให้แก่บคุ คลอื่น
ข. การซือ้ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็ นของบริษัท
ค. การทา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้ หมดหรือบางส่วน
ที่สาคัญ การมอบหมายให้บคุ คลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับ
บุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
จ. การเพิ่มหรือการลดทุนของบริษัทหรือการออกหุน้ กู้
ฉ. การควบหรือเลิกบริษัท
(3) การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ให้เป็ นไปตามมติของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งประกอบด้วย คะแนนเสียง
ไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม
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วิธีการนับคะแนน
ผู้ถื อ หุ้น และผู้รับ มอบฉั น ทะจะต้อ งออกเสี ย งและลงคะแนนในกรณี ดังต่ อ ไปนี ้คื อ เห็ น ด้ว ย ไม่ เห็ น ด้วย หรื อ
งดออกเสียง ไม่อนุญาตให้มีการแยกการออกเสียงลงคะแนน โดยกาหนดขัน้ ตอนการเก็บบัตรลงคะแนนเสียงและวิธีการนับ
คะแนน ดังนี ้
การเก็บบัตรลงคะแนนเสียงและวิธีการนับคะแนนเสียงในวาระทั่วไป
- ประธานที่ประชุมจะขอให้ผถู้ ือหุน้ ที่ลงมติ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในระเบียบวาระใด ๆ ลงคะแนนเสียง
ในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้เมื่อลงทะเบียน พร้อมลงลายมือชื่อ หลังจากนัน้ เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะเก็บบัตร
ลงคะแนนเสียงเฉพาะ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง”เพื่อนามาสรุปผลการลงคะแนนเพื่อให้ประธานฯ แจ้งต่อ
ที่ประชุมรับทราบต่อไป
- วิธีการนับคะแนนเสียงสาหรับวาระทั่วไปนัน้ บริษัทฯ จะใช้วิธีหกั คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง”
ออกจากจานวนเสียงทัง้ หมดที่เข้าร่วมประชุม และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบ
วาระนัน้ ๆ
การเก็บบัตรลงคะแนนเสียงและวิธีการนับคะแนนเสียงในวาระเลือกตัง้ กรรมการบริษัท
- ประธานที่ประชุมจะขอให้ผูถ้ ือหุน้ ที่ลงมติ “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในระเบียบวาระนี ้
ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้เมื่อลงทะเบียน พร้อ มลงลายมื อชื่อ หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ของ
บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทัง้ หมดจากผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อนามา
สรุปผลการลงคะแนนเพื่อให้ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมรับทราบต่อไป
- วิธีการนับคะแนนเสียงในวาระเลือกตัง้ กรรมการบริษัทนี ้ บริษัทฯ จะนับคะแนนทัง้ “เห็นด้วย” และ “ไม่เห็นด้วย”
และ “งดออกเสียง”
ทัง้ นี ้ ในการพิจารณาคะแนนเสียงดังกล่าว จะคานึงถึงการลงคะแนนเสียงที่ผถู้ ือหุน้ ได้มอบฉันทะแสดงเจตนาไว้
ตามหนังสือมอบฉันทะด้วย โดยมติของที่ประชุมในแต่ละวาระให้ใช้คะแนนเสียงข้างมาก ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้
ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้ อีกหนึ่งเสียงเป็ นเสียงชีข้ าด สาหรับมติของระเบียบวาระเรื่องการลดทุนหรือการเพิ่มทุน
ของบริษัทฯ การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ การซือ้ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็ นของบริษัท การออกหุน้ กู้ รวมทั้ง
การเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทั่วไป ให้ถือคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมติระเบียบวาระการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการให้ถือคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสอง
ในสามของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม โดยรายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระ จะแจ้งให้ท่ปี ระชุม
ทราบหลังจบการประชุมในวาระถัดไป
บริษัทฯ ได้สรุปกฎเกณฑ์ของการนับคะแนนในแต่วาระซึ่งขึน้ กับแต่ละกรณี ดังนี ้
วาระที่
1, 3, 4, 5, 8, 10
6, 7, 11, 12
9
2

การนับคะแนน
คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถ้ ือหุน้
ในกรณีถา้ มีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้ อีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชีข้ าด
คะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถ้ ือหุน้
คะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะ ซึ่งมาประชุม
ไม่มีการลงมติ เป็ นวาระแจ้งเพื่อทราบ

หน้า 13

สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 1
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จากัด (มหาชน)

13 (ถ้ามี)

อาจใช้คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุม
ผูถ้ ือหุน้ หรือ คะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะ ซึ่งมา
ประชุม หรือ คะแนนเสียงไม่น ้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ้น และผู้รบั มอบฉัน ทะ ซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถ้ ือหุน้ (แล้วแต่กรณี)

เริ่มกำรประชุม
ดร.สมบู รณ์ เอื อ้ อัชฌาสัย กรรมการผู้จัดการ กล่ า วต้อ นรับ ผู้ถื อ หุ้น ผู้รับ มอบฉั น ทะ และสรุ ป จ านวน
ผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะก่อนเริ่มการประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ผูถ้ ือหุน้ ที่มาด้วยตนเอง 60 ราย นับจานวนหุน้ ได้ 409,569,542 หุน้
ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะ
522 ราย นับจานวนหุน้ ได้ 5,555,193,795 หุน้
รวมทัง้ สิน้
582 ราย นับจานวนหุน้ ได้ 5,964,763,337 หุน้
คิดเป็ นร้อยละ 67.1516 ของหุน้ ที่ออกและจาหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษั ทฯ จานวน 8,882,530,974 หุ้น
ซึ่งครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับข้อ 27
ดร.กัลกุล ดารงปิ ยวุฒ์ิ ประธานกรรมการบริษัท เป็ นประธานในที่ประชุม โดยได้กล่าวเปิ ดการประชุม ดังนี ้
เป็ นระยะเวลาเกือบ 3 เดือนแล้ว ที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVIC-19) ในประเทศไทย และมีผตู้ ิดเชือ้ สะสม
เพิ่มขึน้ ทุกวัน ซี่งเป็ นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึน้ มาก่อนทัง้ ในประเทศไทยและทั่วโลก จนกระทัง้ วันนี ้ ประเทศไทยมีผูต้ ิดเชือ้
สะสมรวมจานวน 2,826 ราย ทัง้ นี ้ รัฐบาลได้ออกมาตรการทางสาธารณสุขและมาตรการทางสังคมคือ การเพิ่มระยะห่าง
ระหว่างบุคคล โดยบริษัทฯ ตระหนักถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสฯ เป็ นอย่างมาก จึงได้จดั ระเบียบการ
เข้า -ออกของผูม้ าร่วมประชุมอย่างเข้มงวด รวมถึงจัดเตรียมหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอลล์ เพื่ออานวยความ
สะดวกและความปลอดภัยของผูเ้ ข้าร่วมประชุม ทุกท่าน
นอกจากนี ้ บริษ ัท ฯ ยัง ให้ค วามสาคัญ กับ การด าเนิน ธุร กิจ ให้เติบ โตอย่า งต่อ เนื่อ งและยั่ง ยืน ภายใต้
สถานการณ์ COVIC-19 ฝุ่ น พีเอ็ม 2.5 ภัย แล้ง ภาวะคนตกงาน และเศรษฐกิจ ถดถอยทั่ว โลกที่ส่ง ผลกระทบอย่า ง
กว้างขวาง ฉะนัน้ เราจาเป็ นต้องสร้างความเเข็งเเกร่งให้เกิดขึน้ ในทุกมิติ ทัง้ ด้านผลประกอบการของบริษัท ฯ เเละส่วนรวม
สาหรับกันกุลฯ เราพยายามทาความเข้าใจ และปรับเปลี่ยนตัวเองตลอดเวลา เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ต่าง ๆ
ที่อาจเกิดขึน้ ในอนาคต ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายสาหรับอุบตั ิการณ์ท่ีเกิดขึน้ ในครัง้ นี ้ เรื่องดังกล่าวถือเป็ นเรื่องที่ทุก ๆ คนจะต้อง
ช่วยกัน โดยเฉพาะรัฐบาลที่จะต้องทางานอย่างรอบคอบ ชัดเจน และรัดกุม เพื่อให้ทุกอย่างคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึน้
ธุรกิจของบริษัทฯ ณ ตอนนีถ้ ือว่าได้รบั ผลกระทบน้อยมาก อย่างไรก็ตามในนามของคณะกรรมการบริษัท
ของบริษัทฯ ผมขอขอบคุณ ทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ และให้การสนับสนุนบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา ผมเชื่อมั่นว่า ด้วย
พืน้ ฐานประสบการณ์ของผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคนผนวกกับศักยภาพในการบริหารจัดการอย่ างมีประสิทธิภาพ และมี
ธรรมาภิบาลจะสามารถทาให้บริษัทฯ เติบโตได้อย่างมั่งคง ยั่งยืน และบรรลุเป้าหมายขององค์กร เพื่อยังประโยชน์ให้
ผูถ้ ือหุน้ ต่อไป
ประธานในที่ประชุมได้มอบหมายให้ นางสาวโศภชา ดารงปิ ยวุฒ์ิ กรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการ
บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ ดร.สมบูรณ์ เอือ้ อัชฌาสัย กรรมการบริษัท กรรมการผูจ้ ดั การ และเลขานุการ
คณะกรรมการบริษัท เป็ นผูด้ าเนินการเข้าสู่วาระการประชุมต่อไป
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ดร.สมบูรณ์ เอือ้ อัชฌาสัย ได้เรียนเชิญ บริษัท กุด่ นั แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จากัด ที่ปรึกษากฎหมาย เป็ นผูแ้ ทน
อิสระเข้าร่วมเป็ นกรรมการในการตรวจนับคะแนน และได้เรียนเชิญผูแ้ ทนจากผูถ้ ือหุน้ รายย่อยเข้าร่วมเป็ นกรรมการในการ
ตรวจนับคะแนน โดยในครัง้ นีไ้ ม่มีท่านใดสะดวกในการเข้าเป็ นผูแ้ ทนจากผูถ้ ือหุน้ รายย่อย
ทัง้ นี ้ ตัง้ แต่วนั ที่ 7 พฤศจิกายน 2562 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จดั ส่งหนังสือแจ้ง
การเปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 เป็ นการล่วงหน้า พร้อมทั้งระบุ
หลักเกณฑ์ท่ีบ ริษั ทฯ กาหนดสาหรับการเสนอระเบียบวาระกับผู้ถือหุ้นได้รบั ทราบโดยทั่ว กัน โดยได้เผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งไม่มีท่านใดเสนอระเบียบวาระเพื่อให้ท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อกาหนดเป็ นระเบียบวาระในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ นี ้ จึงขอนาเรียนเข้าสู่วาระการ
ประชุมดังต่อไปนี ้
วำระที่ 1 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
ดร. สมบูรณ์ เอือ้ อัชฌาสัย กรรมการผูจ้ ัดการ เสนอต่อที่ประชุมเพื่อ พิจารณารับรองรายงานการประชุม
สามัญ ผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 ที่ได้จัดให้มีขึน้ เมื่อวัน พฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562 ซึ่งได้นาส่งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนดเป็ นที่เรียบร้อยแล้ว รวมทัง้ ได้
เผยแพร่รายงานดังกล่าวผ่านเว็บไซด์ของบริษัทฯ www.gunkul.com ตามที่ได้จดั ส่งสาเนารายงานการประชุมให้กับผูถ้ ือหุน้
พร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครัง้ นี ้ รายละเอียดดังปรากฏตามเอกสารแนบ ลาดับที่ 1 หน้า 12 - หน้า 46 โดยได้ผ่าน
การพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างครบถ้วนถูกต้อง จึงขอให้ที่ประชุมโปรด
พิจารณารับรอง
ดร. สมบูรณ์ เอือ้ อัชฌาสัย กรรมการผูจ้ ัดการ ได้เปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุน้ สอบถามหรือแสดงความคิดเห็น
ทัง้ นี ้ ไม่มีผถู้ ือหุน้ ซักถามหรือเสนอแก้ไขรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 เป็ นอย่างอื่น
นางสาวโศภชา ด ารงปิ ย วุฒิ์ ประธานเจ้า หน้า ที่ บ ริห าร แจ้ง ต่ อ ที่ ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น ว่ า จากความเห็ น ของ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานฉบับนี ้ ได้มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน และ
เห็ นสมควรเสนอต่อที่ ประชุมผู้ถื อหุ้น พิจ ารณารับรองรายงานการประชุม สามัญ ผู ถ้ ือ หุ น้ ประจาปี 2562 จึงขอเสนอต่ อ
ที่ประชุมเพื่อพิจารณา โดยในวาระนีจ้ ะนับคะแนนโดยให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ื อหุน้ และผู้รบั มอบฉันทะ ซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้ อีกเสียงหนี่งเป็ นเสียงชีข้ าด
มติท่ปี ระชุม ที่ ป ระชุม มี ม ติ ด ้ว ยคะแนนเสี ย งข้างมากของผู้ถื อ หุ้น และผู้รับ มอบฉัน ทะ ซึ่ง มาประชุม และออกเสี ย ง
ลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 18 เมษายน 2562
ตามที่เสนอ โดยมีมติดว้ ยคะแนนเสียงดังนี ้
มีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมทัง้ สิน้ 587 ราย เป็ นจานวนหุน้ รวม 5,964,784,539 หุน้
ผูถ้ ือหุน้
จานวน (เสียง)
อัตราร้อยละ
เห็นด้วย
5,964,784,539
100.0000
ไม่เห็นด้วย
0
0.0000
รวม
5,964,784,539
100.0000
บัตรเสีย *
0
งดออกเสียง *
0
* ไม่นบั รวมเป็ นฐานการคานวณคะแนนเสียง
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วำระที่ 2

รับทรำบกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ ในรอบปี 2562
นางสาวโศภชา ดารงปิ ยวุฒ์ิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวรายงานกิจกรรมของบริษัทฯ ในรอบปี 2562
โดยสรุปเป็ นวิดีทศั น์ให้ผถู้ ือหุน้ ได้รบั ชม
ดร. สมบูรณ์ เอือ้ อัชฌาสัย กรรมการผูจ้ ัดการ ได้รายงานต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบสรุปผลการดาเนินงาน
ที่ผ่านมาในรอบปี 2562 ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29 และ ข้อ 42 กาหนดให้บริษัท ฯ รายงานผลการดาเนินการของ
บริษั ท ฯ ในรอบปี ท่ี ผ่า นมาต่ อ ที่ ป ระชุม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น ประจ าปี ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2562 รายละเอี ย ด
ดังปรากฏตามเอกสารแนบ ลาดับที่ 2 (รายงานประจาปี 2562) โดยขอสรุปผลการดาเนินงานในรอบปี 2562 ของบริษัทฯ
ดังนี ้
สาหรับในปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้เติบโตสูงสุดนับแต่ได้จดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ
โดยบริษัทฯ มีรายได้จากการดาเนินธุรกิจ รวมจานวน 7,195 ล้านบาท ซึ่งรายได้หลักมาจากรายได้จากการขายไฟฟ้าและ
ส่วนเพิ่มราคารับซือ้ ไฟฟ้า จานวน 4,504 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ เริ่มเข้าสู่ธุรกิจด้านพลังงานทดแทนและรับรูร้ ายได้มาตัง้ แต่
ปี 2559 จึงถือได้ว่าบริษัทฯ มีรายได้จากพลังงานทดแทนประมาณร้อยละ 63 ทัง้ นี ้ สาหรับในอนาคต บริษัทฯ ยังคงรอรับรู ้
รายได้จากพลังงานทดแทนอีกจานวนหนึ่ง ได้แก่ ในปี นีบ้ ริษัทจะรับรูร้ ายได้จากโครงการโรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มที่ ประเทศ
ญี่ปนุ่ จานวน 34 MW และโรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มที่ประเทศมาเลเซีย จานวน 30 MW ที่ยงั ไม่ได้จาหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์
รวมถึงการจ่ายไฟเข้าระบบของโซล่าร์รูฟท็อปอีกประมาณ 40-50 MW
สาหรับรายได้จากการขาย บริษัทฯ มีรายได้อยู่ท่ี 1,527 ล้านบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันกับปี ก่อนซึ่ง
อยู่ท่ี 1,345 ล้านบาท ส่วนรายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง อยู่ท่ีจานวน 980 ล้านบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันกับ
ปี ก่อนอยู่ท่จี านวน 2,028 ล้านบาท เนื่องจากรายได้ปีก่อนเกิดจากการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้ากังหันลมและได้รบั รูร้ ายได้
เสร็จสิน้ แล้ว อย่างไรก็ตามปั จจุบนั ทางบริษัทฯ ได้เข้าซือ้ กิจการบริษัท ฟิ วเจอร์ อีเล็คทริคอล คอนโทรล จากัด (“FEC”) โดย
FEC ได้เข้าร่วมประมูลงานก่อสร้างจนถึงปั จจุบนั มี Backlog อยู่ไม่ต่ากว่า 7,000 ล้านบาท
บริษัทฯ มีอัตราส่วนกาไรขัน้ ต้น อยู่ท่ีรอ้ ยละ 51.4 โดยบริษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562 แสดงจานวน 7,285 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จากงวดเดียวกันกับปี ก่อนแสดงที่จานวน 5,423 ล้านบาท โดยเพิ่มขึน้ จาก
เงินสดและรายการเที ยบเท่ าเงิน สด และเงิน ฝากสถาบันการเงิน ระยะสั้น ที่ใช้เป็ น หลักประกัน ซึ่งเกิดจากรายได้จ าก
โครงการต่าง ๆ ที่มีการจาหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ในช่วงที่ผ่านมา สาหรับส่วนของผูถ้ ือหุน้ อยู่ท่ีจานวน 11,333 ล้านบาท
เพิ่มขึน้ จากงวดเดียวกันกับปี ก่อนแสดงที่จานวน 9,500 ล้านบาท โดยส่วนของผูถ้ ือหุน้ ได้นบั รวมกาไร(ขาดทุน)สาหรับปี ไว้
แล้ว ในส่วนของหนีส้ ินหมุนเวียนยังคงอยู่ในเกณฑ์ท่บี ริษัทฯ กาหนดไว้
สาหรับวาระนี ้ บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งผลการดาเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการที่ดี และการเข้า
เป็ นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยประธานคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี จะ
เป็ นผูน้ าเสนอข้อมูลแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อทราบต่อไป
ดร. จงรัก ระรวยทรง ประธานคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี นาเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมเพื่อให้ทราบถึง
ผลการดาเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการที่ดี ดังนี ้
เนื่องจากทางบริษัทฯ ได้ให้ความสาคัญในเชิงคุณภาพ ซึ่งสาหรับบริษัทจดทะเบียนนัน้ เรื่องการกากับดูแล
กิจการที่ดี (Good Corporate Governance) โดยคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีได้ดาเนินการติดตามพัฒ นาการ
ต่าง ๆ ของบริษัทฯ รวมไปถึงการให้ความร่วมมื อและความใส่ใจของผูบ้ ริหารและฝ่ ายจัดการของบริษัทฯ ดังจะเห็นได้จาก
ผลการประเมินต่าง ๆ ดังนี ้
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สาหรับโครงการสารวจการกากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of
Thai Listed Companies : CGR) ซึ่งหลักเกณฑ์ท่ีใช้ในการพิจารณาอ้างอิงจากหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของ OECD
และของประเทศไทย โดยประกอบด้วยเกณฑ์รวม 241 ข้อ ทัง้ นี ้ บริษัทฯ ได้ม่งุ มั่นในการนาหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
ไปสู่การดาเนินการในภาคปฏิบัติท่ วั ทั้งองค์กรอย่างเป็ นรูปธรรม โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้รบั ผลประเมินการกากับดูแล
กิจการ ในระดับคะแนนดีเลิศ 94 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบกับผลประเมิน ที่ได้รบั ในปี 2561 ในระดับคะแนนดี เลิศ 91
คะแนน โดยคะแนนดังกล่าวถือได้ว่าสูงกว่าคะแนนค่าเฉลี่ยเมื่อเปรียบเทียบในระดับของกลุ่ม SET 100 กลุ่มพลังงาน และ
กลุ่มตามมูลค่าทางการตลาดที่สงู กว่า 10,000 ล้านบาท ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการใส่ใจในกากับดูแลกิจการที่ดีขึน้ ของบริษัทฯ
สาหรับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 ที่ทางสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุน
ไทยได้จัดให้มีขึน้ บริษัทฯ ได้รบั ผลคะแนนการประเมิ นคุณ ภาพการจัดประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 ในระดับ
ดีเยี่ยม (สมควรเป็ นแบบอย่าง) 100 คะแนน เปรียบเทียบกับผลคะแนนที่ได้รบั ในปี 2561 ในระดับคะแนนดีเยี่ยม 96
คะแนน แสดงให้เห็นว่า บริษัทฯ ได้ให้ความสาคัญต่อสิทธิของผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสียมาเป็ นอันดับต้น ๆ ในการดาเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ
นอกจากนีแ้ ล้ว บริษัทฯ ยังให้ความสาคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่น โดยบริษัทฯ ได้รบั การรับรอง
ให้เข้าร่วมเป็ นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) มาตัง้ แต่ปี 2560 โดยบริษัทฯ
ได้ดาเนินการกาหนดแนวทางการปฏิบตั ิบนหลักการดังกล่าวทั่วทัง้ องค์กร และในเดือนมีนาคม 2563 บริษัทฯ ได้ย่ืนต่ออายุ
การรับรองที่จะถึงกาหนดในเดือนสิงหาคม 2563 ต่อคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ
ทุจริตเป็ นที่เรียบร้อยแล้ว
นอกจากความเอาใส่ใจต่อการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ตามที่ได้กล่าวมาในข้างต้น แล้ว บริษัทฯ
ยังให้ความสาคัญในเรื่องของการอบรม การพิจารณาปรับปรุงแก้ไขกฎเกณฑ์ และนโยบายต่าง ๆ ของบริษัทเพื่อให้เป็ นไป
ตามหลัก CG Code รวมไปถึงการให้ความสาคัญ กับผูส้ ่วนได้เสียในทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็ น คู่คา้ หรือผูถ้ ือหุน้ เพื่อให้
สอดคล้องกับนโยบายเรื่อง การกากับดู แลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ซึ่งในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษั ทฯ ได้ดาเนินการจัดทา
แผนงานเพื่อให้เป็ นไปตามหลัก CG Code โดยในปี 2563 จะนาแผนงานดังกล่าวกาหนดเป็ นแนวปฏิบตั ิอย่างเป็ นรูปธรรม
เพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป
ดร. สมบูรณ์ เอือ้ อัชฌาสัย กรรมการผูจ้ ัดการ ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ สอบถามหรือแสดงความคิดเห็น
ทั้งนี ้ ไม่มีผูถ้ ือหุน้ ซักถามหรือเสนอความคิดเห็นใดๆ ในวาระนี ้
นางสาวโศภชา ด ารงปิ ยวุ ฒิ์ ประธานเจ้า หน้า ที่ บ ริห าร ได้แ จ้ง ต่ อ ที่ ป ระชุ ม ว่ า ส าหรับ วาระที่ 2 นี ้
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 ให้ท่ปี ระชุม
รับทราบ และเนื่องด้วยวาระนีเ้ ป็ นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ตอ้ งมีการลงมติจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
มติท่ปี ระชุม ที่ประชุมโดยผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมจานวนทั้งสิน้ 587 ราย รวมเป็ นจานวนหุน้ 5,964,784,539 หุน้ รับทราบ
การดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562
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วำระที่ 3

พิจำรณำอนุมตั ิงบกำรเงินของบริษัทฯ สำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
ดร.สมบูรณ์ เอือ้ อัชฌาสัย กรรมการผูจ้ ัดการ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 – มาตรา 114 รวมทั้งตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29 และข้อ 42 – ข้อ 44
บริษัทฯ ได้จดั ทางบการเงินสาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผูส้ อบ
บัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด และเสนอให้ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิ โดยมีรายละเอียดตามที่
ปรากฏอยู่ในงบการเงินของรายงานประจาปี 2562 (ตามเอกสารแนบลาดับที่ 2 หน้า 47) ซึ่งได้จดั ส่งให้แก่ผถู้ ือหุน้ พร้อมกับ
หนังสือนัดประชุมในครัง้ นี ้ ทัง้ นี ้ นอกเหนือจากที่ได้ชีแ้ จงงบการเงินของบริษัทฯ ผ่านการสรุปผลการดาเนินงานในรอบปี
2562 ของบริษัทฯ ในวาระที่ 2 ข้างต้น มีเนือ้ หาสาคัญของงบการเงินที่ขอเรียนชีแ้ จงเพิ่มเติม ดังนี ้
สาหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษั ทฯ และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัทฯ) และของ
เฉพาะบริษั ท ฯ ตามลาดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งตรวจสอบโดย นายวัยวัฒ น์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญ ชีรับ
อนุญาตเลขทะเบียน 6333 จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด ได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไขว่างบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนีแ้ สดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษัท ฯ และ
บริษัทฯ ตามลาดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผลการดาเนินงานรวมและผลการดาเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแส
เงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สาหรับปี สนิ ้ สุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐาน
รายงานทางการเงิน
นอกจากนี ้ บริษัทฯ มีผลการดาเนินงานตามงบการเงินรวม สาหรับปี สนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ปรากฎ
ผลกาไรสุทธิจานวน 2,222 ล้านบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันกับปี ก่อน แสดงผลกาไรสุทธิจานวน 1,178 ล้านบาท
ดร. ชิต เหล่าวัฒนา ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ให้ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยแจ้งต่อ
ที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินและรายงานทางการเงินของบริษัทฯ สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31
ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็นจากผูส้ อบบัญชีของ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
อย่างรอบคอบ ให้เป็ นไปอย่างถูกต้องและเปิ ดเผยอย่างเพียงพอ โดยร่วมหารือกับผู้สอบบัญชีภายนอกและฝ่ ายบริหารของ
บริษัทฯ ในประเด็นความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ และเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรบั รองทั่วไป ให้มีการเปิ ดเผยข้อมูล
อย่างเพียงพอและทันเวลา ซึ่งจากการสอบทานจึงเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
รับรอง โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติเห็นควรให้นาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิรบั รองต่อไป
ดร. สมบูรณ์ เอือ้ อัชฌาสัย กรรมการผูจ้ ัดการ ได้เปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุน้ สอบถามหรือแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ สาหรับปี สนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ทัง้ นี ้ ไม่มีผถู้ ือหุน้ ซักถามในวาระดังกล่าว
นางสาวโศภชา ดารงปิ ยวุฒิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา โดยวาระนีต้ อ้ งได้รบั
คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้
ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้ อีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชีข้ าด
มติท่ปี ระชุม ที่ ป ระชุม มี ม ติ ด ้ว ยคะแนนเสี ย งข้างมากของผู้ถื อ หุ้น และผู้รับ มอบฉัน ทะ ซึ่ง มาประชุม และออกเสี ย ง
ลงคะแนน อนุมัติงบการเงินสาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนาม
รับ รองจากผู้ ส อบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท ฯ อี ก ทั้ ง ได้ผ่ า นการพิ จ ารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีมติดว้ ยคะแนนเสียงดังนี ้
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มีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมทัง้ สิน้ 588 ราย เป็ นจานวนหุน้ รวม 5,964,787,039 หุน้
ผูถ้ ือหุน้
จานวน (เสียง)
อัตราร้อยละ
เห็นด้วย
5,964,787,039
100.0000
ไม่เห็นด้วย
0
0.0000
รวม
5,964,787,039
100.0000
บัตรเสีย *
0
งดออกเสียง *
0
* ไม่นบั รวมเป็ นฐานการคานวณคะแนนเสียง

วำระที่ 4

พิจำรณำอนุมัติกำรกำหนดหลักเกณฑ์กำรจ่ำยปั นผลจำกผลกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ
ประจำปี 2562
ดร. สมบูร ณ์ เอื อ้ อัช ฌาสัย กรรมการผู จ้ ัด การ เสนอต่อ ที่ป ระชุม เพื ่อ พิ จ ารณาอนุมัติ ก ารก าหนด
หลักเกณฑ์การจ่ายปั นผลจากผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ประจาปี 2562 เพื่อให้เป็ นไปตามนโยบายการจ่ายปั นผลของ
บริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ หลังหัก
ภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสารองตามกฎหมาย และเงินสารองต่าง ๆ ทัง้ หมด และคณะกรรมการบริษัทได้รว่ มกันพิจารณาการ
จ่ายปั นผลสาหรับปี 2563 เป็ นเงินสดปั นผล โดยโปรดดูรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุม เอกสารแนบลาดับที่ 3 หน้า 48
ซึ่งสรุปข้อมูลสาคัญ ๆ ไว้ในเอกสารประกอบการประชุมไว้แล้ว
ทัง้ นี ้ ตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้ร่วมกันพิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายปั นผลเห็นสมควร
เสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ กาหนดหลักเกณฑ์การจ่ายปั นผลประจาปี 2563 จากผลการดาเนินงานของบริษัทฯ โดยให้จ่ายเป็ น
เงินสดปั นผล สาหรับหลักเกณฑ์การจ่ายปั นผลนีจ้ ะนาไปใช้เป็ นแนวทางในการพิจารณาวาระที่ 5 เรื่อง “พิจารณาอนุมตั ิ
การจัดสรรกาไรเบ็ดเสร็จจากผลการดาเนินงานของบริษัทฯ สาหรับปี สนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และจ่ายปั นผล (ถ้ามี)”
ต่อไป
นางสาวโศภชา ดารงปิ ยวุฒ์ิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ สอบถามหรือแสดงความ
คิดเห็น ทั้งนี ้ ไม่มีผูถ้ ือหุน้ ซักถามในวาระดังกล่าว จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา โดยวาระนีต้ อ้ งได้รบั คะแนนเสียง
ข้างมากของผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานใน
ที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้ อีก เสียงหนึ่งเป็ นเสียงชีข้ าด
มติท่ปี ระชุม ที่ ป ระชุม มี ม ติ ด ้ว ยคะแนนเสี ย งข้างมากของผู้ถื อ หุ้ น และผู้รับ มอบฉัน ทะ ซึ่ง มาประชุม และออกเสี ย ง
ลงคะแนน อนุมตั ิการกาหนดหลักเกณฑ์การจ่ายปั นผลประจาปี 2563 จากผลการดาเนินงานของบริษัทฯ
โดยมีมติดว้ ยคะแนนเสียงดังนี ้
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มีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมทัง้ สิน้ 588 ราย เป็ นจานวนหุน้ รวม 5,964,787,039 หุน้
ผูถ้ ือหุน้
จานวน (เสียง)
อัตราร้อยละ
เห็นด้วย
5,964,787,039
100.0000
ไม่เห็นด้วย
0
0.0000
รวม
5,964,787,039
100.0000
บัตรเสีย *
0
งดออกเสียง *
0
* ไม่นบั รวมเป็ นฐานการคานวณคะแนนเสียง
ทัง้ นี ้ หลักเกณฑ์การจ่ายปั นผลนีจ้ ะนาไปใช้เป็ นแนวทางในการพิจารณาวาระที่ 5 เรื่อง “พิจารณาอนุมตั ิการ
จัดสรรกาไรเบ็ดเสร็จจากผลการดาเนินงานของบริษัทฯ สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และจ่าย
ปั นผล (ถ้ามี)” ต่อไป
วำระที่ 5

พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรกำไรเบ็ดเสร็จจำกผลกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ สำหรับปี สิน้ สุด
วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และจ่ำยปั นผล (ถ้ำมี)
ดร. สมบูรณ์ เอือ้ อัชฌาสัย กรรมการผูจ้ ดั การ ได้นาเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาว่า เพื่อให้เป็ นไป
ตามพระราชบัญ ญั ติ บริษั ทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษั ท ฯ ข้อ 38 ก าหนดให้บริษั ทฯ
ต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ส่วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี หักด้วยยอดเงินขาดทุน
สะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี ้จะมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทฯ จะมีขอ้ บังคับ
หรือกฎหมายอื่นกาหนดให้ตอ้ งมีทุนสารองมากกว่านั้น และมีนโยบายการจ่ายปั นผลไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิ
ตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้นิติบคุ คล เงินสารองตามกฎหมาย และเงินสารองอื่น ๆ ทัง้ หมด อย่างไร
ก็ ตาม บริษั ทฯ อาจก าหนดให้จ่ ายเงินปั นผลในอัต ราน้อยกว่ าอัต ราที่ ก าหนดข้างต้นได้ ขึน้ อยู่กับความจ าเป็ น โดยมี
รายละเอียดเสนอต่อที่ประชุมเพื่อ พิ จารณาอนุมัติการจัดสรรกาไรเบ็ดเสร็จจากผลการดาเนินงานของบริษัทฯ สาหรับปี
สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และจ่ายปั นผล (ถ้ามี) รายละเอียดดังปรากฏตามเอกสารแนบ ลาดับที่ 4 หน้า 49 โดยสรุ ป
สาระสาคัญได้ดงั นี ้
ในปี 2562 บริษัทฯ ได้กนั เงินทุนสารองทางกฎหมายอีกจานวน 24,259,000.00 บาท รวมเป็ นทุนสารองทาง
กฎหมายจากเดิ ม 198,300,000.00 บาท คิ ด เป็ นร้อ ยละ 10.69 ของทุ น จดทะเบี ย น ณ สิ ้ น งวดปี 2561 เป็ น
222,559,000.00 บาท คิดเป็ นร้อยละ 10.00 ของทุนจดทะเบียน ณ สิน้ งวดปี 2562 ตามตารางดังนี ้
เงินทุนสารองตามกฎหมาย
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่
31 ธันวาคม
ประจาปี
เงินทุนสารอง
ตามกฎหมาย

2561

ทุนจดทะเบียน
ปั จจุบนั

คิดเป็ น
เงินทุนสารองทางกฎหมาย
ทุนจดทะเบียน
คิดเป็ น
ร้อยละ
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่
ปั จจุบนั
ร้อยละ
ของทุน
31 ธันวาคม
ของทุน
จด
จด
ประจาปี
จัดสรรกาไร
รวมเป็ นเงินทุน
ทะเบียน
ทะเบียน
สาหรับปี เป็ น
สารองทาง
ทุนสารองฯ
กฎหมาย
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เพิ่มขึน้
(บาท)
(%)
(%)
(บาท)
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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กำรจ่ำยปั นผล
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิการจ่ายปั นผลจากผลการดาเนินงานของบริษัทฯ
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในส่วนที่ไม่เสียภาษี เงินได้นิติบุคคลเนื่องจากได้รบั ยกเว้นตามบัตรส่งเสริมการ
ลงทุน ของบริษั ท ย่ อย (เป็ น ส่ ว นเงิน ปั น ผลรับ ที่ บ ริษั ท ฯ ได้รับ จากบริษั ท ย่ อ ยที่ ได้รับ ส่ งเสริม การลงทุน จากสานัก งาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน บริษัทฯ จึงได้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งนาเงินได้ดังกล่ าวมารวมคานวณเป็ นรายได้เพื่อเสียภาษี
นิติบคุ คลของบริษัทฯ) ดังนี ้
เสนอต่อที่ประชุม
เพื่อพิจารณา
กำรจ่ำยปั นผลเป็ นเงินสด :
อัตราการจ่ายเงินสดปั นผล
จานวนหุน้ ที่มีสิทธิได้รบั เงินสดปั นผล
รวมเงินสดปั นผลจ่าย

บาทต่อหุน้
หุน้
บาท

0.136
8,783,487,274
1,200,000,000.00

ข้อมูลกำรจ่ำยเงินปั นผลทีผ่ ่ำนมำ
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล
จากผลการดาเนินการงานของบริษัทฯ
1.

หุน้ ชาระแล้วที่ใช้ในการคานวณปันผล (หุน้ )

2.
3.

กาไรสาหรับปี : งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
กาไรสาหรับปี : งบการเงินรวม (บาท)
(ส่วนที่เป็ นของบริษัทใหญ่)
หัก เงินทุนสารองตามกฎหมาย (บาท)
คงเหลือกาไรสาหรับปี เพื่อคานวณการจ่ายปันผล
- งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) :
หลังหักเงินทุนสารองตามกฎหมาย
- งบการเงิ น รวม-ส่ ว นที่ เป็ นของบริ ษั ท ใหญ่
(บาท) :
หลังหักเงินทุนสารองตามกฎหมาย
รวมเงินปันผลจ่าย (บาท : หุน้ )
6.1 เงินสดปันผล
6.2 หุน้ ปันผล

4.
5.

6.

ปี 2562
8,783,487,274 หุ้น
894,599,441.00
2,147,329,258

1)

ผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ประจาปี
ปี 2561
ปี 2560
ปี 2559
7,418,621,493 หุ้น
7,418,621,493 หุ้น
6,358,775,851 หุ้น
660,388,915.00
1,085,172,042.00

354,011,303.00
465,794,332.00

334,980,871.56
537,717,352.83

661,502,456.76

(24,259,000.00)

-

(22,300,000.00)

(17,000,000.00)

(30,000,000.00)

870,340,441.00

660,388,915.00

331,711,303.00

317,980,871.56

631,502,456.76

2,123,070,258.00

1,085,172,042.00

443,494,332.00

520,717,352.83

-

0.136
0.136
-

0.06
0.01
0.05

0.045
0.045
-

0.0817
0.0400
0.0417

0.1125
0.0625
0.0500

(6 หุน้ เดิมต่อ 1 หุน้ ปันผล)

(5 หุน้ เดิมต่อ 1 หุน้ ปันผล)

1,059,795,975
519,511,988.00
254,351,035.00
265,160,953.00

1,059,796,172
596,135,347.00
331,186,304.00
264,949,043.00

(5 หุน้ เดิมต่อ 1 หุน้ ปันผล)

7.
8.

9.

จานวนหุน้ ที่ส่งั จ่ายปันผล (หุน้ )
รวมเป็ นเงิ น ปั นผลที่ จ่ า ยทั้ ง สิ ้น ไม่ เกิ น (บาท)
แบ่งเป็ น
8.1 เงินสดปันผล (บาท)
8.2 หุน้ ปันผล (บาท) :
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล 2)
- งบการเงินเฉพาะกิจการ (%)

ปี 2558
5,298,980,864 หุ้น

1,200,000.00

1,483,724,299
445,931,074.75
75,000,000.00
370,931,074.75

333,837,967.19
333,837,967.19
-

137.88%

67.53%

100.64%

79.99%

94.40%

(เงินสดปันผล)

(เงินสดปันผล+หุน้ ปันผล)

(เงินสดปันผล)

(เฉพาะเงินสดปันผล)

(เงินสดปันผล+หุน้ ปันผล)

163.38%
(เงินสดปันผล+หุน้ ปันผล)

- งบการเงินรวม (%)
10. ปี ที่ดาเนินการสั่งจ่าย

56.52%

41.09%

75.27%

99.77%

(เงินสดปันผล)

(เงินสดปั นผล+หุน้ ปันผล)

(เงินสดปันผล)

(เงินสดปันผล+หุน้ ปันผล)

ปี 2563

ปี 2562

ปี 2561

ปี 2560

1)

หุน้ ชาระแล้วทัง้ หมด หักออกด้วย หุน้ ทุนซือ้ คืนที่ไม่ได้รบั สิทธิในการรับปันผล (8,882,530,974 หุน้ – 99,043,700 หุน้ = 8,783,487,274 หุน้ )

2)

กาไรสุทธิที่ใช้ในการคานวณอัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล เป็ นกาไรสุทธิหลังจากหักเงินทุนสารองทางกฎหมาย

ปี 2559
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คณะกรรมการบริษั ท เห็ น สมควรให้เสนอที่ ป ระชุม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น พิ จารณาการจ่ ายปั น ผลจากผลการ
ดาเนินงานของบริษัทฯ ดังนี ้
1. พิจารณาการจัดสรรกาไรเบ็ดเสร็จจากผลการดาเนินงานของบริษัทฯ สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562 และกาไรสะสมในปี 2561 ในส่วนที่ไม่เสียภาษี เงินได้นิติบุคคลเนื่องจากได้รบั ยกเว้นตามบัตร
ส่งเสริมการลงทุนของบริษัทย่อย (เป็ นส่วนเงินปั นผลรับที่บริษัทฯ ได้รบั จากบริษัทย่อยที่ได้รบั ส่งเสริม
การลงทุน จากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน บริษั ทฯ จึงได้รับยกเว้นไม่ ตอ้ งนาเงินได้
ดังกล่าวมารวมคานวณเป็ นรายได้เพื่อเสียภาษี นิติบุคคลของบริษัทฯ) เพื่อจ่ายเป็ นเงินสดปั นผลใน
อัตราหุน้ ละ 0.136 บาท รวมเป็ นเงินสดปั นผลไม่เกิน 1,200,000,000.00 บาท
ทั้งนี ้ อัต ราการจ่ ายเงิน ปั น ผลสาหรับ ปี 2563 คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 137.88 ของก าไรสุทธิ ตามงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษัทฯ (หลังหักเงินสารองทางกฎหมาย) หรือ คิดเป็ นร้อยละ 56.52 ของงบการเงิน
รวมของบริษัทฯ (หลังหักเงินสารองทางกฎหมาย) ซึ่งเป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริษัทฯ
ที่ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ (จานวนหุน้ ที่ออกและ
ชาระแล้ว ณ ปั จจุบนั เท่ากับ 8,882,530,974 หุน้ โดยหุน้ ที่ใช้ในการคานวณเพื่อสั่งจ่ายเงินปั นผลเป็ น
หุน้ ที่หกั หุน้ ทุนซือ้ คืนจานวน 99,043,700 หุน้ ออกแล้ว คงเหลือหุน้ ที่มีสิทธิได้รบั เงินปั นผลเป็ นจานวน
8,783,487,274 หุน้ )
โดยเงินปั นผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 หรือ 0.0136 บาทต่อหุน้ จากเงินที่ผู้
ถือหุน้ จะได้รบั ปั นผลในครัง้ นี ้ ทั้งนีเ้ งินปั นผลสุทธิท่ีผู้ถือหุน้ จะได้รบั หลังหักภาษี ณ ที่จ่ายจะเท่ากับ
0.1224 บาทต่อหุน้
โดยผูร้ บั ปั นผลข้างต้นที่เป็ นบุคคลธรรมดาและถือสัญชาติไทย สามารถเลือกชาระภาษี เงินได้บุคคล
ธรรมดาตอนสิน้ ปี ในรูปแบบการเลือกหัก ณ ที่จ่าย โดยมิตอ้ งนาไปคานวณรวมยื่นกับเงินได้ประเภทอื่น
ตอนปลายปี ก็ได้
กรณี ท่ี บุ ค คลธรรมดาถื อ สัญ ชาติ ไทยได้รับ ปั น ผลและถู ก หัก ภาษี ไว้ ณ ที่ จ่ า ยในอัต ราร้อ ยละ 10
สามารถนาไปใช้เครดิตภาษี หกั ไว้ ณ ที่จ่ายได้ เมื่อยื่นแบบชาระภาษี ปลายปี โดยเลือกแบบการนาไป
ยื่นรวมกับเงินได้ประเภทอื่น แต่ไม่ มีสิทธิใช้เครดิตเงินปั นผลในการยื่นแบบเพื่อชาระภาษี เงินได้บุคคล
ธรรมดาปลายปี เนื่องจากปั นผลรับดังกล่าวมีอตั ราภาษีเงินได้นิติบคุ คลอัตราร้อยละ 0
2. กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิรบั เงินสดปั นผล (Record Date) ในวันที่ 29 เมษายน 2563 วันที่ไม่ได้รบั
สิทธิปันผล (XD) คือวันที่ 28 เมษายน 2563 และกาหนดจ่ายเงินสดปั นผลภายในวันที่ 15 พฤษภาคม
2563
นางสาวโศภชา ดารงปิ ยวุฒิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ สอบถามหรือแสดงความ
คิดเห็น ทั้งนี ้ ไม่มีผูถ้ ื อหุ้นซักถามในวาระดังกล่าว จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา โดยวาระนีต้ อ้ งได้รบั คะแนนเสียง
ข้างมากของผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสีย งลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานใน
ที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้ อีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชีข้ าด
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มติท่ปี ระชุม ที่ ป ระชุม มี ม ติ ด ้วยคะแนนเสี ย งข้า งมากของผู้ถื อ หุ้น และผู้รับ มอบฉัน ทะ ซึ่ง มาประชุ ม และออกเสี ย ง
ลงคะแนน อนุมตั ิให้จ่ายปั นผลจากผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ตามที่เสนอ ดังนี ้
1. อนุมัติการจัดสรรกาไรเบ็ดเสร็จจากผลการดาเนินงานของบริษัทฯ สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31
ธันวาคม 2562 และกาไรสะสมในปี 2561 ในส่วนที่ไม่เสียภาษี เงินได้นิติบคุ คลเนื่องจากได้รบั
ยกเว้นตามบัตรส่งเสริมการลงทุนของบริษัทย่อย (เป็ นส่วนเงินปั นผลรับที่บริษัทฯ ได้รบั จาก
บริษัทย่อยที่ได้รบั ส่งเสริมการลงทุน จากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน บริษัทฯ
จึงได้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งนาเงินได้ดงั กล่าวมารวมคานวณเป็ นรายได้เพื่อเสียภาษี นิติบุคคลของ
บริษัทฯ) เพื่อจ่ายเป็ นเงินสดปั นผลในอัตราหุน้ ละ 0.136 บาท รวมเป็ นเงินสดปั นผลไม่เกิน
1,200,000,000.00 บาท
ทั้ง นี ้ อัต ราการจ่ า ยเงิ น ปั น ผลส าหรับ ปี 2563 คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 137.88 ของก าไรสุท ธิ ต าม
งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ (หลังหักเงินสารองทางกฎหมาย) หรือ คิดเป็ นร้อยละ
56.52 ของงบการเงิน รวมของบริษั ท ฯ (หลัง หัก เงิน ส ารองทางกฎหมาย) ซึ่ง เป็ น ไปตาม
นโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริษัทฯ ที่ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิตามงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษัทฯ (จานวนหุน้ ที่ออกและชาระแล้ว ณ ปั จจุบนั เท่ากับ 8,882,530,974
หุ้น โดยหุ้น ที่ ใ ช้ใ นการค านวณเพื่ อ สั่ ง จ่ า ยเงิ น ปั น ผลเป็ น หุ้น ที่ หั ก หุ้น ทุ น ซื ้อ คื น จ านวน
99,043,700 หุ้น ออกแล้ว คงเหลื อหุ้นที่ มีสิท ธิ ได้รบั เงินปั นผลเป็ น จานวน 8,783,487,274
หุน้ )
โดยเงินปั นผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 หรือ 0.0136 บาทต่อหุ้น
จากเงินที่ผถู้ ือหุน้ จะได้รบั ปั นผลในครัง้ นี ้ ทัง้ นีเ้ งินปั นผลสุทธิท่ีผถู้ ือหุน้ จะได้รบั หลัง หักภาษี ณ
ที่จ่ายจะเท่ากับ 0.1224 บาทต่อหุน้
โดยผูร้ บั ปั นผลข้างต้นที่เป็ นบุคคลธรรมดาและถือสัญชาติไทย สามารถเลือกชาระภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาตอนสิน้ ปี ในรูปแบบการเลือกหัก ณ ที่จ่าย โดยมิตอ้ งนาไปคานวณรวมยื่นกับ
เงินได้ประเภทอื่นตอนปลายปี ก็ได้
กรณี ท่ีบุคคลธรรมดาถือสัญชาติไทยได้รบั ปั นผลและถูกหักภาษี ไว้ ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ
10 สามารถนาไปใช้เครดิตภาษีหกั ไว้ ณ ที่จ่ายได้เมื่อยื่นแบบชาระภาษีปลายปี โดยเลือกแบบ
การนาไปยื่นรวมกับเงินได้ประเภทอื่น แต่ไม่มีสิทธิใช้เครดิตเงินปั นผลในการยื่นแบบเพื่อชาระ
ภาษี เงินได้บุคคลธรรมดาปลายปี เนื่องจากปั นผลรับดังกล่าวมีอัตราภาษี เงินได้นิติบุคคล
อัตราร้อยละ 0
2. กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มี สิทธิรับเงิน สดปั นผล (Record Date) ในวันที่ 29 เมษายน 2563
วันที่ไม่ได้รบั สิทธิปันผล (XD) คือวันที่ 28 เมษายน 2563 และกาหนดจ่ายเงินสดปั นผลภายใน
วันที่ 15 พฤษภาคม 2563
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มีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมทัง้ สิน้ 589 ราย เป็ นจานวนหุน้ รวม 5,964,788,887 หุน้
ผูถ้ ือหุน้
จานวน (เสียง)
อัตราร้อยละ
เห็นด้วย
5,964,788,887
100.0000
ไม่เห็นด้วย
0
0.0000
รวม
5,964,788,887
100.0000
บัตรเสีย *
0
งดออกเสียง *
0
* ไม่นบั รวมเป็ นฐานการคานวณคะแนนเสียง
วำระที่ 6

พิ จ ำรณำอนุ มั ติ ก ำรลดทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท ฯ ในส่ ว นที่ ไ ม่ ส ำมำรถจั ด สรรเพื่ อ จ่ ำ ยหุ้ น
ปั นผลได้ตำมมติทปี่ ระชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
ดร.สมบูรณ์ เอือ้ อัชฌาสัย กรรมการผูจ้ ัดการ เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
2562 ได้มีมติอนุมตั ิการจ่ายหุน้ ปั นผลและเงินสดปั นผล และบริษัทฯ ได้ดาเนินการเพิ่มทุนเพื่อรองรับหุน้ ปั นผลดังกล่าว โดย
มีหนุ้ บางส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรเพื่อจ่ายเป็ นหุน้ ปั นผลได้ ดังนัน้ บริษัทฯ จึงเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมัติการ
ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรเพื่อจ่ายหุน้ ปั นผลได้ตามมติท่ปี ระชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562
จานวน 19,814,818 หุน้ หรือ 4,953,704.50 บาท โดยมีรายละเอียดดังปรากฏตามเอกสารแนบ ลาดับที่ 5 หน้า 50 ดังนี ้
รายการ
หุน้ /ทุนจดทะเบียนปัจจุบนั
พิจารณาลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
ในส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรเพื่อจ่ายหุน้ ปันผลได้
หุน้ /ทุนจดทะเบียนใหม่

หุน้ จดทะเบียน (หุน้ )
8,902,345,792 หุน้
19,814,818 หุน้

ทุนจดทะเบียน (บาท)
2,225,586,448.00 บาท
4,953,704.50 บาท

มูลค่าหุน้ ละ (บาท)
0.25 บาท
0.25 บาท

8,882,530,974 หุน้

2,220,632,743.50 บาท

0.25 บาท

นางสาวโศภชา ดารงปิ ยวุฒิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ สอบถามหรือแสดงความ
คิดเห็น ทั้งนี ้ ไม่มีผูถ้ ื อหุ้นซักถามในวาระดังกล่าว จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา โดยวาระนีต้ อ้ งได้รบั คะแนนเสียง
ไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มติท่ปี ระชุม

ที่ประชุมมีมติดว้ ยคะแนนเสียงเห็นด้วยมากกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบ
ฉัน ทะ ซึ่ง มาประชุม และมี สิท ธิ อ อกเสี ย งลงคะแนน อนุมัติ ก ารลดทุน จดทะเบี ย นของบริษั ท ฯ ในส่ วนที่
ไม่สามารถจัดสรรเพื่อจ่ายหุน้ ปั นผลได้ตามมติท่ปี ระชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี ้

รายการ
หุน้ /ทุนจดทะเบียนปัจจุบนั
พิจารณาลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
ในส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรเพื่อจ่ายหุน้ ปันผลได้
หุน้ /ทุนจดทะเบียนใหม่

หุน้ จดทะเบียน (หุน้ )
8,902,345,792 หุน้
19,814,818 หุน้

ทุนจดทะเบียน (บาท)
2,225,586,448.00 บาท
4,953,704.50 บาท

มูลค่าหุน้ ละ (บาท)
0.25 บาท
0.25 บาท

8,882,530,974 หุน้

2,220,632,743.50 บาท

0.25 บาท
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โดยมีมติดว้ ยคะแนนเสียงดังนี ้
มีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมทัง้ สิน้ 589 ราย เป็ นจานวนหุน้ รวม 5,964,788,887 หุน้
ผูถ้ ือหุน้
จานวน (เสียง)
อัตราร้อยละ
เห็นด้วย
5,964,788,887
100.0000
ไม่เห็นด้วย
0
0.0000
บัตรเสีย *
0
0.0000
งดออกเสียง *
0
0.0000
รวม
5,964,788,887
100.0000
* นับรวมเป็ นฐานการคานวณคะแนนเสียง
วำะที่ 7

พิจำรณำอนุมัติกำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับกำร
ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
ดร.สมบูรณ์ เอือ้ อัชฌาสัย กรรมการผูจ้ ดั การ เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติ
อนุมัติให้บริษัทฯ ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรเพื่อจ่ายหุ้นปั นผลได้ตามมติท่ีประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 จานวน 19,814,818 หุน้ หรือ 4,953,704.50 บาท จากหุ้นจดทะเบียนปั จจุบัน 8,902,345,792 หุ้น
มูลค่าหุน้ ละ 0.25 บาท (ทุนจดทะเบียนปั จจุบนั เท่ากับ 2,225,586,448.00 บาท) เป็ นหุน้ จดทะเบียนใหม่ 8,882,530,974 หุน้
มูลค่าหุน้ ละ 0.25 บาท (ทุนจดทะเบียนใหม่เท่ากับ 2,220,632,743.50 บาท) จึงเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมัติ
การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยมี
รายละเอียดดังปรากฏตามเอกสารแนบ ลาดับที่ 5 หน้า 50 ดังนี ้
ข้อ 4.

ทุนจดทะเบียน

แบ่งออกเป็ น

มูลค่าหุน้ ละ
โดยแบ่งออกเป็ น
- หุน้ สามัญ

- หุน้ บุริมสิทธิ

ทุนจดทะเบียนปัจจุบนั
2,225,586,448.00 บาท
(สองพันสองร้อยยี่สิบห้าล้านห้าแสนแปดหมื่น
หกพันสี่รอ้ ยสี่สิบแปดบาท)
8,902,345,792 หุน้
(แปดพันเก้าร้อยสองล้านสามแสนสี่หมื่นห้าพัน
เจ็ดร้อยเก้าสิบสองหุน้ )
0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางค์)

ทุนจดทะเบียนใหม่
2,220,632,743.50 บาท
(สองพันสองร้อยยี่สิบล้านหกแสนสามหมื่น
สองพันเจ็ดร้อยสี่สิบสามบาทห้าสิบสตางค์)
8,882,530,974 หุน้
(แปดพันแปดร้อยแปดสิบสองล้านห้าแสน
สามหมื่นเก้าร้อยเจ็ดสิบสี่หนุ้ )
0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางค์)

8,902,345,792 หุน้
(แปดพันเก้าร้อยสองล้านสามแสนสี่หมื่นห้าพัน
เจ็ดร้อยเก้าสิบสองหุน้ )
- หุน้

8,882,530,974 หุน้
(แปดพันแปดร้อยแปดสิบสองล้านห้าแสน
สามหมื่นเก้าร้อยเจ็ดสิบสี่หนุ้ )
- หุน้

นางสาวโศภชา ดารงปิ ยวุฒิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุน้ สอบถามหรือแสดงความ
คิดเห็น ทัง้ นี ้ ไม่มีผถู้ ือหุน้ ซักถามในวาระดังกล่าว จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา โดยวาระนีต้ อ้ งได้รบั คะแนนเสียงไม่นอ้ ย
กว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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มติท่ปี ระชุม ที่ประชุมมีมติดว้ ยคะแนนเสียงเห็นด้วยมากกว่าสามในสี่ของผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน
จดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่เสนอ ซึ่งมีรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี ้
ข้อ 4.

ทุนจดทะเบียน

แบ่งออกเป็ น

มูลค่าหุน้ ละ
โดยแบ่งออกเป็ น
- หุน้ สามัญ

- หุน้ บุริมสิทธิ

ทุนจดทะเบียนปัจจุบนั
2,225,586,448.00 บาท
(สองพันสองร้อยยี่สิบห้าล้านห้าแสนแปดหมื่น
หกพันสี่รอ้ ยสี่สิบแปดบาท)
8,902,345,792 หุน้
(แปดพันเก้าร้อยสองล้านสามแสนสี่หมื่นห้าพัน
เจ็ดร้อยเก้าสิบสองหุน้ )
0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางค์)

ทุนจดทะเบียนใหม่
2,220,632,743.50 บาท
(สองพันสองร้อยยี่สิบล้านหกแสนสามหมื่น
สองพันเจ็ดร้อยสี่สิบสามบาทห้าสิบสตางค์)
8,882,530,974 หุน้
(แปดพันแปดร้อยแปดสิบสองล้านห้าแสน
สามหมื่นเก้าร้อยเจ็ดสิบสี่หนุ้ )
0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางค์)

8,902,345,792 หุน้
(แปดพันเก้าร้อยสองล้านสามแสนสี่หมื่นห้าพัน
เจ็ดร้อยเก้าสิบสองหุน้ )
- หุน้

8,882,530,974 หุน้
(แปดพันแปดร้อยแปดสิบสองล้านห้าแสน
สามหมื่นเก้าร้อยเจ็ดสิบสี่หนุ้ )
- หุน้

โดยมีมติดว้ ยคะแนนเสียงดังนี ้
มีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมทัง้ สิน้ 591 ราย เป็ นจานวนหุน้ รวม 5,964,790,814 หุน้
ผูถ้ ือหุน้
จานวน (เสียง)
อัตราร้อยละ
เห็นด้วย
5,964,790,814
100.0000
ไม่เห็นด้วย
0
0.0000
บัตรเสีย *
0
0.0000
งดออกเสียง *
0
0.0000
รวม
5,964,790,814
100.0000
* นับรวมเป็ นฐานการคานวณคะแนนเสียง
วำระที่ 8

พิจำรณำอนุมัติเลือกตั้งกรรมกำรบริษัทแทนกรรมกำรบริษัททีด่ ำรงตำแหน่งครบตำมวำระ
ดร. สมบูรณ์ เอือ้ อัชฌาสัย กรรมการผู้จัดการ น าเสนอข้อมูลต่อที่ประชุม เพื่ อพิจารณาอนุมัติ เลือกตั้ง
กรรมการแทนกรรมการที่ดารงตาแหน่งครบวาระ เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา
71 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 13 กาหนดให้ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตาแหน่งจานวน
1 ใน 3 ของจานวนกรรมการในขณะนัน้ ถ้ากรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ท่สี ดุ กับ
ส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่ จะต้องออกจากต าแหน่ งในปี แรกและปี ท่ีสองภายหลังจดทะเบี ยนเป็ น บริษั ทนั้นให้ใช้วิธี
จับสลาก ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการท่านที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สุดเป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง โดยกรรมการที่ออกจาก
ตาแหน่งไปแล้วนัน้ อาจเลือกเพื่อเข้ามาดารงตาแหน่งใหม่ก็ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ครัง้ นีม้ ีกรรมการ
ที่ดารงตาแหน่งครบวาระจานวนทัง้ สิน้ 4 ท่านด้วยกัน
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ทัง้ นี ้ บริษัทฯ ได้จดั ส่งหนังสือแจ้งการเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ เสนอชื่อผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้ เป็ น
กรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 เป็ นการล่วงหน้า พร้อมทั้งระบุรายละเอียดคุณสมบัติ
และวิธีการเสนอชื่อตามหลักเกณฑ์ท่ีบริษัทฯ กาหนด ให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ได้รบั ทราบโดยทั่วกัน โดยได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตัง้ แต่วนั ที่ 7 พฤศจิกายน 2562 จนถึงวันที่ 31 มกราคม
2563 ที่ผ่านมานั้น ซึ่งไม่มีท่านใดเสนอชื่อผูท้ รงคุณวุฒิเข้ารับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการของบริษัท ในการประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ในครัง้ นี ้
พลตารวจตรี วิศิษฐ์ ศุกรเสพย์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้นาเสนอต่อ
ที่ ป ระชุม ว่า คณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาผลตอบแทนได้พิ จารณาการเลื อ กตั้งกรรมการบริษั ท โดยพิ จ ารณา
คุณสมบัติเป็ นรายบุคคลอย่างรอบคอบ เห็นสมควรเลือกตัง้ กรรมการบริษัทที่ดารงตาแหน่งครบวาระกลับเข้าดารงตาแหน่ง
กรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี ้
1. ดร.ชิต
เหล่าวัฒนา กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)
2. ดร.จงรัก
ระรวยทรง
กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)
3. นางสาวโศภชา
ดารงปิ ยวุฒิ์ กรรมการบริษัท (กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหาร)
4. นายเฉลิมพล
ศรีเจริญ
กรรมการบริษัท (กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหาร)
สาหรับประวัติของบุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อให้เป็ นกรรมการบริษัทในการประชุมครัง้ นี ้ ได้จดั ส่งให้กบั ท่าน
ผูถ้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม รายละเอียดดังปรากฏตามเอกสารแนบ ลาดับที่ 6 หน้า 51-61
ดร. สมบูรณ์ เอือ้ อัชฌาสัย กรรมการผูจ้ ัดการ กล่าวเสนอให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาว่า คณะกรรมการ
บริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผูม้ ีส่วนได้เสียได้หารือกันอย่างกว้างขวาง และร่วมกันกลั่นกรองโดยพิจารณาจากคุณสมบัติเป็ น
รายบุคคลอย่างรอบคอบ กล่าวคือ ต้องเป็ นบุคคลผูท้ รงคุณวุฒิ มีประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ มีภาวะผูน้ า วิสยั ทัศน์กว้างไกล
เป็ นผูม้ ีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทางานที่โปร่งใสไม่ด่างพร้อย มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็น อย่าง
เป็ นอิสระ และมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ทัง้ นีบ้ ุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อให้เป็ นกรรมการอิสระ
นั้น เป็ นผูท้ ่ีสามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง โดยบุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อเพื่อ
เลือกตัง้ ในครัง้ นีไ้ ด้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ
ของบริษัทฯ และในกรณีท่บี ุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อเป็ นกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลนัน้ จะ
สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ ยวข้อง คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอ
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการบริษัทที่ดารงตาแหน่งครบวาระกลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีก
วาระหนึ่ง เนื่องด้วยวาระการแต่งตัง้ กรรมการนี ้ ต้องขออนุมัติต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ แต่งตัง้ เป็ นรายบุคคล จึงขอเสนอต่อที่
ประชุมเพื่อพิจารณาเป็ นรายบุคคล ดังนี ้
1.
2.
3.
4.

ดร.ชิต
ดร.จงรัก
นางสาวโศภชา
นายเฉลิมพล

เหล่าวัฒนา
ระรวยทรง
ดารงปิ ยวุฒิ์
ศรีเจริญ

กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)
กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)
กรรมการบริษัท (กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหาร)
กรรมการบริษัท (กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหาร)
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นางสาวโศภชา ดารงปิ ยวุฒิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ สอบถามหรือแสดงความ
คิดเห็น ทั้งนี ้ ไม่มีผูถ้ ื อหุ้นซักถามในวาระดังกล่าว จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา โดยวาระนีต้ อ้ งได้รบั คะแนนเสียง
ข้างมากของผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสีย งลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานใน
ที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้ อีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชีข้ าด
มติท่ปี ระชุม ที่ ป ระชุม มี ม ติ ด ้ว ยคะแนนเสี ย งข้างมากของผู้ถื อ หุ้น และผู้รับ มอบฉัน ทะ ซึ่ง มาประชุม และออกเสี ย ง
ลงคะแนน อนุมตั ิเลือกตัง้ กรรมการบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
▪ เลือกตัง้ กรรมการบริษัทที่ดารงตาแหน่งครบวาระกลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี ้
1. ดร.ชิต เหล่ำวัฒนำ
กรรมกำรบริษัท (กรรมกำรอิสระ)
มีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมทัง้ สิน้ 591 ราย เป็ นจานวนหุน้ รวม 5,964,790,814 หุน้
ผูถ้ ือหุน้
จานวน (เสียง)
อัตราร้อยละ
เห็นด้วย
5,959,046,964
99.9637
ไม่เห็นด้วย
2,162,070
0.0363
รวม
5,961,209,034
100.0000
บัตรเสีย *
7,700
งดออกเสียง *
0
* ไม่นบั รวมเป็ นฐานการคานวณคะแนนเสียง

2. ดร.จงรัก ระรวยทรง
กรรมกำรบริษัท (กรรมกำรอิสระ)
มีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมทัง้ สิน้ 591 ราย เป็ นจานวนหุน้ รวม 5,964,790,814 หุน้
ผูถ้ ือหุน้
จานวน (เสียง)
อัตราร้อยละ
เห็นด้วย
5,964,783,114
100.0000
ไม่เห็นด้วย
0
0.0000
รวม
5,964,783,114
100.0000
บัตรเสีย *
7,700
งดออกเสียง *
0
* ไม่นบั รวมเป็ นฐานการคานวณคะแนนเสียง

3. นำงสำวโศภชำ ดำรงปิ ยวุฒิ์
กรรมกำรบริษัท (กรรมกำรทีเ่ ป็ นผู้บริหำร)
มีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมทัง้ สิน้ 591 ราย เป็ นจานวนหุน้ รวม 5,964,790,814 หุน้
ผูถ้ ือหุน้
จานวน (เสียง)
อัตราร้อยละ
เห็นด้วย
5,961,822,511
99.9504
ไม่เห็นด้วย
2,960,603
0.0496
รวม
5,964,783,114
100.0000
บัตรเสีย *
7,700
งดออกเสียง *
0
* ไม่นบั รวมเป็ นฐานการคานวณคะแนนเสียง
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สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 1
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จากัด (มหาชน)

4. นำยเฉลิมพล ศรีเจริญ
กรรมกำรบริษัท (กรรมกำรทีเ่ ป็ นผู้บริหำร)
มีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมทัง้ สิน้ 591 ราย เป็ นจานวนหุน้ รวม 5,964,790,814 หุน้
ผูถ้ ือหุน้
จานวน (เสียง)
อัตราร้อยละ
เห็นด้วย
5,961,822,463
99.9504
ไม่เห็นด้วย
2,960,651
0.0496
รวม
5,964,783,114
100.0000
บัตรเสีย *
7,700
งดออกเสียง *
0
* ไม่นบั รวมเป็ นฐานการคานวณคะแนนเสียง

วำระที่ 9

พิจำรณำอนุมตั ิกำรกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อยประจำปี 2563
พลตารวจตรี วิศิษฐ์ ศุกรเสพย์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน แจ้งต่อที่ประชุมว่า
เพื่อให้เป็ นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 29 กาหนดให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจาปี พิจารณากาหนดค่าตอบแทนของ
กรรมการ โดยบริษัทฯ มีนโยบายและหลักเกณฑ์ในการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้อง
กับภาระหน้าที่ในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษัท ฯ ผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ โดยมีขั้นตอนการ
พิจารณาค่าตอบแทนผ่านจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และนาเข้าสู่การพิจารณาในคณะกรรมการ
บริษั ท ซึ่งได้พิ จารณากลั่นกรองอย่ างละเอี ยดถึงความเหมาะสมประการต่ าง ๆ รวมไปถึงการเปรียบเที ยบอ้างอิ งจาก
อุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน เห็นสมควรกาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจาปี 2563
รายละเอียดดังปรากฏตามเอกสารแนบ ลาดับที่ 7 หน้า 62 – หน้า 66 โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ค่ำตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงิน : เสนอเพื่อพิจารณาดังนี ้
ค่ำเบีย้ ประชุม
ตาแหน่ง

1. ประธานกรรมการ
2. กรรมการ
3. เลขานุการคณะกรรมการ

คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริษัท
ตรวจสอบ
บริหาร
ความเสี่ยง
25,000
18,000
6,000

25,000
18,000
6,000

20,000
12,000
6,000

คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
สรรหาและ
กากับดูแล
บริหาร
พิจารณา
กิจการที่ดี
ผลตอบแทน
20,000
20,000
7,500
12,000
12,000
5,000
6,000
6,000
-

หมายเหตุ: กรณีกรรมการอิสระได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็ นประธานกรรมการของแต่ละคณะกรรมการ ให้ได้รบั สิทธิการจ่ายอัตราค่าตอบแทนเบีย้
ประชุมของคณะกรรมการในตาแหน่งสูงสุดเพียงตาแหน่งเดียวในแต่ละคณะกรรมการ
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สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 1
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จากัด (มหาชน)

-

ค่ำตอบแทนรำยปี *
ตาแหน่ง

1. ประธานกรรมการ
2. กรรมการ
3. เลขานุการคณะกรรมการ
4. เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการ
บริษัท

750,000
300,000
50,000
100,000

คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
บริหาร
สรรหาและ
กากับดูแล
บริหาร
ความเสี่ยง
พิจารณา
กิจการที่ดี
ผลตอบแทน
300,000
100,000
100,000
100,000
500,000
200,000
100,000
100,000
100,000
200,000
50,000
25,000
25,000
25,000
-

หมายเหตุ: กรณีกรรมการอิสระได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็ นประธานกรรมการของแต่ละกรรมการ ให้ได้รบั สิทธิการจ่ายอัตราค่าตอบแทนรายปี ของ
คณะกรรมการในตาแหน่งสูงสุดเพียงตาแหน่งเดียวในแต่ละกรรมการ
* ค่าตอบแทนรายปี ให้กาหนดจ่ายเป็ นรายไตรมาส

ทัง้ นี ้ กาหนดวงเงินสาหรับการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภทไว้ดงั นี ้
1) ประธานกรรมการบริษัท
จากัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 3,500,000 บาท
2) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
จากัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 2,500,000 บาท
3) ประธานคณะกรรมการทุกชุด
จากัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท
(ยกเว้นประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร )
4) กรรมการผูจ้ ดั การ
จากัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท
5) กรรมการบริหาร
จากัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 800,000 บาท
6) กรรมการชุดอื่น ๆ
จากัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 400,000 บาท
(ยกเว้นกรรมการบริหาร)
และหากกรรมการท่านใดดารงตาแหน่งมากกว่าหนึ่งตาแหน่ง ให้จ่ายจากการคานวณผลรวมของค่าตอบแทน
ทุกประเภท ทัง้ ค่าตอบแทนเบีย้ ประชุม และค่าตอบแทนรายปี โดยต้องไม่เกินกว่าอัตราเพดานหรือวงเงินสูงสุดของแต่ละ
ตาแหน่งสูงสุดที่กรรมการท่านนัน้ ดารงตาแหน่งอยู่ ทัง้ นีห้ ากกรรมการท่านนัน้ ดารงตาแหน่งมากกว่าหนึ่งตาแหน่ง ให้จ่าย
จากอัตราเพดานของตาแหน่งสูงสุดเพียงตาแหน่งเดียว
โดยกาหนดวงเงินสาหรับการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภทและทุกตาแหน่ง รวมทัง้ สิน้ ไม่เกิน 18,000,000 บาท
ค่ำตอบแทน/ผลประโยชน์อื่นใดทีไ่ ม่เป็ นตัวเงิน : ไม่มี
นางสาวโศภชา ดารงปิ ยวุฒิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุน้ สอบถามหรือแสดงความ
คิดเห็น ทัง้ นี ้ ไม่มีผถู้ ือหุน้ ซักถามในวาระดังกล่าว จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา โดยวาระนีต้ อ้ งได้รบั คะแนนเสียงไม่นอ้ ย
กว่าสองในสามของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม
มติท่ปี ระชุม
ที่ประชุมมีมติดว้ ยคะแนนเห็นด้วยมากกว่าสองในสามของจานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั
มอบฉันทะซึ่งมาประชุม อนุมตั ิค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจาปี 2563 ตามที่เสนอ
ดังนี ้
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สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 1
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จากัด (มหาชน)

ค่ำตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงิน :
ค่ำเบีย้ ประชุม
ตาแหน่ง

คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริษัท
ตรวจสอบ
บริหาร
ความเสี่ยง

1. ประธานกรรมการ
2. กรรมการ
3. เลขานุการคณะกรรมการ

25,000
18,000
6,000

25,000
18,000
6,000

20,000
12,000
6,000

คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
สรรหาและ
กากับดูแล
บริหาร
พิจารณา
กิจการที่ดี
ผลตอบแทน
20,000
20,000
7,500
12,000
12,000
5,000
6,000
6,000
-

หมายเหตุ: กรณีกรรมการอิสระได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็ นประธานกรรมการของแต่ละคณะกรรมการ ให้ได้รบั สิทธิการจ่ายอัตราค่าตอบแทนเบีย้
ประชุมของคณะกรรมการในตาแหน่งสูงสุดเพียงตาแหน่งเดียวในแต่ละคณะกรรมการ

-

ค่ำตอบแทนรำยปี *
ตาแหน่ง

1. ประธานกรรมการ
2. กรรมการ
3. เลขานุการคณะกรรมการ
4. เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการ
บริษัท

750,000
300,000
50,000
100,000

คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
บริหาร
สรรหาและ
กากับดูแล
บริหาร
ความเสี่ยง
พิจารณา
กิจการที่ดี
ผลตอบแทน
300,000
100,000
100,000
100,000
500,000
200,000
100,000
100,000
100,000
200,000
50,000
25,000
25,000
25,000
-

หมายเหตุ: กรณีกรรมการอิสระได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็ นประธานกรรมการของแต่ละกรรมการ ให้ได้รบั สิทธิการจ่ายอัตราค่าตอบแทนรายปี ของ
คณะกรรมการในตาแหน่งสูงสุดเพียงตาแหน่งเดียวในแต่ละกรรมการ
* ค่าตอบแทนรายปี ให้กาหนดจ่ายเป็ นรายไตรมาส

ทัง้ นี ้ กาหนดวงเงินสาหรับการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภทไว้ดงั นี ้
1) ประธานกรรมการบริษัท
จากัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 3,500,000 บาท
2) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
จากัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 2,500,000 บาท
3) ประธานคณะกรรมการทุกชุด
จากัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท
(ยกเว้นประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)
4) กรรมการผูจ้ ดั การ
จากัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท
5) กรรมการบริหาร
จากัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 800,000 บาท
6) กรรมการชุดอื่น ๆ
จากัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 400,000 บาท
(ยกเว้นกรรมการบริหาร)
และหากกรรมการท่านใดดารงตาแหน่งมากกว่าหนึ่งตาแหน่ง ให้จ่ายจากการคานวณผลรวมของค่าตอบแทน
ทุกประเภท ทัง้ ค่าตอบแทนเบีย้ ประชุม และค่าตอบแทนรายปี โดยต้องไม่เกินกว่าอัตราเพดานหรือ วงเงินสูงสุดของแต่ละ
ตาแหน่งสูงสุดที่กรรมการท่านนัน้ ดารงตาแหน่งอยู่ ทัง้ นีห้ ากกรรมการท่านนัน้ ดารงตาแหน่งมากกว่าหนึ่งตาแหน่ง ให้จ่าย
จากอัตราเพดานของตาแหน่งสูงสุดเพียงตาแหน่งเดียว
โดยกาหนดวงเงินสาหรับการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภทและทุกตาแหน่ง รวมทัง้ สิน้ ไม่เกิน 18,000,000 บาท
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สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 1
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จากัด (มหาชน)

ค่ำตอบแทน/ผลประโยชน์อื่นใดทีไ่ ม่เป็ นตัวเงิน : ไม่มี
ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
มีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมทัง้ สิน้ 596 ราย เป็ นจานวนหุน้ รวม 5,964,795,809 หุน้
ผูถ้ ือหุน้
จานวน (เสียง)
อัตราร้อยละ
เห็นด้วย
5,964,795,809
100.0000
ไม่เห็นด้วย
0
0.0000
บัตรเสีย *
0
0.0000
งดออกเสียง *
0
0.0000
รวม
5,964,795,809
100.0000
* นับรวมเป็ นฐานการคานวณคะแนนเสียง
วำระที่ 10

พิจำรณำอนุมตั ิกำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่ำสอบบัญชีประจำปี 2563
ดร.สมบูรณ์ เอือ้ อัชฌาสัย กรรมการผูจ้ ัดการ นาเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมเพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 29 กาหนดให้ท่ีประชุมผูถ้ ื อหุน้ สามัญประจาปี
แต่ งตั้งผู้สอบบั ญ ชี และก าหนดค่ าตอบแทนของผู้สอบบั ญ ชี ของบริษั ท ฯ ทุ ก ปี ดั งนั้ น คณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษั ทจึ งได้พิ จารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ของบริษั ทฯ โดยพิ จารณาจากผลการปฏิ บัติ งาน ประสบการณ์
มาตรฐานและประสิทธิภาพในการทางาน ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี ความเป็ นอิสระของผูส้ อบบัญชี และค่าตอบแทน
ของผูส้ อบบัญชี โดยเสนอเพื่อขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็ นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี รายละเอียดดังปรากฏตาม
เอกสารแนบ ลาดับที่ 8 หน้า 67 – หน้า 71 โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ข้อมูลบุคคลทีเ่ สนอชื่อแต่งตั้งเป็ นผู้สอบบัญชี
1. นายวัยวัฒน์
กอสมานชัยกิจ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 6333 และ/หรือ
2. นายเจริญ
สัมฤทธิ์เลิศ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4068 และ/หรือ
3. นายณัฐพงศ์
ตันติจตั ตานนท์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 8829
แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ ประจาปี 2563 โดยเป็ นผูส้ อบบัญชี
ที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และบุคคลดังกล่าว
ยังเป็ นผูส้ อบบัญชีในบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทกันกุลอีกด้วย
โดยบริษัทที่เป็ นสานักงานบัญชีและผูส้ อบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ไม่มี
ส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผูบ้ ริหาร/ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูท้ ่เี กี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
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ข้อมูลค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชี
ค่าสอบบัญชี ประจาปี 2563 โดยมีค่าตอบแทนเฉพาะบริษัทฯ ไม่เกิน 1,830,000.00 บาท (และเมื่อรวม
ค่าตอบแทนสาหรับบริษัทย่อย บริษัทร่วม รวมกันทัง้ สิน้ ไม่เกิน 13,964,000.00 บาท) โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนผูส้ อบ
บัญชีเปรียบเทียบย้อนหลัง 5 ปี ดังนี ้
รายละเอียด

ปี 2563

ปี 25621)

ปี 25611)

ปี 2560 1)

ปี 2559 1)

(เพื่อพิจารณา)

ค่าสอบบัญชี และค่าสอบทานรายไตรมาส 1,830,000.00 1,830,000.00 1,700,000.00 1,480,000.00 1,100,000.00
สาหรับงบการเงินของบริษัทฯ
ค่าบริการอื่น ๆ
N.A.
74,000.00
413,335.00 149,127.00 347,776.46
1)

ประกอบด้วย ค่าล่วงเวลา ค่าพาหนะ ค่าเข้าเล่มเอกสาร ค่ายืนยันยอด และค่าส่งเอกสาร

ทั้งนี ้ ผูส้ อบบัญชีในต่างประเทศสังกัดต่างสานักงานสอบบัญชีกับผูส้ อบบัญชีในประเทศ คณะกรรมการ
บริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทางบการเงินได้ทนั ตามกาหนดระยะเวลา
ดร. ชิ ต เหล่ าวัฒ นา ประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ค วามเห็ น ต่ อการแต่ ง ตั้งผู้สอบบัญ ชี แ ละ
กาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2563 ดังนี ้
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2563 โดยได้
พิจารณาคัดเลือก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีค่าสอบบัญชีเฉพาะส่วน
ของบริษั ท ฯ เป็ น จ านวนเงิน ไม่ เกิ น 1,830,000.00 บาท โดยพิ จ ารณาคัด เลื อ กจาก ผลการปฏิ บัติ งาน ประสบการณ์
มาตรฐาน และประสิทธิภาพในการทางาน ความเชี่ยวชาญในการสอบบั ญชี ความเป็ นอิสระของผูส้ อบบัญชี รวมทัง้ ความ
เหมาะสมทางด้านราคา และด้านเวลาในการส่งมอบงาน
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญ ชี จากัด มีคุณสมบัติตามที่กล่าวมา
ข้างต้น จึงได้นาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบ และนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณา
ต่อไป
นางสาวโศภชา ดารงปิ ยวุฒิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ สอบถามหรือแสดงความ
คิดเห็น ทัง้ นี ้ ไม่มีผูถ้ ือหุน้ ซักถามในวาระดังกล่าว จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา โดยในวาระนีต้ อ้ งได้รบั คะแนนเสียง
ข้างมากของผูถ้ ือหุ้นและผูร้ บั มอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสีย งลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่
ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้ อีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชีข้ าด
มติท่ปี ระชุม ที่ประชุมมีมติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน อนุมตั ิแต่งตัง้
1. นายวัยวัฒน์
กอสมานชัยกิจ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 6333 และ/หรือ
2. นายเจริญ
สัมฤทธิ์เลิศ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4068 และ/หรือ
3. นายณัฐพงศ์
ตันติจตั ตานนท์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 8829
แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ ประจาปี โดยมีค่าตอบแทนเป็ น
จานวนเงินไม่เกิน 1,830,000.00 บาท สาหรับงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ตามที่เสนอ
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โดยมีมติดว้ ยคะแนนเสียงดังนี ้
มีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมทัง้ สิน้ 596 ราย เป็ นจานวนหุน้ รวม 5,964,795,809 หุน้
ผูถ้ ือหุน้
จานวน (เสียง)
อัตราร้อยละ
เห็นด้วย
5,964,795,809
100.0000
ไม่เห็นด้วย
0
0.0000
รวม
5,964,795,809
100.0000
บัตรเสีย *
0
งดออกเสียง *
0
* ไม่นบั รวมเป็ นฐานการคานวณคะแนนเสียง
วำระที่ 11

พิจำรณำอนุมตั ิกำรแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และกำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์
สนธิ ข้อ 3. ของบริษทั ฯ เพือ่ ให้สอดคล้องกับกำรแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
ดร.สมบูรณ์ เอือ้ อัชฌาสัย กรรมการผูจ้ ดั การ กล่าวต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากปั จจุบนั บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจ
ในหลากหลายประเภท และเพื่อให้สอดคล้องกับการดาเนินธุรกิจ ของบริษัทฯ ทาให้ตอ้ งดาเนินการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์
ของบริษัทฯ เพื่อรองรับการดาเนินธุรกิจดังกล่าว ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติเห็นควรให้นาเสนอต่อที่ประชุม
ผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยปรับแก้ไขใน ข้อ (2) และ เพิ่มข้อ (64) – ข้อ (83)
และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 3. ของบริษัทฯ รายละเอียดดังปรากฏตามเอกสารแนบ ลาดับที่ 9 หน้า 72 –
หน้า 74 โดยมีรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี ้
วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จากเดิม 63 ข้อ เป็ น 83 ข้อ ดังนี ้
(2) ขาย โอน รับโอน แลกเปลี่ยน เช่า ให้เช่า เช่าซือ้ ขายฝาก ยืม ให้ยืม หรือได้มาด้วยประการอื่นใดโดยถูกต้อง
ตามกฎหมาย จาหน่าย ซึ่งทรัพย์หรือทรัพย์สิน จานอง รับจานอง จานา รับจานา รับการคา้ ประกันหรือเข้า
คา้ ประกันหนีส้ ิน ความรับผิด ทาสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ ก่อหลักประกันในทรัพย์หรือทรัพย์สินใดๆ
เพื่อเป็ นการประกันการชาระหนีห้ รือเป็ นประกันการปฏิบตั ิตามสัญญา
(64) เข้าเป็ นหุน้ ส่วนจาพวกจากัดความรับผิดชอบในห้างหุน้ ส่วนจากัด หรือเข้าเป็ นผูถ้ ือหุน้ ในบริษัทเอกชนและ
บริษัทมหาชนใด ๆ ทัง้ ภายในและภายนอกประเทศเพื่อประโยชน์ของบริษัท ไม่ว่าห้างหุน้ ส่วนหรือบริษัทนัน้
จะมีวตั ถุประสงค์ทานองเดียวกันกับบริษัทหรือไม่ก็ตาม
(65) ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า และ/หรือ ไอนา้ และ/หรือนา้ รวมทั้งการผลิต ซือ้ ขาย แลกเปลี่ยน
สารวจ พัฒนา จัดหา รับจ้าง แปรสภาพ วางแผน สร้าง ประกอบ ตรวจสอบ วิเคราะห์ ออกแบบ ติดตัง้
ผลิต จัดให้ได้มา จัดส่ง บารุงรักษา สะสม สารอง ประมูล รับเหมาก่อสร้าง ซ่อมแซม นาเข้า ส่งออก และ
การดาเนินงานต่าง ๆ หรือจัดการค้าด้วยวิธีอื่นใดที่เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าทรัพยากรธรรมชาติ และพลังงาน
อื่นๆ ทุกชนิด เช่น ลม นา้ ความร้อน แสงแดด แร่ธาตุ ไอนา้ นา้ มัน ถ่านหิน ถ่านลิกไนต์ วัตถุเคมีจากถ่านหิน
ถ่านลิกไนต์ ก๊าซ และสารประกอบไฮโดรคาร์บอน ตลอดจนพลังงานปรมาณูและเชือ้ เพลิงในรูปอื่นๆ เพื่อ
การผลิตกระแสไฟฟ้าหรือผลพลอยได้จากกิจการนัน้ ๆ รวมทัง้ การค้า การขายของ และการรับทางานอย่าง
ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการดังกล่าวหรืองานอื่นที่ส่งเสริมกิจการเช่นว่านัน้ (เมื่อได้รบั อนุญาตจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง)
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(66) ประกอบกิจการโรงไฟฟ้าทุกประเภท เช่น โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม
โรงไฟฟ้ าพลังนา้ โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิ ตย์ โรงไฟฟ้ า พลังงานขยะ โรงไฟฟ้ าพลังงานปรมาณู และ
โรงจ่ายไฟฟ้า โรงงานผลิตเครื่องกาเนิดไฟฟ้า ส่งไฟฟ้า รวมถึงระบบผลิตและจ่ายไฟฟ้า เครื่องกาเนิดไฟฟ้า
สายส่งไฟฟ้า และสิ่งซึ่งเป็ นวัสดุอุปกรณ์ของไฟฟ้าและโรงไฟฟ้าทุกชนิด โรงงานปูนขาว โรงงานผลิตภัณฑ์
ยิปซั่ม โรงงานผลิตวัสดุก่อสร้างทุกชนิด โรงงานผลิตอิฐทนไฟ และวัสดุทนไฟหรือผลิตภัณฑ์ท่ีทาจากขีเ้ ถ้า
(FLY ASH) และโรงงานอื่น ๆ เพื่อประโยชน์และหรือส่งเสริมวัตถุประสงค์ของบริษัท
(67) ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานทดแทน พลังงานหมุนเวียน และพลังงานอื่นทุกประเภท อันหมายความ
รวมถึงการผลิ ต ซือ้ จาหน่ า ย สารวจ พัฒ นา จัด หา รับ จ้าง แปรสภาพ ตรวจสอบ วิเคราะห์ ออกแบบ
ให้บริการ ติดตัง้ ทดสอบ ควบคุม จัดให้ได้มา จัดส่ง บารุงรักษา ประมูล รับเหมาก่อสร้าง ซ่อมแซม นาเข้า
ส่อ งออก และด าเนิ นการต่ าง ๆ ที่ เกี่ ย วกับ แหล่ งพลังงานอัน ได้ม าจากธรรมชาติ และการดาเนิ น การที่
เกี่ยวกับพลังงานอื่นทุกประเภท รวมทัง้ งานอื่นที่ส่งเสริมกิจการดังกล่าว
(68) ธุรกิจให้คาปรึกษา ออกแบบ ควบคุม ติดตัง้ บารุงรักษา ซ่อมแซม ตรวจสอบ ทดสอบ วิเคราะห์ วิจยั เกี่ยวกับ
ระบบพลังงานชีวภาพพลังงานแสงอาทิตย์ เซลล์เชือ้ เพลิง และพลังงานทดแทนอื่น ตลอดจนเป็ นตัวแทน
จาหน่ ายอุป กรณ์ เครื่อ งมื อ เครื่อ งใช้ อะไหล่ เครื่อ งยนต์ เครื่อ งจัก รและระบบอิเล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่ ใช้ห รือ
เกี่ยวข้องกับระบบดังกล่าวทุกประเภท
(69) จัดหา ซือ้ ขาย แลกเปลี่ยน โอน รับโอน เช่า ให้เช่า เช่าช่วง ให้เช่าช่วง อนุญาต หรือจัดให้ได้มาโดยวิธีอย่าง
อื่ น ซึ่ ง การจดทะเบี ย น สัม ปทาน อาชญาบัต ร ค าขออาชญาบั ต ร ประทานบั ต ร ค าขอประทานบั ต ร
ใบอนุญาต บัตรส่งเสริมการลงทุน สิทธิบตั ร ลิขสิทธิ์ ชื่อหรือเครื่องหมายการค้า หรือสิ่งที่คล้ายคลึงกัน แบบ
แผน สูตร เอกสิทธิหรือสิทธิทางการค้า กรรมวิธีการผลิต และสิทธิใดๆ ที่เห็นว่าเป้นประโยชน์ในการดาเนิน
กิจการตามวัตถุป ระสงค์ของบริษั ทหรือกิจการอื่นที่บ ริษั ทมีส่วนได้เสียทั้งภายในประเทศและภายนอก
ประเทศรวมทัง้ ให้เอกสิทธิในการประกอบกิจการในเรื่องสิทธิต่าง ๆ ดังกล่าว
(70) ประกอบกิจการเติมนา้ มันเชือ้ เพลิงให้อากาศยาน หรือยานพาหนะใด ๆ
(71) จัด หา ซื อ้ ขาย แลกเปลี่ ย น โอน รับ โอน จัด ให้ได้ม า ค้า ขาย ขนส่ ง ซึ่ งปิ โตรเลี ย มหรือ ผลิ ต ภัณ ฑ์จ าก
ปิ โตรเลียม
(72) ก่อสร้าง จัดตัง้ ส่งเสริม และดาเนินกิจการเกี่ยวกับระบบการส่งจ่ายเชือ้ เพลิงเข้าอากาศยาน เพื่อการจัดจ่าย
ขนส่ง เก็บกัก สุ่มตัวอย่าง วิเคราะห์ รับรองและบริการส่งเข้าอากาศยานซึ่งเชือ้ เพลิงการบินทุกชนิด และ
ดาเนินกิจการดังกล่าสวในการบริการด้านการส่งเข้าและเติมเชือ้ เพลิงในอากาศยาน
(73) เข้าทานิติกรรมสัญญาเพื่อควบคุมป้องกันความเสี่ยงอันเกิดจากความผันผวนทางด้านอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราอัตราดอกเบีย้ ราคาวัตถุดิบ สินค้า และทรัพย์สิน
(74) ประกอบกิจการจัดหา ค้าปลีก ค้าส่ง และรวมถึงเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็ น
ก๊าซ
(75) ประกอบกิจการเกี่ยวกับการขนส่งก๊าซธรรมชาติวางท่อ วางระบบท่อก๊าซธรรมชาติ ก่อสร้างระบบท่อก๊าซ
ธรรมชาติ รวมทัง้ จัดหา ลงทุน ก่อสร้าง ปรับปรุงและบารุ งรักษาท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
(76) ทาการติดต่อหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระ หน่วยงานใด ๆ ทัง้ ภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ได้มา
จดทะเบี ย น จ าหน่ า ยสิ ท ธิ พิ เศษในการประกอบกิ จการ ข้อ ตกลง สิ ท ธิ กรรมสิ ท ธิ์ ใบอนุญ าต สิ ท ธิ ใน
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(77)
(78)
(79)

(80)

(81)

(82)

(83)

เครื่องหมายการค้า อุตสาหสมบัติ (ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม) ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สัมปทานหรือเอกสิทธิ์ท่ี
จาเป็ นแก่การดาเนินกิจการของบริษัท
ทาการยื่นขอ และถือครองใบอนุญาตและหนังสือรับรองจดทะเบียนต่าง ๆ ที่จาเป็ นหรือเป็ นประโยชน์แก่
กิจการของบริษัท
ดาเนินกิจการเกี่ยวกับการให้บริการเก็บ การส่งจ่าย ขนส่ง เก็บกัก สุ่มตัวอย่าง วิเคราะห์ รับรองคุณภาพ
นา้ มันและอุปกรณ์ท่เี กี่ยวข้อง
ประกอบกิจการค้า ซือ้ ขาย เช่า เช่าซือ้ ซ่อมแซม ติดตัง้ ตรวจสอบ แก้ไข บารุ งรักษา จัดหามา ได้มาและ
จาหน่าย ไปด้วยวิธีใด ๆ ซึ่งวัตถุดิบชิน้ ส่วน อุปกรณ์ เครื่องมือ สินค้าผลิตภัณฑ์ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีต่างๆ ภายใต้วตั ถุประสงค์ของบริษัท
ประกอบการเป็ นผูร้ บั สิทธิ และให้สิทธิในการใช้ (License) โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม เทคโนโลยีและทรัพย์สินทางปั ญ ญาอื่นใด รวมถึง ลิขสิท ธิ์
สิทธิบตั รเครื่องหมายการค้า ภายใต้วตั ถุประสงค์ของบริษัท
ประกอบกิจการให้บ ริการคิดค้น พัฒ นา สร้าง ประดิษ ฐ์ เขียน ปรับปรุ ง จัด ทา ให้บ ริการ แอพพลิเคชั่น
แพล็ตฟอร์ม หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ คอมพิวเตอร์ แท็ปเล็ต และ/หรืออุปกรณ์
เครื่องมือทั้งที่เคลื่อนที่ได้และเคลื่อนที่ไม่ได้ท่ีสามารถเข้าถึงแอพพลิเคชั่น แพล็ตฟอร์มและ/หรือโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ได้
ประกอบกิจการให้บริการจัดการ จัดหา ให้เช่า ซือ้ ขาย ขายต่อ ส่งเสริมการขาย ผลิต วิจยั พัฒนาสิ่งอานวย
ความสะดวกด้านโทรศัพ ท์เคลื่อ นที่ คอมพิ วเตอร์ แท็ ป เล็ ต หรืออุป กรณ์เครื่อ งมื อทั้งที่เคลื่ อนที่ ได้และ
เคลื่อนที่ไม่ได้ท่สี ามารถเข้าถึงแอพพลิเคชั่น แพล็ตฟอร์ม และ/หรือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้
ประกอบกิจการให้บริการจัดการข้อมูลในฐานะตัวกลางหรือนายหน้า สาหรับผูต้ อ้ งการติดตัง้ และ/หรือดูแล
รักษาระบบการผลิตกระแสไฟฟ้าครัวเรือนและ/หรือส่วนบุคคลกับผูต้ อ้ งการติดตัง้ และ/หรือผูล้ งทุนและ/หรือ
ผูท้ ่เี กี่ยวข้อง โดยผ่านแอพพลิเคชั่น แพล็ตฟอร์ม โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดบน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ คอมพิวเตอร์ แท็ปเล็ต หรืออุปกรณ์เครื่องมือทัง้ ที่เคลื่ อนที่ได้และเคลื่อนที่ไม่ได้ท่ีสามารถ
เข้าถึงแอพพลิเคชั่นและ/หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้โดยได้รบั ค่าธรรมเนียมจากผูต้ อ้ งการติดตัง้ และ/หรือ
ผูล้ งทุน และ/หรือ ผูท้ ่เี กี่ยวข้อง

นางสาวโศภชา ด ารงปิ ยวุฒิ์ ประธานเจ้าหน้าที่ บริห าร ได้เปิ ด โอกาสให้ผู้ถือหุ้น สอบถามหรือแสดงความ
คิดเห็น ทัง้ นี ้ ไม่มีผถู้ ือหุน้ ซักถามในวาระดังกล่าว จึง เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา โดยวาระนีต้ อ้ งได้รบั คะแนนเสียงไม่
น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มติท่ปี ระชุม ที่ประชุมมีมติดว้ ยคะแนนเสียงเห็นด้วยมากกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบ
ฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และ
การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์
ของบริษัทฯ ตามที่นาเสนอต่ท่ปี ระชุม
โดยมีมติดว้ ยคะแนนเสียงดังนี ้
มีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมทัง้ สิน้ 596 ราย เป็ นจานวนหุน้ รวม 5,964,795,809 หุน้
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ผูถ้ ือหุน้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
บัตรเสีย *
งดออกเสียง *
รวม
* นับรวมเป็ นฐานการคานวณคะแนนเสียง

จานวน (เสียง)
5,835,402,809
129,393,000
0
0
5,964,795,809

อัตราร้อยละ
97.8307
2.1693
0.0000
0.0000
100.0000

วำระที่ 12

พิจำรณำอนุมตั ิกำรเพิ่มวงเงินในกำรออกและเสนอขำยหุน้ กู้อีกจำนวน 6,000 ล้ำนบำท จำกวงเงิน
เดิมไม่เกิน 9,000 ล้ำนบำท รวมเป็ นวงเงินใหม่ไม่เกิน 15,000 ล้ำนบำท อำยุไม่เกิน 7 ปี
ดร.สมบูรณ์ เอือ้ อัชฌาสัย กรรมการผูจ้ ดั การ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามมติท่ปี ระชุมคณะกรรมการบริษัทมี
มติเห็นควรให้นาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาการออกและเสนอขายหุน้ กูเ้ พิ่มอีกจานวน 6,000,000,000 บาท
จากวงเงินเดิมไม่เกิน 9,000,000,000 บาท รวมเป็ นวงเงินใหม่ไม่เกิน 15,000,000,000 บาท อายุไม่เกิน 7 ปี เพื่อใช้ชาระ
คืนหนีเ้ ดิม ซึ่งจะเป็ นการลดภาระต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ และเพื่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียนและเงินกูร้ ะยะยาวสาหรับ
พัฒนาโครงการปั จจุบนั ไม่ว่าจะเป็ นการเข้าซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มเติมใน บริษัท อินฟิ นิท อัลเทอร์เนทีฟ เอ็นเนอร์ย่ี จากัด (IAE)
สัดส่วน ใน 33% การเข้าลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จานวน 2 โครงการ รวม 60 MW ในเวียดนาม การ
ติดตัง้ ระบบผลิตโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาในภาคเอกชน (PPA) และโครงการใหม่ ๆ รวมทัง้ รองรับ
การขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ประเภท
สกุลเงิน
จานวนเงินรวมของหุน้ กู้
ทัง้ หมด
มูลค่าที่เสนอขาย

อัตราดอกเบีย้
อายุ
วิธีการจัดสรร

การชาระคืนเงินต้น
การไถ่ถอนก่อนครบกาหนด
อายุ

: หุน้ กูท้ กุ ประเภท ชนิดระบุช่อื ผูถ้ ือหรือไม่ระบุช่อื ผูถ้ ือ ประเภทด้อยสิทธิหรือไม่ดอ้ ยสิทธิ ซึ่งอาจมีหรือไม่มี
หลักประกัน และอาจมีหรือไม่มีผถู้ ือแทนผูถ้ ือหุน้ กู้
: เงินบาท หรือ เงินเหรียญสหรัฐ และ/หรือ เงินสกุลต่างประเทศอื่นๆ
: ไม่เกิน 15,000,000,000.00 บาท หากเป็ นสกุลเงินต่างประเทศ ให้ใช้อตั ราแลกเปลี่ยนในวันที่ออกหุน้ กู้ (Issue
Date) ในแต่ละคราว
: จ านวนเงิ น ต้ น ของตราสารหนี ้ ที่ จ ะออกโดยบริ ษั ท จะมี มู ล ค่ า ไม่ เ กิ น 15,000 ล้ า นบาท ณ ขณ ะใด
ขณะหนึ่ง (Revolving Basis) ทั้งนี ้ ในการคานวณจานวนเงินต้นสูงสุดของตราสารหนีท้ ี่บริษัทสามารถออก
และเสนอขายได้ ณ ขณะใดขณะหนี่ง (Revolving Basis) จะนับรวมจานวนเงินต้นของตราสารหนีข้ องบริษัทที่
ยังไม่ได้รบั การไถ่ถอน แต่ไม่นบั รวมจานวนเงินต้นของตราสารหนีข้ องบริษัทที่ได้รบั การไถ่ถอนแล้ว
: ขึน้ อยู่กบั ความเหมาะสม และสภาพตลาดในขณะที่ออกและเสนอขาย
: ไม่เกิน 7 ปี
: เสนอขายในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ ผูล้ งทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้
ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง โดยอาจแบ่งขายเป็ นรุน่ เดียวหรือหลายรุน่ และ/หรือ ในลักษณะหมุนเวียน
(Revolving) และสามารถออกและเสนอขายแยกต่างหากจากกันก็ได้ การออกเสนอขายสามารถเสนอขาย
ให้กบั ผูถ้ ือหุน้ เดิม ซึ่งตราสารนัน้ ๆ กาลังจะครบกาหนดชาระคืนหรือถูกไถ่ถอนคืนก่อนกาหนด ทัง้ นี ้ โดยปฏิบตั ิ
ตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการขออนุญาตจากหน่วยงานราชการใด ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
: ทยอยคืนเงินต้นหรือชาระงวดเดียวเมื่อครบกาหนด ตามข้อกาหนดและเงื่อนไขในหุน้ กู้
: ผูถ้ ือหุน้ อาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษัทฯ ไถ่ถอนหุน้ กูก้ ่อนครบกาหนด และ/หรือ บริษัทฯ อาจมีสิทธิหรือไม่
มีสิทธิไถ่ถอนหุน้ กูก้ ่อนครบกาหนด ทัง้ นีก้ าร ไถ่ถอน หุน้ กู้ ให้เป็ นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุน้ กูท้ ี่จะ
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การขึน้ ทะเบียนตราสารหนี ้
เงื่อนไขพิเศษ
วัตถุประสงค์

ออกในแต่ละคราว โดยปฏิบตั ติ ามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการขอ
อนุญาตจากหน่วยงานราชการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง
: บริษัทฯ อาจขึน้ ทะเบียนหุน้ กูก้ บั สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ ทย และ/หรือ ศูนย์ซอื ้ ขายตราสารหนีอ้ ื่นใด
: ในกรณีที่บริษัทฯ ได้ไถ่ถอนหรือชาระคืนหุน้ กูท้ ี่ได้ออกภายในวงเงินที่ได้รบั อนุมตั ินี ้ บริษัทฯ สามารถออกหุน้ กู้
ทดแทนเพิ่มเติมได้อีกตามจานวนที่ได้ไถ่ถอนหรือชาระคืน
: 1. เพื่อเป็ นวงเงินสารองให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องเพียงพอต่อการขยายการลงทุนในอนาคต
2. เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากาสภาวะความผันผวนของตลาดเงินที่อาจก่อนให้เกิดการขาดสภาพคล่องใน
ตลาดเงินระยะสัน้
3. เพื่อป้องกันผลกระทบต่อการ Funding ผ่านตลาดตราสารหนีร้ ะยะสัน้ โดยให้การระดมทุนมีความ
คล่องตัวและยืดหยุ่นมากขึน้
4. เพื่อบริหารสัดส่วนหนีส้ ินระยะสัน้ ต่อหนีส้ ินระยะยาวให้เหมาะสม

นอกจากนี ้ เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการ
บริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผูจ้ ดั การ มีอานาจดังนี ้
(1) การกาหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุน้ กู้ เช่น การกาหนดชื่อ
ลักษณะการขายหุน้ กู้ จานวนหุ้นกูท้ ่ีจะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของหุ้นกู้ หลักประกัน
ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกาหนด อัตราดอกเบีย้ วิธีการชาระเงินต้น
และดอกเบีย้ วิธีการจัดสรร และรายละเอียดการเสนอขาย เป็ นต้น
(2) การแต่งตั้ง ที่ ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพ ย์ และ/หรือ สถาบัน จัด อันดับความ
น่าเชื่อถือของผูอ้ อกหลักทรัพย์ และ/หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุน้ กู้
(3) การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้ มีอานาจในการดาเนินการใด ๆ
ตามที่ จาเป็ น และเกี่ ยวเนื่ องกับการออกและเสนอขายหุ้น กู้ในครัง้ นี ้ รวมถึ งการนาหุ้น กู้ดังกล่าวไปจด
ทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ ทย
(The Thai Bond Market Association) หรือ ตลาดรองอื่น ๆ
นางสาวโศภชา ดารงปิ ยวุฒิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ สอบถามหรือแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการเพิ่มวงเงินในการออกและเสนอขายหุน้ กูอ้ ีกจานวน 6,000 ล้านบาท จากวงเงินเดิมไม่เกิน 9,000 ล้าน
บาท รวมเป็ นวงเงินใหม่ไม่เกิน 15,000 ล้านบาท อายุไม่เกิน 7 ปี ทั้งนี ้ ไม่มีผถู้ ือหุน้ ซักถามในวาระดังกล่าว จึงเสนอต่อ
ที่ประชุมเพื่อพิจารณา โดยในวาระนีต้ อ้ งได้รบั คะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ และ
ผูร้ บั มอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มติท่ปี ระชุม ที่ประชุมมีมติดว้ ยคะแนนเสียงมากกว่าสามในสี่ของผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน อนุมัติวงเงินการออกและเสนอขายหุน้ กูเ้ พิ่มจานวน 6,000,000,000 บาท จากวงเงิน
เดิมไม่เกิน 9,000,000,000 บาท รวมเป็ นวงเงินใหม่ไม่เกิน 15,000,000,000 บาท อายุไม่เกิน 7 ปี โดย
มูลค่าที่เสนอขายคือ จานวนเงินต้นของตราสารหนีท้ ่จี ะออกโดยบริษัทฯ จะมีมลู ค่าไม่เกิน 15,000 ล้านบาท
ณ ขณะใดขณะหนึ่ง (Revolving Basis) ทั้งนี ้ ในการคานวณจานวนเงินต้นสูงสุดของตราสารหนีท้ ่ีบริษัท
สามารถออกและเสนอขายได้ ณ ขณะใดขณะหนี่ ง (Revolving Basis) จะนับ รวมจ านวนเงิ น ต้น ของ
ตราสารหนีข้ องบริษัทฯ ที่ยงั ไม่ได้รบั การไถ่ถอน แต่ไม่นบั รวมจานวนเงินต้นของตราสารหนีข้ องบริษัท ฯ ที่
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ได้รบั การไถ่ถอนแล้ว ตามที่เสนอ รวมทั้งอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร ประธาน
กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผูจ้ ดั การ มีอานาจดังนี ้
(1) การกาหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุน้ กู้ เช่น การกาหนดชื่อ
ลักษณะการขายหุน้ กู้ จานวนหุน้ กูท้ ่ีจะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของหุน้ กู้ หลักประกัน
ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกาหนด อัตราดอกเบีย้ วิธีการชาระเงิน
ต้นและดอกเบีย้ วิธีการจัดสรร และรายละเอียดการเสนอขาย เป็ นต้น
(2) การแต่งตัง้ ที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือ สถาบันจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือของผูอ้ อกหลักทรัพย์ และ/หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุน้ กู้
(3) การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้ มีอานาจในการดาเนินการ
ใด ๆ ตามที่จาเป็ น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุน้ กูใ้ นครัง้ นี ้ รวมถึงการนาหุน้ กูด้ งั กล่าวไป
จดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ สมาคมตลาดตราสาร
หนีไ้ ทย (The Thai Bond Market Association) หรือ ตลาดรองอื่น ๆ
โดยมีมติดว้ ยคะแนนเสียงดังนี ้
มีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมทัง้ สิน้ 596 ราย เป็ นจานวนหุน้ รวม 5,964,795,809 หุน้
ผูถ้ ือหุน้
จานวน (เสียง)
อัตราร้อยละ
เห็นด้วย
5,956,116,036
99.8545
ไม่เห็นด้วย
8,679,773
0.1455
บัตรเสีย *
0
0.0000
งดออกเสียง *
0
0.0000
รวม
5,964,795,809
100.0000
* นับรวมเป็ นฐานการคานวณคะแนนเสียง
วำระที่ 13

พิจำรณำเรื่องอื่น ๆ (ถ้ำมี)
ไม่มีผูใ้ ดเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณา นางสาวโศภชา ดารงปิ ยวุฒิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จึงได้เปิ ด
โอกาสให้ผถู้ ือหุน้ สอบถามเพิ่มเติม ดังต่อไปนี ้
คุณสมพร จงกลวานิชสุข ผูถ้ ือหุน้ (มอบฉันทะ) : มีประเด็นสอบถามต่อที่ประชุม ดังนี ้
1. แผนการขยายธุรกิจด้านพลังงานแสงอาทิตย์เป็ นอย่างไร และมีแผนแตกแนวธุรกิจเพิ่ มเติมจากเดิมที่
บริษัทมีอยู่หรือไม่ อย่างไร
นางสาวโศภชา ดารงปิ ยวุฒิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี ้
1. ลักษณะการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท แบ่งออกเป็ น 5 ธุรกิจหลัก ได้แก่
1) ธุรกิจผลิต จัดหา และจาหน่ายอุปกรณ์สาหรับระบบไฟฟ้าทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
2) ธุรกิจผลิต จัดหา และจาหน่ายผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงาน รวมถึงพลังงานทางเลือกที่เหมาะสม
3) ธุรกิจผลิตและจาหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ ซึ่ง ณ ปั จจุบัน
บริษัทฯ มีกาลังผลิตไฟฟ้าแล้วกว่า 630 MW สามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบได้แล้วกว่า 437 MW และ
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ยังมี โครงการที่ ได้ใบ PPA แล้วและอยู่ระหว่างการก่อ สร้างอีก 250 - 260 MW (ติด ตั้งคงค้าง) ซึ่ง
บริษัทได้ต่อยอดในเรื่องของ Private PPA รวมไปถึงการพัฒนาเทคโนโลยีท่เี กี่ยวเนื่องกับพลังงาน โดย
บริษัทฯ ได้ให้รว่ มมือกับทางภาครัฐในส่วนที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) ซึ่งบริษัทฯ มี
ฝ่ ายพัฒนาด้าน Innovation ดูแลเรื่องดังกล่าวโดยเฉพาะ
4) ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ซึ่งแต่เดิมบริษัทฯ จะเน้นแค่เรื่องการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน แต่
ภายหลังจากที่ทางบริษัทฯ ได้เข้าซือ้ กิจการบริษัท ฟิ วเจอร์ อีเล็คทริคอล คอนโทรล จากัด (“FEC”) ทา
ให้บริษัทฯ สามารถขยายงานด้านการก่อสร้างได้เพิ่มมากยิ่งขึน้ ไม่ว่าจะเป็ นด้านก่อสร้างระบบสายส่ง
ระบบไฟฟ้ าลงดิ น รวมไปถึงการจัดหา และให้บ ริการ ติด ตั้งสายเคเบิลใต้น ้าตลอดจนอุปกรณ์ ที่
เกี่ยวข้องสายเคเบิลใต้นา้ ทุกชนิด โดย FEC ได้เข้าร่วมประมูลงานก่อสร้างจนถึงปั จจุบนั มี Backlog
อยู่ไม่ต่ากว่า 7,000 ล้านบาท
5) ธุรกิจการให้บริการบารุงรักษาโรงไฟฟ้า ทัง้ ในส่วนของโรงไฟฟ้าของบริษัทฯ และของลูกค้า
สาหรับเรื่องธุรกิจเพิ่มเติมจากที่มอี ยู่ของบริษัทขอมอบหมายให้ผบู้ ริหารที่ดแู ลในเรื่องนีเ้ ป็ นผูช้ ีแ้ จง
ต่อไป
นางสาวนฤชล ดารงปิ ยวุฒิ์ ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ัดการ สายงานวางแผนกลยุทธ์และการลงทุน : ได้ตอบข้อ
ซักถามเพิ่มเติม ดังนี ้
1. ทางบริษัทฯ เล็งเห็นว่า กิจกรรมในด้านพลังงานจะมีเพิ่มมากขึน้ ประชาชนผูใ้ ช้ไฟฟ้าในอนาคตจะเป็ นผู้
ที่สามารถผลิตไฟฟ้า เก็บกัก และตัดสินใจได้ว่าจะใช้แหล่งไฟจากที่ใด ซึ่งทางบริษัทฯ เองก็ได้ผ่านการ
พิจารณาคัดเลือกเป็ นหนึ่งในบริษัทที่เข้าร่วมโครงการทดสอบนวัตกรรมที่นาเทคโนโลยีมาสนับสนุนการ
ให้บริการพลังงาน (ERC Sandbox) ของสานักงาน กกพ. 2 โครงการด้วยกัน ได้แก่ โครงการทดสอบ
เกี่ ย วกับ การซื อ้ ขายไฟฟ้ าระหว่างกัน โดยไม่ ผ่านระบบจาหน่ าย (Peer to Peer Energy Trading &
Bilateral Energy Trading) ซึ่งจะมีการทดสอบจริงภายในปี นี ้ และโครงการทดสอบเกี่ ยวกับ เก็บ กัก
ประจุไฟฟ้า (Battery Storage) ซึ่งจะนามาใช้จริงกับโครงการกังหันลมของบริษัทฯ เพื่อส่งเสริมให้มี
คุณภาพไฟที่ดีขึน้
นอกจากนีแ้ ล้ว ทางบริษัทฯ ยังมองว่ากิจกรรมของผู้บริโภค (End-User) จะมีเพิ่มมากยิ่งขึน้ ซึ่งทาง
บริษัทฯ เองก็ได้เปิ ดตัวโครงการ GRoof โดยเป็ นเรื่องระบบพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตัง้ บนหลังคา มี
กลุ่มเป้าหมายตัง้ แต่ระดับครัวเรือน SME ไปจนถึงโฮมออฟฟิ ศ
ดร. ชิต เหล่าวัฒนา ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ: ได้ตอบข้อซักถามเพิ่มเติม ดังนี ้
1. นอกจากที่ได้กล่าวไปในข้างต้นแล้ว เรื่องเทคโนโลยีดา้ น 5G ที่กาลังจะเข้ามานัน้ ซึ่งทุกท่านคงทราบกัน
ดีว่ามีอยู่ 3 คลื่นด้วยกัน โดยคลื่น 26 GHz จะเป็ นส่วนที่มีความสอดคล้องกับเทคโนโลยที่ทางบริษัทฯ
กาลังให้ความสาคัญอยู่ ดังนัน้ จะเห็นได้ว่า เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่กาลังเกิดขึน้ นัน้ จะมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
พลังงานที่มีอยู่ในปั จจุบนั
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คุณนพชัย แซ่เล็ก ผูถ้ ือหุน้ (ผูม้ อบฉันทะ) : มีประเด็นสอบถามต่อที่ประชุม ดังนี ้
2. บริษัทมีการมองหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ หรือจะยืนหยัดแค่ธุรกิจพลังงานทางเลือก
นางสาวโศภชา ดารงปิ ยวุฒิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร: ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี ้
2. ประเด็นคาถามดังกล่าวได้อธิบายไปแล้วในข้อ 1 ข้างต้น
ผูถ้ ือหุน้ ไม่ประสงค์เอ่ยนาม : มีประเด็นสอบถามต่อที่ประชุม ดังนี ้
3. เหตุใด Net Profit Margin ของบริษัทฯ จึงกระโดดจากร้อยละ 20 ในปี 2561 มาเป็ นร้อยละ 38 ในปี 2562
และบริษัทฯ ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 ส่งผลให้โครงการทั้งภายในและนอกประเทศมีความล่าช้า
หรือไม่ รวมไปถึงในปี 2563 นี ้ ทางบริษัทฯ จะมีการเติบโตของรายได้ในภาคใดเป็ นพิเศษ
ดร. สมบูรณ์ เอือ้ อัชฌาสัย กรรมการผูจ้ ดั การ : ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี ้
3. ตามที่ได้ชีแ้ จงไปในตอนต้นของการประชุม ในเรื่อง Gross Margin ของบริษัทฯ ที่เพิ่มขึน้ ในทุก ๆ ปี นบั
แต่ปี 2560 จากร้อยละ 36 มาเป็ นร้อยละ 51ในปี 2563 ซึ่งรายได้จากการขายไฟจานวน 2,045 ล้าน
บาท ในปี 2560 เพิ่มขึน้ มาเป็ น 4,504 ล้านบาท ในปี 2562 โดยรายได้ในส่วนนีเ้ กิดจากโครงการกังหัน
ลมประมาณ 2,700 – 2,800 ล้านบาทต่อปี ด้วยกัน ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ผลประโยชน์จากส่วนเพิ่มค่า
ไฟเป็ นหลัก (Adder)
สาหรับเรื่อง Covid-19 แม้จะมีการประกาศพรก. ฉุกเฉินออกมา แต่ทางการไฟฟ้าเองก็ ได้ออกหนังสือ
รับ รอง ท าให้ท างบริษั ท ฯ ยังสามารถออกปฏิบัติ งานด้านรับ เหมาในช่ วงกลางคื นได้อ ย่างปกติ ซึ่ง
ผลกระทบที่ เกิ ด ขึ น้ จะเป็ น งานของโครงการกรุ ง เทพธนาคม ซึ่งเป็ น งานด้า นทางเท้า ส่ ว นใหญ่ ใ น
กรุงเทพฯ แต่อย่างไรก็ตามรายได้ในส่วนของการก่อสร้างในปี นเี ้ ติบโตกว่าปี ท่แี ล้วอย่างแน่นอน
นางสาวโศภชา ดารงปิ ยวุฒิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : ได้ตอบข้อซักถามเพิ่มเติม ดังนี ้
3. ทางบริษัทฯ ได้มีการจัดดาเนินการเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ของโรคระบาด Covid-19 ไม่ว่าจะเป็ นใน
ส่วนของโรงงาน และที่สานักงานใหญ่ รวมไปถึงไซต์งานก่อสร้าง โดยมีคณะกรรมการดูแลในแต่ละสาย
งานที่ เกี่ ยวข้อง ส าหรับผลการด าเนิ นงานในช่ วงไตรมาส 1/2563 จะเติ บโตดี กว่ าช่ วงเดี ยวกันปี ก่ อน
เนื่องจากบริษัทฯ มีการรับรู ร้ ายได้จากการ COD ไฟฟ้าของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar
farm) คิมิสึ ขนาด 40 MW เต็มปี รวมถึงการ COD โรงไฟฟ้ า Solar farm ในประเทศเวียดนาม ขนาด 60
MW เพิ่มมากขึน้ ดังนัน้ เรื่องของค่าตอบแทนด้านพลังงานค่อนข้างเติบโตอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี ้ สาหรับในเรื่องของการก่อสร้างสถานีท่ีทาให้กับการไฟฟ้ายังคงมีการดาเนินการงานอย่างต่อเนื่อง
ตามปกติ หรือการก่อสร้าง EPC โซลาร์บนหลังคาให้แก่ลกู ค้าก็สามารถดาเนินงานได้อย่างปกติ เนื่องจาก
การก่อสร้างของบริษัทฯ เป็ นระบบปิ ด ส่วนรายได้ในส่วนของการขายสินค้าคาดการณ์เป็ นไปในทิศทางที่ดี
เมื่อเทียบกับรายได้ในงวดเดียวกันของปี ก่อน เนื่องจากทางภาครัฐยังคงมีการขยายการลงทุนอยู่
ผูถ้ ือหุน้ ไม่ประสงค์เอ่ยนาม : มีประเด็นสอบถามต่อที่ประชุม ดังนี ้
4. สาหรับโครงการซือ้ หุน้ คืน บริษัทฯ ได้เริ่มมีการซือ้ หุน้ คืนบ้างแล้วหรือยัง และจะมีการยกเลิกการซือ้ หุน้
คืนหรือไม่
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สมบูรณ์ เอือ้ อัชฌาสัย กรรมการผูจ้ ดั การ : ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี ้
4. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัทฯ ได้มีมติเมื่อวันที่ 17 มี.ค. 2563 อนุมตั ิโครงการซือ้ หุน้ สามัญ
คืน ซึ่งวงเงินสูงสุดที่ใช้ในการซือ้ หุน้ คืน ไม่เกิน 1,100 ล้านบาท
โดยราคาที่ซือ้ คืนสูงสุดได้ไม่เกิน 2.53 บาท อย่างไรก็ตาม ราคาหุน้ ณ ปั จจุบนั ของบริษัทฯ ขึน้ มาอยู่ท่ี
ประมาณ 2.68 บาท ทาให้ราคาหุน้ อยู่สงู กว่าที่ได้รบั อนุมัติไว้ ทั้งนี ้ หากมูลค่าต่อหุน้ ลดลง (Dilution)
เนื่องมาจากการจ่ายปั นผล และทางบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็น ว่าราคาหุ้น นั้น ต่ากว่าความเป็ นจริง
มาตรการในเรื่องการซือ้ หุน้ คืนก็สามารถนามาใช้ในสถานการณ์นไี ้ ด้เช่นกัน
นางสาวโศภชา ดารงปิ ยวุฒิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวขอบคุณ ผูถ้ ื อหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในครัง้ นี ้
รวมถึงคณะกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ ที่ปรึกษา ที่ได้รว่ มเป็ นกรรมการในการตรวจสอบการลงคะแนนในครัง้ นี ้
ดร.กัลกุล ดารงปิ ยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริษัท กล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุน้ นักลงทุน สถาบันการเงินพันธมิตร
ทางธุรกิจ คู่คา้ และผูท้ ่ีเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่ให้ความไว้วางใจ เชื่อมั่น และให้การสนับสนุนบริษัทฯ มาตลอด รวมถึง
คณะกรรมการบริหารทุกท่านที่ช่วยกันขัดเกลา กลั่นกรองจนบริษัทฯ สามารถเติบโตมาได้ถึงปั จจุบนั นี ้ สุดท้ายนี ้ ผมขอให้
ทุกท่านปลอดภัยจากสถานการณ์ไวรัสโรคระบาด Covid-19 ขอขอบคุณครับ
ทัง้ นีก้ ่อนปิ ดการประชุม มีผถู้ ือหุน้ เข้ามาประชุมด้วยตนเองและโดยผูร้ บั มอบฉันทะ ดังนี ้
ผูถ้ ือหุน้ ที่มาด้วยตนเอง
68 ราย
นับจานวนหุน้ ได้
409,594,772
หุน้
ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะ
528 ราย
นับจานวนหุน้ ได้
5,555,201,037
หุน้
รวมทัง้ สิน้
596 ราย
นับจานวนหุน้ ได้
5,964,795,809
หุน้
คิดเป็ นร้อยละ 67.1519 ของหุน้ ที่ออกและจาหน่ายแล้วทัง้ หมดของบริษัทฯ จานวน 8,882,530,974 หุน้
ปิ ดประชุมเวลา 16.00 น.

(ดร.กัลกุล ดารงปิ ยวุฒิ์)
ประธานในที่ประชุม
(ดร.สมบูรณ์ เอือ้ อัชฌาสัย)
กรรมการบริษัท
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