บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564
วัน เวลา และสถานที่ประชุม
เมื ่อ วัน พุธ ที ่ 28 เมษายน 2564 เวลา 9.00 น. ณ ห้ อ งประชุม ของบริ ษัท กัน กุล เอ็น จิเนีย ริ่ ง จํา กัด (มหาชน)
(สํานักงานสาขา ที่ 1) เลขที่ 1038-1046 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุ งเทพฯ 10300
กรรมการที่เข้ าร่ วมประชุม จํานวน 11 ท่ าน (กรรมการมีทงั ้ หมดจํานวน 11 ท่ าน คิดเป็ นสัดส่ วนร้ อยละ 100)
1. ดร.กัลกุล
ดํารงปิ ยวุฒิ์
ประธานกรรมการบริษัท
2. ดร.จงรัก
ระรวยทรง
กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
3. รศ.ดร.พนารัตน์
ปานมณี
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
4. พลเอก ธารไชยยันต์ ศรี สวุ รรณ
กรรมการอิสระ
5. นายธรากร
อังภูเบศวร์
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นายกฤษณ์
จันทโนทก
กรรมการอิสระ
7. นางสาวโศภชา
ดํารงปิ ยวุฒ์ิ
กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร
และกรรมการบริ หารความเสี่ยง
8. ดร.สมบูรณ์
เอื ้ออัชฌาสัย
กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร (CEO)
และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
9. นางสาวนฤชล
ดํารงปิ ยวุฒิ์
กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร
ประธานเจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั ิการ สายงานกลยุทธ์การลงทุนและนวัตกรรม
10. นางอารี วรรณ
เฉลิมแดน
กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร
และประธานเจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั ิการ สายงานอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง
11. นายเฉลิมพล
ศรี เจริ ญ
กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และ
ผู้อํานวยการ สายงานขายและการตลาด
กรรมการที่ไม่ ได้ เข้ าร่ วมประชุม จํานวน - ท่ าน (คิดเป็ นสัดส่ วนร้ อยละ 0)
กรรมการชุดย่ อยที่เข้ าร่ วมประชุม จํานวน 2 ท่ าน
1. พลตํารวจตรี วิศิษฐ์ ศุกรเสพย์
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
2. นายสมชาย
ไตรรัตนภิรมย์ ประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
และกรรมการบริหารความเสี่ยง

หน้ าที่ 1

ผู้บริหารและผู้จัดการที่เข้ าร่ วมประชุม จํานวน 9 ท่ าน
1. ดร.พงษ์ สกร
ดําเนิน
ประธานเจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั ิการ สายงานธุรกิจพลังงาน
2. นายชัยศิริ
วัฒนชาญณรงค์ ประธานเจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั ิการ สายงานธุรกิจก่อสร้ าง และ Turnkey
3. นายฐิ ติพงศ์
เตชะรัตนยืนยง กรรมการบริหารความเสี่ยง
เลขานุการคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง
และประธานเจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั ิการ สายงานกลุม่ การเงินและบัญชี (CFO)
4. นายธีรภาพ
ปั ญญาสาคร
ประธานเจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั ิการ สายงานสนับสนุนธุรกิจและกฎหมาย
5. นางสมลักษณ์
คนึงเหตุ
กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
และผู้อํานวยการอาวุโส สายงานสํานักบริหาร
6. นางสาวจันทรา
จงจามรี สีทอง เลขานุการบริ ษัท
เลขานุการคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
และผู้อํานวยการอาวุโส สํานักประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
7. นายธเนศศิริ
ฝากมิตร
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
และผู้อํานวยการ สายงานตรวจสอบภายใน
8. นางลัคนา
สันติร่วมใจรักษ์ ผู้จดั การฝ่ ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
9. นางสาวธนวรรณ
พัฒนะเอนก
ผู้ช่วยผู้จดั การ สํานักประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
ผู้เข้ าร่ วมการประชุมอื่น ๆ จํานวน 2 ท่ าน
1. นายวัยวัฒน์
กอสมานชัยกิจ
2. นายคงกช
ยงสวัสดิกลุ

ผู้สอบบัญชี บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
ผู้แทน บริ ษัท กุดนั่ แอนด์ พาร์ ทเนอร์ ส จํากัด ที่ปรึกษากฎหมาย
และผู้แทนอิสระร่วมเป็ นกรรมการในการตรวจสอบการลงคะแนน

หน้ าที่ 2

สําหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 ทางบริ ษัทฯ ได้ มีมาตรการป้องกันเพื่อควบคุมโรคไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีแนวทางปฏิบตั ิตนสําหรับผู้เข้ าร่วมประชุมฯ กรณีการแพร่ระบาดของ COVID-19 ดังนี ้
1. บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่เดินทางไปหรื อกลับมาจากประเทศที่เป็ นเขตติดโรคติดต่ออันตราย
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่ อง ท้ องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็ นเขตติดโรคติดต่ออันตรายฯ น้ อยกว่า
14 วันเข้ าร่วมประชุม โดยควรใช้ การมอบฉันทะตามข้ อ 4.
2. นอกจากที่ระบุไว้ ในข้ อ 1 ผู้ถือหุ้นที่มีความเสี่ยงสูง เช่น เดินทางไปหรื อกลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงน้ อยกว่า
14 วัน หรื อเป็ นผู้มีไข้ หรื อมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ ควรมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นหรื อกรรมการอิสระของบริ ษัทฯ
เข้ าร่ วมประชุมแทน ตามวิธีการซึ่งแสดงในสิ่งที่ ส่งมาด้ วย ทัง้ นี ้ บริ ษั ทฯ ขอสงวนสิทธิ ไม่อนุญ าตให้ ผ้ ูเข้ าร่ วม
ประชุมที่มีความเสี่ยงสูงเข้ าร่วมการประชุม
3. บริ ษัทฯ จะจัดตังจุ
้ ดคัดกรองตามแนวปฏิบตั ิของกรมควบคุมโรค บริ เวณหน้ าห้ องประชุม ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ตรวจพบ
ผู้ที่มีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
ที่มีความเสี่ยงดังกล่าวเข้ าไปในห้ องประชุม (ในกรณี ที่ผ้ ถู ือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้
ผู้อื่นหรื อกรรมการอิสระของบริ ษัทฯ เข้ าร่วมประชุมแทนได้ )
4. ด้ วยความห่วงใยต่อสุขภาพของท่านผู้ถือหุ้น บริ ษัทฯ ขอความร่ วมมือจากผู้ถือหุ้นแม้ ไม่ใช่ผ้ ูที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง
ควรมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริ ษัทฯ เข้ าประชุมแทน
5. บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากผู้เข้ าร่วมประชุมเตรี ยมหน้ ากากอนามัยและสวมใส่ตลอดเวลาที่เข้ าร่วมการประชุม
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการประกาศมาตรการที่เหมาะสมต่อไป
บริ ษัทฯ ได้ จดั การประชุมโดยยึดตามแผนการจัดงาน และมาตรการควบคุมโรคที่ได้ ยื่นต่อสํานักอนามัยและ
สํานักงานเขตพื ้นดุสติ โดยสํานักอนามัยร่วมกับสํานักงานเขตพื ้นที่ได้ จดั เจ้ าหน้ าที่ลงพื ้นที่ตรวจสอบ พร้ อมทังให้
้ คําแนะนํา
การดําเนินการตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกําหนดเป็ นที่เรี ยบร้ อยเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 ที่ผา่ นมา
การประชุมในครัง้ นี ้มีตวั แทนผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ได้ เข้ าร่วมประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี ้
- ตัวแทนจากผู้สอบบัญชี บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
- ตัวแทนจากที่ปรึ กษาด้ านกฎหมาย บริ ษัท กุดนั่ แอนด์ พาร์ ทเนอร์ ส จํากัด ทําหน้ าที่เป็ นคนกลางในการ
ตรวจสอบการลงคะแนน
บริ ษั ท ฯ ได้ จัดส่งหนังสื อเชิญ ประชุมพร้ อมเอกสารประกอบการประชุม และได้ เผยแพร่ แจ้ งการส่งหนังสือเชิญ
ประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์เป็ นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด
ก่อนเริ่ มการประชุมตามระเบียบวาระ ที่ประชุมได้ แจ้ งรายละเอียดการประชุมและวิธีการออกเสียงการลงคะแนน
รายละเอียดดังปรากฏตามเอกสารแนบ ลําดับที่ 8 และ ลําดับที่ 9 หน้ า 67 – หน้ า 74 ดังนี ้
ตามพระราชบัญ ญั ติ บริ ษั ทมหาชน พ.ศ. 2535 แก้ ไขเพิ่ มเติ ม พ.ศ. 2551 มาตรา 90 และ มาตรา 107 และตาม
ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 27 และ ข้ อ 28 ได้ กําหนดหลักเกณฑ์ในเรื่ ององค์ประชุมและการลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น
ไว้ ดงั นี ้

หน้ าที่ 3

มาตรา 90

ห้ ามมิให้ บริ ษั ทจ่ายเงินหรื อทรั พย์ สินอื่ นใดให้ แก่กรรมการ เว้ นแต่จ่ ายเป็ นค่าตอบแทนตาม
ข้ อบังคับของบริ ษัท
ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้ กําหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งให้ เป็ นไปตามมติ
ของที่ ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้ วยคะแนนเสี ยงไม่น้ อยกว่าสองในสามของจํ านวนเสียง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม
มาตรา 107
มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนันให้
้ ประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
(1) ในกรณี ปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
และถ้ ามี คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ ประชุมออกเสียงเพิ่ มขึน้ อี กหนึ่ งเสี ยงเป็ น
เสียงชี ้ขาด
(2) ในกรณี ดังต่อไปนี ้ ให้ ถือคะแนนเสี ยงไม่น้ อยกว่าสามในสี่ของจํ านวนเสียงทัง้ หมดของ
ผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ก. การขายหรื อโอนกิจการของบริษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สําคัญให้ แก่บคุ คลอื่น
ข. การซื ้อหรื อรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรื อบริษัทเอกชนมาเป็ นของบริษัท
ค. การทํา แก้ ไข หรื อเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้ เช่ากิจการของบริ ษัททังหมดหรื
้
อบางส่วน
ที่สําคัญ การมอบหมายให้ บคุ คลอื่นเข้ าจัดการธุรกิจของบริ ษัท หรื อการรวมกิจการกับ
บุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน
ข้ อ 27
ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นจํานวนดังต่อไปนี ้ จึงจะครบองค์ประชุม
- ต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และจะต้ องมี
หุ้นรับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมด
ั้
- หรื อ มีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน
ผู้ถือหุ้นทังหมด
้
และต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่าย
ได้ ทงหมด
ั้
ข้ อ 28
ในการออกเสียงลงคะแนนให้ ห้ นุ หนึง่ หุ้นมีเสียงหนึง่ เสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนันให้
้
ประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
(1) ในกรณี ปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
และถ้ ามี คะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ ประชุมออกเสียงเพิ่ มขึน้ อีกหนึ่ งเสี ยงเป็ น
เสียงชี ้ขาด
(2) ในกรณี ดังต่อไปนี ้ ให้ ถือคะแนนเสี ยงไม่น้ อยกว่าสามในสี่ ของจํ านวนเสียงทัง้ หมดของ
ผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ก. การขายหรื อโอนกิจการของบริษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สําคัญให้ แก่บคุ คลอื่น
ข. การซื ้อหรื อรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรื อบริษัทเอกชนมาเป็ นของบริษัท
ค. การทํา แก้ ไข หรื อเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้ เช่ากิจการของบริ ษัททังหมดหรื
้
อบางส่วน
ที่สําคัญ การมอบหมายให้ บคุ คลอื่นเข้ าจัดการธุรกิจของบริษัท หรื อการรวมกิจการกับ
บุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน
ง. การแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรื อข้ อบังคับ
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จ. การเพิ่มหรื อการลดทุนของบริ ษัทหรื อการออกหุ้นกู้
ฉ. การควบหรื อเลิกบริษัท
(3) การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ให้ เป็ นไปตามมติของผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้ วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม
วิธีการนับคะแนน
ผู้ถื อ หุ้ นและผู้รั บ มอบฉั น ทะจะต้ อ งออกเสี ย งและลงคะแนนในกรณี ดังต่ อ ไปนี ค้ ื อ เห็ น ด้ ว ย ไม่ เห็ น ด้ ว ย หรื อ
งดออกเสียง ไม่อนุญาตให้ มีการแยกการออกเสียงลงคะแนน โดยกําหนดขันตอนการเก็
้
บบัตรลงคะแนนเสียงและวิธีการนับ
คะแนน ดังนี ้
การเก็บบัตรลงคะแนนเสียงและวิธีการนับคะแนนเสียงในวาระทัว่ ไป
- ประธานที่ประชุมจะขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่ลงมติ “ไม่เห็นด้ วย” หรื อ “งดออกเสียง” ในระเบียบวาระใด ๆ ลงคะแนนเสียง
ในบัตรลงคะแนนที่ได้ แจกให้ เมื่อลงทะเบียน พร้ อมลงลายมือชื่อ หลังจากนันเจ้
้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ จะเก็บบัตร
ลงคะแนนเสียงเฉพาะ “ไม่เห็นด้ วย” และ “งดออกเสียง”เพื่อนํามาสรุปผลการลงคะแนนเพื่อให้ ประธานฯ แจ้ งต่อ
ที่ประชุมรับทราบต่อไป
- วิธีการนับคะแนนเสียงสําหรับวาระทัว่ ไปนัน้ บริ ษัทฯ จะใช้ วิธีหกั คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้ วย” และ “งดออกเสียง”
ออกจากจํานวนเสียงทังหมดที
้
่เข้ าร่ วมประชุม และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงที่เห็นด้ วยในระเบียบ
วาระนัน้ ๆ
การเก็บบัตรลงคะแนนเสียงและวิธีการนับคะแนนเสียงในวาระเลือกตังกรรมการบริ
้
ษัท
- ประธานที่ประชุมจะขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่ลงมติ “เห็นด้ วย” หรื อ “ไม่เห็นด้ วย” หรื อ “งดออกเสียง” ในระเบียบวาระนี ้
ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนที่ ได้ แจกให้ เมื่ อลงทะเบี ยน พร้ อมลงลายมื อชื่ อ หลังจากนัน้ เจ้ าหน้ าที่ ของ
บริ ษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทังหมดจากผู
้
้ ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้ าร่ วมประชุมทุกท่าน เพื่อนํามา
สรุปผลการลงคะแนนเพื่อให้ ประธานฯ แจ้ งต่อที่ประชุมรับทราบต่อไป
- วิธีการนับคะแนนเสียงในวาระเลือกตังกรรมการบริ
้
ษัทนี ้ บริ ษัทฯ จะนับคะแนนทัง้ “เห็นด้ วย” และ “ไม่เห็นด้ วย”
และ “งดออกเสียง”
ทังนี
้ ้ ในการพิจารณาคะแนนเสียงดังกล่าว จะคํานึงถึงการลงคะแนนเสียงที่ผ้ ถู ือหุ้นได้ มอบฉันทะแสดงเจตนาไว้
ตามหนังสือ มอบฉันทะด้ วย โดยมติ ของที่ ประชุมในแต่ละวาระให้ ใช้ คะแนนเสียงข้ างมาก ถ้ ามี คะแนนเสียงเท่ ากัน ให้
ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกหนึ่งเสียงเป็ นเสียงชี ้ขาด สําหรับมติของระเบียบวาระเรื่ องการลดทุนหรื อการเพิ่มทุน
ของบริ ษัทฯ การแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิ การซื ้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทอื่นมาเป็ นของบริ ษัท การออกหุ้นกู้ รวมทัง้
การเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทัว่ ไป ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นและผู้รับมอบ
ฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน และมติระเบียบวาระการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการให้ ถือคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึง่ มาประชุม โดยรายละเอียดผลการนับ
คะแนนของแต่ละวาระ จะแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบหลังจบการประชุมในวาระถัดไป
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บริ ษัทฯ ได้ สรุปกฎเกณฑ์ของการนับคะแนนในแต่วาระซึง่ ขึ ้นกับแต่ละกรณี ดังนี ้
วาระที่
1, 3, 4, 5, 6, 8
7
2
9 (ถ้ ามี)

การนับคะแนน
คะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
ในกรณีถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึง่ มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึง่ มาประชุม
ไม่มีการลงมติ เป็ นวาระแจ้ งเพื่อทราบ
อาจใช้ คะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุม
ผู้ถือหุ้น หรื อ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมา
ประชุม หรื อ คะแนนเสียงไม่น้ อยกว่าสามในสี่ของจํ านวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉัน ทะ ซึ่งมา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น (แล้ วแต่กรณี)

เริ่มการประชุม
ดร.สมบูรณ์ เอือ้ อัชฌาสัย ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร กล่าวต้ อนรับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ ผู้แทนจาก
สมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย ผู้แทนจากที่ปรึกษากฎหมายและผู้สอบบัญชี และสรุ ปจํานวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้ วยตนเอง
และรับมอบฉันทะก่อนเริ่ มการประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ผู้ถือหุ้นที่มาด้ วยตนเอง 22 ราย นับจํานวนหุ้นได้ 368,295,752 หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ
388 ราย นับจํานวนหุ้นได้ 5,825,073,102 หุ้น
รวมทังสิ
้ ้น
410 ราย นับจํานวนหุ้นได้ 6,193,368,854 หุ้น
คิดเป็ นร้ อยละ 69.7253 ของหุ้นที่ออกและจํ าหน่ายแล้ วทัง้ หมดของบริ ษัทฯ จํานวน 8,882,530,794 หุ้น
หรื อ คิดเป็ นร้ อยละ 70.5115 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและจําหน่ายแล้ วทัง้ หมดหักด้ วยหุ้นทุนซื ้อคืน (ที่ไม่นับเป็ นองค์
ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น) จํานวน 8,783,487,274 หุ้น ซึง่ ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้ อบังคับข้ อ 27
ดร.กัลกุล ดํารงปิ ยวุฒ์ิ ประธานกรรมการบริ ษัท เป็ นประธานในที่ประชุม ได้ กล่าวเปิ ดการประชุม
ดังนี ้ ในปี 2563 ที่ผ่านมา บริ ษัทฯ ได้ เผชิญกับความท้ าทายต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สถานการณ์การแพร่ ระบาดของ
เชื ้อไวรัส COVID-19 ที่ยงั คงเป็ นประเด็นสําคัญ ระดับโลก โดยบริ ษัทฯ ได้ จดั ทําแผนงานเชิงกลยุทธ์ เพื่อตอบสนองกับ
สถานการณ์ ที่เกิดขึ ้น อาทิ การปรับเปลี่ยนวิถีการทํางานรู ปแบบใหม่ การปรับปรุ งประสิทธิภาพระบบสารสนเทศพื ้นฐาน
และเทคโนโลยีท่ีจําเป็ นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน และการสื่อสาร อาทิ การประชุมและการฝึ กอบรมทางไกลได้
อย่างเต็มรู ปแบบ การสื่อสารภายในองค์กรผ่านการถ่ายทอดสดแบบออนไลน์ เพื่อสื่อสารข้ อมูลที่สําคัญและสร้ างความ
เชื ่อ มัน่ ให้ ก บั พนัก งาน ทํ า ให้ ใ นปี ที ่ผ ่า นมาบริ ษ ัท ฯ สามารถดํ า เนิน งานได้ อ ย่า งต่อ เนื ่อ ง และบรรลุเป้า หมายการ
ดํ า เนิน งานที ่สํ า คัญ ของบริ ษ ัท ฯ ตลอดจนการสนับ สนุน ด้ า นอื ่น ๆ ทั ้งทางตรงและทางอ้ อ มให้ ก บั โรงพยาบาล
สถาบันการศึกษา ชุมชนโดยรอบและหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อฝ่ าฟั นวิกฤตการณ์ครัง้ นี ้ไปด้ วยกัน เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้
เติบโตอย่างยัง่ ยืนในทุกมิติ
บริ ษัทฯ ยังให้ ความสําคัญกับการสร้ างคุณค่าในระยะยาวให้ แก่ผ้ มู ีส่วนได้ เสียไว้ อย่างชัดเจน เพื่อมุ่งเน้ น
การดําเนินงานอย่างมีจิตสํานึก ฟื น้ ฟูสิ่งแวดล้ อม ควบคู่ไปกับการพัฒนาชุมชนและสังคม โดยมีความเชื่อมัน่ ว่า หากเรา
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มีความมุ่งมัน่ พร้ อ มปรับเปลี่ยนวิถีการดําเนินงาน ปรับตัวให้ ท นั กับการเปลี่ยนแปลง ยึดมัน่ ในกรอบแนวคิดด้ านการ
คํานึงถึงประโยชน์ร่วมกันของผู้มีส่วนได้ เสียทุกกลุ่มแล้ ว เราจะผ่านพ้ นวิกฤตหรื อความท้ าทายเหล่านันไปได้
้
ในนามของคณะกรรมการบริ ษัทฯ ใคร่ ขอขอบคุณ ท่านผู้ถือหุ้น คู่ค้า และผู้เกี่ยวข้ องทุกฝ่ ายที่ได้ ให้ การ
สนับสนุนและความไว้ วางใจแก่บริ ษัทฯ ด้ วยดีตลอดมา และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ขอขอบคุณพนักงานทุกคนที่ได้ ปฏิบตั ิ
หน้ าที่ด้วยความทุ่มเทและเป็ นนํ ้าหนึ่งใจเดียวกันเพื่อเอาชนะความท้ าทายในการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ
สุดท้ ายนี ้ ขอให้ ทกุ ท่านมีความโชคดี ปลอดภัยจากโรคภัย ขอเป็ นกําลังใจให้ กบั ผู้ที่ได้ รับผลกระทบจาก
COVID-19 ทุกท่าน เพื่อฝ่ าฟั นอุปสรรคต่าง ๆ และขอให้ ทกุ ท่านมีสขุ ภาพที่แข็งแรงทังกายและใจ
้
ประธานในที ่ป ระชุม ได้ ม อบหมายให้ นางสาวโศภชา ดํ า รงปิ ย วุฒิ ์ กรรมการบริ ษ ัท ประธาน
กรรมการบริ หาร และ ดร.สมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย กรรมการบริ ษัท ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร และเลขานุการคณะกรรมการ
บริ ษัท เป็ นผู้ดําเนินการเข้ าสู่วาระการประชุมต่อไป
ดร.สมบูรณ์ เอื อ้ อั ชฌาสัย ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ได้ เรี ยนเชิญ นายคงกช ยงสวัสดิกุล ผู้แทนจาก
บริ ษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ ทเนอร์ ส จํากัด ที่ปรึ กษากฎหมาย เป็ นตัวแทนอิสระเข้ าร่ วมเป็ นกรรมการในการตรวจนับคะแนน
รวมทังได้
้ เรี ยนเชิญผู้แทนจากผู้ถือหุ้นรายย่อยเข้ าร่วมเป็ นกรรมการในการตรวจนับคะแนน โดยในครัง้ นี ้ไม่มีท่านใดสะดวก
ในการเข้ าเป็ นผู้แทนจากผู้ถือหุ้นรายย่อย
ทังนี
้ ้ ตังแต่
้ วนั ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 ที่ผา่ นมา บริ ษัทฯ ได้ จดั ส่งหนังสือแจ้ ง
การเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นเสนอระเบี ยบวาระการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจํ าปี 2564 เป็ น การล่วงหน้ า พร้ อมทัง้ ระบุ
หลักเกณฑ์ ที่ บ ริ ษั ทฯ กํ าหนดสําหรับการเสนอระเบี ยบวาระกับผู้ถือหุ้นได้ รับทราบโดยทั่วกัน โดยได้ เผยแพร่ ผ่านทาง
เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ ซึ่งไม่มีท่านใดเสนอระเบียบวาระเพื่อให้ ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อกําหนดเป็ นระเบียบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ นี ้ จึงขอนําเรี ยนเข้ าสูว่ าระการ
ประชุมดังต่อไปนี ้
พิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563
ดร.สมบูรณ์ เอือ้ อัชฌาสัย ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงาน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 ได้ จดั ให้ มีขึ ้นเมื่อวันอังคารที่ 21 เมษายน 2563 ซึง่ ได้ นําส่งต่อตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิ ชย์ ภายในระยะเวลาที่ กฎหมายกํ าหนดเป็ นที่ เรี ยบร้ อยแล้ ว
รวมทัง้ ได้ เผยแพร่ รายงานดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ www.gunkul.com ตามที่ได้ จดั ส่งสําเนารายงานการประชุม
ให้ กบั ผู้ถือหุ้นพร้ อมกับหนังสือนัดประชุมในครัง้ นี ้ รายละเอียดดังปรากฏตามเอกสารแนบ ลําดับที่ 1 หน้ า 9 - หน้ า 42
โดยรายงานดังกล่าวได้ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริ ษัท ซึ่งเห็น ว่าได้ มีการบันทึกรายงานไว้ อ ย่างครบถ้ วน
ถูกต้ อง จึงขอให้ ที่ประชุมโปรดพิจารณารับรอง
วาระที่ 1

ดร.สมบูรณ์ เอื อ้ อัชฌาสัย ประธานเจ้ าหน้ าที่ บริ ห าร ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นสอบถามหรื อแสดง
ความคิดเห็น ทังนี
้ ้ ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามหรื อเสนอแก้ ไขรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 เป็ นอย่างอื่น
นางสาวโศภชา ดํารงปิ ยวุฒ์ ิ ประธานกรรมการบริ หาร แจ้ งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า จากความเห็นของ
คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาแล้ วเห็นว่ารายงานฉบับนี ้ ได้ มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้ อย่างถูกต้ องครบถ้ วน และ
เห็ น สมควรเสนอต่ อ ที่ ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น พิ จ ารณารั บ รองรายงานการประชุม สามัญ ผู้ถือ หุ้น ประจํ า ปี 2563 จึงขอเสนอ
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ต่อที่ ป ระชุมเพื่ อพิ จารณา โดยในวาระนี จ้ ะนับ คะแนนโดยให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับ มอบฉันทะ
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้ อีกเสียงหนึ่งเป็ น
เสียงชี ้ขาด
มติที่ประชุม ที่ ป ระชุม มี ม ติ ด้ ว ยคะแนนเสี ย งข้ า งมากของผู้ถื อ หุ้น และผู้รับ มอบฉัน ทะ ซึ่ง มาประชุม และออกเสี ย ง
ลงคะแนน รั บ รองรายงานการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจํ าปี 2563 เมื่ อ วัน อังคารที่ 21 เมษายน 2563
ตามที่เสนอ
โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี ้ โดยไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดโต้ แย้ งผลการตรวจนับคะแนนเสียงสําหรับวาระนี ้
มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมทังสิ
้ ้น 416 ราย เป็ นจํานวนหุ้นรวม 6,193,635,605 หุ้น
ผู้ถือหุ้น
จํานวน (เสียง)
อัตราร้ อยละ
เห็นด้ วย
6,193,635,605
100.0000
ไม่เห็นด้ วย
0
0.0000
รวม
6,193,635,605
100.0000
บัตรเสีย *
0
งดออกเสียง *
0
* ไม่นบั รวมเป็ นฐานการคํานวณคะแนนเสียง
วาระที่ 2

รั บทราบการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563
ดร.สมบูรณ์ เอือ้ อัชฌาสัย ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ได้ รายงานต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบสรุ ปผลการ
ดําเนินงานที่ผ่านมาในรอบปี 2563 (คําอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ) ตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 29 และ
ข้ อ 42 กําหนดให้ บริ ษัท ฯ รายงานผลการดําเนินการของบริ ษัทฯ ในรอบปี ที่ผ่านมาต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ซึ่ง
ปรากฏอยู่ในรายงานประจําปี 2563 รายละเอียดดังปรากฏตามเอกสารแนบ ลําดับที่ 2 (รายงานประจําปี 2563 สามารถ
ดาวน์โหลดได้ จาก QR Code หน้ า 43) โดยสามารถสรุปผลการดําเนินงานในรอบปี 2563 ของบริษัทฯ ได้ ดงั นี ้
บริ ษั ท ฯ มี ร ายได้ รวมแสดงในงบการเงิ น รวมจํ า นวน 10,974.54 ล้ า นบาท เพิ่ ม ขึ น้ จํ า นวน 3,779.28
ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 52.52 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อนที่แสดงรายได้ รวมจํานวน 7,195.26 ล้ านบาท โดย
รายได้ หลักเกิดจากการก่อสร้ าง จํานวน 2,022.42 ล้ านบาท เปรี ยบเทียบกับงวดเดียวกันกับปี ก่อนแสดงจํานวน 979.95
ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 1,042.47 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 106.37
สํ า หรั บ รายได้ จ ากพลัง งานทดแทน สํ า หรั บ ปี สิ น้ สุด วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2563 แสดงจํ า นวน 4,093.35
ล้ านบาท เปรี ยบเทียบกับงวดเดียวกันกับปี ก่อนแสดงจํานวน 4,504.40 ล้ านบาท ลดลงจํานวน 411.05 ล้ านบาท คิดเป็ น
ลดลงร้ อยละ 9.13 เกิดจากกําลังการผลิตที่ลดลงจากการขายไฟฟ้าพลังงานลม เนื่ องจากปี 2562 ฤดูมรสุมที่เข้ ามาใน
ประเทศไทยค่อนข้ างเร็ วกว่าปี 2563 จึงมีผลให้ กระแสลมที่ผลิตได้ ในช่วงเวลาเดียวกันเมื่อเทียบกับปี ก่อนมีปริ มาณลดลง
อย่างไรก็ตามรายได้ จากพลังงานลมดังกล่าวได้ กลับมาเป็ นปกติแล้ วในไตรมาส 4 ของปี ก่อน
อัตรากําไรขันต้
้ นของบริ ษัทฯ สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จะอยูท่ ี่ร้อยละ 39.03 เปรี ยบเทียบกับ
ปี ก่อนที่ร้อยละ 52.05 ลดลง 13.02 เนื่องจากรายได้ ที่ลดลงจากการขายไฟฟ้าพลังงานลมประมาณ 700 ล้ านบาท ซึง่ อัตรา
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กําไรขันต้
้ นค่อนข้ างสูงสําหรับธุรกิจพลังงานทดแทน โดยบริ ษัทฯ คาดว่าในปี นี ้อัตรากําไรขันต้
้ นจะปรับขึ ้นมาอยู่ที่ประมาณ
ร้ อยละ 40 อันเนื่องมาจากรายได้ จากพลังงานทดแทนที่กลับมาเป็ นปกติตามที่ควรจะเป็ น
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 แสดงจํานวน 46,032.16 ล้ านบาท และ
มีสินทรัพย์หมุนเวียน แสดงจํานวน 11,782.49 ล้ านบาท และมีหนีส้ ินหมุนเวียน แสดงจํานวน 12,982.57 ล้ านบาท โดย
สาเหตุหลักเกิดจากการตัง้ Current portion ที่จะเป็ นส่วนของหนี ส้ ินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี ซึ่งต้ องแยก
แสดงไว้ ในส่วนของหนีส้ ินหมุนเวียน อันเกิดจากสินเชื่อโครงการพลังงานลม โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ โดยโครงการ
เหล่านี ้ล้ วนมีรายได้ รองรับอยูแ่ ล้ ว จึงไม่มีเหตุที่จะต้ องกังวลใจ
สําหรับส่วนของผู้ถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2563 แสดงจํานวน 12,475.31 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับส่วนของ
ผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 แสดงจํานวน 11,332.91 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจํานวน 1,142.40 ล้ านบาท คิดเป็ นเพิ่มขึ ้น
ร้ อยละ 10.08
สําหรับวาระนี ้ บริ ษัทฯ ขอเรี ยนแจ้ งผลการดําเนินการในเรื่ องที่เกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี และการเข้ า
เป็ นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต โดยประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี จะ
เป็ นผู้นําเสนอข้ อมูลแจ้ งต่อที่ประชุมเพื่อทราบต่อไป
นายสมชาย ไตรรั ตนภิรมย์ ประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี นําเสนอข้ อมูลต่อที่ประชุม
เพื่อให้ ทราบถึงผลการดําเนินการในเรื่ องที่เกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี ดังนี ้
จากผลการดําเนินการในเรื่ องที่เกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดีและการปฏิบตั ิในการต่อต้ านการทุจริตของ
บริ ษัทฯ ในรอบปี ที่ผ่านมา คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยเฉพาะท่านประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ท่านเดิม ดร.จงรัก ระรวยทรง รวมทัง้ คุณพงษ์ เทพ ถิฐาพันธ์ กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี ได้ ส่งเสริ มสนับสนุนให้ เกิด
กระบวนการกํากับดูแลกิจการให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่เป็ นมาตรฐานและสร้ างความยัง่ ยืนให้ กบั องค์กร ต้ องขอขอบคุณ
ทังสองท่
้
านเป็ นอย่างสูง ซึง่ สามารถสรุปผลงานในรอบปี 2563 โดยสังเขปไว้ ดงั ต่อไปนี ้
 การเข้ าเป็ นสมาชิกแนวร่ วมปฏิบัตขิ องภาคเอกชนไทยในการต่ อต้ านการทุจริต
บริ ษัทฯ ให้ ความสําคัญ กับการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชั่น โดยบริ ษัทฯ ได้ รับการรับรองให้ เข้ าร่ วมเป็ น
สมาชิกของแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริตมาตังแต่
้ ปี 2560 บริ ษัทฯ ได้ ดําเนินการกําหนดแนว
ทางการปฏิบตั ิบนหลักการดังกล่าวทัว่ ทังองค์
้ กร และในเดือนมิถนุ ายน 2563 บริ ษัทฯ ได้ รับการรับรองเป็ นสมาชิก CAC
ต่อเนื่องเป็ นสมัยที่ 2 จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต แสดงให้ เห็นถึงความ
มุง่ มัน่ ในการดําเนินงานด้ านการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัทฯ ที่มีความก้ าวหน้ าเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง
 ผลประเมิน Good Corporate Governance “CGR”
บริ ษัทฯ มุ่งมัน่ ในการนําหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีไปสู่การดําเนินการในภาคปฏิบตั ิทวั่ ทังองค์
้ กรอย่าง
เป็ นรูปธรรม ส่งผลให้ ในปี 2563 บริ ษัทฯ ได้ รับผลประเมินการกํากับดูแลกิจการ (Good Corporate Governance “CGR”)
ในระดับคะแนนดีเลิศ 95 คะแนน เปรี ยบเทียบกับผลประเมินที่ได้ รับในปี 2562 ในระดับคะแนนดีเลิศ 94 คะแนน ซึ่งได้ รับ
รางวัลในระดับดีเลิศอย่างต่อเนื่องเป็ นเวลา 4 ปี ซ้อน
บริ ษัทฯ ยังได้ รับรางวัลระดับ อาเซียน ตามโครงการ 2019 ASEAN Corporate Governance Scorecard
(“ACGS”) คื อ “รางวัล ASEAN Asset Class Publicly Listed Companies” ซึ่ง มอบให้ บ ริ ษั ท จดทะเบี ย นอาเซี ย นที่ ทํ า
คะแนนได้ ตงแต่
ั ้ 97.50 คะแนนขึ ้นไป จํานวน 135 บริ ษัท โดยเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนไทยจํานวน 42 บริ ษัท นับว่ามากที่สดุ

หน้ าที่ 9

ในอาเซียน ซึ่งสะท้ อนถึงการเป็ นบริ ษัทฯ ที่มีหลักบรรษัทภิบาลที่ดี ถือเป็ นกําลังใจที่ทําให้ บริ ษัทฯ มีความมุ่งมัน่ ที่จะรักษา
มาตรฐานในการดําเนินกิจการและเดินหน้ าดําเนินธุรกิจ เพื่อสร้ างคุณค่าให้ กบั ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียต่อไป
 ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563
ในปี 2563 บริ ษัทฯ ได้ รับผลคะแนนการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 ใน
ระดับดีเยี่ยม 100 คะแนน เปรี ยบเทียบกับผลคะแนนที่ได้ รับในปี 2562 ในระดับคะแนนดีเยี่ยม 100 คะแนน แสดงให้ เห็น
ว่า บริ ษัทฯ ได้ ให้ ความสําคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นและผู้มีสว่ นได้ เสียมาเป็ นอันดับต้ น ๆ ในการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ
 การจัดทําแผนงานเพื่อให้ เป็ นไปตามหลัก CG Code
ในปี 2563 บริ ษั ท ฯ ได้ จัด ทํ าแผนงานเพื่ อ ให้ เป็ น ไปตามหลัก CG Code โดยในปี 2564 จะนํ า แผนงาน
ดังกล่าวกําหนดเป็ นแนวปฏิบตั ิอย่างเป็ นรูปธรรม เพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป
จากผลของการดําเนินการดังกล่าวสะท้ อนให้ เห็นถึงพัฒ นาการโดยรวมในการกํ ากับดูแลกิจการที่ดีของ
บริ ษัทฯ อย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ จะมุง่ มัน่ พัฒนาการกํากับดูแลกิจการให้ ดียิ่ง ๆ ขึ ้นไป
ดร.สมบูรณ์ เอื อ้ อั ชฌาสั ย ประธานเจ้ าหน้ าที่ บ ริ ห าร ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้น สอบถามหรื อ แสดง
ความคิดเห็น ทังนี
้ ้ ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามหรื อเสนอความคิดเห็นใดๆ ในวาระนี ้
นางสาวโศภชา ดํา รงปิ ยวุ ฒ์ ิ ประธานกรรมการบริ ห าร ได้ แ จ้ งต่อ ที่ ป ระชุม ว่า สํ า หรับ วาระที่ 2 นี ้
คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาแล้ วเห็นสมควรให้ เสนอรายงานผลการดําเนินงานของบริ ษัทในรอบปี 2563 ให้ ที่ประชุม
รับทราบ และเนื่องด้ วยวาระนี ้เป็ นวาระแจ้ งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมจํานวนทังสิ
้ ้น 416 ราย รวมเป็ นจํานวนหุ้น 6,193,635,605 หุ้น รับทราบ
การดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัตงิ บการเงินของบริษัทฯ สําหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ดร.สมบู ร ณ์ เอื อ้ อั ช ฌาสั ย ประธานเจ้ า หน้ าที่ บ ริ ห าร ได้ เสนอต่ อ ที่ ป ระชุม ว่า เพื่ อ ให้ เป็ น ไปตาม
พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 – มาตรา 114 รวมทังตามข้
้
อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 29 และ
ข้ อ 42 – ข้ อ 44 บริ ษัทฯ ได้ จดั ทํางบการเงินสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ ผ่านการตรวจสอบและลงนาม
รับรองจากผู้สอบบัญชีของบริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด และเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิ โดยมี
รายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินของรายงานประจําปี 2563 (ตามเอกสารแนบลําดับที่ 2 โดยสามารถดาวน์โหลด
ได้ จาก QR Code หน้ า 43) ซึ่งได้ จัดส่งให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นพร้ อมกับหนังสือนัดประชุมในครัง้ นี ้ ทัง้ นี ้ นอกเหนือจากที่ได้ ชีแ้ จง
งบการเงินของบริ ษัทฯ ผ่านการสรุ ปผลการดําเนินงานในรอบปี 2563 ของบริ ษัทฯ ในวาระที่ 2 ข้ างต้ น มีเนื ้อหาสําคัญของ
งบการเงินที่ขอเรี ยนชี ้แจงเพิ่มเติม ดังนี ้
สําหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษัทฯ และบริ ษั ทย่อย (กลุ่มบริ ษัทฯ) และของ
เฉพาะบริ ษั ท ฯ ตามลํ า ดับ ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2563 ซึ่ง ตรวจสอบโดย นายวัย วัฒ น์ กอสมานชัย กิ จ ผู้ส อบบัญ ชี
รั บ อนุญ าตเลขทะเบี ยน 6333 จาก บริ ษั ท เคพี เอ็มจี ภูมิ ไชย สอบบัญ ชี จํ ากัด ได้ แ สดงความเห็น แบบไม่มี เงื่อ นไขว่า
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้ างต้ นนี ้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของกลุม่ บริษัทฯ
และบริ ษัทฯ ตามลําดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแส
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เงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปี สิ ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้ องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐาน
รายงานทางการเงิน โดยมีเรื่ องสําคัญในการตรวจสอบซึง่ สรุปได้ ดงั นี ้
• เรื่ องการทดสอบการด้ อยค่าของค่าความนิยม เงินลงทุนในบริ ษัทย่อย และเงินลงทุนในบริ ษัทร่วมและการ
ร่ วมค้ า ซึ่งทางบริ ษัทฯ ได้ มีการตรวจสอบเป็ นประจําอยู่ทุกปี ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ รับค่า adder จากโครงการ
พลังงานแสงอาทิ ตย์ จํ านวน 8 บาท เป็ น ระยะเวลา 10 ปี ทางผู้ตรวจสอบจึงได้ ให้ ความสําคัญ กับ การ
ด้ อยค่าที่อาจจะเกิดขึ ้นในปี ที่ 11 ซึ่งการด้ อยค่าดังกล่าวจะเกิดขึ ้นกับบริ ษัทร่ วม และงบการเงินในปี ที่ผ่าน
มาได้ รับรู้การด้ อยค่าดังกล่าวเสร็จสิ ้นไปแล้ ว
• เรื่ องการซื ้อบริ ษัทย่อย โดยในปี 2563 ที่ผ่านมา กลุ่มบริ ษัทฯ ได้ มาซึ่งเงินลงทุนในบริ ษัทฯ ซึ่งดําเนินธุรกิจ
เกี่ยวกับการผลิตและจําหน่ายไฟฟ้า ทําให้ กลุ่มบริ ษัทฯ รับรู้ สินทรัพย์ที่ได้ มาและหนี ้สินที่รับมาจากการซื ้อ
ธุรกิจด้ วยมูลค่ายุติธรรม และมีการบันทึกกําไรจากการต่อรองราคาซื ้อ ซึ่งการบันทึกบัญ ชีตามวิธีการซื ้อ
ดังกล่าวมีความซับซ้ อน และต้ องมีการทําการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้ มาและหนี ้สินที่รับมา
จากผู้ประเมินอิสระ โดยเฉพาะการเข้ าลงทุนในประเทศเวียดนาม
• เรื่ องรายได้ และต้ นทุนการก่อสร้ าง ซึ่งผู้บริ หารและวิศวกรโครงการต้ องมีการใช้ ดลุ ยพินิจในการประมาณ
การต้ นทุนการก่อสร้ างที่คาดว่าจะเกิดขึ ้นตังแต่
้ ต้นจนกระทัง่ งานแล้ วเสร็ จตามสัญญาให้ มีความสมํ่าเสมอ
ในทุกไตรมาส
สําหรับคําอธิบายงบแสดงฐานะการเงิน สินทรัพย์ และหนี ้สินรวม ตลอดจนรายได้ และหมายเหตุประกอบ
งบการเงินนัน้ ได้ มีการชี ้แจงให้ ทราบแล้ วเมื่อตอนรายงานผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ในรอบปี 2563 ตามที่ปรากฏใน
วาระที่ 2 ข้ างต้ น
ดร.จงรั ก ระรวยทรง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ ให้ ความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัทฯ โดย
แจ้ งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทานงบการเงินและรายงานทางการเงินของบริ ษัทฯ สําหรับปี สิ ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึง่ ผ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็นจากผู้สอบบัญชีของ บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี
จํากัด อย่างรอบคอบ เพื่ อให้ เป็ นไปอย่างถูกต้ องและเปิ ดเผยอย่างเพี ยงพอ โดยได้ มีการร่ วมหารื อกับ ทางผู้สอบบัญ ชี
ภายนอก และฝ่ ายบริ หารของบริ ษัทฯ ในประเด็นความถูกต้ อง ความน่าเชื่อถือ และเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง
ทั่วไป เพื่ อให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างเพี ยงพอและทันเวลา ซึ่งจากการสอบทานดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบจึง
เห็นชอบให้ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อพิจารณาอนุมตั ิรับรอง โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทได้ มีมติ
เห็นควรให้ นําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิรับรองต่อไป
ดร.สมบูรณ์ เอื อ้ อั ชฌาสั ย ประธานเจ้ าหน้ าที่ บริ ห าร ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นสอบถามหรื อแสดง
ความคิดเห็น เกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยสรุปได้ ดงั นี ้
ดร. เกศสิริ ปั น้ ธุระ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย : ได้ มีข้อเสนอและประเด็นสอบถามต่อที่ประชุม ดังนี ้
1. เรื่ องการจัดการภายใน บริ ษัทฯ ได้ มีการนํ าหลัก ESG เข้ ามาปรับใช้ ในการบริ หารทรัพยากรมนุษ ย์หรื อ
บุ ค ลากรของบริ ษั ท ฯ หรื อ ไม่ รวมไปถึ ง มี น โยบายในเรื่ อ งสวัส ดิ ก าร (Benefit) กองทุน สํ า รองเลี ย้ งชี พ
(Provident Fund) หรื อสิ่งอื่นใดที่เป็ นการเสริ มสร้ างขวัญกําลังใจให้ แก่พนักงานในช่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาดของ COVID-19
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2. สถานการณ์ ภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อบริ ษัทฯ ในส่วนของธุรกิจการก่อสร้ าง ธุรกิจด้ านพลังงานที่มีการ
ปรับเปลี่ยนไปเนื่องจากสถานการณ์ โรคระบาดที่เกิดขึ ้น ซึ่งข่าวที่ปรากฏในช่วงไม่นานมานี ้แสดงให้ เห็นว่า
ทางบริ ษัทฯ ได้ ให้ ความสนใจเกี่ยวกับธุรกิจกัญชง จึงอยากสอบถามทางบริษัทฯ ว่า มีแนวทางในการบริ หาร
จัดการธุรกิจกัญชงให้ มาควบรวมกับการดําเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ อย่างไร
นางสาวโศภชา ดํารงปิ ยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริหาร : ได้ ตอบข้ อซักถาม ดังนี ้
1. ในช่วงระยะเวลาที่ลําบากจากสถานการณ์ แพร่ ระบาดของ COVID-19 ทางบริ ษัทฯ ได้ ให้ ความสําคัญกับ
ผลตอบแทนของพนักงานและบุคลากรของบริ ษัทฯ ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องของเงินเดือน กองทุนสํารองเลี ้ยงชีพ
และสวัส ดิ ก าร โดยทางบริ ษั ท ฯ ได้ มี ก ารทํ า สํ า รวจในเรื่ อ งของการปรั บ ขึ น้ เงิ น เดื อ นตามมาตรฐาน
อุตสาหกรรมเดียวกัน ซึง่ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนของบริ ษัทฯ ได้ มีการพิจารณาและ
ทบทวนเรื่ อ งดั ง กล่ า วอยู่ เป็ นประจํ า ทุ ก ปี เพื่ อ จู ง ใจให้ เกิ ด การพั ฒ นาตนเอง และแข่ ง ขั น กั น เพื่ อ รั บ
ภาระหน้ าที่ในตําแหน่งที่สงู ขึ ้น โดยการปรับขึ ้นเงินเดือน และการให้ เงินรางวัลประจําปี (Annual Bonus)
รวมไปถึงการให้ ค่าตอบแทนการขาย (Commission) แก่พ นักงานในส่วนของฝ่ ายขายโดยเฉพาะ ซึ่งจะ
สะท้ อนถึงผลประกอบการของบริษัทฯ ในแต่ละรอบปี
สําหรับเรื่ องสวัสดิการ บริ ษั ทฯ ได้ จัดให้ มีการมอบทุน การศึกษาให้ แก่บุตรของพนักงาน กองทุน สํารอง
เลี ย้ งชี พ รวมไปถึ ง เงิ น ช่ ว ยเหลื อ ต่ า ง ๆ ซึ่ ง เป็ นไปตามหลัก การกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี โดยคํ า นึ ง ถึ ง
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้ อมขององค์กร (Corporate Social Responsibility: CSR)
โดยเฉพาะในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของ Covid-19 ทางบริ ษัทฯ ได้ มีการจัดทําประกันภัยไวรัสโคโรนา
2019 (Covid-19) ให้ กั บ พ นั ก งานต่ อ เนื่ องจากปี 2563 รวมไป ถึ ง การออกมาตรการการรั บ มื อ
ประชาสัมพันธ์ ข้อควรปฏิบัติตนเพื่อดูแลและป้องกันตนเองจากการติดเชือ้ มีการเว้ นระยะห่างทางสังคม
(SocialDistancing) ซึง่ เป็ นไปตามมาตรการของบริษัทฯในการป้องกันการแพร่ ระบาดของเชื ้อไวรัส Covid19 ซึ่งการดูแลดังกล่าวครอบคลุมไปถึงพนักงานที่ทํางานตามไซต์งาน โดยร่ วมมือกับทางผู้รับเหมาของ
บริ ษัทฯ ให้ มีการปฏิบตั ิตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของ Covid-19 ของบริ ษัทฯ อย่างเคร่งครัด
นอกจากนี บ้ ริ ษั ท ฯ ยัง มี ก ารการวางแผนแบ่ ง กํ า ลัง คนในการทํ า งาน โดยจัด ตัง้ สํ า นัก งานย่ อ ย (Split
Location) รวมทัง้ มีมาตรการให้ พนักงานปฏิบตั ิงานจากที่บ้าน (Work From Home)
ดร.สมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร : ได้ ตอบข้ อซักถามเพิ่มเติม ดังนี ้
1. สําหรับการระมัดระวังเพื่อไม่ให้ เกิดการรับรู้รายได้ ล่าช้ าในส่วนงานธุรกิจก่อสร้ างของบริ ษัทฯ สามารถ
ชี ้แจงได้ ดงั นี ้
1) รายได้ จากการรับเหมาก่อสร้ างจากงานไฟฟ้า หรื องานที่ทําให้ กับทางการไฟฟ้านครหลวง การ
ไฟฟ้าภูมิภาค และการไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยบริ ษัทฯ คาดหวังว่าจะสามารถบันทึก
รายได้ ในส่วนนี ้ประมาณ 3,000 ล้ านบาท จากการเข้ าร่วมประมูลงานก่อสร้ างในปี นี ้
2) รายได้ จากการสร้ างหลังคาโซลาร์ ให้ แก่ลกู ค้ าเอกชน อาจเกิดปั ญหาในด้ านการเข้ าดําเนินการ
ก่อสร้ างอันเนื่องจากมาตรการล็อกดาวน์ ทําให้ มีการห้ ามเข้ า-ออกในพื ้นที่จงั หวัดควบคุม ทําให้

หน้ าที่ 12

ต้ องมีการใช้ เกณฑ์สงวนสิทธิ์ เพื่อไม่ให้ เกิดการผิดสัญ ญาในเรื่ องระยะเวลาการก่อสร้ างให้ แล้ ว
เสร็จตามกําหนด
2. ในประเด็นเรื่ องธุรกิจกัญชงนัน้ จะมีความเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักของบริ ษัทฯ ดังนี ้
ณ ปั จจุบนั บริ ษัทฯ ได้ แต่งตังให้
้ รองศาสตราจารย์ ดร.วีรชัย พุทธวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและ
กิจการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็ นที่ปรึกษาโครงการ ซึง่ บริษัทฯ ได้ วางแผนธุรกิจจะเริ่ มตังแต่
้ ต้นนํ ้าไปจนถึง
กลางนํ า้ โดยมีโครงการที่จะปลูกกัญ ชง และสกัดสารจากกัญ ชง ทัง้ นี ้ ความแตกต่างระหว่าง กัญ ชา (Marijuana) และ
กัญ ชง (Hemp) จะพิจารณาจากปริ มาณของสารที่มีฤทธิ์ ต่อจิตประสาท (Tetrahydrocannabinol: THC) โดยกัญ ชาจะมี
ปริ ม าณสูงเกิ น ร้ อยละ 1 ส่ว นกัญ ชงจะมี ไม่เกิ น ร้ อยละ 1 โดยแผนธุรกิ จ กัญ ชงของบริ ษั ท ฯ จะเน้ น ที่ ส ารสํา คัญ ที่ เป็ น
ส่วนประกอบหลักซึง่ จะได้ จากช่อดอกของกัญชง
บริ ษัทฯ มีวตั ถุประสงค์ที่จะขออนุญาตเกี่ยวกับกัญชงเพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรื ออุตสาหกรรม โดยมี
ใบอนุญาตที่หลากหลายในการดําเนินธุรกิจนี ้
เนื่ อ งจากทางบริ ษั ท ฯ มี พื น้ ที่ ในส่วนของโครงการพลังงานลม รวมไปถึ งภูมิ อ ากาศที่ ส ามารถนํ ามาใช้
ประโยชน์ในการปลูกต้ นกัญชงได้ จึงสามารถสรุปจุดแข็งของบริษัทฯ ออกมาได้ 5 ข้ อดังนี ้

โดยปั จจุบนั ทางฝ่ ายจัดการได้ มีการดําเนินการในเบื ้องต้ น ดังนี ้
• เก็บตัวอย่างดินมาทดสอบเพื่อดูสารปนเปื อ้ นในดิน
• ตรวจวัดค่า pH ของนํ ้า ซึง่ อาจมีการขุดบ่อนํ ้าบาดาล เพื่อป้องกันการแย่งใช้ นํ ้าจากฝั่งชุมชนในอนาคต
• ศึกษา และพัฒนาความร่วมมือด้ านเมล็ดพันธุ์
• เจรจากับคูค่ ้ า เพื่อหาพันธมิตรสําหรับจัดทําหนังสือแสดงเจตจํานงขอรับซื ้อสารสําคัญที่ได้ จากกัญชง
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สําหรับ การปลูกกัญ ชงนัน้ 1 ไร่ สามารถปลูก 1,000 ต้ น ให้ ดอกแห้ ง 500 กิโลกรัมต่อวัน คาดว่าต้ องใช้
งบประมาณไม่ตํ่ากว่า 3 – 4 ล้ านบาท เพื่อทําโรงเรื อน ซึ่งบริ ษัทฯ มีข้อได้ เปรี ยบในเรื่ องของการผลิตอุปกรณ์ โครงสร้ าง
ต่าง ๆ ในการก่อสร้ างโรงเพาะปลูก และโรงงานสกัด เนื่องจากบริ ษัทฯ มีโรงงานที่ดําเนินการในส่วนของการผลิตอยู่แล้ ว
ประกอบกับการปลูกกัญชงนันมี
้ ข้อจํากัดเรื่ องของอุณหภูมิที่จะทําให้ ต้นกล้ าเติบโตดี ทําให้ โรงเรื อนที่เพาะปลูกนันต้
้ องมี
การใช้ เครื่ องปรับอากาศ ส่งผลให้ เกิดเรื่ องของค่าไฟฟ้าที่สงู ขึ ้น แต่เนื่องจากบริ ษัทฯ ทําธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์
จากโซลาร์ อยูแ่ ล้ ว ทําให้ สามารถนําประโยชน์จากเรื่ องนี ้เข้ ามาช่วยลดเรื่ องค่าไฟฟ้าลงได้ ไม่ตํ่ากว่าร้ อยละ 40
โดยแผนธุรกิจดังกล่าวได้ มีการนําเสนอเข้ าที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณาเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว
ซึง่ ที่ประชุมได้ มีมติอนุมตั ิการจัดตังบริ
้ ษัทเพื่อดําเนินการปลูกและสกัดสาร โดยมีทนุ ตังต้
้ นไม่เกิน 50,000,0000 บาท
นายศักดิ์ชยั สกุลศรี มนตรี ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง : ได้ มีข้อเสนอและประเด็นสอบถามต่อที่ประชุม ดังนี ้
1. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 และฉบับที่ 16 ทางบริ ษัทฯ ได้ มีการนํามาใช้ กบั งบการเงิน
ของบริ ษัทแล้ วหรื อไม่ และมีผลกระทบต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษัทฯ ใน
ปี 2563 หรื อไม่
2. ปั จจุบนั บริษัทฯ ได้ รับค่า FiT อยูท่ ี่ราคาเท่าไหร่
3. รายได้ จากธุรกิจประเภทใดของบริ ษัทฯ มีสดั ส่วนมากที่สดุ
ดร.สมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร : ได้ ตอบข้ อซักถามเพิ่มเติม ดังนี ้
1. บริ ษัทฯ ได้ นํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 และฉบับที่ 16 มาปรับใช้ กับงบการเงินของ
บริ ษั ท ฯ เป็ น ที่ เรี ย บร้ อยแล้ ว ตัง้ แต่ สิ น้ ปี 2562 ซึ่ งมี ผ ลกระทบในเรื่ อ งของการจัด ประเภทและการ
วัดมูลค่า รวมไปถึงเรื่ องการด้ อยค่าของเครื่ องมือทางการเงิน ตามที่ได้ มีการเรี ยนชี ้แจงไปแล้ วในข้ างต้ น
2. สําหรับโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ของบริ ษัทฯ ค่า FiT จะอยู่ที่ประมาณ 5.66 บาท/หน่วย (โครงการ
ในปี พ.ศ. 2558) และโครงการพลังงานลม จํานวน 170 เมกะวัตต์ มีค่า Adder บวกด้ วยค่าไฟพื ้นฐาน
จะได้ เท่ากับ 6.50 บาท/หน่วย ทัง้ นี ้ โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ ของบริ ษัทฯ ที่ได้ รับการสนับสนุน
ค่าไฟฟ้าส่วนเพิ่ม (Adder) จํานวน 8.00 บาท/หน่วย เป็ นระยะเวลา 10 ปี ซึง่ ปั จจุบนั เหลือระยะเวลาอีก
แค่ 1 ปี Adder กําลังจะหมดลง ทําให้ ผ้ สู อบบัญชีตงเรื
ั ้ ่ องการด้ อยค่าของสินทรัพย์ขึ ้นซึง่ มีผลกระทบต่อ
งบการเงินในปี 2563 เป็ นที่เรี ยบร้ อย
3. รายได้ จากพลังงานทดแทนอยู่ที่ร้อยละ 50 รายได้ จากธุรกิจก่อสร้ างร้ อยละ 30 และธุรกิจซื ้อมาขายไป
อีกร้ อยละ 20
นายเกรี ยงกมล ธีระศักดิ์โสภณ ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง : ได้ มีข้อเสนอและประเด็นสอบถามต่อที่ประชุม ดังนี ้
1. เพราะเหตุใดบริ ษัทฯ มีรายได้ จากการขายลดลง แต่กลับมีต้นทุนจากการขายที่เพิ่มขึ ้น และปี นี ้มีแผนที่
จะลดต้ นทุนทางการขายอย่างไร รวมไปถึงการลดต้ นทุนด้ านอื่น ๆ ด้ วย
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ดร.สมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร : ได้ ตอบข้ อซักถามเพิ่มเติม ดังนี ้
1. ในปี 2563 ที่ ผ่านมา มี การขายสิน ค้ าที่ มีกําไรขัน้ ต้ น ค่อ นข้ างตํ่ า เนื่ อ งมาจากมี รายการสั่งซื อ้ สิน ค้ า
ประเภทฮาร์ ดแวร์ ที่มีราคาไม่ค่อยสูงเป็ นส่วนใหญ่ ส่งผลทําให้ รายได้ ลดลง และต้ นทุนสูงขึ ้น อย่างไรก็
ตามในปี 2564 นี ้ มี รายการสัง่ ซือ้ สินค้ าที่มีกําไรขัน้ ต้ นค่อนข้ างสูงเข้ ามาแล้ วในไตรมาส 1 ที่ผ่านมา
แต่อาจติดขัดในเรื่ องการส่งมอบสินค้ า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของ COVID-19 ทําให้ การ
รับรู้รายได้ จะไปอยูใ่ นไตรมาส 2 เป็ นหลัก
ดร.สมบูร ณ์ เอื อ้ อัช ฌาสัย กรรมการผู้ จัด การ ได้ เปิ ด โอกาสให้ ผ้ ูถือ หุ้น สอบถามหรื อ แสดงความ
คิดเห็น เกี่ยวกับงบการเงินของบริ ษัทฯ สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เพิ่มเติม ทังนี
้ ้ ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามในวาระ
ดังกล่าว
นางสาวโศภชา ดํ า รงปิ ยวุ ฒ์ ิ ประธานกรรมการบริ ห าร แจ้ ง ต่ อ ที่ ป ระชุม ว่า จากความเห็ น ของ
คณะกรรมการบริ ษั ท พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ควรเสนอให้ ที่ ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น พิ จ ารณาอนุมัติ ง บการเงิ น สํ า หรั บ ปี สิน้ สุด วัน ที่
31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็นจากผู้สอบบัญชีของ บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่ อพิจารณาอนุมัติ โดยวาระนีต้ ้ องได้ รับ
คะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้
ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด
มติที่ประชุม ที่ ป ระชุม มี ม ติ ด้ ว ยคะแนนเสี ย งข้ า งมากของผู้ถื อ หุ้น และผู้รับ มอบฉั น ทะซึ่ ง มาประชุ ม และออกเสี ย ง
ลงคะแนน อนุมตั ิงบการเงินของบริ ษัทฯ สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ ผ่านการตรวจสอบ
และลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ อีกทังได้
้ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัทแล้ ว ตามที่เสนอ
โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี ้ โดยไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดโต้ แย้ งผลการตรวจนับคะแนนเสียงสําหรับวาระนี ้
มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมทังสิ
้ ้น 440 ราย เป็ นจํานวนหุ้นรวม 6,196,733,097 หุ้น
ผู้ถือหุ้น
จํานวน (เสียง)
อัตราร้ อยละ
เห็นด้ วย
6,196,731,249
100.0000
ไม่เห็นด้ วย
0
0.0000
รวม
6,196,731,249
100.0000
บัตรเสีย *
1,848
งดออกเสียง *
0
* ไม่นบั รวมเป็ นฐานการคํานวณคะแนนเสียง
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วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัตกิ ารกําหนดหลักเกณฑ์ การจ่ ายปั นผลจากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ
ประจําปี 2563
ดร.สมบูร ณ์ เอื อ้ อัช ฌาสัย ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห าร เสนอต่อ ที่ป ระชุม เพื่อ พิ จารณาอนุมัติการ
กํ าหนดหลัก เกณฑ์ ก ารจ่ า ยปั น ผลจากผลการดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท ฯ ประจํ า ปี 2563 เพื่ อให้ เป็ นไปตามนโยบายการ
จ่ายปั นผลของบริ ษัทฯ โดยบริ ษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40 ของกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของ
บริ ษัทฯ หลังหักภาษี เงินได้ นิติบุคคล เงินสํารองตามกฎหมาย และเงินสํารองต่าง ๆ ทัง้ หมด และคณะกรรมการบริ ษัทได้
ร่ วมกันพิจารณาการจ่ายปั นผลสําหรับปี 2564 เป็ น เงินสดปั นผล โดยโปรดดูรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุม เอกสาร
แนบลําดับที่ 3 หน้ า 44 ซึง่ สรุปข้ อมูลสําคัญ ๆ ไว้ ในเอกสารประกอบการประชุมไว้ แล้ ว
ทังนี
้ ้ ตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ได้ ร่วมกันพิจารณาหลักเกณฑ์ การจ่ายปั นผลเห็นสมควร
เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นกําหนดหลักเกณฑ์การจ่ายปั นผลประจําปี 2564 จากผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ในปี 2563 โดย
ให้ จ่ า ยเป็ น เงิน สดปั นผล โดยหลัก เกณฑ์ ก ารจ่ า ยปั น ผลนี จ้ ะนํ า ไปใช้ เป็ น แนวทางในการพิ จ ารณาวาระที่ 5 เรื่ อ ง
“พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกําไรเบ็ดเสร็ จจากผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ
จ่ายปั นผล (ถ้ ามี)” ต่อไป
นางสาวโศภชา ดํารงปิ ยวุฒ์ ิ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถามหรื อแสดง
ความคิดเห็น ทังนี
้ ้ ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามหรื อเสนอความคิดเห็นใด ๆ ในวาระนี ้ จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา
1. ไม่ตงเงิ
ั ้ นทุนสํารองทางกฎหมายเนื่องด้ วยเงินทุนสํารองทางกฎหมายในปั จจุบนั มีจํานวนเกินกว่าร้ อยละ 10
2. โดยให้ จ่ายเป็ นเงินสดปั นผล
ทังนี
้ ้ หลักเกณฑ์การจ่ายปั นผลนี ้จะนําไปใช้ เป็ นแนวทางในการพิจารณาวาระที่ 5 เรื่ อง “พิจารณาอนุมตั ิการ
จัดสรรกําไรเบ็ดเสร็ จจากผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และจ่าย
ปั นผล (ถ้ ามี)”
โดยวาระนี ต้ ้ อ งได้ รับ คะแนนเสี ย งข้ างมากของผู้ถือ หุ้นและผู้รับ มอบฉัน ทะซึ่งมาประชุม และออกเสี ย ง
ลงคะแนน ถ้ ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด
มติที่ประชุม ที่ ป ระชุม มี ม ติ ด้ ว ยคะแนนเสี ย งข้ า งมากของผู้ถื อ หุ้น และผู้รับ มอบฉั น ทะซึ่ ง มาประชุ ม และออกเสี ย ง
ลงคะแนน อนุมัติห ลักเกณฑ์ การจ่า ยปั น ผลจากผลการดํ าเนิ น งานของบริ ษั ท ฯ ประจํ า ปี 2563 โดยให้
จ่ายเป็ น เงินสดปั นผล ตามที่เสนอ
โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี ้ โดยไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดโต้ แย้ งผลการตรวจนับคะแนนเสียงสําหรับวาระนี ้
มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมทังสิ
้ ้น 440 ราย เป็ นจํานวนหุ้นรวม 6,196,733,097 หุ้น
ผู้ถือหุ้น
จํานวน (เสียง)
อัตราร้ อยละ
เห็นด้ วย
6,196,733,097
100.0000
ไม่เห็นด้ วย
0
0.0000
รวม
6,196,733,097
100.0000
บัตรเสีย *
0
งดออกเสียง *
0
* ไม่นบั รวมเป็ นฐานการคํานวณคะแนนเสียง
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ทังนี
้ ้หลักเกณฑ์การจ่ายปั นผลนี ้จะนําไปใช้ เป็ นแนวทางในการพิจารณาวาระที่ 5 เรื่ อง “พิจารณาอนุมตั ิการ
จัด สรรกํ า ไรเบ็ ด เสร็ จจากผลการดํ าเนิ น งานของบริ ษั ท ฯ สํ าหรั บ ปี สิน้ สุด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2563 และ
จ่ายปั นผล (ถ้ ามี)” ต่อไป
วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัตกิ ารจัดสรรกําไรเบ็ดเสร็จจากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรั บปี สิน้ สุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และจ่ ายปั นผล (ถ้ ามี)
ดร.สมบูรณ์ เอื อ้ อั ชฌาสั ย ประธานเจ้ าหน้ าที่ บริ หาร ได้ นําเสนอข้ อมูลต่อที่ ประชุมเพื่ อพิ จารณาว่า
เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้ อบังคับของบริ ษัท ฯ ข้ อ 38 กําหนดให้
บริ ษัทฯ ต้ องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี ส่วนหนึ่งไว้ เป็ นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปี หักด้ วยยอดเงิน
ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสํารองนี จ้ ะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เว้ นแต่บริ ษัทฯ จะมี
ข้ อบังคับหรื อกฎหมายอื่นกําหนดให้ ต้องมีทนุ สํารองมากกว่านัน้ และมีนโยบายการจ่ายปั นผลไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40 ของ
กํ าไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะของบริ ษั ทฯ หลังหักภาษี เงิ นได้ นิ ติบุคคล เงินสํารองตามกฎหมาย และเงินสํารองอื่ น ๆ
ทังหมด
้
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ อาจกําหนดให้ จ่ายเงินปั นผลในอัตราน้ อยกว่าอัตราที่กําหนดข้ างต้ นได้ ขึ ้นอยูก่ บั ความจําเป็ น
โดยมีรายละเอียดเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกําไรเบ็ดเสร็ จจากผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ สําหรับปี
สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และจ่ายปั นผล (ถ้ ามี) รายละเอียดดังปรากฏตามเอกสารแนบ ลําดับที่ 4 หน้ า 45 โดยสรุ ป
สาระสําคัญได้ ดงั นี ้
การจ่ ายปั นผล
คณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควรให้ เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมตั ิการจ่ายปั นผลจากผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ
สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในส่วนที่ไม่เสียภาษี เงินได้ นิติบคุ คลเนื่องจากการยกเว้ นภาษี ตามบัตรส่งเสริมการ
ลงทุน ของบริ ษั ท ย่ อ ย (เป็ น ส่ว นเงิน ปั น ผลรั บ ที่ บ ริ ษั ท ฯ ได้ รับ จากบริ ษั ท ย่อ ยที่ ได้ รับ ส่ง เสริ ม การลงทุน จากสํ า นัก งาน
คณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน บริ ษัทฯ จึงได้ รับยกเว้ นไม่ต้องนําเงินได้ ดงั กล่าวมารวมคํานวณเป็ นรายได้ เพื่อเสียภาษี
นิติบคุ คลของบริษัทฯ) ดังนี ้
เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา
การจ่ ายปั นผลเป็ นเงินสด :
อัตราการจ่ายเงินสดปั นผล
จํานวนหุ้นที่มีสทิ ธิได้ รับเงินสดปั นผล
รวมเงินสดปั นผลจ่าย

บาทต่อหุ้น
หุ้น
บาท

0.182
8,783,487,274
1,600,000,000.00

อัตราการจ่ายเงินปั นผลสําหรับปี 2564 คิดเป็ นร้ อยละ 72.82 ของกําไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริษัทฯ หรื อ คิดเป็ นร้ อยละ 46.71 ของงบการเงินรวมของบริ ษัทฯ ซึง่ เป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริษัทฯ
ที่ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40 ของกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษัทฯ (จํานวนหุ้นที่ออกและชําระแล้ ว ณ ปั จจุบนั
เท่ากับ 8,882,530,974 หุ้น โดยหุ้นที่ใช้ ในการคํานวณเพื่อสัง่ จ่ายเงินปั นผลเป็ นหุ้นที่หกั หุ้นทุนซื ้อคืนจํานวน 99,043,700
หุ้น ออกแล้ ว คงเหลือหุ้นที่มีสทิ ธิได้ รับเงินปั นผลเป็ นจํานวน 8,783,487,274 หุ้น)
กําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ รับเงินสดปั นผล (Record Date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 วันที่ไม่ได้ รับ
สิทธิปันผล (XD) คือวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 และกําหนดจ่ายเงินสดปั นผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2564
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ข้ อมูลการจ่ ายเงินปั นผลที่ผ่านมา
รายละเอียดการจ่ายเงินปั นผล
จากผลการดําเนินการงานของบริ ษัทฯ
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

9.

หุ้นชําระแล้ วที่ใช้ ในการคํานวณปั นผล (หุ้น)
กําไรสําหรับปี : งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
กําไรสําหรับปี : งบการเงินรวม (บาท)
(ส่วนที่เป็ นของบริ ษัทใหญ่)
หัก เงินทุนสํารองตามกฎหมาย (บาท)
คงเหลือกําไรสําหรับปี เพื่อคํานวณการจ่ายปันผล
- งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) :
หลังหักเงินทุนสํารองตามกฎหมาย
- งบการเงินรวม-ส่วนที่เป็ นของบริ ษัทใหญ่ (บาท) :
หลังหักเงินทุนสํารองตามกฎหมาย
รวมเงินปั นผลจ่าย (บาท : หุ้น)
6.1 เงินสดปั นผล
6.2 หุ้นปั นผล

8,783,487,274 หุ้น 1)
2,197,151,670.00
3,412,336,597.00

ปี 2562
8,783,487,274 หุ้น 1)
894,599,441.00
2,147,329,258

-

(24,259,000.00)

2,197,151,670.00

จํานวนหุ้นที่สงั่ จ่ายปันผล (หุ้น)
รวมเป็ นเงินปั นผลที่จา่ ยทังสิ
้ ้นไม่เกิน (บาท) แบ่งเป็ น
8.1 เงินสดปันผล (บาท)
8.2 หุ้นปั นผล (บาท) :
อัตราส่วนการจ่ายเงินปั นผล 2)
- งบการเงินเฉพาะกิจการ (%)

- งบการเงินรวม (%)
10. ปี ที่ดําเนินการสัง่ จ่าย
1)
2)

ปี 2563 (เพื่อพิจารณา)

ผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ประจําปี
ปี 2561
7,418,621,493 หุ้น
660,388,915.00
1,085,172,042.00

ปี 2560
7,418,621,493 หุ้น
354,011,303.00
465,794,332.00

ปี 2559
6,358,775,851 หุ้น
334,980,871.56
537,717,352.83

-

(22,300,000.00)

(17,000,000.00)

870,340,441.00

660,388,915.00

331,711,303.00

317,980,871.56

3,412,336,597.00

2,123,070,258.00

1,085,172,042.00

443,494,332.00

520,717,352.83

0.182
0.182
-

0.136
0.136
-

0.045
0.045
-

-

-

1,600,000,000.00

1,200,000,000.00

0.06
0.01
0.05
(5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล)
1,483,724,299
445,931,074.75
75,000,000.00
370,931,074.75

333,837,967.19
333,837,967.19
-

0.0817
0.0400
0.0417
(6 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล)
1,059,795,975
519,511,988.00
254,351,035.00
265,160,953.00

72.82%
(เงินสดปั นผล)

137.88%
(เงินสดปั นผล)

67.53%
(เงินสดปันผล+หุ้นปันผล)

100.64%
(เงินสดปั นผล)

46.71%
(เงินสดปั นผล)

56.52%
(เงินสดปั นผล)

41.09%
(เงินสดปั นผล+หุ้นปันผล)

75.27%
(เงินสดปั นผล)

ปี 2564

ปี 2563

ปี 2562

ปี 2561

79.99%
(เฉพาะเงินสดปันผล)
163.38%
(เงินสดปั นผล+หุ้นปันผล)
99.77%
(เงินสดปั นผล+หุ้นปันผล)
ปี 2560

หุ้นชําระแล้ วทังหมด
้
หักออกด้ วย หุ้นทุนซื ้อคืนที่ไม่ได้ รับสิทธิในการรับปั นผล (8,882,530,974 หุ้น – 99,043,700 หุ้น = 8,783,487,274 หุ้น)
กําไรสุทธิที่ใช้ ในการคํานวณอัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล เป็ นกําไรสุทธิหลังจากหักเงินทุนสํารองทางกฎหมาย

นางสาวโศภชา ดํารงปิ ยวุฒ์ ิ ประธานกรรมการบริ หาร ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นสอบถามหรื อแสดง
ความคิดเห็น ทังนี
้ ้ ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามหรื อเสนอความคิดเห็นใด ๆ ในวาระนี ้ จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา
โดยคณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควรให้ เสนอที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นพิจารณาการจ่ายปั นผลจากผลการ
ดําเนินงานของบริ ษัทฯ ดังนี ้

1. พิจารณาการจัดสรรกําไรเบ็ดเสร็ จจากผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2563 ในส่ ว นที่ ไม่ เสี ย ภาษี เงิ น ได้ นิ ติ บุค คลเนื่ อ งจากการยกเว้ น ภาษี ต ามบัต รส่ งเสริ ม การลงทุน ของ
บริ ษัทย่อย (เป็ นส่วนเงินปั นผลรับที่บริ ษัทฯ ได้ รับจากบริ ษัทย่อยที่ได้ รับส่งเสริ มการลงทุนจากสํานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน บริ ษัทฯ จึงได้ รับยกเว้ นไม่ต้องนํ าเงินได้ ดังกล่าวมารวมคํานวณเป็ น
รายได้ เพื่อเสียภาษี นิติบุคคลของบริ ษัทฯ) เพื่อจ่ายเป็ นเงินสดปั นผลในอัตราหุ้นละ 0.182 บาท รวมเป็ น
เงินสดปั นผลไม่เกิน 1,600,000,000.00 บาท
ทังนี
้ ้ อัตราการจ่ายเงินปั นผลสําหรับปี 2564 คิดเป็ นร้ อยละ 72.82 ของกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะ
กิจการของบริ ษัทฯ หรื อ คิดเป็ นร้ อยละ 46.71 ของงบการเงินรวมของบริ ษัทฯ ซึ่งเป็ นไปตามนโยบายการ
จ่ายเงินปั นผลของบริ ษัทฯ ที่ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40 ของกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษัทฯ
(จํานวนหุ้นที่ออกและชําระแล้ ว ณ ปั จจุบนั เท่ากับ 8,882,530,974 หุ้น โดยหุ้นที่ใช้ ในการคํานวณเพื่อสัง่
จ่ายเงินปั นผลเป็ นหุ้นที่หกั หุ้นทุนซื ้อคืนจํานวน 99,043,700 หุ้น ออกแล้ ว คงเหลือหุ้นที่มีสิทธิได้ รับเงินปั น
ผลเป็ นจํานวน 8,783,487,274 หุ้น)

หน้ าที่ 18

โดยเงิ น ปั น ผลทัง้ หมดจะถูก หัก ภาษี ณ ที่ จ่ ายในอัตราร้ อยละ 10 หรื อ 0.0182 บาทต่อ หุ้น จากเงิ น ที่
ผู้ถือ หุ้นจะได้ รับปั นผลในครัง้ นี ้ ทัง้ นี เ้ งินปั นผลสุทธิ ที่ผ้ ูถือหุ้นจะได้ รับหลังหักภาษี ณ ที่ จ่ายจะเท่ากับ
0.1638 บาทต่อหุ้น
ในกรณีที่ผ้ รู ับปั นผลข้ างต้ นที่เป็ นบุคคลธรรมดาและถือสัญชาติไทยและถูกหักภาษี ไว้ ณ ที่จ่ายในอัตรา
ร้ อยละ 10 ผู้รับเงินปั นผลสามารถเลือกดําเนินการได้ ดังนี ้
-

สามารถเลื อ กชํ า ระภาษี เงิ น ได้ บุค คลธรรมดาตอนสิ น้ ปี ในรู ป แบบ การเลื อ กหัก ณ ที่ จ่ า ย
โดยวิธีนี ้ ไม่ต้อง นําเงินได้ ปันผลนี ้ไปคํานวณรวมยื่นกับเงินได้ ประเภทอื่นตอนปลายปี หรื อ

-

สามารถเลือกชําระภาษี เงินได้ บุคคลธรรมดาตอนสิ ้นปี ในรู ปแบบ เครดิตภาษี หกั ไว้ ณ ที่จ่าย
โดยวิธีนี ้ ต้ อง นําเงินได้ ปันผลนีไ้ ปรวมคํานวณรวมยื่นกับเงินได้ ประเภทอื่นตอนปลายปี ทังนี
้ ้
วิธีนี ผ้ ้ ูรับ เงิน ปั นผลไม่มีสิ ทธิ ใช้ เครดิ ตเงิน ปั น ผล ในการยื่ น แบบเพื่ อชํ าระภาษี เงินได้ บุคคล
ธรรมดาปลายปี เนื่องจากปั นผลรับดังกล่าวมีอตั ราภาษีเงินได้ นิติบคุ คลในอัตราร้ อยละ 0

2. กําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินสดปั นผล (Record Date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 วันที่ไม่ได้ รับ
สิทธิปันผล (XD) คือวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 และกําหนดจ่ายเงินสดปั นผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2564

ทัง้ นี ้ วาระนี ต้ ้ องได้ รับคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉ้ นทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ถ้ ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด
มติที่ประชุม ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ ด้ ว ยคะแนนเสี ย งข้ า งมากของผู้ถื อ หุ้น และผู้รับ มอบฉัน ทะซึ่ ง มาประชุม และออกเสี ย ง
ลงคะแนน อนุมตั ิให้ จ่ายปั นผลจากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ตามที่เสนอ ดังนี ้
1. อนุมตั ิการจัดสรรกําไรเบ็ดเสร็จจากผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ในส่วนที่ไม่เสียภาษี เงินได้ นิติบุคคลเนื่องจากการยกเว้ นภาษี ตามบัตรส่งเสริ มการลงทุนของบริ ษัทย่อย
(เป็ นส่ ว นเงิ น ปั นผลรั บ ที่ บ ริ ษั ท ฯ ได้ รั บ จากบริ ษั ท ย่ อ ยที่ ไ ด้ รั บ ส่ ง เสริ ม การลงทุ น จากสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน บริ ษัทฯ จึงได้ รับยกเว้ นไม่ต้องนํ าเงินได้ ดังกล่าวมารวมคํานวณเป็ น
รายได้ เพื่อเสียภาษี นิติบุคคลของบริ ษัทฯ) เพื่อจ่ายเป็ นเงินสดปั นผลในอัตราหุ้นละ 0.182 บาท รวมเป็ น
เงินสดปั นผลไม่เกิน 1,600,000,000.00 บาท
ทังนี
้ ้ อัตราการจ่ายเงินปั นผลสําหรับปี 2564 คิดเป็ นร้ อยละ 72.82 ของกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะ
กิจการของบริ ษัทฯ หรื อ คิดเป็ นร้ อยละ 46.71 ของงบการเงินรวมของบริ ษัทฯ ซึ่งเป็ นไปตามนโยบายการ
จ่ายเงินปั นผลของบริ ษัทฯ ที่ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40 ของกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษัทฯ
(จํานวนหุ้นที่ออกและชําระแล้ ว ณ ปั จจุบนั เท่ากับ 8,882,530,974 หุ้น โดยหุ้นที่ใช้ ในการคํานวณเพื่อสัง่
จ่ายเงินปั นผลเป็ นหุ้นที่หกั หุ้นทุนซื ้อคืนจํานวน 99,043,700 หุ้น ออกแล้ ว คงเหลือหุ้นที่มีสิทธิได้ รับเงินปั น
ผลเป็ นจํานวน 8,783,487,274 หุ้น)
โดยเงิ น ปั น ผลทัง้ หมดจะถูก หัก ภาษี ณ ที่ จ่ ายในอัตราร้ อยละ 10 หรื อ 0.0182 บาทต่อ หุ้น จากเงิ น ที่
ผู้ถือ หุ้นจะได้ รับปั นผลในครัง้ นี ้ ทัง้ นี เ้ งินปั นผลสุทธิ ที่ผ้ ูถือหุ้นจะได้ รับหลังหักภาษี ณ ที่ จ่ายจะเท่ากับ
0.1638 บาทต่อหุ้น
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ในกรณีที่ผ้ รู ับปั นผลข้ างต้ นที่เป็ นบุคคลธรรมดาและถือสัญชาติไทยและถูกหักภาษี ไว้ ณ ที่จ่ายในอัตรา
ร้ อยละ 10 ผู้รับเงินปั นผลสามารถเลือกดําเนินการได้ ดังนี ้
-

สามารถเลื อ กชํ า ระภาษี เงิ น ได้ บุค คลธรรมดาตอนสิ น้ ปี ในรู ป แบบ การเลื อ กหัก ณ ที่ จ่ า ย
โดยวิธีนี ้ ไม่ต้อง นําเงินได้ ปันผลนี ้ไปคํานวณรวมยื่นกับเงินได้ ประเภทอื่นตอนปลายปี หรื อ

-

สามารถเลือกชําระภาษี เงินได้ บุคคลธรรมดาตอนสิ ้นปี ในรู ปแบบ เครดิตภาษี หักไว้ ณ ที่จ่าย
โดยวิธีนี ้ ต้ อง นําเงินได้ ปันผลนีไ้ ปรวมคํานวณรวมยื่นกับเงินได้ ประเภทอื่นตอนปลายปี ทังนี
้ ้
วิธีนี ผ้ ้ ูรับ เงิ นปั นผลไม่มี สิท ธิ ใช้ เครดิ ตเงิน ปั น ผล ในการยื่ น แบบเพื่ อ ชํ าระภาษี เงิน ได้ บุค คล
ธรรมดาปลายปี เนื่องจากปั นผลรับดังกล่าวมีอตั ราภาษีเงินได้ นิติบคุ คลในอัตราร้ อยละ 0

2. กําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินสดปั นผล (Record Date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 วันที่ไม่ได้ รับ
สิทธิปันผล (XD) คือวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 และกําหนดจ่ายเงินสดปั นผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2564

โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี ้ โดยไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดโต้ แย้ งผลการตรวจนับคะแนนเสียงสําหรับวาระนี ้
มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมทังสิ
้ ้น 440 ราย เป็ นจํานวนหุ้นรวม 6,196,733,097 หุ้น
ผู้ถือหุ้น
จํานวน (เสียง)
อัตราร้ อยละ
เห็นด้ วย
6,196,733,097
100.0000
ไม่เห็นด้ วย
0
0.0000
รวม
6,196,733,097
100.0000
บัตรเสีย *
0
งดออกเสียง *
0
* ไม่นบั รวมเป็ นฐานการคํานวณคะแนนเสียง
วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัตเิ ลือกตัง้ กรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ดาํ รงตําแหน่ งครบตามวาระ
ดร.สมบู ร ณ์ เอื อ้ อั ช ฌาสั ย ประธานเจ้ า หน้ าที่ บ ริ ห าร แจ้ ง ที่ ป ระชุม เพื่ อ พิ จ ารณาอนุมัติ เลื อ กตัง้
กรรมการบริ ษั ท แทนกรรมการบริ ษั ท ที่ ดํารงตํ าแหน่ งครบตามวาระ โดยในวาระนี ้ ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาผลตอบแทนจะเป็ นผู้นําเสนอข้ อมูลแจ้ งต่อที่ประชุมเพื่อทราบต่อไป
พลตํา รวจตรี วิศิษ ฐ์ ศุ ก รเสพย์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาผลตอบแทน ได้
นําเสนอต่อที่ประชุมว่า ในการพิจารณาอนุมตั ิเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ดํารงตําแหน่งครบวาระเพื่อให้ เป็ นไปตาม
พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ 13 กําหนดให้ ในการประชุมสามัญ
ประจําปี ทกุ ครัง้ ให้ กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการในขณะนัน้ ถ้ ากรรมการที่จะแบ่งออกให้
ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจํานวนใกล้ ที่สดุ กับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่จะต้ องออกจากตําแหน่งในปี แรกและ
ปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนเป็ นบริ ษัทนันให้
้ ใช้ วิธีจบั สลาก ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไปให้ กรรมการท่านที่อยู่ในตําแหน่งนานที่สดุ
เป็ น ผู้อ อกจากตํ าแหน่ ง โดยกรรมการที่ อ อกจากตํ าแหน่ งไปแล้ วนัน้ อาจเลื อ กเพื่ อ เข้ ามาดํ ารงตํ าแหน่ งใหม่ก็ได้ โดย
คณะกรรมการของบริ ษัทในปั จจุบนั มีจํานวน 11 ท่าน จึงมีกรรมการที่ดํารงตําแหน่งครบวาระในคราวนี ้ จํานวน 4 ท่าน
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ จดั ส่งหนังสือแจ้ งการเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ ารับการเลือกตังเป็
้ น
กรรมการของบริ ษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 เป็ นการล่วงหน้ า พร้ อมทังระบุ
้ รายละเอียดคุณสมบัติ
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และวิธีการเสนอชื่อตามหลักเกณฑ์ที่บริ ษัทฯ กําหนด ให้ กบั ผู้ถือหุ้นได้ รับทราบโดยทัว่ กัน โดยได้ เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ ตังแต่
้ วนั ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 จนถึงวันที่ 31 มกราคม
2564 ที่ผ่านมานัน้ ซึ่งไม่มีท่านใดเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเข้ ารับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการของบริ ษัท ในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นในครัง้ นี ้
และเพื่อให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในการเลือกตังเพื
้ ่อให้ เกิดความโปร่งใส โดยขอเรี ยนเชิญกรรมการที่ได้ รับ
การเสนอชื่ อ ให้ เข้ า รั บ เลื อ กตัง้ ออกจากห้ อ งประชุม โดยผู้ได้ รับ เสนอชื่ อ ทัง้ 4 ท่ า น ได้ แ ก่ ร.ศ.ดร. พนารั ต น์ ปานมณี
นายธรากร อังภูเบศวร์ ดร.สมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย และนางอารี วรรณ เฉลิมแดน ได้ ออกจากห้ องประชุม
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้ พิจารณาการเลือกตัง้ กรรมการบริ ษั ท โดยพิจารณา
คุณสมบัติเป็ นรายบุคคลอย่างรอบคอบเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ที่กําหนด และเห็นสมควรเลือกตังกรรมการบริ
้
ษัทที่ดํารง
ตําแหน่งครบวาระกลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทต่อไป อีกวาระหนึง่ ดังนี ้
1. รศ.ดร.พนารัตน์
ปานมณี
กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)
2. นายธรากร
อังภูเบศวร์
กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)
3. ดร.สมบูรณ์
เอื ้ออัชฌาสัย
กรรมการบริษัท (กรรมการที่เป็ นผู้บริหาร)
4. นางอารี วรรณ
เฉลิมแดน
กรรมการบริษัท (กรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร)
โดยบุคคลดังกล่าวได้ รับ การเสนอชื่ อ และผ่า นความเห็น ชอบจากที่ ป ระชุมคณะกรรมการบริ ษั ท ครั ง้ ที่
1/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา จึงเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2564 เพื่อพิจารณา สําหรับ
ประวัติของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ เป็ นกรรมการบริษัทในการประชุมครัง้ นี ้ ได้ จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญ
ประชุม รายละเอียดดังปรากฏตามเอกสารแนบ ลําดับที่ 5 หน้ า 46 – หน้ า 56
นางสาวโศภชา ดํ า รงปิ ยวุ ฒ์ ิ ประธานกรรมการบริ ห าร ได้ ชี แ้ จงให้ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นทราบว่ า
คณะกรรมการบริ ษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้ เสียได้ หารื อกันอย่างกว้ างขวาง และร่ วมกันกลัน่ กรองโดยพิจารณาจาก
คุณสมบัติเป็ นรายบุคคลอย่างรอบคอบ กล่าวคือ ต้ องเป็ นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์ ในด้ านต่าง ๆ มีภาวะผู้นํา
วิสยั ทัศน์ กว้ างไกล เป็ นผู้มีคณ
ุ ธรรมและจริ ยธรรม มีประวัติการทํางานที่โปร่ งใสไม่ด่างพร้ อย มีความสามารถในการแสดง
ความคิดเห็น อย่างเป็ นอิสระ และมีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริ ษัทฯ ทังนี
้ ้ บุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อให้
เป็ นกรรมการอิสระนัน้ เป็ นผู้ที่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง โดยบุคคลที่ได้ รับ
การเสนอชื่อเพื่อเลือกตังในครั
้
ง้ นีไ้ ด้ ผ่านกระบวนการกลัน่ กรองของคณะกรรมการบริ ษัทแล้ วว่ามีคณ
ุ สมบัติที่เหมาะสมกับ
การประกอบธุรกิจของบริ ษัทฯ และในกรณี ที่บุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณา
แล้ วว่าบุคคลนัน้ จะสามารถให้ ความเห็นได้ อย่างเป็ นอิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง คณะกรรมการบริ ษัทจึง
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตังกรรมการบริ
้
ษัทที่ดํารงตําแหน่งครบวาระกลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการ
บริ ษัทต่อไปอีกวาระหนึง่ ดังนี ้
1. รศ.ดร.พนารัตน์
ปานมณี
กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)
2. นายธรากร
อังภูเบศวร์
กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)
3. ดร.สมบูรณ์
เอื ้ออัชฌาสัย
กรรมการบริษัท (กรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร)
4. นางอารี วรรณ
เฉลิมแดน
กรรมการบริษัท (กรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร)
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นางสาวโศภชา ดํารงปิ ยวุ ฒ์ ิ ประธานกรรมการบริ หาร ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถามหรื อแสดง
ความคิดเห็น ทังนี
้ ้ ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามหรื อเสนอความคิดเห็นใด ๆ ในวาระนี ้ จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา โดยวาระนี ้
ต้ องลงคะแนนออกเสียงเป็ น รายบุคคล และเก็ บ บัตรลงคะแนนเสียงทุกใบจากผู้ถือ หุ้น ทัง้ ที่มาประชุมด้ วยตนเองและ
ผู้รับมอบฉันทะ โดยเป็ นวาระที่ต้องได้ รับคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ถ้ ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด
มติที่ประชุม ที่ ป ระชุม มี ม ติ ด้ ว ยคะแนนเสี ย งข้ า งมากของผู้ถื อ หุ้น และผู้รับ มอบฉั น ทะซึ่ ง มาประชุ ม และออกเสี ย ง
ลงคะแนน อนุมตั ิเลือกตังตามที
้
่คณะกรรมการบริ ษัทเสนอ
โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
 เลือกตังกรรมการบริ
้
ษัทที่ดํารงตําแหน่งครบวาระกลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัทต่อไปอีกวาระหนึง่ ดังนี ้
1. รศ.ดร.พนารั ตน์ ปานมณี
กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)
มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมทังสิ
้ ้น 442 ราย เป็ นจํานวนหุ้นรวม 6,196,985,317 หุ้น
โดยไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดโต้ แย้ งผลการตรวจนับคะแนนเสียงสําหรับวาระนี ้
ผู้ถือหุ้น
จํานวน (เสียง)
อัตราร้ อยละ
เห็นด้ วย
6,196,982,719
99.9999
ไม่เห็นด้ วย
750
0.0001
รวม
6,196,983,469
100.0000
บัตรเสีย *
1,848
งดออกเสียง *
0
* ไม่นบั รวมเป็ นฐานการคํานวณคะแนนเสียง
2. นายธรากร อังภูเบศวร์
กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)
มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมทังสิ
้ ้น 442 ราย เป็ นจํานวนหุ้นรวม 6,196,985,317 หุ้น
โดยไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดโต้ แย้ งผลการตรวจนับคะแนนเสียงสําหรับวาระนี ้
ผู้ถือหุ้น
จํานวน (เสียง)
อัตราร้ อยละ
เห็นด้ วย
6,196,082,680
100.0000
ไม่เห็นด้ วย
0
0.0000
รวม
6,196,082,680
100.0000
บัตรเสีย *
2,598
งดออกเสียง *
900,039
* ไม่นบั รวมเป็ นฐานการคํานวณคะแนนเสียง
หมายเหตุ: “งดออกเสียง” เนื่องจากจํานวนเสียงดังกล่าวเกี่ยวข้ องกับกรรมการผู้ได้ รับเสนอชื่อในการเลือกตัง้
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3. ดร.สมบูรณ์ เอือ้ อัชฌาสัย
กรรมการบริษัท (กรรมการที่เป็ นผู้บริหาร)
มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมทังสิ
้ ้น 442 ราย เป็ นจํานวนหุ้นรวม 6,196,985,317 หุ้น
โดยไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดโต้ แย้ งผลการตรวจนับคะแนนเสียงสําหรับวาระนี ้
ผู้ถือหุ้น
จํานวน (เสียง)
อัตราร้ อยละ
เห็นด้ วย
6,149,977,590
99.8485
ไม่เห็นด้ วย
9,328,330
0.1515
รวม
6,159,305,920
100.0000
บัตรเสีย *
2,598
งดออกเสียง *
37,676,799
* ไม่นบั รวมเป็ นฐานการคํานวณคะแนนเสียง
หมายเหตุ: “งดออกเสียง” เนื่องจากจํานวนเสียงดังกล่าวเกี่ยวข้ องกับกรรมการผู้ได้ รับเสนอชื่อในการเลือกตัง้
4. นางอารี วรรณ เฉลิมแดน
กรรมการบริษัท (กรรมการที่เป็ นผู้บริหาร)
มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมทังสิ
้ ้น 442 ราย เป็ นจํานวนหุ้นรวม 6,196,985,317 หุ้น
โดยไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดโต้ แย้ งผลการตรวจนับคะแนนเสียงสําหรับวาระนี ้
ผู้ถือหุ้น
จํานวน (เสียง)
อัตราร้ อยละ
เห็นด้ วย
6,155,880,210
99.3367
ไม่เห็นด้ วย
41,102,509
0.6633
รวม
6,196,982,719
100.0000
บัตรเสีย *
2,598
งดออกเสียง *
0
* ไม่นบั รวมเป็ นฐานการคํานวณคะแนนเสียง
วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัตกิ ารกําหนดค่ าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่ อยประจําปี 2564
พลตํารวจตรี วิศิษฐ์ ศุกรเสพย์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน แจ้ งต่อ
ที่ ประชุมว่า เพื่ อให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับของบริ ษั ทข้ อ 29 กํ าหนดให้ ที่ ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจํ าปี พิ จารณากํ าหนด
ค่าตอบแทนของกรรมการ โดยบริ ษั ทฯ มี นโยบาย และหลักเกณฑ์ ในการกํ าหนดค่าตอบแทนกรรมการให้ อยู่ในระดับ
ที่เหมาะสม และสอดคล้ องกับภาระหน้ าที่ในการปฏิบตั ิงานเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีสว่ นได้ เสียกลุ่ม
ต่าง ๆ โดยมี ขัน้ ตอนการพิจารณาค่าตอบแทนผ่านจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และนํ าเข้ าสู่การ
พิจารณาในคณะกรรมการบริ ษัท ซึ่งได้ พิจารณากลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ รวมไปถึงการ
เปรี ยบเทียบอ้ างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน เห็นสมควรกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการ
ชุดย่อย ประจําปี 2564 รายละเอียดดังปรากฏตามเอกสารแนบ ลําดับที่ 6 หน้ า 57 – หน้ า 61 โดยมีรายละเอียดดังนี ้
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ค่ าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน : เสนอเพือ่ พิจารณาดังนี ้
ค่ าเบีย้ ประชุม
ตําแหน่ง

คณะกรรมการ
บริ ษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
บริ หาร
และพิจารณา
กํากับดูแล
บริ หาร
ความเสี่ยง
ผลตอบแทน
กิจการที่ดี
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. เลขานุการคณะกรรมการ
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
หมายเหตุ: กรณีกรรมการอิสระได้ รับการแต่งตั ้งให้ เป็ นประธานกรรมการของแต่ละคณะกรรมการ ให้ ได้ รับสิทธิการจ่ายอัตราค่าตอบแทน เบี ้ยประชุมของคณะกรรมการ
ในตําแหน่งสูงสุดเพียงตําแหน่งเดียวในแต่ละคณะกรรมการ
คณะกรรมการ
บริ ษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ค่ าตอบแทนรายปี *
ตําแหน่ง

คณะกรรมการ
คณะกรรมการสรร
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
บริ หาร
หาและพิจารณา
กํากับดูแล
บริ หาร
ความเสี่ยง
ผลตอบแทน
กิจการที่ดี
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. เลขานุการคณะกรรมการ
50,000
50,000
25,000
25,000
25,000
4. เลขานุการบริ ษัท
100,000
หมายเหตุ: กรณีกรรมการอิสระได้ รับการแต่งตั ้งให้ เป็ นประธานกรรมการของแต่ละกรรมการ ให้ ได้ รับสิทธิการจ่ายอัตราค่าตอบแทนรายปี ของคณะกรรมการในตําแหน่ง
สูงสุดเพียงตําแหน่งเดียวในแต่ละกรรมการ
* ค่าตอบแทนรายปี ให้ กําหนดจ่ายเป็ นรายไตรมาส

ทังนี
้ ้ กําหนดวงเงินสําหรับการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภทไว้ ดงั นี ้
1) ประธานกรรมการบริษัท
จํากัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 3,500,000 บาท
2) ประธานกรรมการบริหาร
จํากัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 2,500,000 บาท
3) ประธานคณะกรรมการทุกชุด
จํากัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท
(ยกเว้ นประธานกรรมการบริ ษัทและประธานกรรมการบริหาร)
4) ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
จํากัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท
5) กรรมการบริหาร
จํากัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 800,000 บาท
6) กรรมการชุดอื่น ๆ
จํากัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 400,000 บาท
(ยกเว้ นกรรมการบริ หาร)
และหากกรรมการท่านใดดํารงตําแหน่งมากกว่าหนึ่งตําแหน่ง ให้ จ่ายจากการคํานวณผลรวมของค่าตอบแทน
ทุกประเภท ทังค่
้ าตอบแทนเบี ้ยประชุม และค่าตอบแทนรายปี โดยต้ องไม่เกินกว่าอัตราเพดานหรื อวงเงินสูงสุดของแต่ละ
ตําแหน่งสูงสุดที่กรรมการท่านนันดํ
้ ารงตําแหน่งอยู่ ทังนี
้ ้ หากกรรมการท่านนันดํ
้ ารงตําแหน่งมากกว่าหนึ่งตําแหน่ง ให้ จ่าย
จากอัตราเพดานของตําแหน่งสูงสุดเพียงตําแหน่งเดียว
โดยกําหนดวงเงินสําหรับการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภทและทุกตําแหน่ง รวมทังสิ
้ ้นไม่เกิน 18,000,000 บาท
ค่ าตอบแทน/ผลประโยชน์ อ่ ืนใดที่ไม่ เป็ นตัวเงิน : ไม่มี
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นางสาวโศภชา ดํารงปิ ยวุฒ์ ิ ประธานกรรมการบริ หาร ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นสอบถามหรื อแสดง
ความคิดเห็น ทังนี
้ ้ ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามหรื อเสนอความคิดเห็นใด ๆ ในวาระนี ้ จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ โดย
วาระนี ้ต้ องได้ รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึง่ มาประชุม
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเห็นด้ วยมากกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นและผู้รับมอบ
ฉัน ทะซึ่งมาประชุม อนุมัติ ค่ า ตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุด ย่ อ ยประจํ า ปี 2564
ตามที่เสนอ ดังนี ้
ค่ าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน :

ค่ าเบีย้ ประชุม

ตําแหน่ง

คณะกรรมการ
บริ ษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
คณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการ
บริ หาร
และพิจารณา
กํากับดูแลกิจการ
ความเสี่ยง
ผลตอบแทน
ที่ดี
1. ประธานกรรมการ
25,000
25,000
20,000
20,000
20,000
2. กรรมการ
20,000
18,000
15,000
15,000
15,000
3. เลขานุการคณะกรรมการ
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
หมายเหตุ: กรณีกรรมการอิสระได้ รับการแต่งตั ้งให้ เป็ นประธานกรรมการของแต่ละคณะกรรมการ ให้ ได้ รับสิทธิการจ่ายอัตราค่าตอบแทน เบี ้ยประชุมของ
คณะกรรมการในตําแหน่งสูงสุดเพียงตําแหน่งเดียวในแต่ละคณะกรรมการ

คณะกรรมการ
บริ หาร
7,500
5,000
-

ค่ าตอบแทนรายปี *
ตําแหน่ง

คณะกรรมการ
บริ ษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
คณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
บริ หาร
และพิจารณา
กํากับดูแลกิจการ
บริ หาร
ความเสี่ยง
ผลตอบแทน
ที่ดี
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. เลขานุกาคณะกรรมการ
50,000
50,000
25,000
25,000
25,000
4. เลขานุการบริ ษัท
100,000
หมายเหตุ: กรณีกรรมการอิสระได้ รับการแต่งตั ้งให้ เป็ นประธานกรรมการของแต่ละกรรมการ ให้ ได้ รับสิทธิการจ่ายอัตราค่าตอบแทนรายปี ของคณะกรรมการในตําแหน่ง
สูงสุดเพียงตําแหน่งเดียวในแต่ละกรรมการ
* ค่าตอบแทนรายปี ให้ กําหนดจ่ายเป็ นรายไตรมาส

ทังนี
้ ้ กําหนดวงเงินสําหรับการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภทไว้ ดงั นี ้
1) ประธานกรรมการบริษัท
จํากัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 3,500,000 บาท
2) ประธานกรรมการบริหาร
จํากัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 2,500,000 บาท
3) ประธานคณะกรรมการทุกชุด
จํากัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท
(ยกเว้ นประธานกรรมการบริ ษัทและประธานกรรมการบริหาร)
4) ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
จํากัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท
5) กรรมการบริหาร
จํากัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 800,000 บาท
6) กรรมการชุดอื่น ๆ
จํากัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 400,000 บาท
(ยกเว้ นกรรมการบริ หาร)

หน้ าที่ 25

และหากกรรมการท่านใดดํารงตําแหน่งมากกว่าหนึ่งตําแหน่ง ให้ จ่ายจากการคํานวณผลรวมของค่าตอบแทน
ทุกประเภท ทังค่
้ าตอบแทนเบี ้ยประชุม และค่าตอบแทนรายปี โดยต้ องไม่เกินกว่าอัตราเพดานหรื อวงเงินสูงสุดของแต่ละ
ตําแหน่งสูงสุดที่กรรมการท่านนันดํ
้ ารงตําแหน่งอยู่ ทังนี
้ ้ หากกรรมการท่านนันดํ
้ ารงตําแหน่งมากกว่าหนึ่งตําแหน่ง ให้ จ่าย
จากอัตราเพดานของตําแหน่งสูงสุดเพียงตําแหน่งเดียว
โดยกําหนดวงเงินสําหรับการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภทและทุกตําแหน่ง รวมทังสิ
้ ้นไม่เกิน 18,000,000 บาท
ค่ าตอบแทน/ผลประโยชน์ อ่ ืนใดที่ไม่ เป็ นตัวเงิน : ไม่มี
โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี ้ โดยไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดโต้ แย้ งผลการตรวจนับคะแนนเสียงสําหรับวาระนี ้
มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมทังสิ
้ ้น 444 ราย เป็ นจํานวนหุ้นรวม 6,197,071,153 หุ้น
ผู้ถือหุ้น
จํานวน (เสียง)
อัตราร้ อยละ
เห็นด้ วย
6,197,071,153
100.0000
ไม่เห็นด้ วย
0
0.0000
บัตรเสีย *
0
0.0000
งดออกเสียง *
0
0.0000
รวม
6,197,071,153
100.0000
* นับรวมเป็ นฐานการคํานวณคะแนนเสียง
พิจารณาอนุมัตกิ ารแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกําหนดค่ าสอบบัญชีประจําปี 2564
ดร.สมบูรณ์ เอื อ้ อั ชฌาสัย ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ ห าร นํ าเสนอข้ อมูลต่อที่ประชุมเพื่ อให้ เป็ นไปตาม
พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อที่ 29 กําหนดให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
สามัญประจําปี แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริ ษัททุกปี ในการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจะแต่งตัง้
ผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ดังนัน้ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษัทจึงได้ พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของ
บริ ษัทฯ โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตั ิงาน ประสบการณ์ มาตรฐานและประสิทธิ ภาพในการทํางาน ความเชี่ยวชาญในการ
สอบบัญชี ความเป็ นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยเสนอเพื่อขออนุมตั ิแต่งตังบุ
้ คคลเป็ นผู้สอบ
บัญชีและอนุมตั ิคา่ สอบบัญชี รายละเอียดดังปรากฏตามเอกสารแนบ ลําดับที่ 7 หน้ า 62 – หน้ า 66 โดยมีรายละเอียดดังนี ้

วาระที่ 8

ข้ อมูลบุคคลที่เสนอชื่อแต่ งตัง้ เป็ นผู้สอบบัญชี
1. นายวัยวัฒน์
กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6333 และ/หรื อ
2. นายเจริ ญ
สัมฤทธิ์เลิศ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 และ/หรื อ
3. นายณัฐพงศ์
ตันติจตั ตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8829
แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ ประจําปี 2564 โดยเป็ นผู้สอบบัญชี
ที่มีคณ
ุ สมบัติสอดคล้ องกับประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และบุคคลดังกล่าว
ยังเป็ นผู้สอบบัญชีในบริษัทย่อยของกลุม่ บริษัทกันกุลอีกด้ วย
โดยบริ ษัทที่เป็ นสํานักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้ างต้ นไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรื อ ไม่มี
ส่วนได้ เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

หน้ าที่ 26

ข้ อมูลค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ค่าสอบบัญ ชี ประจําปี 2564 โดยมีค่าตอบแทนเฉพาะบริ ษัทฯ ไม่เกิน 1,830,000.00 บาท (และเมื่อรวม
ค่าตอบแทนสําหรับบริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม รวมกันทังสิ
้ ้นไม่เกิน 14,354,000.00 บาท) โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนผู้สอบ
บัญชีเปรี ยบเทียบย้ อนหลัง 5 ปี ดังนี ้
รายละเอียด

ปี 2564

ปี 2563

ปี 2562

ปี 2561

ปี 2560

(เพื่อพิจารณา)

ค่าสอบบัญชี และค่าสอบทานรายไตรมาส 1,830,000.00 1,830,000.00 1,830,000.00 1,700,000.00 1,480,000.00
สําหรับงบการเงินของบริ ษัทฯ
ค่าบริ การอื่น ๆ 1)
N.A.
85,775.00
74,000.00
413,335.00 149,127.00
1)

ประกอบด้ วย ค่าล่วงเวลา ค่าพาหนะ ค่าเข้ าเล่มเอกสาร ค่ายืนยันยอด และค่าส่งเอกสาร

ทังนี
้ ้ ผู้สอบบัญ ชีในต่างประเทศสังกัดต่างสํานักงานสอบบัญ ชีกับผู้สอบบัญ ชีในประเทศ คณะกรรมการ
บริ ษัทจะดูแลให้ สามารถจัดทํางบการเงินได้ ทนั ตามกําหนดระยะเวลา
ดร.จงรั ก ระรวยทรง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ ให้ ความเห็นต่อการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและ
กําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2564 ดังนี ้
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2564 โดยได้
พิจารณาคัดเลือก บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ โดยมีค่าสอบบัญชีเฉพาะส่วน
ของบริษัทฯ เป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 1,830,000.00 บาท ซึง่ เป็ นจํานวนเงินที่เท่ากับปี 2563 ที่ผา่ นมา ทังนี
้ ้ หลักเกณฑ์ในการ
พิจารณาคัดเลือก ได้ พิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ มาตรฐาน และประสิทธิ ภาพในการทํางาน ความ
เชี่ยวชาญในการสอบบัญ ชี ความเป็ นอิสระของผู้สอบบัญ ชี รวมทัง้ ความเหมาะสมทางด้ านราคา และด้ านเวลาในการ
ส่งมอบงาน
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า ผู้สอบบัญชีทงั ้ 3 ท่านในข้ างต้ น จากบริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี
จํากัด มีคณ
ุ สมบัติตามที่กล่าวมาข้ างต้ น จึงได้ นําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อให้ ความเห็นชอบ และนําเสนอ
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป
นางสาวโศภชา ดํารงปิ ยวุฒ์ ิ ประธานกรรมการบริ หาร ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นสอบถามหรื อแสดง
ความคิดเห็น ทังนี
้ ้ ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามหรื อเสนอความคิดเห็นใด ๆ ในวาระนี ้ จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ โดย
ในวาระนี ้ต้ องได้ รับคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ ามีคะแนน
เสียงเท่ากันให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึง่ มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน อนุมตั ิแต่งตัง้
1. นายวัยวัฒน์
กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6333 และ/หรื อ
2. นายเจริ ญ
สัมฤทธิ์เลิศ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 และ/หรื อ
3. นายณัฐพงศ์
ตันติจตั ตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8829

หน้ าที่ 27

แห่งบริ ษั ท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํ ากัด เป็ นผู้สอบบัญชี ของบริ ษั ทฯ ประจํ าปี โดยมี ค่าตอบแทน
เฉพาะบริ ษัทฯ ไม่เกิน 1,830,000.00 บาท (และเมื่อรวมค่าตอบแทนสําหรับบริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม รวมกัน
ทังสิ
้ ้นไม่เกิน 14,354,000.00 บาท) ตามที่เสนอ
โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี ้ โดยไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดโต้ แย้ งผลการตรวจนับคะแนนเสียงสําหรับวาระนี ้
มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมทังสิ
้ ้น 445 ราย เป็ นจํานวนหุ้นรวม 6,197,197,153 หุ้น
ผู้ถือหุ้น
จํานวน (เสียง)
อัตราร้ อยละ
เห็นด้ วย
6,197,197,153
100.0000
ไม่เห็นด้ วย
0
0.0000
รวม
6,197,197,153
100.0000
บัตรเสีย *
0
งดออกเสียง *
0
* ไม่นบั รวมเป็ นฐานการคํานวณคะแนนเสียง

วาระที่ 9

พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
ไม่มีผ้ ใู ดเสนอเรื่ องอื่นใดเพื่อพิจารณา ดร.สมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร จึงได้ เปิ ดโอกาส
ให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ดังต่อไปนี ้
นายศักดิ์ชยั สกุลศรี มนตรี ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง : ได้ มีข้อเสนอและประเด็นสอบถามต่อที่ประชุม ดังนี ้
1. ณ ปั จจุบนั อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) ของบริ ษัทฯ อยู่ท่ีเท่าไหร่ มีความน่าเป็ นห่วง
หรื อไม่ และหุ้นกู้ของบริ ษัทฯ ได้ มีการดําเนินการขายเสร็จเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ วหรื อยัง

นายฐิ ติพงศ์ เตชะรัตนยืนยง Chief Financial Officer (CFO) : ได้ ตอบข้ อซักถาม ดังนี ้
1. หุ้นกู้ชุดล่าสุดที่บริ ษัทฯ ได้ ทําการออกขายเพื่อการปรับโครงสร้ างหนี ้ (refinance) หุ้นกู้ชุดไม่ด้อยสิทธิ
ไม่มีหลักประกัน จํานวน 1,819 ล้ านบาท ที่ครบกําหนดในปี 2564 ได้ ครบจํานวนเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว
โดยไม่มีปัญหาใด ๆ ทังสิ
้ ้น ซึ่งมียอดจองผ่านทางบริ ษัทหลักทรัพย์ที่ได้ รับมอบหมายให้ ทําหน้ าที่เป็ น
ผู้จดั จําหน่ายจํานวน 6 ราย ทะลุเกินกว่า 2 เท่า
ส่วน D/E Ratio ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษัทฯ มีอตั ราส่วนหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ยต่อส่วนของผู้
ถือหุ้น (Interest Bearing Debt) อยูท่ ี่ประมาณ 1.4 – 1.5 เท่า และ Covenant ของหุ้นกู้อยูท่ ี่ 3 เท่า ทํา
ให้ ยงั มีเพดานเพียงพอสําหรับการระดมเงินลงทุนสําหรับโครงการใหม่ ๆ ในปี นี ้รวมไปถึงโครงการใน
อนาคตข้ างหน้ าอีกสองถึงสามปี
นายเกรี ยงกมล ธีระศักดิ์โสภณ ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง : ได้ มีข้อเสนอและประเด็นสอบถามต่อที่ประชุม ดังนี ้
1. ขอทราบความชัดเจนถึงแผนการลงทุนในปี นี ้สําหรับส่วนของพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปนุ่ และ
ชี ้แจงถึงปั ญหาที่สืบเนื่องกับวิกฤต Covid-19 ในประเทศญี่ปนุ่ ซึง่ กระทบกับกําไรของบริ ษัทฯ

หน้ าที่ 28

นางสาวโศภชา ดํารงปิ ยวุฒิ์ ประธานบริ ษัท : ได้ ตอบข้ อซักถามเพิ่มเติม ดังนี ้
1. สําหรับโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ ปนที
ุ่ ่มีอยู่จํานวน 4 โครงการ และได้ มีการจําหน่าย
ออกไปจํานวน 2 โครงการในปี 2563 ที่ผ่านมา ส่วนอีก 2 โครงการที่เหลือที่ได้ มีการจําหน่ายไฟฟ้าเชิง
พาณิ ช ย์ ตัง้ แต่ปี 2561 และปี 2562 นัน้ ยังสามารถผลิต ไฟได้ ต ามปกติ ประกอบกับ การวัดผลของ
ค่าแสงอาทิตย์ ในปี นีไ้ ด้ ดีกว่าในปี ที่แล้ ว สําหรับเรื่ องผลกระทบจากสถานกาณ์ Covid-19 ที่ประเทศ
ญี่ปนุ่ เนื่องจากทางบริ ษัทฯ มีการจ้ างบุคคลภายนอกเพื่อเข้ ามาดูแลงานด้ าน O&M ของทัง้ 2 โครงการ
อยู่แล้ ว ประกอบกับมีการสื่อสารกับพนักงานที่ทํางานอยู่ที่ ฝั่งของโครงการอยู่ตามปกติ จึงถื อได้ ว่า
บริ ษัทฯ ไม่ได้ รับผลกระทบใด ๆ จากสถานการณ์ดงั กล่าว
นางสาวโศภชา ดํารงปิ ยวุฒ์ ิ ประธานกรรมการบริ หาร กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมในครัง้ นี ้
รวมถึงคณะกรรมการบริ ษัท กรรมการอิสระ ที่ปรึกษา ที่ได้ ร่วมเป็ นกรรมการในการตรวจสอบการลงคะแนนในครัง้ นี ้
ดร.กั ลกุ ล ดํารงปิ ยวุ ฒ์ ิ ประธานกรรมการบริ ษั ท กล่าวขอบคุณ ผู้ถือ หุ้น นักลงทุน สถาบัน การเงิน
พันธมิตรทางธุรกิจ คู่ค้า และผู้ที่เกี่ยวข้ องทุกภาคส่วนที่ให้ ความไว้ วางใจ เชื่อมัน่ และให้ การสนับสนุนบริ ษัทฯ มาตลอด
สุดท้ ายนี ้ ผมขอให้ ทกุ ท่านปลอดภัยจากสถานการณ์ไวรัสโรคระบาด Covid-19 ขอขอบคุณครับ
ทังนี
้ ้ก่อนปิ ดการประชุม มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ ามาประชุมด้ วยตนเองและโดยผู้รับมอบฉันทะ ดังนี ้
ผู้ถือหุ้นที่มาด้ วยตนเอง
49 ราย
นับจํานวนหุ้นได้
370,320,727
หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ
396 ราย
นับจํานวนหุ้นได้
5,826,876,426
หุ้น
รวมทังสิ
้ ้น
445 ราย
นับจํานวนหุ้นได้
6,197,197,153
หุ้น
คิดเป็ นร้ อยละ 69.7684 ของหุ้นที่ออกและจําหน่ายแล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯ จํานวน 8,882,530,794 หุ้น
ปิ ดประชุมเวลา 11.11 น.

(ดร.กัลกุล ดํารงปิ ยวุฒิ์)
ประธานในที่ประชุม
(ดร.สมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย)
กรรมการบริษัท
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