
สิ่งท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี  1 
บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียริ่ง จ ากดั (มหาชน) 

หนา้ 10 
 

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด (มหำชน) 
รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2564 

วัน เวลำ และสถำนทีป่ระชุม 
เมื ่อวนัพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 9.00 น. ณ หอ้งประชุมของบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จ  ากัด (มหาชน) 

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

 
กรรมกำรทีเ่ข้ำร่วมประชุม จ ำนวน 11 ท่ำน (กรรมกำรมีทัง้หมดจ ำนวน 11 ท่ำน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100) 

1. ดร.กลักลุ ด ารงปิยวฒุิ์ ประธานกรรมการบรษิัท 
2. ดร.จงรกั ระรวยทรง กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

  และกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
3. รศ.ดร.พนารตัน ์ ปานมณี กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
4. พลเอก ธารไชยยนัต ์ ศรีสวุรรณ กรรมการอิสระ 
5. นายธรากร  องัภเูบศวร ์  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 

   และประธานคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง   
6. นายกฤษณ ์ จนัทโนทก กรรมการอิสระ 
7. นางสาวโศภชา   ด ารงปิยวฒุิ์ กรรมการบรษิัท ประธานกรรมการบรหิาร  

  และกรรมการบรหิารความเส่ียง 
8. ดร.สมบรูณ ์ เอือ้อชัฌาสยั กรรมการบรษิัท กรรมการบรหิาร ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร (CEO)  

  และเลขานกุารคณะกรรมการบรษิัท 
9. นางสาวนฤชล ด ารงปิยวฒุิ์ กรรมการบรษิัท กรรมการบรหิาร  

  ประธานเจา้หนา้ที่ปฏิบตัิการ สายงานกลยทุธก์ารลงทนุและนวตักรรม 
10. นางอารีวรรณ เฉลิมแดน กรรมการบรษิัท กรรมการบรหิาร   

  และประธานเจา้หนา้ที่ปฏิบตัิการ สายงานอปุกรณไ์ฟฟ้าแรงสงู 
11. นายเฉลิมพล ศรีเจรญิ กรรมการบรษิัท กรรมการบรหิาร และ 

  ผูอ้  านวยการ สายงานขายและการตลาด 

กรรมกำรทีไ่มไ่ด้เข้ำร่วมประชุม จ ำนวน - ท่ำน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0) 
 - 
 
กรรมกำรชุดย่อยทีเ่ข้ำร่วมประชุม จ ำนวน 2 ท่ำน 

1. พลต ารวจตรี วิศิษฐ์  ศกุรเสพย ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 
2. นายสมชาย  ไตรรตันภิรมย ์ ประธานคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  

  และกรรมการบรหิารความเส่ียง  
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ผู้บริหำรและผู้จัดกำรทีเ่ข้ำร่วมประชุม จ ำนวน 9 ท่ำน 
1. ดร.พงษ์สกร  ด าเนิน ประธานเจา้หนา้ที่ปฏิบตัิการ สายงานธุรกิจพลงังาน  
2. นายชยัศิร ิ   วฒันชาญณรงค ์ ประธานเจา้หนา้ที่ปฏิบตัิการ สายงานธุรกิจก่อสรา้ง และ Turnkey 
3. นายฐิติพงศ ์   เตชะรตันยืนยง กรรมการบรหิารความเส่ียง  

  เลขานกุารคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง 
  และประธานเจา้หนา้ที่ปฏิบตัิการ สายงานกลุ่มการเงินและบญัชี (CFO) 

4. นายธีรภาพ  ปัญญาสาคร ประธานเจา้หนา้ที่ปฏิบตัิการ สายงานสนบัสนนุธุรกิจและกฎหมาย  
5. นางสมลกัษณ ์  คนึงเหต ุ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน  

  เลขานกุารคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน  
  และผูอ้  านวยการอาวโุส สายงานส านกับรหิาร   

6. นางสาวจนัทรา  จงจามรีสีทอง เลขานกุารบรษิัท  
  เลขานกุารคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  

   และผูอ้  านวยการอาวโุส ส านกัประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
7. นายธเนศศิร ิ  ฝากมิตร เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

   และผูอ้  านวยการ สายงานตรวจสอบภายใน  
8. นางลคันา   สนัติรว่มใจรกัษ์ ผูจ้ดัการฝ่ายทรพัยากรบคุคลและธุรการ 
9. นางสาวธนวรรณ  พฒันะเอนก ผูช้่วยผูจ้ดัการ ส านกัประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร  

 
ผู้เข้ำร่วมกำรประชุมอื่น ๆ จ ำนวน 2 ท่ำน 

1. นายวยัวฒัน ์ กอสมานชยักิจ ผูส้อบบญัชี บรษิัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
2. นายคงกช ยงสวสัดิกลุ ผูแ้ทน บรษิัท กดุั่น แอนด ์พารท์เนอรส์ จ ากดั ที่ปรกึษากฎหมาย 

  และผูแ้ทนอิสระรว่มเป็นกรรมการในการตรวจสอบการลงคะแนน 
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ส าหรบัการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ทางบริษัทฯ ไดม้ีมาตรการป้องกันเพื่อควบคุมโรคไวรสั     
โคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีแนวทางปฏิบตัิตนส าหรบัผูเ้ขา้รว่มประชมุฯ กรณีการแพรร่ะบาดของ COVID-19 ดงันี ้

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตใหผู้ถื้อหุน้ที่เดินทางไปหรือกลบัมาจากประเทศที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออนัตราย
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ทอ้งที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายฯ น้อยกว่า      
14 วนัเขา้รว่มประชมุ โดยควรใชก้ารมอบฉนัทะตามขอ้ 4.  

2. นอกจากที่ระบุไวใ้นขอ้ 1 ผูถื้อหุน้ที่มีความเส่ียงสูง เช่น เดินทางไปหรือกลับมาจากประเทศกลุ่มเส่ียงนอ้ยกว่า   
14 วนั หรือเป็นผูม้ีไขห้รือมีอาการเก่ียวกับทางเดินหายใจ ควรมอบฉันทะใหผู้อ้ื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ    
เขา้ร่วมประชุมแทน ตามวิธีการซึ่งแสดงในส่ิงที่ส่งมาดว้ย ทั้งนี ้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้ผู้เขา้ร่วม
ประชมุที่มีความเส่ียงสงูเขา้รว่มการประชมุ 

3. บรษิัทฯ จะจดัตัง้จดุคดักรองตามแนวปฏิบตัิของกรมควบคุมโรค บรเิวณหนา้หอ้งประชมุ ทัง้นี ้ในกรณีที่ตรวจพบ
ผูท้ี่มีอาการเก่ียวกับทางเดินหายใจ บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะของผูถื้อหุน้     
ที่มีความเส่ียงดงักล่าวเขา้ไปในหอ้งประชุม (ในกรณีที่ผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้
ผูอ้ื่นหรือกรรมการอิสระของบรษิัทฯ เขา้รว่มประชมุแทนได)้ 

4. ดว้ยความห่วงใยต่อสุขภาพของท่านผูถื้อหุน้ บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากผูถื้อหุน้แมไ้ม่ใช่ผูท้ี่อยู่ในกลุ่มเส่ียง    
ควรมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบรษิัทฯ เขา้ประชมุแทน 

5. บรษิัทฯ ขอความรว่มมือจากผูเ้ขา้รว่มประชมุเตรียมหนา้กากอนามยัและสวมใส่ตลอดเวลาที่เขา้รว่มการประชมุ 

ทัง้นี ้บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิในการประกาศมาตรการท่ีเหมาะสมต่อไป 

   บรษิัทฯ ไดจ้ดัการประชมุโดยยึดตามแผนการจดังาน และมาตรการควบคมุโรคที่ไดย้ื่นต่อส านกัอนามยัและ
ส านกังานเขตพืน้ดสิุต โดยส านกัอนามยัรว่มกบัส านกังานเขตพืน้ท่ีไดจ้ดัเจา้หนา้ที่ลงพืน้ท่ีตรวจสอบ พรอ้มทัง้ใหค้  าแนะน า
การด าเนินการตามมาตรการป้องกนัโรคที่ทางราชการก าหนดเป็นท่ีเรียบรอ้ยเมื่อวนัท่ี 27 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา 

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

ตรวจสอบการลงคะแนน 
 บริษัทฯ ไดจ้ัดส่งหนังสือเชิญประชุมพรอ้มเอกสารประกอบการประชุม และไดเ้ผยแพร่แจง้การส่งหนังสือเชิญ
ประชมุผ่านทางเว็บไซตข์องตลาดหลกัทรพัยเ์ป็นไปตามเกณฑท์ี่ก าหนด 

ก่อนเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ ที่ประชุมไดแ้จง้รายละเอียดการประชุมและวิธีการออกเสียงการลงคะแนน 
รายละเอียดดงัปรากฏตามเอกสารแนบ ล าดบัท่ี 8 และ ล าดบัท่ี 9 หนา้ 67 – หนา้ 74 ดงันี ้

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 มาตรา 90 และ มาตรา 107 และตาม 
ขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ขอ้ 27 และ ขอ้ 28 ไดก้ าหนดหลกัเกณฑใ์นเรื่ององคป์ระชุมและการลงคะแนนเสียงในการประชุมผูถื้อหุน้
ไวด้งันี ้
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 มาตรา 90 ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพยสิ์นอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตาม
ขอ้บงัคบัของบรษิัท  

   ในกรณีที่ขอ้บงัคบัของบริษัทมิไดก้ าหนดไว ้การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งใหเ้ป็นไปตามมติ
ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุ  

 มาตรา 107 มติของที่ประชมุผูถื้อหุน้นัน้ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้ 
(1) ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

และถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึ่งเสียงเป็น    
เสียงชีข้าด 

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

ที่ส  าคญั การมอบหมายใหบ้คุคลอื่นเขา้จดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับ
บคุคลอื่นโดยมีวตัถปุระสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทนุกนั 

ขอ้ 27 ในการประชมุผูถื้อหุน้ตอ้งมีผูถื้อหุน้จ านวนดงัต่อไปนี ้จึงจะครบองคป์ระชมุ  
- ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ มาประชุมไม่นอ้ยกว่า 25 คน และจะตอ้งมี

หุน้รบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมด  
- หรือ มีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวน     

ผูถื้อหุน้ทัง้หมด และตอ้งมีหุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่าย
ไดท้ัง้หมด     

ขอ้ 28 ในการออกเสียงลงคะแนนใหหุ้น้หนึ่งหุน้มีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชมุผูถื้อหุน้นัน้ให ้
 ประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้ 

(1) ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
และถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึ่งเสียงเป็น     
เสียงชีข้าด 

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

ที่ส  าคญั การมอบหมายใหบ้คุคลอื่นเขา้จดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับ
บคุคลอื่นโดยมีวตัถปุระสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทนุกนั 

ง. การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิหรือขอ้บงัคบั 
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จ. การเพิ่มหรือการลดทนุของบรษิัทหรือการออกหุน้กู ้
ฉ. การควบหรือเลิกบรษิัท 

(3) การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ใหเ้ป็นไปตามมติของผูถื้อหุน้ ซึ่งประกอบดว้ยคะแนนเสียง
ไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุ   

วิธีการนบัคะแนน 
 ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงและลงคะแนนในกรณีดังต่อไปนี ้คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ              
งดออกเสียง ไม่อนญุาตใหม้ีการแยกการออกเสียงลงคะแนน โดยก าหนดขัน้ตอนการเก็บบตัรลงคะแนนเสียงและวิธีการนบั
คะแนน ดงันี ้ 

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

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

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

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

ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนที่ไดแ้จกให้เมื่อลงทะเบียน พร้อมลงลายมือชื่อ หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ของ   
บริษัทฯ จะเก็บบตัรลงคะแนนเสียงทัง้หมดจากผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะที่เขา้ร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อน ามา
สรุปผลการลงคะแนนเพื่อใหป้ระธานฯ แจง้ต่อที่ประชมุรบัทราบต่อไป 

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

 
 ทัง้นี ้ในการพิจารณาคะแนนเสียงดังกล่าว จะค านึงถึงการลงคะแนนเสียงที่ผูถื้อหุน้ไดม้อบฉันทะแสดงเจตนาไว้
ตามหนังสือมอบฉันทะด้วย โดยมติของที่ประชุมในแต่ละวาระให้ใชค้ะแนนเสียงข้างมาก ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้
ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชีข้าด ส าหรบัมติของระเบียบวาระเรื่องการลดทุนหรือการเพิ่มทุน
ของบริษัทฯ การแกไ้ขหนังสือบริคณหส์นธิ การซือ้หรือรบัโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท การออกหุน้กู ้รวมทั้ง  
การเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบ
ฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมติระเบียบวาระการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการใหถื้อคะแนน
เสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ ซึ่งมาประชมุ โดยรายละเอียดผลการนบั
คะแนนของแต่ละวาระ จะแจง้ใหท้ี่ประชมุทราบหลงัจบการประชมุในวาระถดัไป 
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 บรษิัทฯ ไดส้รุปกฎเกณฑข์องการนบัคะแนนในแต่วาระซึ่งขึน้กบัแต่ละกรณี ดงันี ้  

วาระที ่ การนบัคะแนน 
1, 3, 4, 5, 6, 8 คะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุน้และผูร้บัมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถ้ือหุน้ 

ในกรณีถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าด 
- คะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถ้ือหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนนในการประชมุผูถ้ือหุน้ 
7 คะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถ้ือหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ ซึ่งมาประชมุ 
2 ไม่มีการลงมติ เป็นวาระแจง้เพื่อทราบ 
9 (ถา้มี) อาจใชค้ะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุน้และผูร้บัมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุม     

ผูถ้ือหุน้ หรือ คะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถ้ือหุน้และผูร้บัมอบฉันทะ ซึ่งมา
ประชุม หรือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุ้นและผู้รบัมอบฉันทะ ซึ่งมา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชมุผูถ้ือหุน้ (แลว้แต่กรณี)   

เร่ิมกำรประชุม 
ดร.สมบูรณ ์เอือ้อัชฌำสัย ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร กล่าวตอ้นรบัผูถื้อหุน้ ผูร้บัมอบฉันทะ ผูแ้ทนจาก

สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ผูแ้ทนจากที่ปรกึษากฎหมายและผูส้อบบญัชี และสรุปจ านวนผูถื้อหุน้ที่มาประชุมดว้ยตนเอง
และรบัมอบฉนัทะก่อนเริ่มการประชมุ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 ผูถื้อหุน้ท่ีมาดว้ยตนเอง  22  ราย นบัจ านวนหุน้ได ้ 368,295,752  หุน้ 
 ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะ         388  ราย นบัจ านวนหุน้ได ้ 5,825,073,102  หุน้ 
 รวมทัง้สิน้  410  ราย นบัจ านวนหุน้ได ้ 6,193,368,854  หุน้ 
คิดเป็นรอ้ยละ 69.7253 ของหุน้ที่ออกและจ าหน่ายแลว้ทั้งหมดของบริษัทฯ จ านวน  8,882,530,794 หุ้น 

หรือ คิดเป็นรอ้ยละ 70.5115 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและจ าหน่ายแลว้ทั้งหมดหักดว้ยหุน้ทุนซือ้คืน (ที่ไม่นับเป็นองค์
ประชมุในการประชมุผูถื้อหุน้) จ านวน 8,783,487,274 หุน้ ซึ่งครบเป็นองคป์ระชมุตามขอ้บงัคบัขอ้ 27  

ดร.กัลกุล ด ำรงปิยวุฒิ์ ประธำนกรรมกำรบริษัท เป็นประธานในที่ประชุม ไดก้ล่าวเปิดการประชุม 
ดงันี ้ในปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไดเ้ผชิญกับความทา้ทายต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สถานการณก์ารแพร่ระบาดของ
เชือ้ไวรสั COVID-19 ที่ยงัคงเป็นประเด็นส าคญัระดบัโลก โดยบริษัทฯ ไดจ้ดัท าแผนงานเชิงกลยุทธ ์เพื่อตอบสนองกับ
สถานการณท์ี่เกิดขึน้ อาทิ การปรบัเปล่ียนวิถีการท างานรูปแบบใหม่ การปรบัปรุงประสิทธิภาพระบบสารสนเทศพืน้ฐาน  
และเทคโนโลยีที่จ  าเป็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน และการส่ือสาร อาทิ การประชุมและการฝึกอบรมทางไกลได้
อย่างเต็มรูปแบบ การส่ือสารภายในองคก์รผ่านการถ่ายทอดสดแบบออนไลน ์เพื่อส่ือสารขอ้มลูที่ส  าคญัและสรา้งความ
เชื ่อมั่นใหก้ ับพนกังาน ท าใหใ้นปีที ่ผ่านมาบริษัทฯ สามารถด าเนินงานไดอ้ย่างต่อเนื ่อง และบรรลเุป้าหมายการ
ด าเนินงานที ่ส  าคญัของบริษ ัทฯ ตลอดจนการสนบัสนุนดา้นอื ่น ๆ ทัง้ทางตรงและทางออ้มใหก้ ับโรงพยาบาล 
สถาบนัการศึกษา ชุมชนโดยรอบและหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อฝ่าฟันวิกฤตการณค์รัง้นีไ้ปดว้ยกัน  เพื่อขบัเคลื่อนองคก์รให้
เติบโตอย่างยั่งยืนในทุกมิติ  

บรษิัทฯ ยงัใหค้วามส าคญักับการสรา้งคุณค่าในระยะยาวใหแ้ก่ผูม้ีส่วนไดเ้สียไวอ้ย่างชดัเจน เพื่อมุ่งเนน้
การด าเนินงานอย่างมีจิตส านึก ฟ้ืนฟูส่ิงแวดลอ้ม ควบคู่ไปกับการพฒันาชุมชนและสงัคม โดยมีความเชื่อมั่นว่า หากเรา
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มีความมุ่งมั่นพรอ้มปรบัเปลี่ยนวิถีการด าเนินงาน ปรบัตวัใหท้นักับการเปลี่ยนแปลง ยึดมั่นในกรอบแนวคิดดา้นการ
ค านึงถึงประโยชนร์่วมกันของผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มแลว้ เราจะผ่านพน้วิกฤตหรือความทา้ทายเหล่านัน้ไปได้  

ในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ ใคร่ขอขอบคุณท่านผูถ้ือหุน้ คู่คา้ และผูเ้กี่ยวขอ้งทุกฝ่ายที่ไดใ้หก้าร
สนบัสนุนและความไวว้างใจแก่บริษัทฯ ดว้ยดีตลอดมา และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง  ขอขอบคุณพนกังานทุกคนที่ไดป้ฏิบตัิ
หนา้ที่ดว้ยความทุ่มเทและเป็นน า้หนึ่งใจเดียวกันเพื่อเอาชนะความทา้ทายในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ  

สดุทา้ยนี ้ขอใหทุ้กท่านมีความโชคดี ปลอดภยัจากโรคภยั ขอเป็นก าลงัใจใหก้ับผูท้ี่ไดร้บัผลกระทบจาก 
COVID-19 ทุกท่าน เพื่อฝ่าฟันอุปสรรคต่าง ๆ และขอใหทุ้กท่านมีสขุภาพที่แข็งแรงทัง้กายและใจ 

ประธานในที ่ประช ุม ไดม้อบหมายให  ้นางสาวโศภชา ด ารงปิยว ุฒิ ์ กรรมการบริษ ัท  ประธาน
กรรมการบริหาร และ ดร.สมบูรณ ์เอือ้อชัฌาสยั กรรมการบริษัท ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร และเลขานุการคณะกรรมการ
บริษัท เป็นผูด้  าเนินการเขา้สู่วาระการประชุมต่อไป 

ดร.สมบูรณ์ เอื้ออัชฌำสัย ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร ไดเ้รียนเชิญ นายคงกช ยงสวัสดิกุล ผูแ้ทนจาก 
บริษัท กุดั่น แอนด ์พารท์เนอรส์ จ ากัด ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นตัวแทนอิสระเข้าร่วมเป็นกรรมการในการตรวจนับคะแนน 
รวมทัง้ไดเ้รียนเชิญผูแ้ทนจากผูถื้อหุน้รายย่อยเขา้ร่วมเป็นกรรมการในการตรวจนบัคะแนน โดยในครัง้นีไ้ม่มีท่านใดสะดวก
ในการเขา้เป็นผูแ้ทนจากผูถื้อหุน้รายย่อย  

ทัง้นี ้ตัง้แต่วนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2563 จนถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา บรษิัทฯ ไดจ้ดัส่งหนงัสือแจง้
การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 เป็นการล่วงหน้า พรอ้มทั้งระบุ
หลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ ก าหนดส าหรับการเสนอระเบียบวาระกับผู้ถือหุ้นไดร้บัทราบโดยทั่วกัน โดยไดเ้ผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซตข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเว็บไซตข์องบริษัทฯ ซึ่งไม่มีท่านใดเสนอระเบียบวาระเพื่อใหท้ี่ประชุม
คณะกรรมการบรษิัทพิจารณาเพื่อก าหนดเป็นระเบียบวาระในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ครัง้นี ้ จึงขอน าเรียนเขา้สู่วาระการ
ประชมุดงัต่อไปนี ้

วำระที ่1 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2563 
 ดร.สมบูรณ์ เอื้ออัชฌำสัย ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารบัรองรายงาน
การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ไดจ้ัดใหมี้ขึน้เมื่อวันอังคารที่ 21 เมษายน 2563 ซึ่งไดน้ าส่งต่อตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย และกรมพัฒนาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดเป็นที่เรียบรอ้ยแล้ว 
รวมทั้งไดเ้ผยแพร่รายงานดังกล่าวผ่านเว็บไซตข์องบริษัทฯ www.gunkul.com ตามที่ไดจ้ดัส่งส าเนารายงานการประชุม
ใหก้ับผูถ้ือหุน้พรอ้มกับหนงัสือนดัประชุมในครัง้นี ้รายละเอียดดงัปรากฏตามเอกสารแนบ ล าดบัที่ 1 หนา้ 9 - หนา้ 42 
โดยรายงานดงักล่าวไดผ้่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทซึ่งเห็นว่าไดม้ีการบนัทึกรายงานไวอ้ย่างครบถว้น
ถูกตอ้ง จึงขอใหท้ี่ประชุมโปรดพิจารณารบัรอง  

 ดร.สมบูรณ ์เอือ้อัชฌำสัย ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้สอบถามหรือแสดง
ความคิดเห็น ทัง้นี ้ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามหรือเสนอแกไ้ขรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 เป็นอย่างอื่น    

 นำงสำวโศภชำ ด ำรงปิยวุฒิ์ ประธำนกรรมกำรบริหำร แจง้ต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ว่า จากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว้เห็นว่ารายงานฉบับนี ้ไดม้ีการบนัทึกรายงานการประชุมไวอ้ย่างถูกตอ้งครบถว้น และ
เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2563 จึงขอเสนอ          



สิ่งท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี  1 
บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียริ่ง จ ากดั (มหาชน) 

หนา้ 17 
 

ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา โดยในวาระนีจ้ะนับคะแนนโดยให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รบัมอบฉันทะ         
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากันใหป้ระธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีก เสียงหนึ่งเป็น     
เสียงชีข้าด 

มติที่ประชมุ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน รบัรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 เมื่อวันอังคารที่ 21 เมษายน 2563  
ตามที่เสนอ  

โดยมีมติดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้โดยไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดโตแ้ยง้ผลการตรวจนบัคะแนนเสียงส าหรบัวาระนี ้ 
 มีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุทัง้สิน้ 416 ราย เป็นจ านวนหุน้รวม 6,193,635,605 หุน้   

ผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) อตัรารอ้ยละ 
เห็นดว้ย  6,193,635,605 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
รวม  6,193,635,605 100.0000 
บตัรเสีย * 0 - 
งดออกเสียง * 0 - 

* ไม่นบัรวมเป็นฐานการค านวณคะแนนเสียง 
 
วำระที ่2  รับทรำบกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 

ดร.สมบูรณ์ เอื้ออัชฌำสัย ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร ไดร้ายงานต่อที่ประชุมเพื่อรบัทราบสรุปผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาในรอบปี 2563 (ค าอธิบายและการวิเคราะหข์องฝ่ายจดัการ) ตามขอ้บังคับของบริษัทฯ ขอ้ 29 และ     
ขอ้ 42 ก าหนดใหบ้รษิัท ฯ รายงานผลการด าเนินการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาต่อที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี ซึ่ง
ปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2563 รายละเอียดดงัปรากฏตามเอกสารแนบ ล าดบัที่ 2 (รายงานประจ าปี 2563 สามารถ
ดาวนโ์หลดไดจ้าก QR Code หนา้ 43)  โดยสามารถสรุปผลการด าเนินงานในรอบปี 2563 ของบรษิัทฯ ไดด้งันี ้

บริษัทฯ มีรายได้รวมแสดงในงบการเงินรวมจ านวน 10,974.54 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 3,779.28           
ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 52.52 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกันของปีก่อนท่ีแสดงรายไดร้วมจ านวน 7,195.26 ลา้นบาท โดย
รายไดห้ลกัเกิดจากการก่อสรา้ง จ านวน 2,022.42 ลา้นบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันกับปีก่อนแสดงจ านวน 979.95 
ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 1,042.47 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 106.37 

ส าหรับรายได้จากพลังงานทดแทน ส าหรับปี สิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 2563 แสดงจ านวน 4,093.35         
ลา้นบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันกับปีก่อนแสดงจ านวน 4,504.40 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 411.05 ลา้นบาท คิดเป็น
ลดลงรอ้ยละ 9.13 เกิดจากก าลังการผลิตที่ลดลงจากการขายไฟฟ้าพลังงานลม เนื่องจากปี 2562 ฤดูมรสุมที่เขา้มาใน
ประเทศไทยค่อนขา้งเร็วกว่าปี 2563 จึงมีผลใหก้ระแสลมที่ผลิตไดใ้นช่วงเวลาเดียวกันเมื่อเทียบกบัปีก่อนมีปริมาณลดลง 
อย่างไรก็ตามรายไดจ้ากพลงังานลมดงักล่าวไดก้ลบัมาเป็นปกติแลว้ในไตรมาส 4 ของปีก่อน 

อตัราก าไรขัน้ตน้ของบรษิัทฯ ส าหรบัปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 จะอยู่ที่รอ้ยละ 39.03 เปรียบเทียบกบั
ปีก่อนที่รอ้ยละ 52.05 ลดลง 13.02 เนื่องจากรายไดท้ี่ลดลงจากการขายไฟฟ้าพลงังานลมประมาณ 700 ลา้นบาท ซึ่งอตัรา
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ก าไรขัน้ตน้ค่อนขา้งสงูส าหรบัธุรกิจพลงังานทดแทน โดยบรษิัทฯ คาดว่าในปีนีอ้ตัราก าไรขัน้ตน้จะปรบัขึน้มาอยู่ที่ประมาณ
รอ้ยละ 40 อนัเนื่องมาจากรายไดจ้ากพลงังานทดแทนท่ีกลบัมาเป็นปกติตามที่ควรจะเป็น 

บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยมีสินทรพัยร์วม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 แสดงจ านวน 46,032.16 ลา้นบาท และ
มีสินทรพัยห์มุนเวียน แสดงจ านวน 11,782.49 ลา้นบาท และมีหนีสิ้นหมนุเวียน แสดงจ านวน 12,982.57 ลา้นบาท โดย
สาเหตุหลักเกิดจากการตัง้ Current portion ที่จะเป็นส่วนของหนีสิ้นระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี ซึ่งตอ้งแยก
แสดงไวใ้นส่วนของหนีสิ้นหมุนเวียน อันเกิดจากสินเชื่อโครงการพลังงานลม โครงการพลังงานแสงอาทิตย ์โดยโครงการ
เหล่านีล้ว้นมีรายไดร้องรบัอยู่แลว้ จึงไม่มีเหตทุี่จะตอ้งกงัวลใจ 

ส าหรบัส่วนของผูถื้อหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2563 แสดงจ านวน 12,475.31 ลา้นบาท เมื่อเทียบกับส่วนของ       
ผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 แสดงจ านวน 11,332.91 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จ านวน 1,142.40 ลา้นบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้
รอ้ยละ 10.08  
 ส าหรบัวาระนี ้บรษิัทฯ ขอเรียนแจง้ผลการด าเนินการในเรื่องที่เก่ียวกบัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และการเขา้
เป็นสมาชิกแนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทจุรติ โดยประธานคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี จะ
เป็นผูน้  าเสนอขอ้มลูแจง้ต่อที่ประชมุเพื่อทราบต่อไป  

 นำยสมชำย  ไตรรัตนภิรมย ์ประธำนคณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี น าเสนอขอ้มลูต่อที่ประชุม
เพื่อใหท้ราบถึงผลการด าเนินการในเรื่องที่เก่ียวกบัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ดงันี ้

จากผลการด าเนินการในเรื่องที่เก่ียวกบัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีและการปฏิบตัิในการต่อตา้นการทจุรติของ
บรษิัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยเฉพาะท่านประธานคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
ท่านเดิม ดร.จงรกั ระรวยทรง รวมทั้ง คุณพงษ์เทพ ถิฐาพันธ์ กรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี ไดส่้งเสริมสนับสนุนใหเ้กิด
กระบวนการก ากบัดูแลกิจการใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่เป็นมาตรฐานและสรา้งความยั่งยืนใหก้ับองคก์ร ตอ้งขอขอบคุณ
ทัง้สองท่านเป็นอย่างสงู ซึ่งสามารถสรุปผลงานในรอบปี 2563 โดยสงัเขปไวด้งัต่อไปนี ้  

▪ กำรเข้ำเป็นสมำชิกแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชั่น โดยบริษัทฯ ไดร้บัการรบัรองให้เขา้ร่วมเป็น

สมาชิกของแนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทจุรติมาตัง้แต่ปี  2560 บรษิัทฯ ไดด้  าเนินการก าหนดแนว
ทางการปฏิบตัิบนหลกัการดงักล่าวทั่วทัง้องคก์ร และในเดือนมิถุนายน 2563 บริษัทฯ ไดร้บัการรบัรองเป็นสมาชิก CAC 
ต่อเนื่องเป็นสมยัที่ 2 จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต แสดงใหเ้ห็นถึงความ
มุ่งมั่นในการด าเนินงานดา้นการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบรษิัทฯ ที่มีความกา้วหนา้เพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง  

▪ ผลประเมิน Good Corporate Governance “CGR” 
บริษัทฯ มุ่งมั่นในการน าหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดีไปสู่การด าเนินการในภาคปฏิบัติทั่วทัง้องคก์รอย่าง

เป็นรูปธรรม ส่งผลให ้ในปี 2563 บรษิัทฯ ไดร้บัผลประเมินการก ากบัดแูลกิจการ (Good Corporate Governance “CGR”) 
ในระดบัคะแนนดีเลิศ 95 คะแนน เปรียบเทียบกบัผลประเมินที่ไดร้บัในปี 2562 ในระดบัคะแนนดีเลิศ 94 คะแนน ซึ่งไดร้บั
รางวลัในระดบัดีเลิศอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 4 ปีซอ้น  

บริษัทฯ ยังไดร้บัรางวัลระดับอาเซียน ตามโครงการ 2019 ASEAN Corporate Governance Scorecard 
(“ACGS”) คือ “รางวัล ASEAN Asset Class Publicly Listed Companies” ซึ่งมอบให้บริษัทจดทะเบียนอาเซียนที่ท  า
คะแนนไดต้ัง้แต่ 97.50 คะแนนขึน้ไป จ านวน 135 บริษัท โดยเป็นบรษิัทจดทะเบียนไทยจ านวน 42 บริษัท นบัว่ามากที่สดุ
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ในอาเซียน ซึ่งสะทอ้นถึงการเป็นบรษิัทฯ ที่มีหลกับรรษัทภิบาลที่ดี ถือเป็นก าลงัใจที่ท  าใหบ้รษิัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะรกัษา
มาตรฐานในการด าเนินกิจการและเดินหนา้ด าเนินธุรกิจ เพื่อสรา้งคณุค่าใหก้บัผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียต่อไป 

▪ ผลกำรประเมินคุณภำพกำรจัดประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2563 
 ในปี 2563 บริษัทฯ ไดร้บัผลคะแนนการประเมินคุณภาพการจดัประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ใน
ระดบัดีเยี่ยม 100 คะแนน เปรียบเทียบกับผลคะแนนที่ไดร้บัในปี 2562 ในระดบัคะแนนดีเยี่ยม 100 คะแนน แสดงใหเ้ห็น
ว่า บรษิัทฯ ไดใ้หค้วามส าคญัต่อสิทธิของผูถื้อหุน้และผูม้ีส่วนไดเ้สียมาเป็นอนัดบัตน้ ๆ ในการด าเนินธุรกิจของบรษิัทฯ  

▪ กำรจัดท ำแผนงำนเพื่อให้เป็นไปตำมหลัก CG Code 
ในปี 2563 บริษัทฯ ได้จัดท าแผนงานเพื่อให้เป็นไปตามหลัก CG Code โดยในปี 2564 จะน าแผนงาน

ดงักล่าวก าหนดเป็นแนวปฏิบตัิอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อพฒันาอย่างต่อเนื่องต่อไป  
จากผลของการด าเนินการดังกล่าวสะทอ้นใหเ้ห็นถึงพัฒนาการโดยรวมในการก ากับดูแลกิจการที่ดีของ

บรษิัทฯ อย่างต่อเนื่อง โดยบรษิัทฯ จะมุ่งมั่นพฒันาการก ากบัดแูลกิจการใหด้ียิ่ง ๆ ขึน้ไป 

ดร.สมบูรณ์ เอื้ออัชฌำสัย ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร ไดเ้ปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดง    
ความคิดเห็น ทัง้นี ้ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามหรือเสนอความคิดเห็นใดๆ ในวาระนี ้

นำงสำวโศภชำ ด ำรงปิยวุฒิ์ ประธำนกรรมกำรบริหำร ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ส าหรับวาระที่ 2 นี ้
คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาแลว้เห็นสมควรใหเ้สนอรายงานผลการด าเนินงานของบรษิัทในรอบปี 2563 ใหท้ี่ประชุม
รบัทราบ และเนื่องดว้ยวาระนีเ้ป็นวาระแจง้เพื่อทราบ จึงไม่ตอ้งมีการลงมติจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

มติที่ประชมุ  ที่ประชุมโดยผูถื้อหุน้ที่มาประชุมจ านวนทัง้สิน้  416 ราย รวมเป็นจ านวนหุน้ 6,193,635,605 หุน้ รบัทราบ
การด าเนินงานของบรษิัทฯ ในรอบปี 2563 

 
วำระที ่3  พิจำรณำอนุมัติงบกำรเงนิของบริษัทฯ ส ำหรับปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2563 
  ดร.สมบูรณ์ เอื้ออัชฌำสัย ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตาม
พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 – มาตรา 114 รวมทัง้ตามขอ้บงัคับของบริษัทฯ ขอ้ 29 และ    
ขอ้ 42 – ขอ้ 44 บริษัทฯ ไดจ้ดัท างบการเงินส าหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งไดผ่้านการตรวจสอบและลงนาม
รบัรองจากผูส้อบบญัชีของบรษิัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากัด และเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิ โดยมี
รายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินของรายงานประจ าปี 2563 (ตามเอกสารแนบล าดบัท่ี 2 โดยสามารถดาวนโ์หลด
ไดจ้าก QR Code หนา้ 43) ซึ่งไดจ้ัดส่งให้แก่ผูถื้อหุน้พรอ้มกับหนังสือนัดประชุมในครัง้นี ้ทั้งนี ้นอกเหนือจากที่ ไดช้ีแ้จง     
งบการเงินของบรษิัทฯ ผ่านการสรุปผลการด าเนินงานในรอบปี 2563 ของบรษิัทฯ ในวาระที่ 2 ขา้งตน้ มีเนือ้หาส าคญัของ
งบการเงินท่ีขอเรียนชีแ้จงเพิ่มเติม ดงันี ้
  ส าหรบังบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัทฯ) และของ
เฉพาะบริษัทฯ  ตามล าดับ ณ วันที่  31 ธันวาคม 2563 ซึ่งตรวจสอบโดย นายวัยวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชี               
รบัอนุญาตเลขทะเบียน 6333 จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด ไดแ้สดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไขว่า           
งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการขา้งตน้นีแ้สดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบรษิัทฯ 
และบรษิัทฯ ตามล าดบั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแส    
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เงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรบัปีสิน้สดุวนัเดียวกนั โดยถกูตอ้งตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐาน
รายงานทางการเงิน โดยมีเรื่องส าคญัในการตรวจสอบซึ่งสรุปไดด้งันี ้ 

• เรื่องการทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยม เงินลงทุนในบริษัทย่อย และเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการ
ร่วมคา้ ซึ่งทางบริษัทฯ ไดม้ีการตรวจสอบเป็นประจ าอยู่ทุกปี ทั้งนี ้บริษัทฯ ไดร้บัค่า adder จากโครงการ
พลังงานแสงอาทิตย์ จ านวน 8 บาท เป็นระยะเวลา 10 ปี ทางผู้ตรวจสอบจึงไดใ้ห้ความส าคัญกับการ     
ดอ้ยค่าที่อาจจะเกิดขึน้ในปีที่ 11 ซึ่งการดอ้ยค่าดงักล่าวจะเกิดขึน้กับบริษัทรว่ม และงบการเงินในปีที่ผ่าน
มาไดร้บัรูก้ารดอ้ยค่าดงักล่าวเสรจ็สิน้ไปแลว้ 

• เรื่องการซือ้บริษัทย่อย โดยในปี 2563 ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทฯ ไดม้าซึ่งเงินลงทุนในบริษัทฯ ซึ่งด าเนินธุรกิจ
เก่ียวกับการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า ท าใหก้ลุ่มบริษัทฯ รบัรูสิ้นทรพัยท์ี่ไดม้าและหนีสิ้นที่รบัมาจากการซือ้
ธุรกิจดว้ยมูลค่ายุติธรรม และมีการบันทึกก าไรจากการต่อรองราคาซือ้ ซึ่งการบันทึกบัญชีตามวิธีการซือ้
ดงักล่าวมีความซบัซอ้น และตอ้งมีการท าการประเมินมลูค่ายตุิธรรมของสินทรพัยท์ี่ไดม้าและหนีสิ้นท่ีรบัมา
จากผูป้ระเมินอิสระ โดยเฉพาะการเขา้ลงทนุในประเทศเวียดนาม  

• เรื่องรายไดแ้ละตน้ทุนการก่อสรา้ง ซึ่งผูบ้ริหารและวิศวกรโครงการตอ้งมีการใชดุ้ลยพินิจในการประมาณ
การตน้ทุนการก่อสรา้งที่คาดว่าจะเกิดขึน้ตัง้แต่ตน้จนกระทั่งงานแลว้เสร็จตามสญัญาใหม้ีความสม ่าเสมอ
ในทกุไตรมาส  

  ส าหรบัค าอธิบายงบแสดงฐานะการเงิน สินทรพัย ์และหนีสิ้นรวม ตลอดจนรายไดแ้ละหมายเหตุประกอบ
งบการเงินนัน้ ไดม้ีการชีแ้จงใหท้ราบแลว้เมื่อตอนรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 ตามที่ปรากฏใน
วาระท่ี 2 ขา้งตน้ 

 ดร.จงรัก ระรวยทรง ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ ไดใ้หค้วามเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดย
แจง้ต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานงบการเงินและรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ส าหรบัปีสิน้สุด
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็นจากผูส้อบบญัชีของ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี 
จ ากัด อย่างรอบคอบ เพื่อให้เป็นไปอย่างถูกตอ้งและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยไดม้ีการร่วมหารือกับทางผูส้อบบัญชี
ภายนอก และฝ่ายบรหิารของบรษิัทฯ ในประเด็นความถกูตอ้ง ความน่าเชื่อถือ และเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีที่รบัรอง
ทั่วไป เพื่อใหม้ีการเปิดเผยขอ้มูลอย่างเพียงพอและทันเวลา  ซึ่งจากการสอบทานดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบจึง
เห็นชอบใหเ้สนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติรบัรอง โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทไดม้ีมติ    
เห็นควรใหน้ าเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิรบัรองต่อไป 

 ดร.สมบูรณ์  เอื้ออัชฌำสัย ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้สอบถามหรือแสดง
ความคิดเห็น เก่ียวกบังบการเงินของบรษิัทฯ ส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 โดยสรุปไดด้งันี ้

ดร. เกศสิร ิป้ันธุระ ผูร้บัมอบฉนัทะจากสมาคมส่งเสรมิผูล้งทนุไทย : ไดม้ีขอ้เสนอและประเด็นสอบถามต่อที่ประชมุ ดงันี ้
1. เรื่องการจัดการภายใน บริษัทฯ ไดม้ีการน าหลัก ESG เข้ามาปรบัใช้ในการบริหารทรพัยากรมนุษยห์รือ

บุคลากรของบริษัทฯ หรือไม่ รวมไปถึงมีนโยบายในเรื่องสวัสดิการ (Benefit) กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 
(Provident Fund) หรือส่ิงอื่นใดที่เป็นการเสรมิสรา้งขวญัก าลงัใจใหแ้ก่พนกังานในช่วงสถานการณก์ารแพร่
ระบาดของ COVID-19 
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2. สถานการณ์ภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ ในส่วนของธุรกิจการก่อสรา้ง ธุรกิจดา้นพลังงานที่มีการ
ปรบัเปล่ียนไปเนื่องจากสถานการณโ์รคระบาดที่เกิดขึน้ ซึ่งข่าวที่ปรากฏในช่วงไม่นานมานีแ้สดงใหเ้ห็นว่า
ทางบรษิัทฯ ไดใ้หค้วามสนใจเก่ียวกบัธุรกจิกญัชง จึงอยากสอบถามทางบรษิทัฯ ว่า มีแนวทางในการบรหิาร
จดัการธุรกิจกญัชงใหม้าควบรวมกบัการด าเนินธุรกิจตามปกติของบรษิัทฯ อย่างไร 

นางสาวโศภชา ด ารงปิยวฒุิ์ ประธานกรรมการบรหิาร : ไดต้อบขอ้ซกัถาม ดงันี ้
1. ในช่วงระยะเวลาที่ล  าบากจากสถานการณแ์พร่ระบาดของ COVID-19 ทางบริษัทฯ ไดใ้หค้วามส าคญักับ

ผลตอบแทนของพนักงานและบุคลากรของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินเดือน กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 
และสวัสดิการ โดยทางบริษัทฯ ได้มีการท าส ารวจในเรื่องของการปรับขึน้เงินเดือนตามมาตรฐาน
อตุสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนของบรษิัทฯ ไดม้ีการพิจารณาและ
ทบทวนเรื่องดังกล่าวอยู่เป็นประจ าทุกปี เพื่อจูงใจให้เกิดการพัฒนาตนเอง และแข่งขันกันเพื่อรับ
ภาระหนา้ที่ในต าแหน่งที่สงูขึน้ โดยการปรบัขึน้เงินเดือน และการใหเ้งินรางวลัประจ าปี (Annual Bonus) 
รวมไปถึงการใหค้่าตอบแทนการขาย (Commission) แก่พนักงานในส่วนของฝ่ายขายโดยเฉพาะ ซึ่งจะ
สะทอ้นถึงผลประกอบการของบรษิัทฯ ในแต่ละรอบปี  

ส าหรบัเรื่องสวัสดิการ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของพนักงาน กองทุนส ารอง     
เลี ้ยงชีพ รวมไปถึงเงินช่วยเหลือต่าง ๆ ซึ่งเป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี  โดยค านึงถึง           
ความรบัผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้มขององคก์ร (Corporate Social Responsibility: CSR)  

โดยเฉพาะในสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของ Covid-19 ทางบริษัทฯ ไดม้ีการจดัท าประกนัภยัไวรสัโคโรนา 
2019 (Covid-19) ให้กับพนักงานต่ อ เนื่ อ งจาก ปี  2563 รวมไปถึ งการออกมาตรการการรับมื อ 
ประชาสัมพันธ์ขอ้ควรปฏิบตัิตนเพื่อดูแลและป้องกันตนเองจากการติดเชือ้ มีการเวน้ระยะห่างทางสงัคม 
(SocialDistancing) ซึ่งเป็นไปตามมาตรการของบริษัทฯในการป้องกันการแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสั Covid-
19 ซึ่งการดูแลดังกล่าวครอบคลุมไปถึงพนักงานที่ท  างานตามไซตง์าน โดยร่วมมือกับทางผูร้บัเหมาของ
บรษิัทฯ ใหม้ีการปฏิบตัิตามมาตรการการป้องกนัการแพรร่ะบาดของ Covid-19 ของบรษิัทฯ อย่างเครง่ครดั
นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังมีการการวางแผนแบ่งก าลังคนในการท างาน โดยจัดตั้งส านักงานย่อย (Split 
Location) รวมทัง้ มีมาตรการใหพ้นกังานปฏิบตัิงานจากที่บา้น (Work From Home) 

ดร.สมบรูณ ์เอือ้อชัฌาสยั ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร : ไดต้อบขอ้ซกัถามเพิม่เติม ดงันี ้
1.  ส าหรบัการระมดัระวงัเพื่อไม่ใหเ้กิดการรบัรูร้ายไดล่้าชา้ในส่วนงานธุรกิจก่อสรา้งของบรษิัทฯ สามารถ

ชีแ้จงไดด้งันี ้ 
1) รายไดจ้ากการรบัเหมาก่อสรา้งจากงานไฟฟ้า หรืองานที่ท  าใหก้ับทางการไฟฟ้านครหลวง การ

ไฟฟ้าภูมิภาค และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยบริษัทฯ คาดหวงัว่าจะสามารถบนัทึก
รายไดใ้นส่วนนีป้ระมาณ 3,000 ลา้นบาท จากการเขา้รว่มประมลูงานก่อสรา้งในปีนี ้

2) รายไดจ้ากการสรา้งหลังคาโซลารใ์หแ้ก่ลูกคา้เอกชน อาจเกิดปัญหาในดา้นการเขา้ด าเนินการ
ก่อสรา้งอนัเนื่องจากมาตรการล็อกดาวน ์ท าใหม้ีการหา้มเขา้-ออกในพืน้ที่จงัหวดัควบคุม ท าให้
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ตอ้งมีการใชเ้กณฑ์สงวนสิทธ์ิเพ่ือไม่ใหเ้กิดการผิดสัญญาในเร่ืองระยะเวลาการก่อสรา้งใหแ้ลว้
เสรจ็ตามก าหนด 

2. ในประเด็นเรื่องธุรกิจกญัชงนัน้ จะมีความเก่ียวเนื่องกบัธุรกิจหลกัของบรษิัทฯ ดงันี ้

  ณ ปัจจุบนั บริษัทฯ ไดแ้ต่งตัง้ให ้รองศาสตราจารย ์ดร.วีรชยั พุทธวงศ ์ผูช้่วยอธิการบดีฝ่ายนวตักรรมและ
กิจการเพื่อสงัคม มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์เป็นท่ีปรกึษาโครงการ ซึ่งบรษิัทฯ ไดว้างแผนธุรกิจจะเริ่มตัง้แต่ตน้น า้ไปจนถึง
กลางน า้ โดยมีโครงการที่จะปลูกกัญชง และสกัดสารจากกัญชง ทั้งนี ้ความแตกต่างระหว่าง กัญชา (Marijuana) และ     
กัญชง (Hemp) จะพิจารณาจากปริมาณของสารท่ีมีฤทธ์ิต่อจิตประสาท (Tetrahydrocannabinol: THC) โดยกัญชาจะมี
ปริมาณสูงเกินรอ้ยละ 1 ส่วนกัญชงจะมีไม่เกินรอ้ยละ 1 โดยแผนธุรกิจกัญชงของบริษัทฯ จะเน้นที่สารส าคัญที่เป็น
ส่วนประกอบหลกัซึ่งจะไดจ้ากช่อดอกของกญัชง  
  บริษัทฯ มีวตัถุประสงคท์ี่จะขออนุญาตเก่ียวกับกัญชงเพื่อประโยชนใ์นเชิงพาณิชยห์รืออุตสาหกรรม โดยมี
ใบอนญุาตที่หลากหลายในการด าเนินธุรกิจนี ้  
  เนื่องจากทางบริษัทฯ มีพืน้ที่ในส่วนของโครงการพลังงานลม รวมไปถึงภูมิอากาศที่สามารถน าม าใช้
ประโยชนใ์นการปลกูตน้กญัชงได ้จึงสามารถสรุปจดุแข็งของบรษิัทฯ ออกมาได ้5 ขอ้ดงันี ้

 
 
โดยปัจจบุนัทางฝ่ายจดัการไดม้ีการด าเนินการในเบือ้งตน้ ดงันี ้

• เก็บตวัอย่างดินมาทดสอบเพื่อดสูารปนเป้ือนในดิน  

• ตรวจวดัค่า pH ของน า้ ซึ่งอาจมีการขดุบ่อน า้บาดาล เพื่อป้องกนัการแย่งใชน้ า้จากฝ่ังชมุชนในอนาคต 

• ศกึษา และพฒันาความรว่มมือดา้นเมล็ดพนัธุ์ 

• เจรจากบัคู่คา้ เพื่อหาพนัธมิตรส าหรบัจดัท าหนงัสือแสดงเจตจ านงขอรบัซือ้สารส าคญัที่ไดจ้ากกญัชง 



สิ่งท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี  1 
บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียริ่ง จ ากดั (มหาชน) 

หนา้ 23 
 

   ส าหรบัการปลูกกัญชงนั้น 1 ไร่ สามารถปลูก 1,000 ตน้ ให้ดอกแห้ง 500 กิโลกรมัต่อวัน คาดว่าตอ้งใช้
งบประมาณไม่ต ่ากว่า 3 – 4 ลา้นบาท เพื่อท าโรงเรือน ซึ่งบริษัทฯ มีขอ้ไดเ้ปรียบในเรื่องของการผลิตอุปกรณ์โครงสรา้ง      
ต่าง ๆ ในการก่อสรา้งโรงเพาะปลูก และโรงงานสกัด เนื่องจากบริษัทฯ มีโรงงานที่ด  าเนินการในส่วนของการผลิตอยู่แลว้ 
ประกอบกับการปลกูกัญชงนั้นมีขอ้จ ากัดเรื่องของอุณหภูมิที่จะท าใหต้น้กลา้เติบโตดี ท าใหโ้รงเรือนที่เพาะปลูกนัน้ตอ้งมี
การใชเ้ครื่องปรบัอากาศ ส่งผลใหเ้กิดเรื่องของค่าไฟฟ้าที่สงูขึน้ แต่เนื่องจากบริษัทฯ ท าธุรกิจเก่ียวกับพลงังานแสงอาทิตย์
จากโซลารอ์ยู่แลว้ ท าใหส้ามารถน าประโยชนจ์ากเรื่องนีเ้ขา้มาช่วยลดเรื่องค่าไฟฟ้าลงไดไ้ม่ต  ่ากว่ารอ้ยละ 40 

   โดยแผนธุรกิจดงักล่าวไดม้ีการน าเสนอเขา้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ 
ซึ่งที่ประชมุไดม้ีมติอนมุตัิการจดัตัง้บรษิัทเพื่อด าเนินการปลกูและสกดัสาร โดยมีทนุตัง้ตน้ไม่เกิน 50,000,0000 บาท  
 
นายศกัดิ์ชยั สกลุศรีมนตรี ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง : ไดม้ีขอ้เสนอและประเด็นสอบถามต่อที่ประชมุ ดงันี ้

1. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 9 และฉบบัที่ 16 ทางบรษิัทฯ ไดม้ีการน ามาใชก้ับงบการเงิน
ของบริษัทแลว้หรือไม่ และมีผลกระทบต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ใน      
ปี 2563 หรือไม่ 

2. ปัจจบุนับรษิัทฯ ไดร้บัค่า FiT อยู่ที่ราคาเท่าไหร ่
3. รายไดจ้ากธุรกิจประเภทใดของบรษิัทฯ มีสดัส่วนมากที่สดุ   

ดร.สมบรูณ ์เอือ้อชัฌาสยั ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร : ไดต้อบขอ้ซกัถามเพิม่เติม ดงันี ้
1. บริษัทฯ ไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 และฉบับที่ 16 มาปรบัใชก้ับงบการเงินของ

บริษัทฯ เป็นที่ เรียบรอ้ยแล้ว ตั้งแต่สิน้ปี 2562 ซึ่งมีผลกระทบในเรื่องของการจัดประเภทและการ         
วดัมลูค่า รวมไปถึงเรื่องการดอ้ยค่าของเครื่องมือทางการเงิน ตามที่ไดม้ีการเรียนชีแ้จงไปแลว้ในขา้งตน้ 

2. ส าหรบัโครงการพลงังานแสงอาทิตยข์องบริษัทฯ ค่า FiT จะอยู่ที่ประมาณ 5.66 บาท/หน่วย (โครงการ
ในปี พ.ศ. 2558) และโครงการพลงังานลม จ านวน 170 เมกะวตัต ์มีค่า Adder บวกดว้ยค่าไฟพืน้ฐาน
จะไดเ้ท่ากับ 6.50 บาท/หน่วย  ทั้งนี ้โครงการพลังงานแสงอาทิตยข์องบริษัทฯ ที่ไดร้บัการสนับสนุน      
ค่าไฟฟ้าส่วนเพิ่ม (Adder) จ านวน 8.00 บาท/หน่วย เป็นระยะเวลา 10 ปี ซึ่งปัจจบุนัเหลือระยะเวลาอีก
แค่ 1 ปี Adder ก าลงัจะหมดลง ท าใหผู้ส้อบบญัชีตัง้เรื่องการดอ้ยค่าของสินทรพัยข์ึน้ซึ่งมีผลกระทบต่อ
งบการเงินในปี 2563 เป็นท่ีเรียบรอ้ย 

3. รายไดจ้ากพลังงานทดแทนอยู่ที่รอ้ยละ 50 รายไดจ้ากธุรกิจก่อสรา้งรอ้ยละ 30 และธุรกิจซือ้มาขายไป
อีกรอ้ยละ 20 
 

นายเกรียงกมล ธีระศกัดิ์โสภณ ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง : ไดม้ีขอ้เสนอและประเด็นสอบถามต่อที่ประชมุ ดงันี ้
1. เพราะเหตุใดบริษัทฯ มีรายไดจ้ากการขายลดลง แต่กลบัมีตน้ทุนจากการขายที่เพิ่มขึน้ และปีนีม้ีแผนที่

จะลดตน้ทนุทางการขายอย่างไร รวมไปถึงการลดตน้ทนุดา้นอื่น ๆ ดว้ย 
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ดร.สมบรูณ ์เอือ้อชัฌาสยั ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร : ไดต้อบขอ้ซกัถามเพิม่เติม ดงันี ้
1. ในปี 2563 ที่ผ่านมา มีการขายสินคา้ที่มีก าไรขั้นตน้ค่อนขา้งต ่า เนื่องมาจากมีรายการสั่งซือ้สินค้า

ประเภทฮารด์แวรท์ี่มีราคาไม่ค่อยสงูเป็นส่วนใหญ่ ส่งผลท าใหร้ายไดล้ดลง และตน้ทุนสงูขึน้  อย่างไรก็
ตามในปี 2564 นี ้มีรายการสั่งซือ้สินคา้ที่มีก าไรขั้นตน้ค่อนขา้งสูงเข้ามาแลว้ในไตรมาส 1 ที่ผ่านมา      
แต่อาจติดขดัในเรื่องการส่งมอบสินคา้ เนื่องจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของ COVID-19 ท าใหก้าร
รบัรูร้ายไดจ้ะไปอยู่ในไตรมาส 2 เป็นหลกั 

 ดร.สมบูรณ ์เอือ้อัชฌำสัย กรรมกำรผู้จัดกำร ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้สอบถามหรือแสดงความ
คิดเห็น เก่ียวกับงบการเงินของบริษัทฯ ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 เพิ่มเติม ทัง้นี ้ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามในวาระ
ดงักล่าว  

 นำงสำวโศภชำ ด ำรงปิยวุฒิ์ ประธำนกรรมกำรบริหำร แจ้งต่อที่ประชุมว่า จากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินส าหรับปีสิน้สุดวันที่           
31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็นจากผูส้อบบญัชีของ บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากัด 
ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติ  โดยวาระนีต้อ้งไดร้บั
คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้
ประธานในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชีข้าด 

มติที่ประชมุ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน อนุมตัิงบการเงินของบริษัทฯ ส าหรบัปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งไดผ่้านการตรวจสอบ
และลงนามรบัรองจากผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ อีกทัง้ไดผ่้านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบรษิัทแลว้ ตามที่เสนอ 

  โดยมีมติดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้โดยไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดโตแ้ยง้ผลการตรวจนบัคะแนนเสียงส าหรบัวาระนี ้
  มีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุทัง้สิน้ 440 ราย เป็นจ านวนหุน้รวม 6,196,733,097 หุน้ 

ผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) อตัรารอ้ยละ 
เห็นดว้ย  6,196,731,249 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
รวม  6,196,731,249 100.0000 
บตัรเสีย * 1,848 - 
งดออกเสียง * 0 - 

* ไม่นบัรวมเป็นฐานการค านวณคะแนนเสียง 
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วำระที ่4 พิจำรณำอนุมัติกำรก ำหนดหลักเกณฑก์ำรจ่ำยปันผลจำกผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ  
 ประจ ำปี 2563 
 ดร.สมบูรณ์ เอื ้ออัชฌำสัย ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการ
ก าหนดหลักเกณฑ์การจ่ายปันผลจากผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2563 เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการ           
จ่ายปันผลของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของ
บริษัทฯ หลังหักภาษีเงินไดน้ิติบุคคล เงินส ารองตามกฎหมาย และเงินส ารองต่าง ๆ ทั้งหมด และคณะกรรมการบริษัทได้
ร่วมกันพิจารณาการจ่ายปันผลส าหรบัปี 2564 เป็น เงินสดปันผล โดยโปรดดูรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุม เอกสาร
แนบล าดบัที่ 3 หนา้ 44 ซึ่งสรุปขอ้มลูส าคญั ๆ ไวใ้นเอกสารประกอบการประชมุไวแ้ลว้  
 ทัง้นี ้ตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไดร้่วมกันพิจารณาหลักเกณฑก์ารจ่ายปันผลเห็นสมควร
เสนอที่ประชมุผูถื้อหุน้ก าหนดหลกัเกณฑก์ารจ่ายปันผลประจ าปี 2564 จากผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ ในปี 2563 โดย
ให้จ่ายเป็น เงินสดปันผล โดยหลักเกณฑ์การจ่ายปันผลนี ้จะน าไปใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาวาระที่  5 เรื่อง 
“พิจารณาอนุมตัิการจัดสรรก าไรเบ็ดเสร็จจากผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 และ
จ่ายปันผล (ถา้มี)” ต่อไป  
 นำงสำวโศภชำ ด ำรงปิยวุฒิ์ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้สอบถามหรือแสดง
ความคิดเห็น ทัง้นี ้ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามหรือเสนอความคิดเห็นใด ๆ ในวาระนี ้จึงเสนอต่อท่ีประชมุเพื่อพิจารณา 

1. ไม่ตัง้เงินทนุส ารองทางกฎหมายเนื่องดว้ยเงินทนุส ารองทางกฎหมายในปัจจบุนัมีจ านวนเกินกว่ารอ้ยละ 10  
2. โดยใหจ้่ายเป็นเงินสดปันผล  

ทัง้นี ้หลกัเกณฑก์ารจ่ายปันผลนีจ้ะน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการพิจารณาวาระท่ี 5 เรื่อง “พิจารณาอนมุตัิการ
จดัสรรก าไรเบ็ดเสร็จจากผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 และจ่าย   
ปันผล (ถา้มี)” 

 โดยวาระนีต้ ้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชีข้าด 

มติที่ประชมุ  ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน อนุมัติหลักเกณฑ์การจ่ายปันผลจากผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2563 โดยให ้      
จ่ายเป็น เงนิสดปันผล ตามที่เสนอ  

  โดยมีมติดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้โดยไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดโตแ้ยง้ผลการตรวจนบัคะแนนเสียงส าหรบัวาระนี ้
  มีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุทัง้สิน้ 440 ราย เป็นจ านวนหุน้รวม 6,196,733,097 หุน้ 

ผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) อตัรารอ้ยละ 
เห็นดว้ย  6,196,733,097 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
รวม  6,196,733,097 100.0000 
บตัรเสีย * 0 - 
งดออกเสียง * 0 - 

* ไม่นบัรวมเป็นฐานการค านวณคะแนนเสียง 
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  ทัง้นีห้ลกัเกณฑก์ารจ่ายปันผลนีจ้ะน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการพิจารณาวาระท่ี 5 เรื่อง “พิจารณาอนมุตัิการ
จัดสรรก าไรเบ็ดเสร็จจากผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับปี สิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 2563 และ      
จ่ายปันผล (ถา้มี)” ต่อไป 

 
วำระที ่5 พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรก ำไรเบ็ดเสร็จจำกผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ส ำหรับปีสิน้สุด 
 วันที ่31 ธันวำคม 2563 และจ่ำยปันผล (ถ้ำม)ี 

ดร.สมบูรณ์ เอื้ออัชฌำสัย ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร ไดน้ าเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาว่า 
เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และขอ้บงัคบัของบริษัท ฯ ขอ้ 38 ก าหนดให้
บริษัทฯ ตอ้งจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทนุส ารองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปี หกัดว้ยยอดเงิน
ขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เวน้แต่บริษัทฯ จะมี
ขอ้บังคับหรือกฎหมายอื่นก าหนดใหต้อ้งมีทุนส ารองมากกว่านั้น และมีนโยบายการจ่ายปันผลไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 40 ของ
ก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินไดน้ิติบุคคล เงินส ารองตามกฎหมาย และเงินส ารองอื่น ๆ 
ทัง้หมด อย่างไรก็ตาม บรษิัทฯ อาจก าหนดใหจ้่ายเงินปันผลในอตัรานอ้ยกว่าอตัราที่ก าหนดขา้งตน้ได ้ขึน้อยู่กบัความจ าเป็น 
โดยมีรายละเอียดเสนอต่อที่ประชมุเพื่อพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรก าไรเบ็ดเสรจ็จากผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรบัปี
สิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 และจ่ายปันผล (ถา้มี) รายละเอียดดังปรากฏตามเอกสารแนบ ล าดับที่ 4 หนา้ 45 โดยสรุป
สาระส าคญัไดด้งันี ้

กำรจ่ำยปันผล 
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรใหเ้สนอที่ประชุมสามญัผู้ถือหุน้อนุมตัิการจ่ายปันผลจากผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 
ส าหรบัปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ในส่วนท่ีไม่เสียภาษีเงินไดน้ิติบคุคลเนื่องจากการยกเวน้ภาษีตามบตัรส่งเสรมิการ
ลงทุนของบริษัทย่อย (เป็นส่วนเงินปันผลรับที่บริษัทฯ ได้รับจากบริษัทย่อยที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนจากส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน บริษัทฯ จึงไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งน าเงินไดด้ังกล่าวมารวมค านวณเป็นรายไดเ้พื่อเสียภาษี   
นิติบคุคลของบรษิัทฯ) ดงันี ้

  เสนอต่อที่ประชมุเพื่อพิจารณา 
กำรจ่ำยปันผลเป็นเงินสด :  

อตัราการจ่ายเงินสดปันผล บาทต่อหุน้ 0.182 

จ านวนหุน้ที่มีสิทธิไดร้บัเงินสดปันผล หุน้ 8,783,487,274 

รวมเงินสดปันผลจ่าย บาท 1,600,000,000.00 

 อตัราการจ่ายเงินปันผลส าหรบัปี 2564 คิดเป็นรอ้ยละ 72.82 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
ของบรษิัทฯ หรือ คิดเป็นรอ้ยละ 46.71 ของงบการเงินรวมของบรษิัทฯ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบรษิทัฯ 
ที่ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ (จ านวนหุน้ที่ออกและช าระแลว้ ณ ปัจจบุนั 
เท่ากับ 8,882,530,974 หุน้ โดยหุน้ที่ใชใ้นการค านวณเพื่อสั่งจ่ายเงินปันผลเป็นหุน้ที่หกัหุน้ทุนซือ้คืนจ านวน 99,043,700 
หุน้ ออกแลว้ คงเหลือหุน้ท่ีมีสิทธิไดร้บัเงินปันผลเป็นจ านวน 8,783,487,274 หุน้) 
 ก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิรับเงินสดปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 วันที่ไม่ไดร้บั
สิทธิปันผล (XD) คือวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2564 และก าหนดจ่ายเงินสดปันผลในวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2564 
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ข้อมูลกำรจ่ำยเงินปันผลทีผ่่ำนมำ 
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล 

จากผลการด าเนินการงานของบริษทัฯ  
ผลการด าเนนิงานของบริษทัฯ ประจ าปี 

ปี 2563 (เพื่อพิจำรณำ) ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 
1. หุน้ช าระแลว้ที่ใชใ้นการค านวณปันผล (หุน้)  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. ก าไรส าหรบัปี : งบการเงินเฉพาะกิจการ  (บาท) 2,197,151,670.00 894,599,441.00 660,388,915.00 354,011,303.00 334,980,871.56  

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

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

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

5. คงเหลือก าไรส าหรบัปี เพื่อค านวณการจ่ายปันผล 
-    งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) :  
     หลงัหกัเงินทุนส ารองตามกฎหมาย 
-    งบการเงินรวม-ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (บาท) :  
     หลงัหกัเงินทุนส ารองตามกฎหมาย  

 
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. รวมเงินปันผลจ่าย (บาท : หุน้)   
6.1 เงินสดปันผล  
6.2 หุน้ปันผล  

0.182 
0.182 

- 
 

0.136 
0.136 

- 
 

0.06 
0.01 
0.05 

(5 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ปันผล) 

0.045 
0.045 

- 

0.0817 
0.0400 
0.0417 

(6 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ปันผล) 
7. จ านวนหุน้ที่สั่งจ่ายปันผล (หุน้) - - 1,483,724,299 - 1,059,795,975 

8. รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทัง้สิน้ไม่เกิน (บาท) แบ่งเป็น  
8.1 เงินสดปันผล (บาท) 
8.2       หุน้ปันผล (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. อตัราส่วนการจ่ายเงินปันผล  2) 
-     งบการเงินเฉพาะกิจการ (%)  
 
 
 
-     งบการเงินรวม (%) 

 
72.82% 

(เงินสดปันผล) 
 
 

46.71% 
(เงินสดปันผล) 

 
137.88% 

(เงนิสดปันผล) 
 
 

56.52% 
(เงนิสดปันผล) 

 
67.53% 

(เงนิสดปันผล+หุน้ปันผล) 
 
 

41.09% 
(เงนิสดปันผล+หุน้ปันผล) 

 
100.64% 

(เงนิสดปันผล) 
 
 

75.27% 
(เงนิสดปันผล) 

 
79.99%  

(เฉพาะเงินสดปันผล) 
163.38% 

(เงนิสดปันผล+หุน้ปันผล) 
99.77% 

(เงนิสดปันผล+หุน้ปันผล) 

10. ปีที่ด  าเนินการสั่งจ่าย ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

1) หุน้ช าระแลว้ทัง้หมด หกัออกดว้ย หุน้ทุนซือ้คืนที่ไม่ไดร้บัสิทธิในการรบัปันผล (8,882,530,974 หุน้ – 99,043,700 หุน้ = 8,783,487,274 หุน้)  
2) ก าไรสทุธิที่ใชใ้นการค านวณอตัราส่วนการจ่ายเงินปันผล เป็นก าไรสทุธิหลงัจากหกัเงินทุนส ารองทางกฎหมาย   

  นำงสำวโศภชำ ด ำรงปิยวุฒิ์ ประธำนกรรมกำรบริหำร ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้้ถือหุน้สอบถามหรือแสดง
ความคิดเห็น ทัง้นี ้ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามหรือเสนอความคิดเห็นใด ๆ ในวาระนี ้จึงเสนอต่อท่ีประชมุเพื่อพิจารณา  
  โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรใหเ้สนอที่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้พิจารณาการจ่ายปันผลจากผลการ
ด าเนินงานของบรษิัทฯ ดงันี ้ 

1. พิจารณาการจัดสรรก าไรเบ็ดเสร็จจากผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรบัปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
2563 ในส่วนท่ีไม่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเน่ืองจากการยกเว้นภาษีตามบัตรส่งเสริมการลงทุนของ         
บริษัทย่อย (เป็นส่วนเงินปันผลรบัท่ีบริษัทฯ ไดร้บัจากบริษัทย่อยท่ีไดร้บัส่งเสริมการลงทุนจากส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน บริษัทฯ จึงไดร้ับยกเวน้ไม่ต้องน าเงินได้ดังกล่าวมารวมค านวณเป็น
รายไดเ้พื่อเสียภาษีนิติบุคคลของบริษัทฯ) เพื่อจ่ายเป็นเงินสดปันผลในอัตราหุน้ละ 0.182 บาท รวมเป็น
เงินสดปันผลไม่เกิน 1,600,000,000.00 บาท 
 

ทั้งนี ้อัตราการจ่ายเงินปันผลส าหรบัปี 2564 คิดเป็นรอ้ยละ 72.82 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะ
กิจการของบริษัทฯ หรือ คิดเป็นรอ้ยละ 46.71 ของงบการเงินรวมของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการ
จ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ท่ีไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ 
(จ านวนหุน้ท่ีออกและช าระแลว้ ณ ปัจจุบนั เท่ากับ 8,882,530,974 หุน้ โดยหุน้ท่ีใชใ้นการค านวณเพื่อสั่ง
จ่ายเงินปันผลเป็นหุน้ท่ีหกัหุน้ทุนซือ้คืนจ านวน 99,043,700 หุน้ ออกแลว้ คงเหลือหุน้ท่ีมีสิทธิไดร้บัเงินปัน
ผลเป็นจ านวน 8,783,487,274 หุน้) 
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โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ท่ีจ่ายในอัตรารอ้ยละ 10 หรือ 0.0182 บาทต่อหุ้น จากเงินท่ี           
ผู้ถือหุ้นจะได้รับปันผลในครัง้นี ้ ทั้งนีเ้งินปันผลสุทธิท่ีผู้ถือหุ้นจะได้รับหลังหักภาษี ณ ท่ีจ่ายจะเท่ากับ 
0.1638 บาทต่อหุน้  
 

ในกรณีท่ีผูร้บัปันผลขา้งตน้ท่ีเป็นบุคคลธรรมดาและถือสัญชาติไทยและถูกหักภาษีไว ้ณ ท่ีจ่ายในอัตรา
รอ้ยละ 10 ผูร้บัเงินปันผลสามารถเลือกด าเนินการได ้ดงันี ้ 

- สามารถเลือกช าระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตอนสิน้ปีในรูปแบบ  การเลือกหัก ณ ท่ีจ่าย         
โดยวิธีนี ้ไม่ตอ้ง น าเงินไดปั้นผลนีไ้ปค านวณรวมยื่นกับเงินไดป้ระเภทอื่นตอนปลายปี     หรือ  

- สามารถเลือกช าระภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาตอนสิน้ปีในรูปแบบ เครดิตภาษีหักไว ้ณ ท่ีจ่าย 
โดยวิธีนี ้ตอ้ง น าเงินไดปั้นผลนีไ้ปรวมค านวณรวมยื่นกับเงินไดป้ระเภทอื่นตอนปลายปี ทั้งนี ้   
วิธีนี ้ผู้ร ับเงินปันผลไม่มีสิทธิใช้ เครดิตเงินปันผล ในการยื่นแบบเพื่อช าระภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาปลายปี เนื่องจากปันผลรบัดงักล่าวมีอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลในอตัรารอ้ยละ 0 

 

2. ก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรบัเงินสดปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2564 วนัท่ีไม่ไดร้บั
สิทธิปันผล (XD) คือวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2564 และก าหนดจ่ายเงินสดปันผลในวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2564 

 ทั้งนี ้วาระนีต้อ้งไดร้บัคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุ้นและผู้รบัมอบฉ้นทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชีข้าด 

มติที่ประชมุ  ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน อนมุตัิใหจ้่ายปันผลจากผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ ตามที่เสนอ ดงันี ้

1. อนุมตัิการจัดสรรก าไรเบ็ดเสร็จจากผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 
ในส่วนท่ีไม่เสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลเน่ืองจากการยกเวน้ภาษีตามบัตรส่งเสริมการลงทุนของบริษัทย่อย 
(เป็นส่วนเงินปันผลรับ ท่ีบริษัทฯ ได้รับจากบริษัทย่อยท่ีได้รับส่งเสริมการลงทุนจากส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน บริษัทฯ จึงไดร้ับยกเวน้ไม่ต้องน าเงินได้ดังกล่าวมารวมค านวณเป็น
รายไดเ้พื่อเสียภาษีนิติบุคคลของบริษัทฯ) เพื่อจ่ายเป็นเงินสดปันผลในอัตราหุน้ละ 0.182 บาท รวมเป็น
เงินสดปันผลไม่เกิน 1,600,000,000.00 บาท 

ทั้งนี ้อัตราการจ่ายเงินปันผลส าหรบัปี 2564 คิดเป็นรอ้ยละ 72.82 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะ
กิจการของบริษัทฯ หรือ คิดเป็นรอ้ยละ 46.71 ของงบการเงินรวมของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการ
จ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ท่ีไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ 
(จ านวนหุน้ท่ีออกและช าระแลว้ ณ ปัจจุบนั เท่ากับ 8,882,530,974 หุน้ โดยหุน้ท่ีใชใ้นการค านวณเพื่อสั่ง
จ่ายเงินปันผลเป็นหุน้ท่ีหกัหุน้ทุนซือ้คืนจ านวน 99,043,700 หุน้ ออกแลว้ คงเหลือหุน้ท่ีมีสิทธิไดร้บัเงินปัน
ผลเป็นจ านวน 8,783,487,274 หุน้) 
 

โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ท่ีจ่ายในอัตรารอ้ยละ 10 หรือ 0.0182 บาทต่อหุ้น จากเงินท่ี           
ผู้ถือหุ้นจะได้รับปันผลในครัง้นี ้ ทั้งนีเ้งินปันผลสุทธิท่ีผู้ถือหุ้นจะได้รับหลังหักภาษี ณ ท่ีจ่ายจะเท่ากับ 
0.1638 บาทต่อหุน้  
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ในกรณีท่ีผูร้บัปันผลขา้งตน้ท่ีเป็นบุคคลธรรมดาและถือสัญชาติไทยและถูกหักภาษีไว ้ณ ท่ีจ่ายในอัตรา
รอ้ยละ 10 ผูร้บัเงินปันผลสามารถเลือกด าเนินการได ้ดงันี ้ 

- สามารถเลือกช าระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตอนสิน้ปีในรูปแบบ  การเลือกหัก ณ ท่ีจ่าย         
โดยวิธีนี ้ไม่ตอ้ง น าเงินไดปั้นผลนีไ้ปค านวณรวมยื่นกับเงินไดป้ระเภทอื่นตอนปลายปี     หรือ  

- สามารถเลือกช าระภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาตอนสิน้ปีในรูปแบบ เครดิตภาษีหักไว ้ณ ท่ีจ่าย 
โดยวิธีนี ้ตอ้ง น าเงินไดปั้นผลนีไ้ปรวมค านวณรวมยื่นกับเงินไดป้ระเภทอื่นตอนปลายปี ทั้งนี ้   
วิธีนี ้ผู้ร ับเงินปันผลไม่มีสิทธิใช้ เครดิตเงินปันผล ในการยื่นแบบเพื่อช าระภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาปลายปี เนื่องจากปันผลรบัดงักล่าวมีอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลในอตัรารอ้ยละ 0 

 

2. ก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรบัเงินสดปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2564 วนัท่ีไม่ไดร้บั
สิทธิปันผล (XD) คือวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2564 และก าหนดจ่ายเงินสดปันผลในวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2564 
 

 โดยมีมติดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้โดยไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดโตแ้ยง้ผลการตรวจนบัคะแนนเสียงส าหรบัวาระนี ้
  มีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุทัง้สิน้ 440 ราย เป็นจ านวนหุน้รวม 6,196,733,097 หุน้ 

ผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) อตัรารอ้ยละ 
เห็นดว้ย  6,196,733,097 100.0000 
ไม่เหน็ดว้ย 0 0.0000 
รวม  6,196,733,097 100.0000 
บตัรเสีย * 0 - 
งดออกเสียง * 0 - 

* ไม่นบัรวมเป็นฐานการค านวณคะแนนเสียง 
 

วำระที ่6  พิจำรณำอนุมัติเลือกตั้งกรรมกำรบริษัทแทนกรรมกำรบริษัททีด่ ำรงต ำแหน่งครบตำมวำระ 
ดร.สมบูรณ์ เอื้ออัชฌำสัย ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร แจ้งที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติเลือกตั้ง

กรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ด  ารงต าแหน่งครบตามวาระ โดยในวาระนี ้ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาผลตอบแทนจะเป็นผูน้  าเสนอขอ้มลูแจง้ต่อที่ประชมุเพื่อทราบต่อไป 

พลต ำรวจตรี วิศิษฐ์ ศุกรเสพย์ ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำผลตอบแทน ได้
น าเสนอต่อที่ประชมุว่า ในการพิจารณาอนุมตัิเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีด ารงต าแหน่งครบวาระเพื่อใหเ้ป็นไปตาม
พระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และขอ้บงัคบัของบรษิัทขอ้ 13 ก าหนดให ้ในการประชมุสามญั
ประจ าปีทกุครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการในขณะนัน้ ถา้กรรมการท่ีจะแบ่งออกให้
ตรงเป็นสามส่วนไม่ไดก้็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ี่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่จะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและ     
ปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนเป็นบริษัทนัน้ใหใ้ชว้ิธีจบัสลาก ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปใหก้รรมการท่านที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุ
เป็นผู้ออกจากต าแหน่ง โดยกรรมการที่ออกจากต าแหน่งไปแลว้นั้น อาจเลือกเพื่อเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได้ โดย
คณะกรรมการของบรษิัทในปัจจบุนัมีจ านวน 11 ท่าน จึงมีกรรมการท่ีด ารงต าแหน่งครบวาระในคราวนี ้จ านวน 4 ท่าน  
  ทัง้นี ้บริษัทฯ ไดจ้ดัส่งหนงัสือแจง้การเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอชื่อผูท้รงคุณวฒุิเพื่อเขา้รบัการเลือกตัง้เป็น
กรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 เป็นการล่วงหนา้ พรอ้มทั้งระบุรายละเอียดคุณสมบัติ 
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และวิธีการเสนอชื่อตามหลกัเกณฑท์ี่บริษัทฯ ก าหนด ใหก้บัผูถื้อหุน้ไดร้บัทราบโดยทั่วกัน โดยไดเ้ผยแพรผ่่านทางเว็บไซต์
ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเว็บไซตข์องบริษัทฯ ตัง้แต่วนัที่ 13 พฤศจิกายน 2563 จนถึงวนัที่ 31 มกราคม 
2564 ที่ผ่านมานั้น ซึ่งไม่มีท่านใดเสนอชื่อผูท้รงคุณวุฒิเขา้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัท ในการประชุมสามัญ       
ผูถื้อหุน้ในครัง้นี ้ 

และเพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการเลือกตัง้เพื่อใหเ้กิดความโปรง่ใส โดยขอเรียนเชิญกรรมการที่ไดร้บั
การเสนอชื่อให้เข้ารับเลือกตั้งออกจากห้องประชุม  โดยผู้ได้รับเสนอชื่อทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ ร.ศ.ดร. พนารตัน์ ปานมณี          
นายธรากร องัภเูบศวร ์ ดร.สมบรูณ ์เอือ้อชัฌาสยั  และนางอารีวรรณ เฉลิมแดน ไดอ้อกจากหอ้งประชมุ         

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนไดพ้ิจารณาการเลือกตั้งกรรมการบริษัท โดยพิจารณา
คุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างรอบคอบเป็นไปตามหลักเกณฑท์ี่ก าหนด และเห็นสมควรเลือกตัง้กรรมการบริษัทที่ด  ารง
ต าแหน่งครบวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิัทต่อไป อีกวาระหนึ่ง ดงันี ้

1. รศ.ดร.พนารตัน ์ ปานมณี กรรมการบรษิัท (กรรมการอิสระ)   
2. นายธรากร  องัภเูบศวร ์ กรรมการบรษิัท (กรรมการอิสระ) 
3. ดร.สมบรูณ ์ เอือ้อชัฌาสยั กรรมการบรษิัท (กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร) 
4. นางอารีวรรณ เฉลิมแดน กรรมการบรษิัท (กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร) 

 โดยบุคคลดังกล่าวไดร้ับการเสนอชื่อและผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 
1/2564 เมื่อวนัที่ 24 กุมภาพนัธ ์2564 ที่ผ่านมา จึงเสนอต่อที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 เพื่อพิจารณา ส าหรบั
ประวตัิของบคุคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อใหเ้ป็นกรรมการบรษิทัในการประชมุครัง้นี ้ไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสือเชญิ
ประชมุ รายละเอียดดงัปรากฏตามเอกสารแนบ ล าดบัท่ี 5 หนา้ 46 – หนา้ 56 

 นำงสำวโศภชำ ด ำรงปิยวุฒิ์  ประธำนกรรมกำรบริหำร ได้ชี ้แจงให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า 
คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผูม้ีส่วนไดเ้สียไดห้ารือกันอย่างกวา้งขวาง และร่วมกันกลั่นกรองโดยพิจารณาจาก
คุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างรอบคอบ กล่าวคือ ตอ้งเป็นบุคคลผูท้รงคุณวุฒิ มีประสบการณ์ในดา้นต่าง ๆ มีภาวะผูน้  า 
วิสยัทศันก์วา้งไกล เป็นผูม้ีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการท างานที่โปร่งใสไม่ด่างพรอ้ย มีความสามารถในการแสดง
ความคิดเห็น อย่างเป็นอิสระ และมีคณุสมบตัิเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ทัง้นี ้บคุคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อให้
เป็นกรรมการอิสระนัน้ เป็นผูท้ี่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง โดยบุคคลที่ไดร้บั
การเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้ในครัง้นีไ้ดผ่้านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแลว้ว่ามีคุณสมบตัิที่เหมาะสมกับ
การประกอบธุรกิจของบรษิัทฯ และในกรณีที่บุคคลท่ีไดร้บัการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณา
แลว้ว่าบุคคลนั้นจะสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง คณะกรรมการบริษัทจึง
เห็นสมควรเสนอที่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาเลือกตัง้กรรมการบรษิัทที่ด  ารงต าแหน่งครบวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ
บรษิัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดงันี ้ 

1. รศ.ดร.พนารตัน ์ ปานมณี กรรมการบรษิัท (กรรมการอิสระ)   
2. นายธรากร  องัภเูบศวร ์ กรรมการบรษิัท (กรรมการอิสระ) 
3. ดร.สมบรูณ ์ เอือ้อชัฌาสยั กรรมการบรษิัท (กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร) 
4. นางอารีวรรณ เฉลิมแดน กรรมการบรษิัท (กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร) 
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นำงสำวโศภชำ  ด ำรงปิยวุฒิ์ ประธำนกรรมกำรบริหำร ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามหรือแสดง
ความคิดเห็น ทัง้นี ้ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามหรือเสนอความคิดเห็นใด ๆ ในวาระนี ้จึงเสนอต่อที่ประชมุเพื่อพิจารณา โดยวาระนี ้
ตอ้งลงคะแนนออกเสียงเป็นรายบุคคล และเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทุกใบจากผู้ถือหุ้นทั้งที่มาประชุมดว้ยตนเองและ         
ผูร้บัมอบฉันทะ โดยเป็นวาระที่ตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชีข้าด 

มติที่ประชมุ  ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน อนมุตัิเลือกตัง้ตามที่คณะกรรมการบรษิัทเสนอ   

   โดยมีมติดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้
▪    เลือกตัง้กรรมการบรษิัทที่ด  ารงต าแหน่งครบวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดงันี ้ 

1.  รศ.ดร.พนำรัตน ์ ปำนมณ ี กรรมกำรบริษัท (กรรมกำรอิสระ)  
  มีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุทัง้สิน้ 442 ราย เป็นจ านวนหุน้รวม 6,196,985,317 หุน้ 
  โดยไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดโตแ้ยง้ผลการตรวจนบัคะแนนเสียงส าหรบัวาระนี ้

ผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) อตัรารอ้ยละ 
เห็นดว้ย  6,196,982,719 99.9999 
ไม่เห็นดว้ย 750 0.0001 
รวม  6,196,983,469 100.0000 
บตัรเสีย * 1,848 - 
งดออกเสียง * 0 - 

 * ไม่นบัรวมเป็นฐานการค านวณคะแนนเสียง 

2. นำยธรำกร อังภูเบศวร ์  กรรมกำรบริษัท (กรรมกำรอิสระ)  
  มีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุทัง้สิน้ 442 ราย เป็นจ านวนหุน้รวม 6,196,985,317 หุน้ 
  โดยไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดโตแ้ยง้ผลการตรวจนบัคะแนนเสียงส าหรบัวาระนี ้

ผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) อตัรารอ้ยละ 
เห็นดว้ย  6,196,082,680 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
รวม  6,196,082,680 100.0000 
บตัรเสีย * 2,598 - 
งดออกเสียง * 900,039 - 

 * ไม่นบัรวมเป็นฐานการค านวณคะแนนเสียง  
   หมายเหต:ุ   “งดออกเสียง” เนื่องจากจ านวนเสียงดงักล่าวเก่ียวขอ้งกบักรรมการผูไ้ดร้บัเสนอชื่อในการเลือกตัง้  
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3. ดร.สมบูรณ ์เอือ้อชัฌำสัย  กรรมกำรบริษัท (กรรมกำรทีเ่ป็นผู้บริหำร) 
มีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุทัง้สิน้ 442 ราย เป็นจ านวนหุน้รวม 6,196,985,317 หุน้ 
โดยไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดโตแ้ยง้ผลการตรวจนบัคะแนนเสียงส าหรบัวาระนี ้

ผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) อตัรารอ้ยละ 
เห็นดว้ย  6,149,977,590 99.8485 
ไม่เห็นดว้ย 9,328,330 0.1515 
รวม  6,159,305,920 100.0000 
บตัรเสีย * 2,598 - 
งดออกเสียง * 37,676,799 - 

 * ไม่นบัรวมเป็นฐานการค านวณคะแนนเสียง 
 หมายเหต:ุ   “งดออกเสียง” เนื่องจากจ านวนเสียงดงักล่าวเก่ียวขอ้งกบักรรมการผูไ้ดร้บัเสนอชื่อในการเลือกตัง้ 

4.  นำงอำรีวรรณ เฉลิมแดน  กรรมกำรบริษัท (กรรมกำรทีเ่ป็นผู้บริหำร)  
  มีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุทัง้สิน้ 442 ราย เป็นจ านวนหุน้รวม 6,196,985,317 หุน้ 
  โดยไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดโตแ้ยง้ผลการตรวจนบัคะแนนเสียงส าหรบัวาระนี ้

ผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) อตัรารอ้ยละ 
เห็นดว้ย  6,155,880,210 99.3367 
ไม่เห็นดว้ย 41,102,509 0.6633 
รวม  6,196,982,719 100.0000 
บตัรเสีย * 2,598 - 
งดออกเสียง * 0 - 

 * ไม่นบัรวมเป็นฐานการค านวณคะแนนเสียง 
 
วำระที ่7 พิจำรณำอนุมตัิกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อยประจ ำปี 2564 
  พลต ำรวจตรี วิศิษฐ์ ศุกรเสพย ์ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำผลตอบแทน แจง้ต่อ        
ที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 29 ก าหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีพิจารณาก าหนด
ค่าตอบแทนของกรรมการ โดยบริษัทฯ มีนโยบาย และหลักเกณฑ์ในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ในระดับ             
ที่เหมาะสม และสอดคลอ้งกับภาระหนา้ที่ในการปฏิบตัิงานเพื่อประโยชนส์งูสดุของบรษิัทฯ ผูถื้อหุน้ และผูม้ีส่วนไดเ้สียกลุ่ม
ต่าง ๆ โดยมีขั้นตอนการพิจารณาค่าตอบแทนผ่านจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และน าเขา้สู่การ
พิจารณาในคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไดพ้ิจารณากลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ รวมไปถึงการ
เปรียบเทียบอา้งอิงจากอตุสาหกรรมประเภทเดียวกนั เห็นสมควรก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบรษิัทและคณะกรรมการ
ชดุย่อย ประจ าปี 2564 รายละเอียดดงัปรากฏตามเอกสารแนบ ล าดบัที่ 6 หนา้ 57 – หนา้ 61 โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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ค่ำตอบแทนทีเ่ป็นตัวเงิน   :   เสนอเพื่อพิจารณาดงันี ้ 
ค่ำเบีย้ประชุม 

ต าแหนง่ คณะกรรมการ 
บริษัท 

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
บริหาร 

ความเสี่ยง 

คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณา
ผลตอบแทน 

คณะกรรมการ
ก ากบัดแูล 
กิจการทีด่ ี

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:ุ   กรณีกรรมการอิสระไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นประธานกรรมการของแต่ละคณะกรรมการ ใหไ้ดร้บัสิทธิการจ่ายอตัราค่าตอบแทน เบีย้ประชมุของคณะกรรมการ
ในต าแหน่งสงูสดุเพียงต าแหน่งเดียวในแต่ละคณะกรรมการ 

ค่ำตอบแทนรำยปี * 
ต าแหนง่ คณะกรรมการ 

บริษัท 
คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
บริหาร 

ความเสี่ยง 

คณะกรรมการสรร
หาและพิจารณา
ผลตอบแทน 

คณะกรรมการ
ก ากบัดแูล 
กิจการทีด่ ี

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:ุ  กรณีกรรมการอิสระไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นประธานกรรมการของแต่ละกรรมการ ใหไ้ดร้บัสิทธิการจ่ายอตัราค่าตอบแทนรายปีของคณะกรรมการในต าแหน่ง
สงูสดุเพียงต าแหน่งเดียวในแต่ละกรรมการ 

 * ค่าตอบแทนรายปีใหก้ าหนดจ่ายเป็นรายไตรมาส  

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

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

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

 โดยก าหนดวงเงินส าหรบัการจ่ายค่าตอบแทนทกุประเภทและทกุต าแหน่ง รวมทัง้สิน้ไม่เกิน 18,000,000 บาท 

ค่ำตอบแทน/ผลประโยชนอ์ื่นใดทีไ่ม่เป็นตัวเงนิ  :  ไม่มี 
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นำงสำวโศภชำ ด ำรงปิยวุฒิ์ ประธำนกรรมกำรบริหำร ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้้ถือหุน้สอบถามหรือแสดง
ความคิดเห็น ทัง้นี ้ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามหรือเสนอความคิดเห็นใด ๆ ในวาระนี ้จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนมุตัิ โดย
วาระนีต้อ้งไดร้บัคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะซึ่งมาประชมุ 

มติที่ประชมุ  ที่ประชุมมีมติดว้ยคะแนนเห็นดว้ยมากกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบ
ฉันทะซึ่งมาประชุม อนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจ าปี  2564      
ตามที่เสนอ ดงันี ้

ค่ำตอบแทนทีเ่ป็นตัวเงนิ   :    
ค่ำเบีย้ประชุม 

ต าแหนง่ คณะกรรมการ 
บริษัท 

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
บริหาร 

ความเสี่ยง 

คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณา
ผลตอบแทน 

คณะกรรมการ
ก ากบัดแูลกิจการ

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:ุ   กรณีกรรมการอิสระไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นประธานกรรมการของแต่ละคณะกรรมการ ใหไ้ดร้บัสิทธิการจ่ายอตัราค่าตอบแทน    เบีย้ประชมุของ
คณะกรรมการในต าแหน่งสงูสดุเพียงต าแหน่งเดียวในแต่ละคณะกรรมการ 

 
ค่ำตอบแทนรำยปี * 

ต าแหนง่ คณะกรรมการ 
บริษัท 

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
บริหาร 

ความเสี่ยง 

คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณา
ผลตอบแทน 

คณะกรรมการ
ก ากบัดแูลกิจการ

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:ุ  กรณีกรรมการอิสระไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นประธานกรรมการของแต่ละกรรมการ ใหไ้ดร้บัสิทธิการจ่ายอตัราค่าตอบแทนรายปีของคณะกรรมการในต าแหน่ง
สงูสดุเพียงต าแหน่งเดียวในแต่ละกรรมการ 

 * ค่าตอบแทนรายปีใหก้ าหนดจ่ายเป็นรายไตรมาส  

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

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

 (ยกเวน้กรรมการบรหิาร)  
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และหากกรรมการท่านใดด ารงต าแหน่งมากกว่าหน่ึงต าแหน่ง ใหจ้่ายจากการค านวณผลรวมของค่าตอบแทน
ทุกประเภท ทัง้ค่าตอบแทนเบีย้ประชุม และค่าตอบแทนรายปี โดยตอ้งไม่เกินกว่าอตัราเพดานหรือวงเงินสงูสดุของแต่ละ
ต าแหน่งสงูสดุที่กรรมการท่านนัน้ด ารงต าแหน่งอยู่ ทัง้นี ้หากกรรมการท่านนัน้ด ารงต าแหน่งมากกว่าหนึ่งต าแหน่ง ใหจ้่าย
จากอตัราเพดานของต าแหน่งสงูสดุเพียงต าแหน่งเดียว  

 โดยก าหนดวงเงินส าหรบัการจ่ายค่าตอบแทนทกุประเภทและทกุต าแหน่ง รวมทัง้สิน้ไม่เกิน 18,000,000 บาท 

ค่ำตอบแทน/ผลประโยชนอ์ื่นใดทีไ่ม่เป็นตัวเงนิ  :  ไม่มี 

  โดยมีมติดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้โดยไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดโตแ้ยง้ผลการตรวจนบัคะแนนเสียงส าหรบัวาระนี ้
  มีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุทัง้สิน้ 444 ราย เป็นจ านวนหุน้รวม 6,197,071,153 หุน้ 

ผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) อตัรารอ้ยละ 
เห็นดว้ย  6,197,071,153 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
บตัรเสีย * 0 0.0000 
งดออกเสียง * 0 0.0000 
รวม  6,197,071,153 100.0000 

 * นบัรวมเป็นฐานการค านวณคะแนนเสียง  
 
วำระที ่8   พิจำรณำอนุมตัิกำรแตง่ตั้งผู้สอบบัญชี และก ำหนดค่ำสอบบัญชีประจ ำปี 2564 

ดร.สมบูรณ์  เอื้ออัชฌำสัย ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร น าเสนอขอ้มูลต่อที่ประชุมเพื่อให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และขอ้บังคับของบริษัทฯ ขอ้ที่ 29 ก าหนดใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุ้น
สามญัประจ าปีแต่งตัง้ผูส้อบบัญชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตัง้ผูส้อบบัญชีจะแต่งตัง้
ผูส้อบบัญชีคนเดิมอีกก็ได ้ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทจึงไดพ้ิจารณาคัดเลือกผูส้อบบัญชีของ
บริษัทฯ โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ประสบการณ ์มาตรฐานและประสิทธิภาพในการท างาน ความเชี่ยวชาญในการ
สอบบญัชี ความเป็นอิสระของผูส้อบบัญชี และค่าตอบแทนของผูส้อบบัญชี โดยเสนอเพื่อขออนุมัติแต่งตัง้บุคคลเป็นผูส้อบ
บญัชีและอนมุตัิค่าสอบบญัชี รายละเอียดดงัปรากฏตามเอกสารแนบ ล าดบัที่ 7 หนา้ 62 – หนา้ 66 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

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

แห่งบรษิัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากัด เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2564 โดยเป็นผูส้อบบญัชี
ที่มีคุณสมบตัิสอดคลอ้งกับประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และบุคคลดังกล่าว
ยงัเป็นผูส้อบบญัชีในบรษิัทย่อยของกลุ่มบรษิัทกนักลุอีกดว้ย 

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

ค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2564 โดยมีค่าตอบแทนเฉพาะบริษัทฯ ไม่เกิน 1,830,000.00 บาท (และเมื่อรวม
ค่าตอบแทนส าหรบับรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม รวมกนัทัง้สิน้ไม่เกิน 14,354,000.00 บาท) โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนผูส้อบ
บญัชีเปรียบเทียบยอ้นหลงั 5 ปี ดงันี ้ 

รายละเอียด ปี 2564 
(เพ่ือพิจารณา) 

ปี 2563 
 

ปี 2562 
 

ปี 2561 
 

ปี 2560  
 

ค่าสอบบญัชี และค่าสอบทานรายไตรมาส  
ส าหรบังบการเงินของบริษัทฯ  

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

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

1)  ประกอบดว้ย คา่ล่วงเวลา ค่าพาหนะ ค่าเขา้เล่มเอกสาร ค่ายืนยนัยอด และค่าส่งเอกสาร  

ทั้งนี ้ผูส้อบบัญชีในต่างประเทศสังกัดต่างส านักงานสอบบัญชีกับผูส้อบบัญชีในประเทศ คณะกรรมการ
บรษิัทจะดแูลใหส้ามารถจดัท างบการเงินไดท้นัตามก าหนดระยะเวลา  

ดร.จงรัก ระรวยทรง ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ ไดใ้หค้วามเห็นต่อการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและ
ก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2564 ดงันี ้ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2564 โดยได้
พิจารณาคดัเลือก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ โดยมีค่าสอบบญัชีเฉพาะส่วน
ของบรษิัทฯ เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 1,830,000.00 บาท ซึ่งเป็นจ านวนเงินท่ีเท่ากบัปี 2563 ที่ผ่านมา ทัง้นี ้หลกัเกณฑใ์นการ
พิจารณาคัดเลือก ไดพ้ิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ มาตรฐาน และประสิทธิภาพในการท างาน ความ
เชี่ยวชาญในการสอบบัญชี ความเป็นอิสระของผูส้อบบัญชี รวมทั้งความเหมาะสมทางดา้นราคา และดา้นเวลาในการ       
ส่งมอบงาน   

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า ผูส้อบบญัชีทัง้ 3 ท่านในขา้งตน้ จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี 
จ ากดั มีคณุสมบตัิตามที่กล่าวมาขา้งตน้ จึงไดน้ าเสนอต่อท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิัทเพื่อใหค้วามเห็นชอบ และน าเสนอ
ต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาต่อไป 

 นำงสำวโศภชำ ด ำรงปิยวุฒิ์ ประธำนกรรมกำรบริหำร ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้้ถือหุน้สอบถามหรือแสดง
ความคิดเห็น ทัง้นี ้ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามหรือเสนอความคิดเห็นใด ๆ ในวาระนี ้จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนมุตัิ โดย
ในวาระนีต้อ้งไดร้บัคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนน
เสียงเท่ากนัใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชีข้าด 

มติที่ประชมุ  ที่ประชมุมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะซึ่งมาประชมุและออกเสียง
ลงคะแนน อนมุตัิแต่งตัง้ 

1. นายวยัวฒัน ์  กอสมานชยักิจ  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 6333   และ/หรือ 
2. นายเจรญิ     สมัฤทธ์ิเลิศ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 4068  และ/หรือ 
3. นายณฐัพงศ ์  ตนัติจตัตานนท ์  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 8829 
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แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี โดยมีค่าตอบแทน
เฉพาะบริษัทฯ ไม่เกิน 1,830,000.00 บาท (และเมื่อรวมค่าตอบแทนส าหรบับริษัทย่อย บริษัทร่วม รวมกัน
ทัง้สิน้ไม่เกิน 14,354,000.00 บาท) ตามที่เสนอ 

  โดยมีมติดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้โดยไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดโตแ้ยง้ผลการตรวจนบัคะแนนเสียงส าหรบัวาระนี ้
มีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุทัง้สิน้ 445 ราย เป็นจ านวนหุน้รวม 6,197,197,153 หุน้ 

ผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) อตัรารอ้ยละ 
เห็นดว้ย  6,197,197,153 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
รวม  6,197,197,153 100.0000 
บตัรเสีย * 0 - 
งดออกเสียง * 0 - 

 * ไม่นบัรวมเป็นฐานการค านวณคะแนนเสียง 
 
วำระที ่9  พิจำรณำเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ำมี) 
 ไม่มีผูใ้ดเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณา ดร.สมบรูณ ์เอือ้อชัฌาสยั ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร จึงไดเ้ปิดโอกาส
ใหผู้ถื้อหุน้สอบถามเพิ่มเติม ดงัต่อไปนี ้

นายศกัดิ์ชยั สกลุศรีมนตรี ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง : ไดม้ีขอ้เสนอและประเด็นสอบถามต่อที่ประชมุ ดงันี ้
1. ณ ปัจจุบนั อตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนผูถื้อหุน้ (D/E Ratio) ของบริษัทฯ อยู่ที่เท่าไหร่ มีความน่าเป็นห่วง

หรือไม่ และหุน้กูข้องบรษิัทฯ ไดม้ีการด าเนินการขายเสรจ็เป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้หรือยงั 

นายฐิติพงศ ์เตชะรตันยืนยง Chief Financial Officer (CFO) : ไดต้อบขอ้ซกัถาม ดงันี ้
1. หุน้กูชุ้ดล่าสดุที่บริษัทฯ ไดท้ าการออกขายเพื่อการปรบัโครงสรา้งหนี ้(refinance) หุน้กูชุ้ดไม่ดอ้ยสิทธิ 

ไม่มีหลกัประกัน จ านวน 1,819 ลา้นบาท ท่ีครบก าหนดในปี 2564 ไดค้รบจ านวนเป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ 
โดยไม่มีปัญหาใด ๆ ทัง้สิน้ ซึ่งมียอดจองผ่านทางบริษัทหลักทรพัยท์ี่ไดร้บัมอบหมายใหท้ าหนา้ที่เป็น    
ผูจ้ดัจ าหน่ายจ านวน 6 ราย ทะลเุกินกว่า 2 เท่า 

ส่วน D/E Ratio ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 บรษิัทฯ มีอตัราส่วนหนีสิ้นที่มีภาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผู้
ถือหุน้ (Interest Bearing Debt) อยู่ที่ประมาณ 1.4 – 1.5 เท่า และ Covenant ของหุน้กูอ้ยู่ที่ 3 เท่า ท า
ใหย้งัมีเพดานเพียงพอส าหรบัการระดมเงินลงทุนส าหรบัโครงการใหม่ ๆ ในปีนีร้วมไปถึงโครงการใน
อนาคตขา้งหนา้อีกสองถึงสามปี 

นายเกรียงกมล ธีระศกัดิ์โสภณ ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง : ไดม้ีขอ้เสนอและประเด็นสอบถามต่อที่ประชมุ ดงันี ้
1.  ขอทราบความชดัเจนถึงแผนการลงทนุในปีนีส้  าหรบัส่วนของพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศญ่ีปุ่ น และ

ชีแ้จงถึงปัญหาที่สืบเนื่องกบัวิกฤต Covid-19 ในประเทศญ่ีปุ่ นซึ่งกระทบกบัก าไรของบรษิัทฯ 
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นางสาวโศภชา  ด ารงปิยวฒุิ์ ประธานบรษิัท : ไดต้อบขอ้ซกัถามเพิ่มเติม ดงันี ้
1. ส าหรบัโครงการพลังงานแสงอาทิตยใ์นประเทศญ่ีปุ่ นที่มีอยู่จ  านวน 4 โครงการ และไดม้ีการจ าหน่าย

ออกไปจ านวน 2 โครงการในปี 2563 ที่ผ่านมา ส่วนอีก 2 โครงการที่เหลือที่ไดม้ีการจ าหน่ายไฟฟ้าเชิง
พาณิชย์ตั้งแต่ปี 2561 และปี 2562 นั้น ยังสามารถผลิตไฟไดต้ามปกติ ประกอบกับการวัดผลของ        
ค่าแสงอาทิตยใ์นปีนีไ้ดด้ีกว่าในปีที่แลว้ ส าหรบัเรื่องผลกระทบจากสถานกาณ์ Covid-19 ที่ประเทศ
ญ่ีปุ่ น เนื่องจากทางบรษิัทฯ มีการจา้งบคุคลภายนอกเพื่อเขา้มาดแูลงานดา้น O&M ของทัง้ 2 โครงการ
อยู่แลว้ ประกอบกับมีการส่ือสารกับพนักงานที่ท  างานอยู่ที่ฝ่ังของโครงการอยู่ตามปกติ จึงถือไดว้่า
บรษิัทฯ ไม่ไดร้บัผลกระทบใด ๆ จากสถานการณด์งักล่าว  

 
  นำงสำวโศภชำ ด ำรงปิยวุฒิ์ ประธำนกรรมกำรบริหำร กล่าวขอบคณุผูถื้อหุน้ที่เขา้รว่มประชมุในครัง้นี ้
รวมถึงคณะกรรมการบรษิัท กรรมการอิสระ ที่ปรกึษา ท่ีไดร้ว่มเป็นกรรมการในการตรวจสอบการลงคะแนนในครัง้นี ้ 
  ดร.กัลกุล ด ำรงปิยวุฒิ์ ประธำนกรรมกำรบริษัท กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น นักลงทุน สถาบันการเงิน
พนัธมิตรทางธุรกิจ คู่คา้ และผูท้ี่เก่ียวขอ้งทุกภาคส่วนที่ใหค้วามไวว้างใจ เชื่อมั่น และใหก้ารสนับสนุนบริษัทฯ มาตลอด 
สดุทา้ยนี ้ผมขอใหท้กุท่านปลอดภยัจากสถานการณไ์วรสัโรคระบาด Covid-19 ขอขอบคณุครบั 

ทัง้นีก้่อนปิดการประชมุ มีผูถื้อหุน้เขา้มาประชมุดว้ยตนเองและโดยผูร้บัมอบฉนัทะ ดงันี ้ 
ผูถื้อหุน้ท่ีมาดว้ยตนเอง 49  ราย นบัจ านวนหุน้ได ้     370,320,727 หุน้ 
ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะ 396  ราย นบัจ านวนหุน้ได ้       5,826,876,426 หุน้ 
รวมทัง้สิน้  445  ราย นบัจ านวนหุน้ได ้       6,197,197,153 หุน้ 
คิดเป็นรอ้ยละ 69.7684 ของหุน้ท่ีออกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของบรษิัทฯ จ านวน 8,882,530,794 หุน้ 

ปิดประชมุเวลา 11.11 น. 
             
     
  
 (ดร.กลักลุ ด ารงปิยวฒุิ)์ 
 ประธานในท่ีประชมุ 
 
(ดร.สมบรูณ ์เอือ้อชัฌาสยั) 
        กรรมการบรษิัท      




