
 

หน้าที่ 1 

บริษัท กันกุลเอน็จเินียร่ิง จาํกัด (มหาชน) 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2564 

วัน เวลา และสถานที่ประชุม 

เมื่อวนัพธุที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชมุของบริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

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

 

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม จาํนวน 11 ท่าน (กรรมการมีทัง้หมดจาํนวน 11 ท่าน คดิเป็นสัดส่วนร้อยละ 100) 

1. ดร.กลักลุ ดํารงปิยวฒิุ์ ประธานกรรมการบริษัท  

2. ดร.จงรัก ระรวยทรง กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

  และกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

3. รศ.ดร.พนารัตน์  ปานมณี กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 

4. พลเอก ธารไชยยนัต์ ศรีสวุรรณ กรรมการอิสระ 

5. นายธรากร  องัภเูบศวร์   กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 

   และประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง   

6. นายกฤษณ์ จนัทโนทก กรรมการอิสระ 

7. นางสาวโศภชา   ดํารงปิยวฒ์ิุ กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร  

  และกรรมการบริหารความเส่ียง 

8. ดร.สมบรูณ์ เอือ้อชัฌาสยั กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (CEO)  

  และเลขานกุารคณะกรรมการบริษัท 

9. นางสาวนฤชล ดํารงปิยวฒ์ิุ กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร  

  ประธานเจ้าหน้าท่ีปฏิบติัการ สายงานกลยทุธ์การลงทนุและนวตักรรม 

10. นางอารีวรรณ เฉลมิแดน กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร   

  และประธานเจ้าหน้าท่ีปฏิบติัการ สายงานอปุกรณ์ไฟฟา้แรงสงู 

11. นายเฉลมิพล ศรีเจริญ กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และ 

  ผู้ อํานวยการ สายงานขายและการตลาด 

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม จาํนวน - ท่าน (คดิเป็นสัดส่วนร้อยละ 0) 

 - 

 

กรรมการชุดย่อยที่เข้าร่วมประชุม จาํนวน 2 ท่าน 

1. พลตํารวจตรี วิศิษฐ์  ศกุรเสพย์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

2. นายสมชาย  ไตรรัตนภิรมย์ ประธานคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี  

  และกรรมการบริหารความเส่ียง  

 

 

 



 

หน้าที่ 2 

ผู้บริหารและผู้จัดการที่เข้าร่วมประชุม จาํนวน 9 ท่าน 

1. ดร.พงษ์สกร  ดําเนิน ประธานเจ้าหน้าท่ีปฏิบติัการ สายงานธุรกิจพลงังาน  

2. นายชยัศิริ    วฒันชาญณรงค์ ประธานเจ้าหน้าท่ีปฏิบติัการ สายงานธุรกิจก่อสร้าง และ Turnkey 

3. นายฐิติพงศ์    เตชะรัตนยืนยง กรรมการบริหารความเส่ียง  

  เลขานกุารคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

  และประธานเจ้าหน้าท่ีปฏิบติัการ สายงานกลุม่การเงินและบญัชี (CFO) 

4. นายธีรภาพ  ปัญญาสาคร ประธานเจ้าหน้าท่ีปฏิบติัการ สายงานสนบัสนนุธุรกิจและกฎหมาย  

5. นางสมลกัษณ์  คนงึเหต ุ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน  

  เลขานกุารคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน  

  และผู้ อํานวยการอาวโุส สายงานสํานกับริหาร   

6. นางสาวจนัทรา  จงจามรีสีทอง เลขานกุารบริษัท  

  เลขานกุารคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี  

   และผู้ อํานวยการอาวโุส สํานกัประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

7. นายธเนศศิริ  ฝากมิตร เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

   และผู้ อํานวยการ สายงานตรวจสอบภายใน  

8. นางลคันา   สนัติร่วมใจรักษ์ ผู้จดัการฝ่ายทรัพยากรบคุคลและธุรการ 

9. นางสาวธนวรรณ  พฒันะเอนก ผู้ช่วยผู้จดัการ สํานกัประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  

 

ผู้เข้าร่วมการประชุมอ่ืน ๆ จาํนวน 2 ท่าน 

1. นายวยัวฒัน์ กอสมานชยักิจ ผู้สอบบญัชี บริษัท เคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั 

2. นายคงกช ยงสวสัดิกลุ ผู้แทน บริษัท กดุัน่ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จํากดั ท่ีปรึกษากฎหมาย 

  และผู้แทนอิสระร่วมเป็นกรรมการในการตรวจสอบการลงคะแนน 

    



 

หน้าที่ 3 

สําหรับการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2564 ทางบริษัทฯ ได้มีมาตรการป้องกันเพ่ือควบคุมโรคไวรัส     

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

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่อนญุาตให้ผู้ ถือหุ้นท่ีเดินทางไปหรือกลบัมาจากประเทศท่ีเป็นเขตติดโรคติดต่ออนัตราย

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง ท้องท่ีนอกราชอาณาจักรท่ีเป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายฯ น้อยกว่า      

14 วนัเข้าร่วมประชมุ โดยควรใช้การมอบฉนัทะตามข้อ 4.  

2. นอกจากท่ีระบุไว้ในข้อ 1 ผู้ ถือหุ้นท่ีมีความเส่ียงสงู เช่น เดินทางไปหรือกลบัมาจากประเทศกลุ่มเส่ียงน้อยกว่า   

14 วนั หรือเป็นผู้ มีไข้หรือมีอาการเก่ียวกบัทางเดินหายใจ ควรมอบฉนัทะให้ผู้ อ่ืนหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ    

เข้าร่วมประชุมแทน ตามวิธีการซึ่งแสดงในสิ่งท่ีส่งมาด้วย ทัง้นี ้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้ผู้ เข้าร่วม

ประชมุท่ีมีความเส่ียงสงูเข้าร่วมการประชมุ 

3. บริษัทฯ จะจดัตัง้จดุคดักรองตามแนวปฏิบติัของกรมควบคมุโรค บริเวณหน้าห้องประชมุ ทัง้นี ้ในกรณีท่ีตรวจพบ

ผู้ ท่ีมีอาการเก่ียวกบัทางเดินหายใจ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่อนญุาตให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะของผู้ ถือหุ้น    

ท่ีมีความเส่ียงดงักล่าวเข้าไปในห้องประชมุ (ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉนัทะให้

ผู้ อ่ืนหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชมุแทนได้) 

4. ด้วยความห่วงใยต่อสขุภาพของท่านผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากผู้ ถือหุ้นแม้ไม่ใช่ผู้ ท่ีอยู่ในกลุ่มเส่ียง    

ควรมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าประชมุแทน 

5. บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากผู้ เข้าร่วมประชมุเตรียมหน้ากากอนามยัและสวมใสต่ลอดเวลาท่ีเข้าร่วมการประชมุ 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิในการประกาศมาตรการท่ีเหมาะสมตอ่ไป 

   บริษัทฯ ได้จดัการประชมุโดยยดึตามแผนการจดังาน และมาตรการควบคมุโรคท่ีได้ย่ืนต่อสํานกัอนามยัและ

สํานกังานเขตพืน้ดสุติ โดยสํานกัอนามยัร่วมกบัสํานกังานเขตพืน้ท่ีได้จดัเจ้าหน้าท่ีลงพืน้ท่ีตรวจสอบ พร้อมทัง้ให้คําแนะนํา

การดําเนินการตามมาตรการปอ้งกนัโรคท่ีทางราชการกําหนดเป็นท่ีเรียบร้อยเม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2564 ท่ีผา่นมา 

 การประชมุในครัง้นีมี้ตวัแทนผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย ได้เข้าร่วมประชมุ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

- ตวัแทนจากผู้สอบบญัชี บริษัท เคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั 

- ตวัแทนจากท่ีปรึกษาด้านกฎหมาย บริษัท กุดัน่ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จํากัด ทําหน้าท่ีเป็นคนกลางในการ

ตรวจสอบการลงคะแนน 

 บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุม และได้เผยแพร่แจ้งการส่งหนังสือเชิญ

ประชมุผา่นทางเวบ็ไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกําหนด 

ก่อนเร่ิมการประชุมตามระเบียบวาระ ท่ีประชุมได้แจ้งรายละเอียดการประชุมและวิธีการออกเสียงการลงคะแนน 

รายละเอียดดงัปรากฏตามเอกสารแนบ ลําดบัท่ี 8 และ ลําดบัท่ี 9 หน้า 67 – หน้า 74 ดงันี ้

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

ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 27 และ ข้อ 28 ได้กําหนดหลกัเกณฑ์ในเร่ืององค์ประชมุและการลงคะแนนเสียงในการประชมุผู้ ถือหุ้น

ไว้ดงันี ้

 

 



 

หน้าที่ 4 

 มาตรา 90 ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตาม

ข้อบงัคบัของบริษัท  

   ในกรณีท่ีข้อบงัคบัของบริษัทมิได้กําหนดไว้ การจ่ายคา่ตอบแทนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามมติ

ของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียง

ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ  

 มาตรา 107 มติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

และถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึ่งเสียงเป็น    

เสียงชีข้าด 

(2) ในกรณีดังต่อไปนี ้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจํานวนเสียงทัง้หมดของ         

ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน  

ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีสําคญัให้แก่บคุคลอ่ืน  

ข. การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

ค. การทํา แก้ไข หรือเลกิสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่น

ท่ีสําคญั การมอบหมายให้บคุคลอ่ืนเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบั

บคุคลอ่ืนโดยมีวตัถปุระสงค์จะแบง่กําไรขาดทนุกนั 

ข้อ 27 ในการประชมุผู้ ถือหุ้นต้องมีผู้ ถือหุ้นจํานวนดงัตอ่ไปนี ้จงึจะครบองค์ประชมุ  

- ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น มาประชมุไม่น้อยกว่า 25 คน และจะต้องมี

หุ้นรับรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด  

- หรือ มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน     

ผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่าย

ได้ทัง้หมด     

ข้อ 28 ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึง่หุ้นมีเสียงหนึง่เสียง และมติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ให้ 

 ประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

และถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึ่งเสียงเป็น     

เสียงชีข้าด 

(2) ในกรณีดังต่อไปนี ้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจํานวนเสียงทัง้หมดของ        

ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน  

ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีสําคญัให้แก่บคุคลอ่ืน  

ข. การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

ค. การทํา แก้ไข หรือเลกิสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่น

ท่ีสําคญั การมอบหมายให้บคุคลอ่ืนเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบั

บคุคลอ่ืนโดยมีวตัถปุระสงค์จะแบง่กําไรขาดทนุกนั 

ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบั 
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จ. การเพิ่มหรือการลดทนุของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้  

ฉ. การควบหรือเลกิบริษัท 

(3) การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ให้เป็นไปตามมติของผู้ ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียง

ไมน้่อยกวา่สองในสามของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ   

วิธีการนบัคะแนน 

 ผู้ ถือหุ้ นและผู้ รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงและลงคะแนนในกรณีดังต่อไปนีคื้อ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ              

งดออกเสียง ไม่อนญุาตให้มีการแยกการออกเสียงลงคะแนน โดยกําหนดขัน้ตอนการเก็บบตัรลงคะแนนเสียงและวิธีการนบั

คะแนน ดงันี ้ 

 การเก็บบตัรลงคะแนนเสียงและวิธีการนบัคะแนนเสียงในวาระทัว่ไป 

- ประธานท่ีประชมุจะขอให้ผู้ ถือหุ้นท่ีลงมติ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในระเบียบวาระใด ๆ ลงคะแนนเสียง

ในบตัรลงคะแนนท่ีได้แจกให้เม่ือลงทะเบียน พร้อมลงลายมือช่ือ หลงัจากนัน้เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ จะเก็บบตัร

ลงคะแนนเสียงเฉพาะ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง”เพ่ือนํามาสรุปผลการลงคะแนนเพ่ือให้ประธานฯ แจ้งต่อ

ท่ีประชมุรับทราบตอ่ไป 

- วิธีการนบัคะแนนเสียงสําหรับวาระทัว่ไปนัน้ บริษัทฯ จะใช้วิธีหกัคะแนนเสียง “ไม่เหน็ด้วย” และ “งดออกเสียง”     

ออกจากจํานวนเสียงทัง้หมดท่ีเข้าร่วมประชมุ และส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นด้วยในระเบียบ

วาระนัน้ ๆ 

 การเก็บบตัรลงคะแนนเสียงและวิธีการนบัคะแนนเสียงในวาระเลือกตัง้กรรมการบริษัท  

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

ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนท่ีได้แจกให้เม่ือลงทะเบียน พร้อมลงลายมือช่ือ หลังจากนัน้เจ้าหน้าท่ีของ   

บริษัทฯ จะเก็บบตัรลงคะแนนเสียงทัง้หมดจากผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะท่ีเข้าร่วมประชมุทกุท่าน เพ่ือนํามา

สรุปผลการลงคะแนนเพ่ือให้ประธานฯ แจ้งตอ่ท่ีประชมุรับทราบตอ่ไป 

- วิธีการนบัคะแนนเสียงในวาระเลือกตัง้กรรมการบริษัทนี ้บริษัทฯ จะนบัคะแนนทัง้ “เห็นด้วย” และ “ไม่เห็นด้วย” 

และ “งดออกเสียง”  

 

 ทัง้นี ้ในการพิจารณาคะแนนเสียงดงักล่าว จะคํานึงถึงการลงคะแนนเสียงท่ีผู้ ถือหุ้นได้มอบฉันทะแสดงเจตนาไว้

ตามหนังสือมอบฉันทะด้วย โดยมติของท่ีประชุมในแต่ละวาระให้ใช้คะแนนเสียงข้างมาก ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้

ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชีข้าด สําหรับมติของระเบียบวาระเร่ืองการลดทนุหรือการเพิ่มทนุ

ของบริษัทฯ การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนมาเป็นของบริษัท การออกหุ้นกู้  รวมทัง้  

การเพิ่มทนุแบบมอบอํานาจทัว่ไป ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบ

ฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมติระเบียบวาระการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการให้ถือคะแนน

เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ ซึง่มาประชมุ โดยรายละเอียดผลการนบั

คะแนนของแตล่ะวาระ จะแจ้งให้ท่ีประชมุทราบหลงัจบการประชมุในวาระถดัไป 
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 บริษัทฯ ได้สรุปกฎเกณฑ์ของการนบัคะแนนในแตว่าระซึง่ขึน้กบัแตล่ะกรณี ดงันี ้  

วาระท่ี การนบัคะแนน 

1, 3, 4, 5, 6, 8 คะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนนในการประชมุผู้ ถือหุ้น 

ในกรณีถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกเสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้าด 

- คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะ ซึง่มาประชมุและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนนในการประชมุผู้ ถือหุ้น 

7 คะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สองในสามของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ ซึง่มาประชมุ 

2 ไม่มีการลงมติ เป็นวาระแจ้งเพ่ือทราบ 

9 (ถ้ามี) อาจใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนนในการประชุม     

ผู้ ถือหุ้น หรือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะ ซึ่งมา

ประชุม หรือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ นและผู้ รับมอบฉันทะ ซึ่งมา

ประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนนในการประชมุผู้ ถือหุ้น (แล้วแตก่รณี)   

เร่ิมการประชุม 

ดร.สมบูรณ์ เอือ้อัชฌาสัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวต้อนรับผู้ ถือหุ้น ผู้ รับมอบฉนัทะ ผู้แทนจาก

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทนุไทย ผู้แทนจากท่ีปรึกษากฎหมายและผู้สอบบญัชี และสรุปจํานวนผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุด้วยตนเอง

และรับมอบฉนัทะก่อนเร่ิมการประชมุ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 ผู้ ถือหุ้นท่ีมาด้วยตนเอง  22  ราย นบัจํานวนหุ้นได้ 368,295,752  หุ้น 

 ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะ         388  ราย นบัจํานวนหุ้นได้ 5,825,073,102  หุ้น 

 รวมทัง้สิน้  410  ราย นบัจํานวนหุ้นได้ 6,193,368,854  หุ้น 

คิดเป็นร้อยละ 69.7253 ของหุ้นท่ีออกและจําหน่ายแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ จํานวน 8,882,530,794 หุ้น 

หรือ คิดเป็นร้อยละ 70.5115 ของทุนจดทะเบียนท่ีออกและจําหน่ายแล้วทัง้หมดหักด้วยหุ้นทุนซือ้คืน (ท่ีไม่นับเป็นองค์

ประชมุในการประชมุผู้ ถือหุ้น) จํานวน 8,783,487,274 หุ้น ซึง่ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัข้อ 27  

ดร.กัลกุล ดํารงปิยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานในที่ประชมุ ได้กล่าวเปิดการประชมุ 

ดงันี ้ในปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เผชิญกบัความท้าทายต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สถานการณ์การแพร่ระบาดของ

เชือ้ไวรัส COVID-19 ที่ยงัคงเป็นประเด็นสําคญัระดบัโลก โดยบริษัทฯ ได้จดัทําแผนงานเชิงกลยทุธ์ เพื่อตอบสนองกบั

สถานการณ์ที่เกิดขึน้ อาทิ การปรับเปล่ียนวิถีการทํางานรูปแบบใหม่ การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสารสนเทศพืน้ฐาน 

และเทคโนโลยีท่ีจําเป็นเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน และการส่ือสาร อาทิ การประชมุและการฝึกอบรมทางไกลได้

อย่างเต็มรูปแบบ การสื่อสารภายในองค์กรผ่านการถ่ายทอดสดแบบออนไลน์ เพื่อสื่อสารข้อมลูที่สําคญัและสร้างความ

เชื่อมัน่ให้กบัพนกังาน ทําให้ในปีที ่ผ่านมาบริษัทฯ สามารถดําเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง และบรรลเุป ้าหมายการ

ดําเนินงานที ่สําคญัของบริษ ัทฯ  ตลอดจนการสนบัสนนุด้านอื ่น ๆ ทัง้ทางตรงและทางอ้อมให้กบัโรงพยาบาล 

สถาบนัการศึกษา ชมุชนโดยรอบและหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อฝ่าฟันวิกฤตการณ์ครัง้นีไ้ปด้วยกนั เพื่อขบัเคลื่อนองค์กรให้

เติบโตอย่างยัง่ยืนในทกุมิติ  

บริษัทฯ ยงัให้ความสําคญักบัการสร้างคณุค่าในระยะยาวให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียไว้อย่างชดัเจน เพื่อมุ่งเน้น

การดําเนินงานอย่างมีจิตสํานึก ฟืน้ฟูสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกบัการพฒันาชมุชนและสงัคม โดยมีความเช่ือมัน่ว่า หากเรา
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มีความมุ่งมัน่พร้อมปรับเปลี่ยนวิถีการดําเนินงาน ปรับตวัให้ทนักบัการเปลี่ยนแปลง ยึดมัน่ในกรอบแนวคิดด้านการ

คํานึงถึงประโยชน์ร่วมกนัของผู้ มีส่วนได้เสียทกุกลุ่มแล้ว เราจะผ่านพ้นวิกฤตหรือความท้าทายเหล่านัน้ไปได้ 

ในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ ใคร่ขอขอบคณุท่านผู้ถือหุ้น คู่ค้า และผู้ เกี่ยวข้องทกุฝ่ายที่ได้ให้การ

สนบัสนนุและความไว้วางใจแก่บริษัทฯ ด้วยดีตลอดมา และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ขอขอบคณุพนกังานทกุคนที่ได้ปฏิบติั

หน้าท่ีด้วยความทุ่มเทและเป็นนํา้หนึ่งใจเดียวกนัเพ่ือเอาชนะความท้าทายในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

สดุท้ายนี ้ขอให้ทกุท่านมีความโชคดี ปลอดภยัจากโรคภยั ขอเป็นกําลงัใจให้กบัผู้ ที่ได้รับผลกระทบจาก 

COVID-19 ทกุท่าน เพ่ือฝ่าฟันอปุสรรคต่าง ๆ และขอให้ทกุท่านมีสขุภาพท่ีแข็งแรงทัง้กายและใจ 

ประธานในที ่ประชมุ ได้มอบหมายให้  นางสาวโศภชา ดํารงปิยวฒิุ ์ กรรมการบริษ ัท  ประธาน

กรรมการบริหาร และ ดร.สมบรูณ์ เอือ้อชัฌาสยั กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และเลขานกุารคณะกรรมการ

บริษัท เป็นผู้ ดําเนินการเข้าสู่วาระการประชมุต่อไป 

ดร.สมบูรณ์ เอือ้อัชฌาสัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เรียนเชิญ นายคงกช ยงสวสัดิกุล ผู้แทนจาก 

บริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จํากัด ท่ีปรึกษากฎหมาย เป็นตัวแทนอิสระเข้าร่วมเป็นกรรมการในการตรวจนับคะแนน 

รวมทัง้ได้เรียนเชิญผู้แทนจากผู้ ถือหุ้นรายย่อยเข้าร่วมเป็นกรรมการในการตรวจนบัคะแนน โดยในครัง้นีไ้ม่มีท่านใดสะดวก

ในการเข้าเป็นผู้แทนจากผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย  

ทัง้นี ้ตัง้แต่วนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2563 จนถงึวนัท่ี 31 มกราคม 2564 ท่ีผา่นมา บริษัทฯ ได้จดัสง่หนงัสือแจ้ง

การเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2564 เป็นการล่วงหน้า พร้อมทัง้ระบุ

หลักเกณฑ์ท่ีบริษัทฯ กําหนดสําหรับการเสนอระเบียบวาระกับผู้ ถือหุ้ นได้รับทราบโดยทั่วกัน โดยได้เผยแพร่ผ่านทาง

เว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งไม่มีท่านใดเสนอระเบียบวาระเพ่ือให้ท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพ่ือกําหนดเป็นระเบียบวาระในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้จึงขอนําเรียนเข้าสูว่าระการ

ประชมุดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2563 

 ดร.สมบูรณ์ เอือ้อัชฌาสัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงาน

การประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 ได้จดัให้มีขึน้เม่ือวนัองัคารที่ 21 เมษายน 2563 ซึง่ได้นําสง่ตอ่ตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนดเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

รวมทัง้ได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.gunkul.com ตามที่ได้จดัส่งสําเนารายงานการประชมุ

ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือนดัประชมุในครัง้นี ้รายละเอียดดงัปรากฏตามเอกสารแนบ ลําดบัที่ 1 หน้า 9 - หน้า 42 

โดยรายงานดงักล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทซึ่งเห็นว่าได้มีการบนัทึกรายงานไว้อย่างครบถ้วน

ถกูต้อง จึงขอให้ท่ีประชมุโปรดพิจารณารับรอง  

 ดร.สมบูรณ์ เอือ้อัชฌาสัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดง

ความคิดเห็น ทัง้นี ้ไม่มีผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือเสนอแก้ไขรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 เป็นอย่างอ่ืน    

 นางสาวโศภชา ดํารงปิยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริหาร แจ้งต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นว่า จากความเห็นของ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานฉบบันี ้ได้มีการบนัทึกรายงานการประชมุไว้อย่างถกูต้องครบถ้วน และ

เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 จึงขอเสนอ          
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ต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา โดยในวาระนีจ้ะนับคะแนนโดยให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นและผู้ รับมอบฉันทะ         

ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็น     

เสียงชีข้าด 

มติท่ีประชมุ ท่ีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นและผู้ รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2563 เม่ือวันอังคารท่ี 21 เมษายน 2563  

ตามท่ีเสนอ  

โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงดงันี ้โดยไมมี่ผู้ ถือหุ้นทา่นใดโต้แย้งผลการตรวจนบัคะแนนเสียงสําหรับวาระนี ้ 

 มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้ 416 ราย เป็นจํานวนหุ้นรวม 6,193,635,605 หุ้น   

ผู้ ถือหุ้น จํานวน (เสียง) อตัราร้อยละ 

เหน็ด้วย  6,193,635,605 100.0000 

ไมเ่หน็ด้วย 0 0.0000 

รวม  6,193,635,605 100.0000 

บตัรเสีย * 0 - 

งดออกเสียง * 0 - 

* ไมน่บัรวมเป็นฐานการคํานวณคะแนนเสียง 

 

วาระที่ 2  รับทราบการดาํเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 

ดร.สมบูรณ์ เอือ้อัชฌาสัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รายงานต่อท่ีประชมุเพ่ือรับทราบสรุปผลการ

ดําเนินงานท่ีผ่านมาในรอบปี 2563 (คําอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ) ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 29 และ     

ข้อ 42 กําหนดให้บริษัท ฯ รายงานผลการดําเนินการของบริษัทฯ ในรอบปีท่ีผ่านมาต่อท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี ซึ่ง

ปรากฏอยู่ในรายงานประจําปี 2563 รายละเอียดดงัปรากฏตามเอกสารแนบ ลําดบัท่ี 2 (รายงานประจําปี 2563 สามารถ

ดาวน์โหลดได้จาก QR Code หน้า 43)  โดยสามารถสรุปผลการดําเนินงานในรอบปี 2563 ของบริษัทฯ ได้ดงันี ้

บริษัทฯ มีรายได้รวมแสดงในงบการเงินรวมจํานวน 10,974.54 ล้านบาท เพิ่มขึน้จํานวน 3,779.28           

ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 52.52 เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนท่ีแสดงรายได้รวมจํานวน 7,195.26 ล้านบาท โดย

รายได้หลกัเกิดจากการก่อสร้าง จํานวน 2,022.42 ล้านบาท เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนักบัปีก่อนแสดงจํานวน 979.95 

ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1,042.47 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 106.37 

สําหรับรายได้จากพลังงานทดแทน สําหรับปี สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 แสดงจํานวน 4,093.35         

ล้านบาท เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนักบัปีก่อนแสดงจํานวน 4,504.40 ล้านบาท ลดลงจํานวน 411.05 ล้านบาท คิดเป็น

ลดลงร้อยละ 9.13 เกิดจากกําลงัการผลิตท่ีลดลงจากการขายไฟฟ้าพลงังานลม เน่ืองจากปี 2562 ฤดูมรสมุท่ีเข้ามาใน

ประเทศไทยค่อนข้างเร็วกว่าปี 2563 จึงมีผลให้กระแสลมท่ีผลิตได้ในช่วงเวลาเดียวกนัเม่ือเทียบกบัปีก่อนมีปริมาณลดลง 

อยา่งไรก็ตามรายได้จากพลงังานลมดงักลา่วได้กลบัมาเป็นปกติแล้วในไตรมาส 4 ของปีก่อน 

อตัรากําไรขัน้ต้นของบริษัทฯ สําหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 จะอยูท่ี่ร้อยละ 39.03 เปรียบเทียบกบั

ปีก่อนท่ีร้อยละ 52.05 ลดลง 13.02 เน่ืองจากรายได้ท่ีลดลงจากการขายไฟฟ้าพลงังานลมประมาณ 700 ล้านบาท ซึง่อตัรา
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กําไรขัน้ต้นค่อนข้างสงูสําหรับธุรกิจพลงังานทดแทน โดยบริษัทฯ คาดวา่ในปีนีอ้ตัรากําไรขัน้ต้นจะปรับขึน้มาอยู่ท่ีประมาณ

ร้อยละ 40 อนัเน่ืองมาจากรายได้จากพลงังานทดแทนท่ีกลบัมาเป็นปกติตามท่ีควรจะเป็น 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 แสดงจํานวน 46,032.16 ล้านบาท และ

มีสินทรัพย์หมนุเวียน แสดงจํานวน 11,782.49 ล้านบาท และมีหนีส้ินหมนุเวียน แสดงจํานวน 12,982.57 ล้านบาท โดย

สาเหตุหลกัเกิดจากการตัง้ Current portion ท่ีจะเป็นส่วนของหนีส้ินระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี ซึ่งต้องแยก

แสดงไว้ในส่วนของหนีส้ินหมนุเวียน อนัเกิดจากสินเช่ือโครงการพลงังานลม โครงการพลงังานแสงอาทิตย์ โดยโครงการ

เหลา่นีล้้วนมีรายได้รองรับอยูแ่ล้ว จงึไมมี่เหตท่ีุจะต้องกงัวลใจ 

สําหรับส่วนของผู้ ถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2563 แสดงจํานวน 12,475.31 ล้านบาท เม่ือเทียบกับส่วนของ       

ผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 แสดงจํานวน 11,332.91 ล้านบาท เพิ่มขึน้จํานวน 1,142.40 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้

ร้อยละ 10.08  

 สําหรับวาระนี ้บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งผลการดําเนินการในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี และการเข้า

เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริต โดยประธานคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี จะ

เป็นผู้ นําเสนอข้อมลูแจ้งตอ่ท่ีประชมุเพ่ือทราบตอ่ไป  

 นายสมชาย  ไตรรัตนภิรมย์ ประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี นําเสนอข้อมลูต่อท่ีประชมุ

เพ่ือให้ทราบถงึผลการดําเนินการในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี ดงันี ้

จากผลการดําเนินการในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีและการปฏิบติัในการต่อต้านการทจุริตของ

บริษัทฯ ในรอบปีท่ีผ่านมา คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยเฉพาะท่านประธานคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

ท่านเดิม ดร.จงรัก ระรวยทรง รวมทัง้ คุณพงษ์เทพ ถิฐาพนัธ์ กรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิด

กระบวนการกํากบัดแูลกิจการให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีเป็นมาตรฐานและสร้างความยัง่ยืนให้กบัองค์กร ต้องขอขอบคณุ

ทัง้สองทา่นเป็นอยา่งสงู ซึง่สามารถสรุปผลงานในรอบปี 2563 โดยสงัเขปไว้ดงัตอ่ไปนี ้  

 การเข้าเป็นสมาชกิแนวร่วมปฏบัิตขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 

บริษัทฯ ให้ความสําคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยบริษัทฯ ได้รับการรับรองให้เข้าร่วมเป็น

สมาชิกของแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริตมาตัง้แตปี่  2560 บริษัทฯ ได้ดําเนินการกําหนดแนว

ทางการปฏิบติับนหลกัการดงักล่าวทัว่ทัง้องค์กร และในเดือนมิถนุายน 2563 บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิก CAC 

ต่อเน่ืองเป็นสมยัท่ี 2 จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริต แสดงให้เห็นถึงความ

มุง่มัน่ในการดําเนินงานด้านการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ ท่ีมีความก้าวหน้าเพิ่มขึน้อยา่งตอ่เน่ือง  

 ผลประเมนิ Good Corporate Governance “CGR” 

บริษัทฯ มุ่งมัน่ในการนําหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีไปสู่การดําเนินการในภาคปฏิบติัทัว่ทัง้องค์กรอย่าง

เป็นรูปธรรม สง่ผลให้ ในปี 2563 บริษัทฯ ได้รับผลประเมินการกํากบัดแูลกิจการ (Good Corporate Governance “CGR”) 

ในระดบัคะแนนดีเลิศ 95 คะแนน เปรียบเทียบกบัผลประเมินท่ีได้รับในปี 2562 ในระดบัคะแนนดีเลิศ 94 คะแนน ซึ่งได้รับ

รางวลัในระดบัดีเลศิอยา่งตอ่เน่ืองเป็นเวลา 4 ปีซ้อน  

บริษัทฯ ยังได้รับรางวลัระดับอาเซียน ตามโครงการ 2019 ASEAN Corporate Governance Scorecard 

(“ACGS”) คือ “รางวัล ASEAN Asset Class Publicly Listed Companies” ซึ่งมอบให้บริษัทจดทะเบียนอาเซียนท่ีทํา

คะแนนได้ตัง้แต่ 97.50 คะแนนขึน้ไป จํานวน 135 บริษัท โดยเป็นบริษัทจดทะเบียนไทยจํานวน 42 บริษัท นบัว่ามากท่ีสดุ
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ในอาเซียน ซึ่งสะท้อนถึงการเป็นบริษัทฯ ท่ีมีหลกับรรษัทภิบาลท่ีดี ถือเป็นกําลงัใจท่ีทําให้บริษัทฯ มีความมุ่งมัน่ท่ีจะรักษา

มาตรฐานในการดําเนินกิจการและเดินหน้าดําเนินธุรกิจ เพ่ือสร้างคณุคา่ให้กบัผู้ มีสว่นได้สว่นเสียตอ่ไป 

 ผลการประเมนิคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2563 

 ในปี 2563 บริษัทฯ ได้รับผลคะแนนการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 ใน

ระดบัดีเย่ียม 100 คะแนน เปรียบเทียบกบัผลคะแนนท่ีได้รับในปี 2562 ในระดบัคะแนนดีเย่ียม 100 คะแนน แสดงให้เห็น

วา่ บริษัทฯ ได้ให้ความสําคญัตอ่สทิธิของผู้ ถือหุ้นและผู้ มีสว่นได้เสียมาเป็นอนัดบัต้น ๆ ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ  

 การจัดทาํแผนงานเพ่ือให้เป็นไปตามหลัก CG Code 

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้จัดทําแผนงานเพ่ือให้เป็นไปตามหลัก CG Code โดยในปี 2564 จะนําแผนงาน

ดงักลา่วกําหนดเป็นแนวปฏิบติัอยา่งเป็นรูปธรรม เพ่ือพฒันาอยา่งตอ่เน่ืองตอ่ไป  

จากผลของการดําเนินการดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการโดยรวมในการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของ

บริษัทฯ อยา่งตอ่เน่ือง โดยบริษัทฯ จะมุง่มัน่พฒันาการกํากบัดแูลกิจการให้ดีย่ิง ๆ ขึน้ไป 

ดร.สมบูรณ์ เอือ้อัชฌาสัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นสอบถามหรือแสดง    

ความคิดเหน็ ทัง้นี ้ไมมี่ผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือเสนอความคิดเหน็ใดๆ ในวาระนี ้

นางสาวโศภชา ดํารงปิยวุฒิ์  ประธานกรรมการบริหาร ได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า สําหรับวาระท่ี 2 นี ้

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 ให้ท่ีประชุม

รับทราบ และเน่ืองด้วยวาระนีเ้ป็นวาระแจ้งเพ่ือทราบ จงึไมต้่องมีการลงมติจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

มติท่ีประชมุ  ท่ีประชุมโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุจํานวนทัง้สิน้  416 ราย รวมเป็นจํานวนหุ้น 6,193,635,605 หุ้น รับทราบ

การดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 

 

วาระที่ 3  พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิของบริษัทฯ สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

  ดร.สมบูรณ์ เอือ้อัชฌาสัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เสนอต่อท่ีประชุมว่า เพ่ือให้เป็นไปตาม

พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 112 – มาตรา 114 รวมทัง้ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 29 และ    

ข้อ 42 – ข้อ 44 บริษัทฯ ได้จดัทํางบการเงินสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนาม

รับรองจากผู้สอบบญัชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั และเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติั โดยมี

รายละเอียดตามท่ีปรากฏอยู่ในงบการเงินของรายงานประจําปี 2563 (ตามเอกสารแนบลําดบัท่ี 2 โดยสามารถดาวน์โหลด

ได้จาก QR Code หน้า 43) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครัง้นี ้ทัง้นี ้นอกเหนือจากท่ีได้ชีแ้จง     

งบการเงินของบริษัทฯ ผ่านการสรุปผลการดําเนินงานในรอบปี 2563 ของบริษัทฯ ในวาระท่ี 2 ข้างต้น มีเนือ้หาสําคญัของ

งบการเงินท่ีขอเรียนชีแ้จงเพิ่มเติม ดงันี ้

  สําหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัทฯ) และของ

เฉพาะบริษัทฯ  ตามลําดับ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งตรวจสอบโดย นายวัยวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้ สอบบัญชี               

รับอนุญาตเลขทะเบียน 6333 จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเง่ือนไขว่า          

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนีแ้สดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของกลุม่บริษัทฯ 

และบริษัทฯ ตามลําดบั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแส    
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เงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนั โดยถกูต้องตามท่ีควรในสาระสําคญัตามมาตรฐาน

รายงานทางการเงิน โดยมีเร่ืองสําคญัในการตรวจสอบซึง่สรุปได้ดงันี ้ 

• เร่ืองการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยม เงินลงทนุในบริษัทย่อย และเงินลงทนุในบริษัทร่วมและการ

ร่วมค้า ซึ่งทางบริษัทฯ ได้มีการตรวจสอบเป็นประจําอยู่ทุกปี ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้รับค่า adder จากโครงการ

พลังงานแสงอาทิตย์ จํานวน 8 บาท เป็นระยะเวลา 10 ปี ทางผู้ ตรวจสอบจึงได้ให้ความสําคัญกับการ     

ด้อยค่าท่ีอาจจะเกิดขึน้ในปีท่ี 11 ซึ่งการด้อยค่าดงักล่าวจะเกิดขึน้กบับริษัทร่วม และงบการเงินในปีท่ีผ่าน

มาได้รับรู้การด้อยคา่ดงักลา่วเสร็จสิน้ไปแล้ว 

• เร่ืองการซือ้บริษัทย่อย โดยในปี 2563 ท่ีผ่านมา กลุ่มบริษัทฯ ได้มาซึ่งเงินลงทนุในบริษัทฯ ซึ่งดําเนินธุรกิจ

เก่ียวกบัการผลิตและจําหน่ายไฟฟ้า ทําให้กลุ่มบริษัทฯ รับรู้สินทรัพย์ท่ีได้มาและหนีส้ินท่ีรับมาจากการซือ้

ธุรกิจด้วยมลูค่ายุติธรรม และมีการบันทึกกําไรจากการต่อรองราคาซือ้ ซึ่งการบนัทึกบญัชีตามวิธีการซือ้

ดงักลา่วมีความซบัซ้อน และต้องมีการทําการประเมินมลูค่ายติุธรรมของสินทรัพย์ท่ีได้มาและหนีส้ินท่ีรับมา

จากผู้ประเมินอิสระ โดยเฉพาะการเข้าลงทนุในประเทศเวียดนาม  

• เร่ืองรายได้และต้นทนุการก่อสร้าง ซึ่งผู้บริหารและวิศวกรโครงการต้องมีการใช้ดลุยพินิจในการประมาณ

การต้นทนุการก่อสร้างท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ตัง้แต่ต้นจนกระทัง่งานแล้วเสร็จตามสญัญาให้มีความสม่ําเสมอ

ในทกุไตรมาส  

  สําหรับคําอธิบายงบแสดงฐานะการเงิน สินทรัพย์ และหนีส้ินรวม ตลอดจนรายได้และหมายเหตปุระกอบ

งบการเงินนัน้ ได้มีการชีแ้จงให้ทราบแล้วเม่ือตอนรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 ตามท่ีปรากฏใน

วาระท่ี 2 ข้างต้น 

 ดร.จงรัก ระรวยทรง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ให้ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดย

แจ้งต่อท่ีประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินและรายงานทางการเงินของบริษัทฯ สําหรับปีสิน้สดุ

วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ซึง่ผ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็นจากผู้สอบบญัชีของ บริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบญัชี 

จํากัด อย่างรอบคอบ เพ่ือให้เป็นไปอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยได้มีการร่วมหารือกับทางผู้ สอบบัญชี

ภายนอก และฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ในประเด็นความถกูต้อง ความน่าเช่ือถือ และเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรอง

ทั่วไป เพ่ือให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและทันเวลา ซึ่งจากการสอบทานดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบจึง

เห็นชอบให้เสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาอนมุติัรับรอง โดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติ    

เหน็ควรให้นําเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุติัรับรองตอ่ไป 

 ดร.สมบูรณ์  เอือ้อัชฌาสัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นสอบถามหรือแสดง

ความคิดเหน็ เก่ียวกบังบการเงินของบริษัทฯ สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 โดยสรุปได้ดงันี ้

ดร. เกศสริิ ปัน้ธุระ ผู้ รับมอบฉนัทะจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย : ได้มีข้อเสนอและประเดน็สอบถามตอ่ท่ีประชมุ ดงันี ้

1. เร่ืองการจัดการภายใน บริษัทฯ ได้มีการนําหลกั ESG เข้ามาปรับใช้ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์หรือ

บุคลากรของบริษัทฯ หรือไม่ รวมไปถึงมีนโยบายในเร่ืองสวัสดิการ (Benefit) กองทุนสํารองเลีย้งชีพ 

(Provident Fund) หรือสิ่งอ่ืนใดท่ีเป็นการเสริมสร้างขวญักําลงัใจให้แก่พนกังานในช่วงสถานการณ์การแพร่

ระบาดของ COVID-19 
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2. สถานการณ์ภายนอกท่ีส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ ในส่วนของธุรกิจการก่อสร้าง ธุรกิจด้านพลงังานท่ีมีการ

ปรับเปล่ียนไปเน่ืองจากสถานการณ์โรคระบาดท่ีเกิดขึน้ ซึ่งข่าวท่ีปรากฏในช่วงไม่นานมานีแ้สดงให้เห็นว่า

ทางบริษัทฯ ได้ให้ความสนใจเก่ียวกบัธุรกิจกญัชง จงึอยากสอบถามทางบริษัทฯ วา่ มีแนวทางในการบริหาร

จดัการธุรกิจกญัชงให้มาควบรวมกบัการดําเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ อยา่งไร 

นางสาวโศภชา ดํารงปิยวฒุิ์ ประธานกรรมการบริหาร : ได้ตอบข้อซกัถาม ดงันี ้

1. ในช่วงระยะเวลาท่ีลําบากจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 ทางบริษัทฯ ได้ให้ความสําคญักับ

ผลตอบแทนของพนกังานและบุคลากรของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของเงินเดือน กองทุนสํารองเลีย้งชีพ 

และสวัสดิการ โดยทางบริษัทฯ ได้มีการทําสํารวจในเร่ืองของการปรับขึน้เงินเดือนตามมาตรฐาน

อตุสาหกรรมเดียวกนั ซึง่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนของบริษัทฯ ได้มีการพิจารณาและ

ทบทวนเร่ืองดังกล่าวอยู่เป็นประจําทุกปี เพ่ือจูงใจให้เกิดการพัฒนาตนเอง และแข่งขันกันเพ่ือรับ

ภาระหน้าท่ีในตําแหน่งท่ีสงูขึน้ โดยการปรับขึน้เงินเดือน และการให้เงินรางวลัประจําปี (Annual Bonus) 

รวมไปถึงการให้ค่าตอบแทนการขาย (Commission) แก่พนักงานในส่วนของฝ่ายขายโดยเฉพาะ ซึ่งจะ

สะท้อนถงึผลประกอบการของบริษัทฯ ในแตล่ะรอบปี  

สําหรับเร่ืองสวัสดิการ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของพนักงาน กองทุนสํารอง     

เลีย้งชีพ  รวมไปถึงเงินช่วยเหลือต่าง ๆ ซึ่งเป็นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี โดยคํานึงถึง           

ความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อมขององค์กร (Corporate Social Responsibility: CSR)  

โดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ทางบริษัทฯ ได้มีการจดัทําประกนัภยัไวรัสโคโรนา 

2019 (Covid-19) ให้ กับ พ นักงาน ต่ อ เน่ื องจากปี  2563 รวม ไป ถึ งการออกม าต รก ารการรับ มื อ 

ประชาสมัพนัธ์ข้อควรปฏิบัติตนเพ่ือดูแลและป้องกนัตนเองจากการติดเชือ้ มีการเว้นระยะห่างทางสงัคม 

(SocialDistancing) ซึง่เป็นไปตามมาตรการของบริษัทฯในการปอ้งกนัการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัส Covid-

19 ซึ่งการดูแลดงักล่าวครอบคลมุไปถึงพนักงานท่ีทํางานตามไซต์งาน โดยร่วมมือกับทางผู้ รับเหมาของ

บริษัทฯ ให้มีการปฏิบติัตามมาตรการการปอ้งกนัการแพร่ระบาดของ Covid-19 ของบริษัทฯ อยา่งเคร่งครัด

นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยังมีการการวางแผนแบ่งกําลังคนในการทํางาน โดยจัดตัง้สํานักงานย่อย (Split 

Location) รวมทัง้ มีมาตรการให้พนกังานปฏิบติังานจากท่ีบ้าน (Work From Home) 

ดร.สมบรูณ์ เอือ้อชัฌาสยั ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร : ได้ตอบข้อซกัถามเพิ่มเติม ดงันี ้

1.  สําหรับการระมดัระวงัเพ่ือไม่ให้เกิดการรับรู้รายได้ล่าช้าในสว่นงานธุรกิจก่อสร้างของบริษัทฯ สามารถ

ชีแ้จงได้ดงันี ้ 

1) รายได้จากการรับเหมาก่อสร้างจากงานไฟฟ้า หรืองานท่ีทําให้กับทางการไฟฟ้านครหลวง การ

ไฟฟ้าภมิูภาค และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยบริษัทฯ คาดหวงัว่าจะสามารถบนัทึก

รายได้ในสว่นนีป้ระมาณ 3,000 ล้านบาท จากการเข้าร่วมประมลูงานก่อสร้างในปีนี ้

2) รายได้จากการสร้างหลงัคาโซลาร์ให้แก่ลกูค้าเอกชน อาจเกิดปัญหาในด้านการเข้าดําเนินการ

ก่อสร้างอนัเน่ืองจากมาตรการล็อกดาวน์ ทําให้มีการห้ามเข้า-ออกในพืน้ท่ีจงัหวดัควบคมุ ทําให้
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ต้องมีการใช้เกณฑ์สงวนสิทธ์ิเพ่ือไม่ให้เกิดการผิดสญัญาในเร่ืองระยะเวลาการก่อสร้างให้แล้ว

เสร็จตามกําหนด 

2. ในประเดน็เร่ืองธุรกิจกญัชงนัน้ จะมีความเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจหลกัของบริษัทฯ ดงันี ้

  ณ ปัจจบุนั บริษัทฯ ได้แต่งตัง้ให้ รองศาสตราจารย์ ดร.วีรชยั พทุธวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนวตักรรมและ

กิจการเพ่ือสงัคม มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ เป็นท่ีปรึกษาโครงการ ซึง่บริษัทฯ ได้วางแผนธุรกิจจะเร่ิมตัง้แต่ต้นนํา้ไปจนถึง

กลางนํา้ โดยมีโครงการท่ีจะปลูกกัญชง และสกัดสารจากกัญชง ทัง้นี ้ความแตกต่างระหว่าง กัญชา (Marijuana) และ     

กัญชง (Hemp) จะพิจารณาจากปริมาณของสารท่ีมีฤทธ์ิต่อจิตประสาท (Tetrahydrocannabinol: THC) โดยกัญชาจะมี

ปริมาณสูงเกินร้อยละ 1 ส่วนกัญชงจะมีไม่เกินร้อยละ 1 โดยแผนธุรกิจกัญชงของบริษัทฯ จะเน้นท่ีสารสําคัญท่ีเป็น

สว่นประกอบหลกัซึง่จะได้จากช่อดอกของกญัชง  

  บริษัทฯ มีวตัถปุระสงค์ท่ีจะขออนญุาตเก่ียวกบักญัชงเพ่ือประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรืออตุสาหกรรม โดยมี

ใบอนญุาตท่ีหลากหลายในการดําเนินธุรกิจนี ้  

  เน่ืองจากทางบริษัทฯ มีพืน้ท่ีในส่วนของโครงการพลังงานลม รวมไปถึงภูมิอากาศท่ีสามารถนํามาใช้

ประโยชน์ในการปลกูต้นกญัชงได้ จงึสามารถสรุปจดุแข็งของบริษัทฯ ออกมาได้ 5 ข้อดงันี ้

 
 

โดยปัจจบุนัทางฝ่ายจดัการได้มีการดําเนินการในเบือ้งต้น ดงันี ้

• เก็บตวัอยา่งดินมาทดสอบเพ่ือดสูารปนเปือ้นในดิน  

• ตรวจวดัคา่ pH ของนํา้ ซึง่อาจมีการขดุบอ่นํา้บาดาล เพ่ือปอ้งกนัการแยง่ใช้นํา้จากฝ่ังชมุชนในอนาคต 

• ศกึษา และพฒันาความร่วมมือด้านเมลด็พนัธุ์ 

• เจรจากบัคูค้่า เพ่ือหาพนัธมิตรสําหรับจดัทําหนงัสือแสดงเจตจํานงขอรับซือ้สารสําคญัท่ีได้จากกญัชง 
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   สําหรับการปลูกกัญชงนัน้ 1 ไร่ สามารถปลูก 1,000 ต้น ให้ดอกแห้ง 500 กิโลกรัมต่อวัน คาดว่าต้องใช้

งบประมาณไม่ต่ํากว่า 3 – 4 ล้านบาท เพ่ือทําโรงเรือน ซึ่งบริษัทฯ มีข้อได้เปรียบในเร่ืองของการผลิตอุปกรณ์โครงสร้าง     

ต่าง ๆ ในการก่อสร้างโรงเพาะปลกู และโรงงานสกดั เน่ืองจากบริษัทฯ มีโรงงานท่ีดําเนินการในส่วนของการผลิตอยู่แล้ว 

ประกอบกบัการปลกูกญัชงนัน้มีข้อจํากดัเร่ืองของอณุหภูมิท่ีจะทําให้ต้นกล้าเติบโตดี ทําให้โรงเรือนท่ีเพาะปลกูนัน้ต้องมี

การใช้เคร่ืองปรับอากาศ สง่ผลให้เกิดเร่ืองของค่าไฟฟ้าท่ีสงูขึน้ แต่เน่ืองจากบริษัทฯ ทําธุรกิจเก่ียวกบัพลงังานแสงอาทิตย์

จากโซลาร์อยูแ่ล้ว ทําให้สามารถนําประโยชน์จากเร่ืองนีเ้ข้ามาช่วยลดเร่ืองคา่ไฟฟา้ลงได้ไมต่ํ่ากวา่ร้อยละ 40 

   โดยแผนธุรกิจดงักล่าวได้มีการนําเสนอเข้าท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

ซึง่ท่ีประชมุได้มีมติอนมุติัการจดัตัง้บริษัทเพ่ือดําเนินการปลกูและสกดัสาร โดยมีทนุตัง้ต้นไมเ่กิน 50,000,0000 บาท  

 

นายศกัด์ิชยั สกลุศรีมนตรี ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง : ได้มีข้อเสนอและประเดน็สอบถามตอ่ท่ีประชมุ ดงันี ้

1. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 และฉบบัท่ี 16 ทางบริษัทฯ ได้มีการนํามาใช้กบังบการเงิน

ของบริษัทแล้วหรือไม่ และมีผลกระทบต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ใน      

ปี 2563 หรือไม ่

2. ปัจจบุนับริษัทฯ ได้รับคา่ FiT อยูท่ี่ราคาเทา่ไหร่ 

3. รายได้จากธุรกิจประเภทใดของบริษัทฯ มีสดัสว่นมากท่ีสดุ    

ดร.สมบรูณ์ เอือ้อชัฌาสยั ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร : ได้ตอบข้อซกัถามเพิ่มเติม ดงันี ้

1. บริษัทฯ ได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 และฉบบัท่ี 16 มาปรับใช้กับงบการเงินของ

บริษัทฯ เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ตัง้แต่สิน้ปี 2562 ซึ่งมีผลกระทบในเร่ืองของการจัดประเภทและการ         

วดัมลูคา่ รวมไปถงึเร่ืองการด้อยคา่ของเคร่ืองมือทางการเงิน ตามท่ีได้มีการเรียนชีแ้จงไปแล้วในข้างต้น 

2. สําหรับโครงการพลงังานแสงอาทิตย์ของบริษัทฯ ค่า FiT จะอยู่ท่ีประมาณ 5.66 บาท/หน่วย (โครงการ

ในปี พ.ศ. 2558) และโครงการพลงังานลม จํานวน 170 เมกะวตัต์ มีค่า Adder บวกด้วยค่าไฟพืน้ฐาน

จะได้เท่ากับ 6.50 บาท/หน่วย  ทัง้นี ้โครงการพลงังานแสงอาทิตย์ของบริษัทฯ ท่ีได้รับการสนับสนุน      

คา่ไฟฟ้าสว่นเพิ่ม (Adder) จํานวน 8.00 บาท/หน่วย เป็นระยะเวลา 10 ปี ซึง่ปัจจบุนัเหลือระยะเวลาอีก

แค่ 1 ปี Adder กําลงัจะหมดลง ทําให้ผู้สอบบญัชีตัง้เร่ืองการด้อยค่าของสินทรัพย์ขึน้ซึง่มีผลกระทบต่อ

งบการเงินในปี 2563 เป็นท่ีเรียบร้อย 

3. รายได้จากพลงังานทดแทนอยู่ท่ีร้อยละ 50 รายได้จากธุรกิจก่อสร้างร้อยละ 30 และธุรกิจซือ้มาขายไป

อีกร้อยละ 20 

 

นายเกรียงกมล ธีระศกัด์ิโสภณ ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง : ได้มีข้อเสนอและประเดน็สอบถามตอ่ท่ีประชมุ ดงันี ้

1. เพราะเหตใุดบริษัทฯ มีรายได้จากการขายลดลง แต่กลบัมีต้นทนุจากการขายท่ีเพิ่มขึน้ และปีนีมี้แผนท่ี

จะลดต้นทนุทางการขายอยา่งไร รวมไปถงึการลดต้นทนุด้านอ่ืน ๆ ด้วย 
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ดร.สมบรูณ์ เอือ้อชัฌาสยั ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร : ได้ตอบข้อซกัถามเพิ่มเติม ดงันี ้

1. ในปี 2563 ท่ีผ่านมา มีการขายสินค้าท่ีมีกําไรขัน้ต้นค่อนข้างต่ํา เน่ืองมาจากมีรายการสั่งซือ้สินค้า

ประเภทฮาร์ดแวร์ท่ีมีราคาไม่ค่อยสงูเป็นส่วนใหญ่ ส่งผลทําให้รายได้ลดลง และต้นทนุสงูขึน้ อย่างไรก็

ตามในปี 2564 นี ้มีรายการสัง่ซือ้สินค้าท่ีมีกําไรขัน้ต้นค่อนข้างสูงเข้ามาแล้วในไตรมาส 1 ท่ีผ่านมา      

แต่อาจติดขดัในเร่ืองการสง่มอบสินค้า เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทําให้การ

รับรู้รายได้จะไปอยูใ่นไตรมาส 2 เป็นหลกั 

 ดร.สมบูรณ์ เอือ้อัชฌาสัย กรรมการผู้จัดการ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความ

คิดเห็น เก่ียวกบังบการเงินของบริษัทฯ สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เพิ่มเติม ทัง้นี ้ไม่มีผู้ ถือหุ้นซกัถามในวาระ

ดงักล่าว  

 นางสาวโศภชา ดํารงปิยวุฒิ์  ประธานกรรมการบริหาร แจ้งต่อท่ีประชุมว่า จากความเห็นของ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสําหรับปีสิน้สุดวันท่ี           

31 ธันวาคม 2563 ท่ีผ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็นจากผู้สอบบญัชีของ บริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั 

ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว จึงเสนอต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาอนุมัติ โดยวาระนีต้้องได้รับ

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้

ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้าด 

มติท่ีประชมุ ท่ีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นและผู้ รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน อนุมติังบการเงินของบริษัทฯ สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบ

และลงนามรับรองจากผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ อีกทัง้ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและ

คณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามท่ีเสนอ 

  โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงดงันี ้โดยไมมี่ผู้ ถือหุ้นทา่นใดโต้แย้งผลการตรวจนบัคะแนนเสียงสําหรับวาระนี ้

  มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้ 440 ราย เป็นจํานวนหุ้นรวม 6,196,733,097 หุ้น 

ผู้ ถือหุ้น จํานวน (เสียง) อตัราร้อยละ 

เหน็ด้วย  6,196,731,249 100.0000 

ไมเ่หน็ด้วย 0 0.0000 

รวม  6,196,731,249 100.0000 

บตัรเสีย * 1,848 - 

งดออกเสียง * 0 - 

* ไมน่บัรวมเป็นฐานการคํานวณคะแนนเสียง 
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วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัตกิารกาํหนดหลักเกณฑ์การจ่ายปันผลจากผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ  

 ประจาํปี 2563 

 ดร.สมบูรณ์ เอือ้อัชฌาสัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการ

กําหนดหลักเกณฑ์การจ่ายปันผลจากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี 2563 เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายการ           

จ่ายปันผลของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะของ

บริษัทฯ หลงัหกัภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสํารองตามกฎหมาย และเงินสํารองต่าง ๆ ทัง้หมด และคณะกรรมการบริษัทได้

ร่วมกันพิจารณาการจ่ายปันผลสําหรับปี 2564 เป็น เงินสดปันผล โดยโปรดดูรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุม เอกสาร

แนบลําดบัท่ี 3 หน้า 44 ซึง่สรุปข้อมลูสําคญั ๆ ไว้ในเอกสารประกอบการประชมุไว้แล้ว  

 ทัง้นี ้ตามมติของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้ร่วมกันพิจารณาหลกัเกณฑ์การจ่ายปันผลเห็นสมควร

เสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นกําหนดหลกัเกณฑ์การจ่ายปันผลประจําปี 2564 จากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2563 โดย

ให้จ่ายเป็น เงินสดปันผล โดยหลักเกณฑ์การจ่ายปันผลนีจ้ะนําไปใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาวาระท่ี 5 เร่ือง 

“พิจารณาอนมุติัการจดัสรรกําไรเบ็ดเสร็จจากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ

จ่ายปันผล (ถ้ามี)” ตอ่ไป  

 นางสาวโศภชา ดํารงปิยวุฒิ์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามหรือแสดง

ความคิดเหน็ ทัง้นี ้ไมมี่ผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือเสนอความคิดเหน็ใด ๆ ในวาระนี ้จงึเสนอตอ่ท่ีประชมุเพ่ือพิจารณา 

1. ไมต่ัง้เงินทนุสํารองทางกฎหมายเน่ืองด้วยเงินทนุสํารองทางกฎหมายในปัจจบุนัมีจํานวนเกินกวา่ร้อยละ 10  

2. โดยให้จ่ายเป็นเงินสดปันผล  

ทัง้นี ้หลกัเกณฑ์การจ่ายปันผลนีจ้ะนําไปใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาวาระท่ี 5 เร่ือง “พิจารณาอนมุติัการ

จดัสรรกําไรเบ็ดเสร็จจากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และจ่าย   

ปันผล (ถ้ามี)” 

 โดยวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นและผู้ รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเทา่กนั ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้าด 

มติท่ีประชมุ  ท่ีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นและผู้ รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน อนุมัติหลักเกณฑ์การจ่ายปันผลจากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี 2563 โดยให้       

จ่ายเป็น เงนิสดปันผล ตามท่ีเสนอ  

  โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงดงันี ้โดยไมมี่ผู้ ถือหุ้นทา่นใดโต้แย้งผลการตรวจนบัคะแนนเสียงสําหรับวาระนี ้

  มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้ 440 ราย เป็นจํานวนหุ้นรวม 6,196,733,097 หุ้น 

ผู้ ถือหุ้น จํานวน (เสียง) อตัราร้อยละ 

เหน็ด้วย  6,196,733,097 100.0000 

ไมเ่หน็ด้วย 0 0.0000 

รวม  6,196,733,097 100.0000 

บตัรเสีย * 0 - 

งดออกเสียง * 0 - 

* ไมน่บัรวมเป็นฐานการคํานวณคะแนนเสียง 
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  ทัง้นีห้ลกัเกณฑ์การจ่ายปันผลนีจ้ะนําไปใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาวาระท่ี 5 เร่ือง “พิจารณาอนมุติัการ

จัดสรรกําไรเบ็ดเสร็จจากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับปี สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ      

จ่ายปันผล (ถ้ามี)” ตอ่ไป 

 

วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรกาํไรเบด็เสร็จจากผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ สาํหรับปีสิน้สุด 

 วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และจ่ายปันผล (ถ้ามี) 

ดร.สมบูรณ์ เอือ้อัชฌาสัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้นําเสนอข้อมูลต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาว่า 

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบงัคบัของบริษัท ฯ ข้อ 38 กําหนดให้

บริษัทฯ ต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทนุสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิประจําปี หกัด้วยยอดเงิน

ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนีจ้ะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทฯ จะมี

ข้อบงัคบัหรือกฎหมายอ่ืนกําหนดให้ต้องมีทนุสํารองมากกว่านัน้ และมีนโยบายการจ่ายปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของ

กําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสํารองตามกฎหมาย และเงินสํารองอ่ืน ๆ 

ทัง้หมด อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจกําหนดให้จ่ายเงินปันผลในอตัราน้อยกว่าอตัราท่ีกําหนดข้างต้นได้ ขึน้อยูก่บัความจําเป็น 

โดยมีรายละเอียดเสนอต่อท่ีประชมุเพ่ือพิจารณาอนมุติัการจดัสรรกําไรเบ็ดเสร็จจากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับปี

สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และจ่ายปันผล (ถ้ามี) รายละเอียดดงัปรากฏตามเอกสารแนบ ลําดบัท่ี 4 หน้า 45 โดยสรุป

สาระสําคญัได้ดงันี ้

การจ่ายปันผล 

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นอนมุติัการจ่ายปันผลจากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ 

สําหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ในสว่นท่ีไม่เสียภาษีเงินได้นิติบคุคลเน่ืองจากการยกเว้นภาษีตามบตัรสง่เสริมการ

ลงทุนของบริษัทย่อย (เป็นส่วนเงินปันผลรับท่ีบริษัทฯ ได้รับจากบริษัทย่อยท่ีได้รับส่งเสริมการลงทุนจากสํานักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ บริษัทฯ จึงได้รับยกเว้นไม่ต้องนําเงินได้ดงักล่าวมารวมคํานวณเป็นรายได้เพ่ือเสียภาษี  

นิติบคุคลของบริษัทฯ) ดงันี ้
  เสนอตอ่ท่ีประชมุเพ่ือพิจารณา 

การจ่ายปันผลเป็นเงนิสด :  

อตัราการจ่ายเงินสดปันผล บาทต่อหุ้น 0.182 

จํานวนหุ้นท่ีมีสทิธิได้รับเงินสดปันผล หุ้น 8,783,487,274 

รวมเงินสดปันผลจ่าย บาท 1,600,000,000.00 

 อตัราการจ่ายเงินปันผลสําหรับปี 2564 คิดเป็นร้อยละ 72.82 ของกําไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ

ของบริษัทฯ หรือ คิดเป็นร้อยละ 46.71 ของงบการเงินรวมของบริษัทฯ ซึง่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ 

ท่ีไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ (จํานวนหุ้นท่ีออกและชําระแล้ว ณ ปัจจบุนั 

เท่ากบั 8,882,530,974 หุ้น โดยหุ้นท่ีใช้ในการคํานวณเพ่ือสัง่จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นท่ีหกัหุ้นทนุซือ้คืนจํานวน 99,043,700 

หุ้น ออกแล้ว คงเหลือหุ้นท่ีมีสทิธิได้รับเงินปันผลเป็นจํานวน 8,783,487,274 หุ้น) 

 กําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินสดปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2564 วนัท่ีไม่ได้รับ

สทิธิปันผล (XD) คือวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2564 และกําหนดจ่ายเงินสดปันผลในวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2564 
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ข้อมูลการจ่ายเงนิปันผลที่ผ่านมา 
รายละเอียดการจา่ยเงินปันผล 

จากผลการดําเนินการงานของบริษัทฯ  

ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี 

ปี 2563 (เพ่ือพจิารณา) ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

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

2. กําไรสําหรับปี : งบการเงินเฉพาะกิจการ  (บาท) 2,197,151,670.00 894,599,441.00 660,388,915.00 354,011,303.00 334,980,871.56  

3. กําไรสําหรับปี : งบการเงินรวม (บาท) 

(สว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่)   

3,412,336,597.00 2,147,329,258 1,085,172,042.00 465,794,332.00 537,717,352.83 

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

5. คงเหลือกําไรสําหรับปี เพ่ือคํานวณการจา่ยปันผล 

-    งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) :  

     หลงัหกัเงินทนุสํารองตามกฎหมาย 

-    งบการเงินรวม-สว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ (บาท) :  

     หลงัหกัเงินทนุสํารองตามกฎหมาย  

 
2,197,151,670.00 

 

3,412,336,597.00 

 

 
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 

6. รวมเงินปันผลจา่ย (บาท : หุ้น)   

6.1 เงินสดปันผล  

6.2 หุ้นปันผล  

0.182 

0.182 

- 

 

0.136 

0.136 

- 

 

0.06 

0.01 

0.05 

(5 หุ้นเดมิตอ่ 1 หุ้นปันผล) 

0.045 

0.045 

- 

0.0817 

0.0400 

0.0417 

(6 หุ้นเดมิตอ่ 1 หุ้นปันผล) 

7. จํานวนหุ้นท่ีสัง่จา่ยปันผล (หุ้น) - - 1,483,724,299 - 1,059,795,975 

8. รวมเป็นเงินปันผลท่ีจา่ยทัง้สิน้ไมเ่กิน (บาท) แบง่เป็น  

8.1 เงินสดปันผล (บาท) 

8.2       หุ้นปันผล (บาท) :   

 

1,600,000,000.00 

 

1,200,000,000.00 

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 

9. อตัราสว่นการจา่ยเงินปันผล  2) 

-     งบการเงินเฉพาะกิจการ (%)  

 

 

 

-     งบการเงินรวม (%) 

 
72.82% 

(เงนิสดปันผล) 

 

 

46.71% 

(เงนิสดปันผล) 

 
137.88% 

(เงินสดปันผล) 

 

 

56.52% 

(เงินสดปันผล) 

 
67.53% 

(เงินสดปันผล+หุ้นปันผล) 

 

 

41.09% 

(เงินสดปันผล+หุ้นปันผล) 

 
100.64% 

(เงินสดปันผล) 

 

 

75.27% 

(เงินสดปันผล) 

 
79.99%  

(เฉพาะเงินสดปันผล) 

163.38% 

(เงินสดปันผล+หุ้นปันผล) 

99.77% 

(เงินสดปันผล+หุ้นปันผล) 

10. ปีท่ีดําเนินการสัง่จา่ย ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

1) หุ้นชําระแล้วทัง้หมด หกัออกด้วย หุ้นทนุซือ้คืนท่ีไมไ่ด้รับสิทธิในการรับปันผล (8,882,530,974 หุ้น – 99,043,700 หุ้น = 8,783,487,274 หุ้น)  
2) กําไรสทุธิท่ีใช้ในการคํานวณอตัราสว่นการจา่ยเงินปันผล เป็นกําไรสทุธิหลงัจากหกัเงินทนุสํารองทางกฎหมาย   

  นางสาวโศภชา ดํารงปิยวุฒิ์  ประธานกรรมการบริหาร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามหรือแสดง

ความคิดเหน็ ทัง้นี ้ไมมี่ผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือเสนอความคิดเหน็ใด ๆ ในวาระนี ้จงึเสนอตอ่ท่ีประชมุเพ่ือพิจารณา  

  โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาการจ่ายปันผลจากผลการ

ดําเนินงานของบริษัทฯ ดงันี ้ 

1. พิจารณาการจัดสรรกําไรเบ็ดเสร็จจากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับปีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 

2563 ในส่วนท่ีไม่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเน่ืองจากการยกเว้นภาษีตามบัตรส่งเสริมการลงทุนของ        

บริษัทย่อย (เป็นส่วนเงินปันผลรับท่ีบริษัทฯ ได้รับจากบริษัทย่อยท่ีได้รับส่งเสริมการลงทนุจากสํานกังาน

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน บริษัทฯ จึงได้รับยกเว้นไม่ต้องนําเงินได้ดังกล่าวมารวมคํานวณเป็น

รายได้เพ่ือเสียภาษีนิติบุคคลของบริษัทฯ) เพ่ือจ่ายเป็นเงินสดปันผลในอตัราหุ้นละ 0.182 บาท รวมเป็น

เงินสดปันผลไมเ่กิน 1,600,000,000.00 บาท 
 

ทัง้นี ้อัตราการจ่ายเงินปันผลสําหรับปี 2564 คิดเป็นร้อยละ 72.82 ของกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะ

กิจการของบริษัทฯ หรือ คิดเป็นร้อยละ 46.71 ของงบการเงินรวมของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการ

จ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ 

(จํานวนหุ้นท่ีออกและชําระแล้ว ณ ปัจจบุนั เท่ากบั 8,882,530,974 หุ้น โดยหุ้นท่ีใช้ในการคํานวณเพ่ือสัง่

จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นท่ีหกัหุ้นทนุซือ้คืนจํานวน 99,043,700 หุ้น ออกแล้ว คงเหลือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปัน

ผลเป็นจํานวน 8,783,487,274 หุ้น) 
 



 

หน้าที่ 19 

โดยเงินปันผลทัง้หมดจะถูกหักภาษี ณ ท่ีจ่ายในอัตราร้อยละ 10 หรือ 0.0182 บาทต่อหุ้ น จากเงินที่           

ผู้ ถือหุ้ นจะได้รับปันผลในครัง้นี ้ทัง้นีเ้งินปันผลสุทธิท่ีผู้ ถือหุ้ นจะได้รับหลังหักภาษี ณ ท่ีจ่ายจะเท่ากับ 

0.1638 บาทตอ่หุ้น  
 

ในกรณีที่ผู้ รับปันผลข้างต้นท่ีเป็นบุคคลธรรมดาและถือสญัชาติไทยและถูกหกัภาษีไว้ ณ ที่จ่ายในอตัรา

ร้อยละ 10 ผู้ รับเงินปันผลสามารถเลอืกดําเนินการได้ ดงันี ้ 

- สามารถเลือกชําระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตอนสิน้ปีในรูปแบบ การเลือกหัก ณ ที่จ่าย         

โดยวิธีนี ้ไมต้่อง นําเงินได้ปันผลนีไ้ปคํานวณรวมย่ืนกบัเงินได้ประเภทอ่ืนตอนปลายปี     หรือ  

- สามารถเลือกชําระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตอนสิน้ปีในรูปแบบ เครดิตภาษีหกัไว้ ณ ท่ีจ่าย 

โดยวิธีนี ้ต้อง นําเงินได้ปันผลนีไ้ปรวมคํานวณรวมย่ืนกับเงินได้ประเภทอ่ืนตอนปลายปี ทัง้นี ้   

วิธีนีผู้้ รับเงินปันผลไม่มีสิทธิใช้ เครดิตเงินปันผล ในการย่ืนแบบเพ่ือชําระภาษีเงินได้บุคคล

ธรรมดาปลายปี เน่ืองจากปันผลรับดงักลา่วมีอตัราภาษีเงินได้นิติบคุคลในอตัราร้อยละ 0 
 

2. กําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินสดปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2564 วนัท่ีไม่ได้รับ

สิทธิปันผล (XD) คือวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2564 และกําหนดจ่ายเงินสดปันผลในวนัที่ 24 พฤษภาคม 2564 

 ทัง้นี ้วาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นและผู้ รับมอบฉ้นทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเทา่กนั ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้าด 

มติท่ีประชมุ  ท่ีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นและผู้ รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน อนมุติัให้จ่ายปันผลจากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ตามท่ีเสนอ ดงันี ้

1. อนมุติัการจดัสรรกําไรเบ็ดเสร็จจากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

ในส่วนท่ีไม่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเน่ืองจากการยกเว้นภาษีตามบตัรส่งเสริมการลงทุนของบริษัทย่อย 

(เป็นส่วนเงินปันผลรับท่ีบริษัทฯ ได้ รับจากบริษัทย่อยท่ีได้ รับส่งเสริมการลงทุนจากสํานักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน บริษัทฯ จึงได้รับยกเว้นไม่ต้องนําเงินได้ดังกล่าวมารวมคํานวณเป็น

รายได้เพ่ือเสียภาษีนิติบุคคลของบริษัทฯ) เพ่ือจ่ายเป็นเงินสดปันผลในอตัราหุ้นละ 0.182 บาท รวมเป็น

เงินสดปันผลไมเ่กิน 1,600,000,000.00 บาท 

ทัง้นี ้อัตราการจ่ายเงินปันผลสําหรับปี 2564 คิดเป็นร้อยละ 72.82 ของกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะ

กิจการของบริษัทฯ หรือ คิดเป็นร้อยละ 46.71 ของงบการเงินรวมของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการ

จ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ 

(จํานวนหุ้นท่ีออกและชําระแล้ว ณ ปัจจบุนั เท่ากบั 8,882,530,974 หุ้น โดยหุ้นท่ีใช้ในการคํานวณเพ่ือสัง่

จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นท่ีหกัหุ้นทนุซือ้คืนจํานวน 99,043,700 หุ้น ออกแล้ว คงเหลือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปัน

ผลเป็นจํานวน 8,783,487,274 หุ้น) 
 

โดยเงินปันผลทัง้หมดจะถูกหักภาษี ณ ท่ีจ่ายในอัตราร้อยละ 10 หรือ 0.0182 บาทต่อหุ้ น จากเงินที่           

ผู้ ถือหุ้ นจะได้รับปันผลในครัง้นี ้ทัง้นีเ้งินปันผลสุทธิท่ีผู้ ถือหุ้ นจะได้รับหลังหักภาษี ณ ท่ีจ่ายจะเท่ากับ 

0.1638 บาทตอ่หุ้น  
 



 

หน้าที่ 20 

ในกรณีที่ผู้ รับปันผลข้างต้นท่ีเป็นบุคคลธรรมดาและถือสญัชาติไทยและถูกหกัภาษีไว้ ณ ที่จ่ายในอตัรา

ร้อยละ 10 ผู้ รับเงินปันผลสามารถเลอืกดําเนินการได้ ดงันี ้ 

- สามารถเลือกชําระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตอนสิน้ปีในรูปแบบ การเลือกหัก ณ ที่จ่าย         

โดยวิธีนี ้ไมต้่อง นําเงินได้ปันผลนีไ้ปคํานวณรวมย่ืนกบัเงินได้ประเภทอ่ืนตอนปลายปี     หรือ  

- สามารถเลือกชําระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตอนสิน้ปีในรูปแบบ เครดิตภาษีหักไว้ ณ ที่จ่าย 

โดยวิธีนี ้ต้อง นําเงินได้ปันผลนีไ้ปรวมคํานวณรวมย่ืนกับเงินได้ประเภทอ่ืนตอนปลายปี ทัง้นี ้   

วิธีนีผู้้ รับเงินปันผลไม่มีสิทธิใช้ เครดิตเงินปันผล ในการย่ืนแบบเพ่ือชําระภาษีเงินได้บุคคล

ธรรมดาปลายปี เน่ืองจากปันผลรับดงักลา่วมีอตัราภาษีเงินได้นิติบคุคลในอตัราร้อยละ 0 
 

2. กําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินสดปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2564 วนัท่ีไม่ได้รับ

สิทธิปันผล (XD) คือวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2564 และกําหนดจ่ายเงินสดปันผลในวนัที่ 24 พฤษภาคม 2564 
 

 โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงดงันี ้โดยไมมี่ผู้ ถือหุ้นทา่นใดโต้แย้งผลการตรวจนบัคะแนนเสียงสําหรับวาระนี ้

  มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้ 440 ราย เป็นจํานวนหุ้นรวม 6,196,733,097 หุ้น 

ผู้ ถือหุ้น จํานวน (เสียง) อตัราร้อยละ 

เหน็ด้วย  6,196,733,097 100.0000 

ไมเ่หน็ด้วย 0 0.0000 

รวม  6,196,733,097 100.0000 

บตัรเสีย * 0 - 

งดออกเสียง * 0 - 

* ไมน่บัรวมเป็นฐานการคํานวณคะแนนเสียง 

 

วาระที่ 6  พจิารณาอนุมัตเิลือกตัง้กรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ดาํรงตาํแหน่งครบตามวาระ 

ดร.สมบูรณ์ เอือ้อัชฌาสัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แจ้งท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาอนุมัติเลือกตัง้

กรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทท่ีดํารงตําแหน่งครบตามวาระ โดยในวาระนี ้ประธานคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาผลตอบแทนจะเป็นผู้ นําเสนอข้อมลูแจ้งตอ่ท่ีประชมุเพ่ือทราบตอ่ไป 

พลตํารวจตรี วิศิษฐ์ ศุกรเสพย์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้

นําเสนอต่อท่ีประชมุว่า ในการพิจารณาอนมุติัเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีดํารงตําแหน่งครบวาระเพ่ือให้เป็นไปตาม

พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 13 กําหนดให้ ในการประชมุสามญั

ประจําปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการในขณะนัน้ ถ้ากรรมการท่ีจะแบง่ออกให้

ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสดุกบัส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและ     

ปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนเป็นบริษัทนัน้ให้ใช้วิธีจบัสลาก ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปให้กรรมการท่านท่ีอยู่ในตําแหน่งนานท่ีสดุ

เป็นผู้ ออกจากตําแหน่ง โดยกรรมการท่ีออกจากตําแหน่งไปแล้วนัน้ อาจเลือกเพ่ือเข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่ก็ได้ โดย

คณะกรรมการของบริษัทในปัจจบุนัมีจํานวน 11 ทา่น จงึมีกรรมการท่ีดํารงตําแหน่งครบวาระในคราวนี ้จํานวน 4 ทา่น  

  ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้จดัสง่หนงัสือแจ้งการเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือผู้ทรงคณุวฒิุเพ่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็น

กรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2564 เป็นการล่วงหน้า พร้อมทัง้ระบุรายละเอียดคณุสมบติั 
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และวิธีการเสนอช่ือตามหลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทฯ กําหนด ให้กบัผู้ ถือหุ้นได้รับทราบโดยทัว่กนั โดยได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์

ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตัง้แต่วนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2563 จนถึงวนัท่ี 31 มกราคม 

2564 ท่ีผ่านมานัน้ ซึ่งไม่มีท่านใดเสนอช่ือผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัท ในการประชุมสามัญ       

ผู้ ถือหุ้นในครัง้นี ้ 

และเพ่ือให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการเลือกตัง้เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส โดยขอเรียนเชิญกรรมการท่ีได้รับ

การเสนอช่ือให้เข้ารับเลือกตัง้ออกจากห้องประชุม โดยผู้ ได้รับเสนอช่ือทัง้ 4 ท่าน ได้แก่ ร.ศ.ดร. พนารัตน์ ปานมณี          

นายธรากร องัภเูบศวร์  ดร.สมบรูณ์ เอือ้อชัฌาสยั  และนางอารีวรรณ เฉลมิแดน ได้ออกจากห้องประชมุ         

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้พิจารณาการเลือกตัง้กรรมการบริษัท โดยพิจารณา

คุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างรอบคอบเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนด และเห็นสมควรเลือกตัง้กรรมการบริษัทท่ีดํารง

ตําแหน่งครบวาระกลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทตอ่ไป อีกวาระหนึง่ ดงันี ้

1. รศ.ดร.พนารัตน์  ปานมณี กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)   

2. นายธรากร  องัภเูบศวร์ กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) 

3. ดร.สมบรูณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการบริษัท (กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร) 

4. นางอารีวรรณ เฉลมิแดน กรรมการบริษัท (กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร) 

 โดยบุคคลดังกล่าวได้รับการเสนอช่ือและผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 

1/2564 เม่ือวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2564 ท่ีผ่านมา จึงเสนอต่อท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2564 เพ่ือพิจารณา สําหรับ

ประวติัของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เป็นกรรมการบริษัทในการประชมุครัง้นี ้ได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญ

ประชมุ รายละเอียดดงัปรากฏตามเอกสารแนบ ลําดบัท่ี 5 หน้า 46 – หน้า 56 

 นางสาวโศภชา ดํารงปิยวุฒิ์  ประธานกรรมการบริหาร ได้ชีแ้จงให้ ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นทราบว่า 

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้ มีส่วนได้เสียได้หารือกนัอย่างกว้างขวาง และร่วมกันกลัน่กรองโดยพิจารณาจาก

คุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างรอบคอบ กล่าวคือ ต้องเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวฒิุ มีประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ มีภาวะผู้ นํา 

วิสยัทศัน์กว้างไกล เป็นผู้ มีคณุธรรมและจริยธรรม มีประวติัการทํางานท่ีโปร่งใสไม่ด่างพร้อย มีความสามารถในการแสดง

ความคิดเห็น อย่างเป็นอิสระ และมีคณุสมบติัเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ทัง้นี ้บคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้

เป็นกรรมการอิสระนัน้ เป็นผู้ ท่ีสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง โดยบุคคลท่ีได้รับ

การเสนอช่ือเพ่ือเลือกตัง้ในครัง้นีไ้ด้ผ่านกระบวนการกลัน่กรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคณุสมบติัท่ีเหมาะสมกับ

การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และในกรณีท่ีบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา

แล้วว่าบุคคลนัน้จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง คณะกรรมการบริษัทจึง

เหน็สมควรเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้กรรมการบริษัทท่ีดํารงตําแหน่งครบวาระกลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ

บริษัทตอ่ไปอีกวาระหนึง่ ดงันี ้ 

1. รศ.ดร.พนารัตน์  ปานมณี กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)   

2. นายธรากร  องัภเูบศวร์ กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) 

3. ดร.สมบรูณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการบริษัท (กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร) 

4. นางอารีวรรณ เฉลมิแดน กรรมการบริษัท (กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร) 
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นางสาวโศภชา  ดํารงปิยวุฒิ์  ประธานกรรมการบริหาร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามหรือแสดง

ความคิดเห็น ทัง้นี ้ไม่มีผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือเสนอความคิดเห็นใด ๆ ในวาระนี ้จึงเสนอต่อท่ีประชมุเพ่ือพิจารณา โดยวาระนี ้

ต้องลงคะแนนออกเสียงเป็นรายบุคคล และเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทุกใบจากผู้ ถือหุ้นทัง้ท่ีมาประชุมด้วยตนเองและ         

ผู้ รับมอบฉันทะ โดยเป็นวาระท่ีต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเทา่กนั ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้าด 

มติท่ีประชมุ  ท่ีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นและผู้ รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน อนมุติัเลือกตัง้ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเสนอ   

   โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

    เลือกตัง้กรรมการบริษัทท่ีดํารงตําแหน่งครบวาระกลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทตอ่ไปอีกวาระหนึง่ ดงันี ้ 

1.  รศ.ดร.พนารัตน์  ปานมณี  กรรมการบริษัท (กรรมการอสิระ)  

  มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้ 442 ราย เป็นจํานวนหุ้นรวม 6,196,985,317 หุ้น 

  โดยไมมี่ผู้ ถือหุ้นทา่นใดโต้แย้งผลการตรวจนบัคะแนนเสียงสําหรับวาระนี ้

ผู้ ถือหุ้น จํานวน (เสียง) อตัราร้อยละ 

เหน็ด้วย  6,196,982,719 99.9999 

ไมเ่หน็ด้วย 750 0.0001 

รวม  6,196,983,469 100.0000 

บตัรเสีย * 1,848 - 

งดออกเสียง * 0 - 

 * ไมน่บัรวมเป็นฐานการคํานวณคะแนนเสียง 

2. นายธรากร อังภูเบศวร์  กรรมการบริษัท (กรรมการอสิระ)  

  มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้ 442 ราย เป็นจํานวนหุ้นรวม 6,196,985,317 หุ้น 

  โดยไมมี่ผู้ ถือหุ้นทา่นใดโต้แย้งผลการตรวจนบัคะแนนเสียงสําหรับวาระนี ้

ผู้ ถือหุ้น จํานวน (เสียง) อตัราร้อยละ 

เหน็ด้วย  6,196,082,680 100.0000 

ไมเ่หน็ด้วย 0 0.0000 

รวม  6,196,082,680 100.0000 

บตัรเสีย * 2,598 - 

งดออกเสียง * 900,039 - 

 * ไมน่บัรวมเป็นฐานการคํานวณคะแนนเสียง  

   หมายเหต:ุ   “งดออกเสียง” เน่ืองจากจํานวนเสียงดงักลา่วเก่ียวข้องกบักรรมการผู้ได้รับเสนอช่ือในการเลือกตัง้  
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3. ดร.สมบูรณ์ เอือ้อัชฌาสัย  กรรมการบริษัท (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) 

มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้ 442 ราย เป็นจํานวนหุ้นรวม 6,196,985,317 หุ้น 

โดยไมมี่ผู้ ถือหุ้นทา่นใดโต้แย้งผลการตรวจนบัคะแนนเสียงสําหรับวาระนี ้

ผู้ ถือหุ้น จํานวน (เสียง) อตัราร้อยละ 

เหน็ด้วย  6,149,977,590 99.8485 

ไมเ่หน็ด้วย 9,328,330 0.1515 

รวม  6,159,305,920 100.0000 

บตัรเสีย * 2,598 - 

งดออกเสียง * 37,676,799 - 

 * ไมน่บัรวมเป็นฐานการคํานวณคะแนนเสียง 

 หมายเหต:ุ   “งดออกเสียง” เน่ืองจากจํานวนเสียงดงักลา่วเก่ียวข้องกบักรรมการผู้ได้รับเสนอช่ือในการเลือกตัง้ 

4.  นางอารีวรรณ เฉลมิแดน  กรรมการบริษัท (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  

  มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้ 442 ราย เป็นจํานวนหุ้นรวม 6,196,985,317 หุ้น 

  โดยไมมี่ผู้ ถือหุ้นทา่นใดโต้แย้งผลการตรวจนบัคะแนนเสียงสําหรับวาระนี ้

ผู้ ถือหุ้น จํานวน (เสียง) อตัราร้อยละ 

เหน็ด้วย  6,155,880,210 99.3367 

ไมเ่หน็ด้วย 41,102,509 0.6633 

รวม  6,196,982,719 100.0000 

บตัรเสีย * 2,598 - 

งดออกเสียง * 0 - 

 * ไมน่บัรวมเป็นฐานการคํานวณคะแนนเสียง 

 

วาระที่ 7 พจิารณาอนุมัตกิารกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจาํปี 2564 

  พลตํารวจตรี วิศิษฐ์ ศุกรเสพย์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน แจ้งต่อ        

ท่ีประชุมว่า เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 29 กําหนดให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นสามัญประจําปีพิจารณากําหนด

ค่าตอบแทนของกรรมการ โดยบริษัทฯ มีนโยบาย และหลักเกณฑ์ในการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ในระดับ             

ท่ีเหมาะสม และสอดคล้องกบัภาระหน้าท่ีในการปฏิบติังานเพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้น และผู้ มีสว่นได้เสียกลุ่ม

ต่าง ๆ โดยมีขัน้ตอนการพิจารณาค่าตอบแทนผ่านจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และนําเข้าสู่การ

พิจารณาในคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้พิจารณากลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ รวมไปถึงการ

เปรียบเทียบอ้างอิงจากอตุสาหกรรมประเภทเดียวกนั เห็นสมควรกําหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ

ชดุยอ่ย ประจําปี 2564 รายละเอียดดงัปรากฏตามเอกสารแนบ ลําดบัท่ี 6 หน้า 57 – หน้า 61 โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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ค่าตอบแทนที่เป็นตวัเงนิ   :   เสนอเพ่ือพิจารณาดงันี ้ 

ค่าเบีย้ประชุม 

ตําแหน่ง คณะกรรมการ 

บริษัท 

คณะกรรมการ 

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ

บริหาร 

ความเสี่ยง 

คณะกรรมการสรรหา

และพิจารณา

ผลตอบแทน 

คณะกรรมการ

กํากบัดแูล 

กิจการที่ด ี

คณะกรรมการ 

บริหาร 

1.  ประธานกรรมการ 25,000 25,000 20,000 20,000 20,000 7,500 

2.  กรรมการ 20,000 18,000 15,000 15,000 15,000 5,000 

3. เลขานกุารคณะกรรมการ 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 - 

หมายเหต:ุ   กรณีกรรมการอสิระได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นประธานกรรมการของแต่ละคณะกรรมการ ให้ได้รับสทิธิการจ่ายอตัราค่าตอบแทน เบีย้ประชมุของคณะกรรมการ

ในตําแหน่งสงูสดุเพียงตําแหน่งเดียวในแตล่ะคณะกรรมการ 

ค่าตอบแทนรายปี * 

ตําแหน่ง คณะกรรมการ 

บริษัท 

คณะกรรมการ 

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ

บริหาร 

ความเสี่ยง 

คณะกรรมการสรร

หาและพิจารณา

ผลตอบแทน 

คณะกรรมการ

กํากบัดแูล 

กิจการที่ด ี

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:ุ  กรณีกรรมการอสิระได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นประธานกรรมการของแต่ละกรรมการ ให้ได้รับสทิธิการจ่ายอตัราค่าตอบแทนรายปีของคณะกรรมการในตําแหน่ง

สงูสดุเพียงตําแหน่งเดียวในแต่ละกรรมการ 

 * ค่าตอบแทนรายปีให้กําหนดจา่ยเป็นรายไตรมาส  

ทัง้นี ้กําหนดวงเงินสําหรับการจ่ายคา่ตอบแทนทกุประเภทไว้ดงันี ้

1) ประธานกรรมการบริษัท  จํากดัวงเงินสงูสดุไมเ่กิน 3,500,000 บาท 

2) ประธานกรรมการบริหาร จํากดัวงเงินสงูสดุไมเ่กิน 2,500,000 บาท 

3) ประธานคณะกรรมการทกุชดุ จํากดัวงเงินสงูสดุไมเ่กิน 1,500,000 บาท  

  (ยกเว้นประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร)   

4) ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร จํากดัวงเงินสงูสดุไมเ่กิน 1,000,000 บาท 

5) กรรมการบริหาร  จํากดัวงเงินสงูสดุไมเ่กิน    800,000 บาท 

6) กรรมการชดุอ่ืน ๆ   จํากดัวงเงินสงูสดุไมเ่กิน    400,000 บาท 

 (ยกเว้นกรรมการบริหาร)  

และหากกรรมการท่านใดดํารงตําแหน่งมากกว่าหนึ่งตําแหน่ง ให้จ่ายจากการคํานวณผลรวมของค่าตอบแทน

ทกุประเภท ทัง้ค่าตอบแทนเบีย้ประชมุ และค่าตอบแทนรายปี โดยต้องไม่เกินกว่าอตัราเพดานหรือวงเงินสงูสดุของแต่ละ

ตําแหน่งสงูสดุท่ีกรรมการทา่นนัน้ดํารงตําแหน่งอยู่ ทัง้นี ้หากกรรมการท่านนัน้ดํารงตําแหน่งมากกว่าหนึ่งตําแหน่ง ให้จ่าย

จากอตัราเพดานของตําแหน่งสงูสดุเพียงตําแหน่งเดียว  

 โดยกําหนดวงเงินสําหรับการจ่ายคา่ตอบแทนทกุประเภทและทกุตําแหน่ง รวมทัง้สิน้ไมเ่กิน 18,000,000 บาท 

ค่าตอบแทน/ผลประโยชน์อ่ืนใดที่ไม่เป็นตัวเงนิ  :  ไมมี่ 
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นางสาวโศภชา ดํารงปิยวุฒิ์  ประธานกรรมการบริหาร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามหรือแสดง

ความคิดเห็น ทัง้นี ้ไม่มีผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือเสนอความคิดเห็นใด ๆ ในวาระนี ้จึงเสนอต่อท่ีประชมุเพ่ือพิจารณาอนมุติั โดย

วาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สองในสามของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะซึง่มาประชมุ 

มติท่ีประชมุ  ท่ีประชุมมีมติด้วยคะแนนเห็นด้วยมากกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบ

ฉันทะซึ่งมาประชุม อนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจําปี 2564      

ตามท่ีเสนอ ดงันี ้

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ   :    

ค่าเบีย้ประชุม 

ตําแหน่ง คณะกรรมการ 

บริษัท 

คณะกรรมการ 

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ

บริหาร 

ความเสี่ยง 

คณะกรรมการสรรหา

และพิจารณา

ผลตอบแทน 

คณะกรรมการ

กํากบัดแูลกิจการ

ที่ด ี

คณะกรรมการ 

บริหาร 

1.  ประธานกรรมการ 25,000 25,000 20,000 20,000 20,000 7,500 

2.  กรรมการ 20,000 18,000 15,000 15,000 15,000 5,000 

3. เลขานกุารคณะกรรมการ 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 - 

หมายเหต:ุ   กรณีกรรมการอสิระได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นประธานกรรมการของแต่ละคณะกรรมการ ให้ได้รับสทิธิการจ่ายอตัราค่าตอบแทน    เบีย้ประชมุของ

คณะกรรมการในตําแหน่งสงูสดุเพียงตําแหน่งเดียวในแตล่ะคณะกรรมการ 

 

ค่าตอบแทนรายปี * 

ตําแหน่ง คณะกรรมการ 

บริษัท 

คณะกรรมการ 

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ

บริหาร 

ความเสี่ยง 

คณะกรรมการสรรหา

และพิจารณา

ผลตอบแทน 

คณะกรรมการ

กํากบัดแูลกิจการ

ที่ด ี

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. เลขานกุาคณะกรรมการ 50,000 50,000 25,000 25,000 25,000 - 

4. เลขานกุารบริษัท 100,000 - - - - - 

หมายเหต:ุ  กรณีกรรมการอสิระได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นประธานกรรมการของแต่ละกรรมการ ให้ได้รับสทิธิการจ่ายอตัราค่าตอบแทนรายปีของคณะกรรมการในตําแหน่ง

สงูสดุเพียงตําแหน่งเดียวในแต่ละกรรมการ 

 * ค่าตอบแทนรายปีให้กําหนดจา่ยเป็นรายไตรมาส  

ทัง้นี ้กําหนดวงเงินสําหรับการจ่ายคา่ตอบแทนทกุประเภทไว้ดงันี ้

1) ประธานกรรมการบริษัท  จํากดัวงเงินสงูสดุไมเ่กิน 3,500,000 บาท 

2) ประธานกรรมการบริหาร จํากดัวงเงินสงูสดุไมเ่กิน 2,500,000 บาท 

3) ประธานคณะกรรมการทกุชดุ จํากดัวงเงินสงูสดุไมเ่กิน 1,500,000 บาท  

  (ยกเว้นประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร)   

4) ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร จํากดัวงเงินสงูสดุไมเ่กิน 1,000,000 บาท 

5) กรรมการบริหาร  จํากดัวงเงินสงูสดุไมเ่กิน    800,000 บาท 

6) กรรมการชดุอ่ืน ๆ   จํากดัวงเงินสงูสดุไมเ่กิน    400,000 บาท 

 (ยกเว้นกรรมการบริหาร)  
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และหากกรรมการท่านใดดํารงตําแหน่งมากกว่าหนึ่งตําแหน่ง ให้จ่ายจากการคํานวณผลรวมของค่าตอบแทน

ทกุประเภท ทัง้ค่าตอบแทนเบีย้ประชมุ และค่าตอบแทนรายปี โดยต้องไม่เกินกว่าอตัราเพดานหรือวงเงินสงูสดุของแต่ละ

ตําแหน่งสงูสดุท่ีกรรมการทา่นนัน้ดํารงตําแหน่งอยู่ ทัง้นี ้หากกรรมการท่านนัน้ดํารงตําแหน่งมากกว่าหนึ่งตําแหน่ง ให้จ่าย

จากอตัราเพดานของตําแหน่งสงูสดุเพียงตําแหน่งเดียว  

 โดยกําหนดวงเงินสําหรับการจ่ายคา่ตอบแทนทกุประเภทและทกุตําแหน่ง รวมทัง้สิน้ไมเ่กิน 18,000,000 บาท 

ค่าตอบแทน/ผลประโยชน์อ่ืนใดที่ไม่เป็นตัวเงนิ  :  ไมมี่ 

  โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงดงันี ้โดยไมมี่ผู้ ถือหุ้นทา่นใดโต้แย้งผลการตรวจนบัคะแนนเสียงสําหรับวาระนี ้

  มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้ 444 ราย เป็นจํานวนหุ้นรวม 6,197,071,153 หุ้น 

ผู้ ถือหุ้น จํานวน (เสียง) อตัราร้อยละ 

เหน็ด้วย  6,197,071,153 100.0000 

ไมเ่หน็ด้วย 0 0.0000 

บตัรเสีย * 0 0.0000 

งดออกเสียง * 0 0.0000 

รวม  6,197,071,153 100.0000 

 * นบัรวมเป็นฐานการคํานวณคะแนนเสียง  

 

วาระที่ 8   พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าสอบบัญชีประจาํปี 2564 

ดร.สมบูรณ์  เอือ้อัชฌาสัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นําเสนอข้อมูลต่อท่ีประชุมเพ่ือให้เป็นไปตาม

พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อท่ี 29 กําหนดให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น

สามญัประจําปีแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจะแต่งตัง้

ผู้สอบบญัชีคนเดิมอีกก็ได้ ดงันัน้ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาคดัเลือกผู้สอบบญัชีของ

บริษัทฯ โดยพิจารณาจากผลการปฏิบติังาน ประสบการณ์ มาตรฐานและประสิทธิภาพในการทํางาน ความเช่ียวชาญในการ

สอบบญัชี ความเป็นอิสระของผู้สอบบญัชี และค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี โดยเสนอเพ่ือขออนมุติัแต่งตัง้บุคคลเป็นผู้สอบ

บญัชีและอนมุติัคา่สอบบญัชี รายละเอียดดงัปรากฏตามเอกสารแนบ ลําดบัท่ี 7 หน้า 62 – หน้า 66 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ข้อมูลบุคคลที่เสนอช่ือแต่งตัง้เป็นผู้สอบบัญชี 

1. นายวยัวฒัน์  กอสมานชยักิจ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 6333   และ/หรือ 

2. นายเจริญ    สมัฤทธ์ิเลศิ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4068  และ/หรือ 

3. นายณฐัพงศ์  ตนัติจตัตานนท์   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 8829 

แหง่บริษัท เคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจําปี 2564 โดยเป็นผู้สอบบญัชี

ท่ีมีคณุสมบติัสอดคล้องกบัประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และบคุคลดงักล่าว

ยงัเป็นผู้สอบบญัชีในบริษัทยอ่ยของกลุม่บริษัทกนักลุอีกด้วย 

โดยบริษัทท่ีเป็นสํานกังานบญัชีและผู้สอบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอข้างต้นไม่มีความสมัพนัธ์ และ/หรือ ไม่มี

สว่นได้เสียกบับริษัท/บริษัทยอ่ย/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด  
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ข้อมูลค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี  

ค่าสอบบัญชี ประจําปี 2564 โดยมีค่าตอบแทนเฉพาะบริษัทฯ ไม่เกิน 1,830,000.00 บาท (และเม่ือรวม

ค่าตอบแทนสําหรับบริษัทย่อย บริษัทร่วม รวมกนัทัง้สิน้ไม่เกิน 14,354,000.00 บาท) โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนผู้สอบ

บญัชีเปรียบเทียบย้อนหลงั 5 ปี ดงันี ้ 

รายละเอียด ปี 2564 

(เพ่ือพิจารณา) 

ปี 2563 

 

ปี 2562 

 

ปี 2561 

 

ปี 2560  

 

คา่สอบบญัชี และคา่สอบทานรายไตรมาส  

สําหรับงบการเงินของบริษัทฯ  

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

คา่บริการอ่ืน ๆ 1) N.A. 85,775.00 74,000.00 413,335.00 149,127.00 

1)  ประกอบด้วย ค่าลว่งเวลา ค่าพาหนะ คา่เข้าเลม่เอกสาร ค่ายืนยนัยอด และคา่สง่เอกสาร  

ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีในต่างประเทศสงักัดต่างสํานักงานสอบบญัชีกับผู้สอบบญัชีในประเทศ คณะกรรมการ

บริษัทจะดแูลให้สามารถจดัทํางบการเงินได้ทนัตามกําหนดระยะเวลา  

ดร.จงรัก ระรวยทรง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ให้ความเห็นต่อการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและ

กําหนดคา่สอบบญัชีประจําปี 2564 ดงันี ้ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดค่าสอบบญัชีประจําปี 2564 โดยได้

พิจารณาคดัเลือก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ โดยมีค่าสอบบญัชีเฉพาะส่วน

ของบริษัทฯ เป็นจํานวนเงินไมเ่กิน 1,830,000.00 บาท ซึง่เป็นจํานวนเงินท่ีเทา่กบัปี 2563 ท่ีผา่นมา ทัง้นี ้หลกัเกณฑ์ในการ

พิจารณาคัดเลือก ได้พิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ มาตรฐาน และประสิทธิภาพในการทํางาน ความ

เช่ียวชาญในการสอบบัญชี ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี รวมทัง้ความเหมาะสมทางด้านราคา และด้านเวลาในการ      

สง่มอบงาน   

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า ผู้สอบบญัชีทัง้ 3 ท่านในข้างต้น จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี 

จํากดั มีคณุสมบติัตามท่ีกลา่วมาข้างต้น จึงได้นําเสนอต่อท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทเพ่ือให้ความเห็นชอบ และนําเสนอ

ตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาตอ่ไป 

 นางสาวโศภชา ดํารงปิยวุฒิ์  ประธานกรรมการบริหาร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามหรือแสดง

ความคิดเห็น ทัง้นี ้ไม่มีผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือเสนอความคิดเห็นใด ๆ ในวาระนี ้จึงเสนอต่อท่ีประชมุเพ่ือพิจารณาอนมุติั โดย

ในวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนน

เสียงเทา่กนัให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้าด 

มติท่ีประชมุ  ท่ีประชมุมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะซึง่มาประชมุและออกเสียง

ลงคะแนน อนมุติัแตง่ตัง้ 

1. นายวยัวฒัน์  กอสมานชยักิจ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 6333   และ/หรือ 

2. นายเจริญ     สมัฤทธ์ิเลศิ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4068  และ/หรือ 

3. นายณฐัพงศ์  ตนัติจตัตานนท์   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 8829 
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แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําปี โดยมีค่าตอบแทน

เฉพาะบริษัทฯ ไม่เกิน 1,830,000.00 บาท (และเม่ือรวมค่าตอบแทนสําหรับบริษัทย่อย บริษัทร่วม รวมกัน

ทัง้สิน้ไมเ่กิน 14,354,000.00 บาท) ตามท่ีเสนอ 

  โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงดงันี ้โดยไมมี่ผู้ ถือหุ้นทา่นใดโต้แย้งผลการตรวจนบัคะแนนเสียงสําหรับวาระนี ้

มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้ 445 ราย เป็นจํานวนหุ้นรวม 6,197,197,153 หุ้น 

ผู้ ถือหุ้น จํานวน (เสียง) อตัราร้อยละ 

เห็นด้วย  6,197,197,153 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 

รวม  6,197,197,153 100.0000 

บตัรเสีย * 0 - 

งดออกเสียง * 0 - 

 * ไมน่บัรวมเป็นฐานการคํานวณคะแนนเสยีง 

 

วาระที่ 9  พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

 ไม่มีผู้ ใดเสนอเร่ืองอ่ืนใดเพ่ือพิจารณา ดร.สมบรูณ์ เอือ้อชัฌาสยั ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร จึงได้เปิดโอกาส

ให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ดงัตอ่ไปนี ้

นายศกัด์ิชยั สกลุศรีมนตรี ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง : ได้มีข้อเสนอและประเดน็สอบถามตอ่ท่ีประชมุ ดงันี ้

1. ณ ปัจจุบนั อตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนผู้ ถือหุ้น (D/E Ratio) ของบริษัทฯ อยู่ท่ีเท่าไหร่ มีความน่าเป็นห่วง

หรือไม ่และหุ้นกู้ของบริษัทฯ ได้มีการดําเนินการขายเสร็จเป็นท่ีเรียบร้อยแล้วหรือยงั 

นายฐิติพงศ์ เตชะรัตนยืนยง Chief Financial Officer (CFO) : ได้ตอบข้อซกัถาม ดงันี ้

1. หุ้นกู้ชุดล่าสดุท่ีบริษัทฯ ได้ทําการออกขายเพ่ือการปรับโครงสร้างหนี ้(refinance) หุ้นกู้ชุดไม่ด้อยสิทธิ 

ไม่มีหลกัประกนั จํานวน 1,819 ล้านบาท ท่ีครบกําหนดในปี 2564 ได้ครบจํานวนเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

โดยไม่มีปัญหาใด ๆ ทัง้สิน้ ซึ่งมียอดจองผ่านทางบริษัทหลกัทรัพย์ท่ีได้รับมอบหมายให้ทําหน้าท่ีเป็น    

ผู้จดัจําหน่ายจํานวน 6 ราย ทะลเุกินกวา่ 2 เทา่ 

ส่วน D/E Ratio ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีอตัราส่วนหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผู้

ถือหุ้น (Interest Bearing Debt) อยูท่ี่ประมาณ 1.4 – 1.5 เท่า และ Covenant ของหุ้นกู้อยูท่ี่ 3 เทา่ ทํา

ให้ยงัมีเพดานเพียงพอสําหรับการระดมเงินลงทุนสําหรับโครงการใหม่ ๆ ในปีนีร้วมไปถึงโครงการใน

อนาคตข้างหน้าอีกสองถงึสามปี 

นายเกรียงกมล ธีระศกัด์ิโสภณ ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง : ได้มีข้อเสนอและประเดน็สอบถามตอ่ท่ีประชมุ ดงันี ้

1.  ขอทราบความชดัเจนถึงแผนการลงทนุในปีนีสํ้าหรับสว่นของพลงังานแสงอาทิตย์ในประเทศญ่ีปุ่ น และ

ชีแ้จงถงึปัญหาท่ีสืบเน่ืองกบัวิกฤต Covid-19 ในประเทศญ่ีปุ่ นซึง่กระทบกบักําไรของบริษัทฯ 
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นางสาวโศภชา  ดํารงปิยวฒุิ์ ประธานบริษัท : ได้ตอบข้อซกัถามเพิ่มเติม ดงันี ้

1. สําหรับโครงการพลงังานแสงอาทิตย์ในประเทศญ่ีปุ่ นท่ีมีอยู่จํานวน 4 โครงการ และได้มีการจําหน่าย

ออกไปจํานวน 2 โครงการในปี 2563 ท่ีผ่านมา ส่วนอีก 2 โครงการท่ีเหลือท่ีได้มีการจําหน่ายไฟฟ้าเชิง

พาณิชย์ตัง้แต่ปี 2561 และปี 2562 นัน้ ยังสามารถผลิตไฟได้ตามปกติ ประกอบกับการวัดผลของ        

ค่าแสงอาทิตย์ในปีนีไ้ด้ดีกว่าในปีท่ีแล้ว สําหรับเร่ืองผลกระทบจากสถานกาณ์ Covid-19 ท่ีประเทศ

ญ่ีปุ่ น เน่ืองจากทางบริษัทฯ มีการจ้างบคุคลภายนอกเพ่ือเข้ามาดแูลงานด้าน O&M ของทัง้ 2 โครงการ

อยู่แล้ว ประกอบกับมีการส่ือสารกับพนักงานท่ีทํางานอยู่ท่ีฝ่ังของโครงการอยู่ตามปกติ จึงถือได้ว่า

บริษัทฯ ไมไ่ด้รับผลกระทบใด ๆ จากสถานการณ์ดงักลา่ว  

 

  นางสาวโศภชา ดาํรงปิยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริหาร กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุในครัง้นี ้

รวมถงึคณะกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ ท่ีปรึกษา ท่ีได้ร่วมเป็นกรรมการในการตรวจสอบการลงคะแนนในครัง้นี ้ 

  ดร.กัลกุล ดํารงปิยวุฒิ์  ประธานกรรมการบริษัท กล่าวขอบคุณผู้ ถือหุ้ น นักลงทุน สถาบันการเงิน

พนัธมิตรทางธุรกิจ คู่ค้า และผู้ ท่ีเก่ียวข้องทกุภาคส่วนท่ีให้ความไว้วางใจ เช่ือมัน่ และให้การสนับสนุนบริษัทฯ มาตลอด 

สดุท้ายนี ้ผมขอให้ทกุทา่นปลอดภยัจากสถานการณ์ไวรัสโรคระบาด Covid-19 ขอขอบคณุครับ 

ทัง้นีก่้อนปิดการประชมุ มีผู้ ถือหุ้นเข้ามาประชมุด้วยตนเองและโดยผู้ รับมอบฉนัทะ ดงันี ้

ผู้ ถือหุ้นท่ีมาด้วยตนเอง 49  ราย นบัจํานวนหุ้นได้      370,320,727 หุ้น 

ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะ 396  ราย นบัจํานวนหุ้นได้        5,826,876,426 หุ้น 

รวมทัง้สิน้  445  ราย นบัจํานวนหุ้นได้        6,197,197,153 หุ้น 

คิดเป็นร้อยละ 69.7684 ของหุ้นท่ีออกและจําหน่ายแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ จํานวน 8,882,530,794 หุ้น 

ปิดประชมุเวลา 11.11 น. 

             

     

  

 (ดร.กลักลุ ดํารงปิยวฒิุ์) 

 ประธานในท่ีประชมุ 

 

(ดร.สมบรูณ์ เอือ้อชัฌาสยั) 

        กรรมการบริษัท      


