สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 1
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จากัด (มหาชน)

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหำชน)
รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
วัน เวลำ และสถำนทีป่ ระชุม
เมื่อ วัน พุธ ที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 9.00 น. ณ ห้อ งประชุม ของบริษ ัท กัน กุล เอ็น จิเนีย ริ่ง จ ากัด (มหาชน)
(สานักงานสาขา ที่ 1) เลขที่ 1038-1046 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
กรรมกำรทีเ่ ข้ำร่วมประชุม จำนวน 11 ท่ำน (กรรมกำรมีทงั้ หมดจำนวน 11 ท่ำน คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 100)
1. ดร.กัลกุล
ดารงปิ ยวุฒิ์
ประธานกรรมการบริษัท
2. ดร.จงรัก
ระรวยทรง
กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
3. รศ.ดร.พนารัตน์
ปานมณี
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
4. พลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสวุ รรณ
กรรมการอิสระ
5. นายธรากร
อังภูเบศวร์
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นายกฤษณ์
จันทโนทก
กรรมการอิสระ
7. นางสาวโศภชา
ดารงปิ ยวุฒิ์
กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร
และกรรมการบริหารความเสี่ยง
8. ดร.สมบูรณ์
เอือ้ อัชฌาสัย
กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)
และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
9. นางสาวนฤชล
ดารงปิ ยวุฒิ์
กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิการ สายงานกลยุทธ์การลงทุนและนวัตกรรม
10. นางอารีวรรณ
เฉลิมแดน
กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร
และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิการ สายงานอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง
11. นายเฉลิมพล
ศรีเจริญ
กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และ
ผูอ้ านวยการ สายงานขายและการตลาด
กรรมกำรทีไ่ ม่ได้เข้ำร่วมประชุม จำนวน - ท่ำน (คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 0)
กรรมกำรชุดย่อยทีเ่ ข้ำร่วมประชุม จำนวน 2 ท่ำน
1. พลตารวจตรี วิศิษฐ์ ศุกรเสพย์
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
2. นายสมชาย
ไตรรัตนภิรมย์ ประธานคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
และกรรมการบริหารความเสี่ยง
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ผู้บริหำรและผู้จัดกำรทีเ่ ข้ำร่วมประชุม จำนวน 9 ท่ำน
1. ดร.พงษ์สกร
ดาเนิน
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิการ สายงานธุรกิจพลังงาน
2. นายชัยศิริ
วัฒนชาญณรงค์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิการ สายงานธุรกิจก่อสร้าง และ Turnkey
3. นายฐิ ติพงศ์
เตชะรัตนยืนยง กรรมการบริหารความเสี่ยง
เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิการ สายงานกลุ่มการเงินและบัญชี (CFO)
4. นายธีรภาพ
ปั ญญาสาคร
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิการ สายงานสนับสนุนธุรกิจและกฎหมาย
5. นางสมลักษณ์
คนึงเหตุ
กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
และผูอ้ านวยการอาวุโส สายงานสานักบริหาร
6. นางสาวจันทรา
จงจามรีสีทอง เลขานุการบริษัท
เลขานุการคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
และผูอ้ านวยการอาวุโส สานักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
7. นายธเนศศิริ
ฝากมิตร
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
และผูอ้ านวยการ สายงานตรวจสอบภายใน
8. นางลัคนา
สันติรว่ มใจรักษ์ ผูจ้ ดั การฝ่ ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
9. นางสาวธนวรรณ
พัฒนะเอนก
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ สานักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ผู้เข้ำร่วมกำรประชุมอื่น ๆ จำนวน 2 ท่ำน
1. นายวัยวัฒน์
กอสมานชัยกิจ
2. นายคงกช
ยงสวัสดิกลุ

ผูส้ อบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
ผูแ้ ทน บริษัท กุด่นั แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จากัด ที่ปรึกษากฎหมาย
และผูแ้ ทนอิสระร่วมเป็ นกรรมการในการตรวจสอบการลงคะแนน
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สาหรับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ทางบริษัทฯ ได้มีมาตรการป้องกันเพื่อควบคุมโรคไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีแนวทางปฏิบตั ิตนสาหรับผูเ้ ข้าร่วมประชุมฯ กรณีการแพร่ระบาดของ COVID-19 ดังนี ้
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้ผถู้ ือหุน้ ที่เดินทางไปหรือกลับมาจากประเทศที่เป็ นเขตติดโรคติดต่ออันตราย
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็ นเขตติดโรคติดต่ออันตรายฯ น้อยกว่า
14 วันเข้าร่วมประชุม โดยควรใช้การมอบฉันทะตามข้อ 4.
2. นอกจากที่ระบุไว้ในข้อ 1 ผูถ้ ือหุน้ ที่มีความเสี่ยงสูง เช่น เดินทางไปหรือกลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงน้อยกว่า
14 วัน หรือเป็ นผูม้ ีไข้หรือมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ ควรมอบฉันทะให้ผอู้ ื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ
เข้าร่วมประชุมแทน ตามวิธีการซึ่งแสดงในสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี ้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ไม่อนุญ าตให้ผู้เข้าร่วม
ประชุมที่มีความเสี่ยงสูงเข้าร่วมการประชุม
3. บริษัทฯ จะจัดตัง้ จุดคัดกรองตามแนวปฏิบตั ิของกรมควบคุมโรค บริเวณหน้าห้องประชุม ทัง้ นี ้ ในกรณีท่ตี รวจพบ
ผูท้ ่ีมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้ผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะของผูถ้ ือหุน้
ที่มีความเสี่ยงดังกล่าวเข้าไปในห้องประชุม (ในกรณีท่ีผูถ้ ือหุน้ มาประชุมด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้
ผูอ้ ื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทนได้)
4. ด้วยความห่วงใยต่อสุขภาพของท่านผูถ้ ือหุน้ บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากผูถ้ ือหุน้ แม้ไม่ใช่ผูท้ ่ีอยู่ในกลุ่มเสี่ยง
ควรมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าประชุมแทน
5. บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากผูเ้ ข้าร่วมประชุมเตรียมหน้ากากอนามัยและสวมใส่ตลอดเวลาที่เข้าร่วมการประชุม
ทัง้ นี ้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการประกาศมาตรการที่เหมาะสมต่อไป
บริษัทฯ ได้จดั การประชุมโดยยึดตามแผนการจัดงาน และมาตรการควบคุมโรคที่ได้ย่ืนต่อสานักอนามัยและ
สานักงานเขตพืน้ ดุสิต โดยสานักอนามัยร่วมกับสานักงานเขตพืน้ ที่ได้จดั เจ้าหน้าที่ลงพืน้ ที่ตรวจสอบ พร้อมทัง้ ให้คาแนะนา
การดาเนินการตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกาหนดเป็ นที่เรียบร้อยเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา
การประชุมในครัง้ นีม้ ีตวั แทนผูส้ อบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ได้เข้าร่วมประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี ้
- ตัวแทนจากผูส้ อบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
- ตัวแทนจากที่ปรึกษาด้านกฎหมาย บริษัท กุด่ นั แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จากัด ทาหน้าที่เป็ นคนกลางในการ
ตรวจสอบการลงคะแนน
บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือ เชิญ ประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุม และได้เผยแพร่แจ้งการส่งหนังสือเชิญ
ประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์เป็ นไปตามเกณฑ์ท่กี าหนด
ก่อนเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ ที่ประชุมได้แจ้งรายละเอียดการประชุมและวิธีการออกเสียงการลงคะแนน
รายละเอียดดังปรากฏตามเอกสารแนบ ลาดับที่ 8 และ ลาดับที่ 9 หน้า 67 – หน้า 74 ดังนี ้
ตามพระราชบั ญ ญั ติ บริษั ทมหาชน พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่ มเติ ม พ.ศ. 2551 มาตรา 90 และ มาตรา 107 และตาม
ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 27 และ ข้อ 28 ได้กาหนดหลักเกณฑ์ในเรื่ององค์ประชุมและการลงคะแนนเสียงในการประชุมผูถ้ ือหุน้
ไว้ดงั นี ้
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มาตรา 90

ห้ามมิ ให้บริษั ทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ ายเป็ นค่ าตอบแทนตาม
ข้อบังคับของบริษัท
ในกรณีท่ขี อ้ บังคับของบริษัทมิได้กาหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งให้เป็ นไปตามมติ
ของที่ ประชุมผู้ถื อหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสี ยงไม่ น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสี ยง
ทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม
มาตรา 107
มติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ นัน้ ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
และถ้ามี คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ป ระธานในที่ ประชุมออกเสี ยงเพิ่ มขึน้ อี กหนึ่ งเสียงเป็ น
เสียงชีข้ าด
(2) ในกรณี ดังต่ อไปนี ้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่ น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทั้งหมดของ
ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้ หมดหรือบางส่วนที่สาคัญให้แก่บคุ คลอื่น
ข. การซือ้ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็ นของบริษัท
ค. การทา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้ หมดหรือบางส่วน
ที่สาคัญ การมอบหมายให้บคุ คลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับ
บุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
ข้อ 27
ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ต้องมีผถู้ ือหุน้ จานวนดังต่อไปนี ้ จึงจะครบองค์ประชุม
- ต้องมีผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ มาประชุมไม่นอ้ ยกว่า 25 คน และจะต้องมี
หุน้ รับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ทงั้ หมด
- หรือ มีผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
ผูถ้ ือหุน้ ทัง้ หมด และต้องมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่าย
ได้ทงั้ หมด
ข้อ 28
ในการออกเสียงลงคะแนนให้หนุ้ หนึ่งหุน้ มีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ นัน้ ให้
ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
และถ้ามี คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ ประชุมออกเสี ยงเพิ่ มขึน้ อี กหนึ่ งเสียงเป็ น
เสียงชีข้ าด
(2) ในกรณี ดังต่ อไปนี ้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่ น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทั้งหมดของ
ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้ หมดหรือบางส่วนที่สาคัญให้แก่บคุ คลอื่น
ข. การซือ้ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็ นของบริษัท
ค. การทา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้ หมดหรือบางส่วน
ที่สาคัญ การมอบหมายให้บคุ คลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับ
บุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
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จ. การเพิ่มหรือการลดทุนของบริษัทหรือการออกหุน้ กู้
ฉ. การควบหรือเลิกบริษัท
(3) การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ให้เป็ นไปตามมติของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียง
ไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม
วิธีการนับคะแนน
ผู้ถื อ หุ้น และผู้รับ มอบฉั น ทะจะต้อ งออกเสี ย งและลงคะแนนในกรณี ดังต่ อ ไปนี ้คื อ เห็ น ด้ว ย ไม่ เห็ น ด้วย หรื อ
งดออกเสียง ไม่อนุญาตให้มีการแยกการออกเสียงลงคะแนน โดยกาหนดขัน้ ตอนการเก็บบัตรลงคะแนนเสียงและวิธีการนับ
คะแนน ดังนี ้
การเก็บบัตรลงคะแนนเสียงและวิธีการนับคะแนนเสียงในวาระทั่วไป
- ประธานที่ประชุมจะขอให้ผถู้ ือหุน้ ที่ลงมติ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในระเบียบวาระใด ๆ ลงคะแนนเสียง
ในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้เมื่อลงทะเบียน พร้อมลงลายมือชื่อ หลังจากนัน้ เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะเก็บบัตร
ลงคะแนนเสียงเฉพาะ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง”เพื่อนามาสรุปผลการลงคะแนนเพื่อให้ประธานฯ แจ้งต่อ
ที่ประชุมรับทราบต่อไป
- วิธีการนับคะแนนเสียงสาหรับวาระทั่วไปนัน้ บริษัทฯ จะใช้วิธีหกั คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง”
ออกจากจานวนเสียงทัง้ หมดที่เข้าร่วมประชุม และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบ
วาระนัน้ ๆ
การเก็บบัตรลงคะแนนเสียงและวิธีการนับคะแนนเสียงในวาระเลือกตัง้ กรรมการบริษัท
- ประธานที่ประชุมจะขอให้ผูถ้ ือหุน้ ที่ลงมติ “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในระเบียบวาระนี ้
ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้เมื่อลงทะเบียน พร้ อมลงลายมื อชื่อ หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ของ
บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทัง้ หมดจากผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อนามา
สรุปผลการลงคะแนนเพื่อให้ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมรับทราบต่อไป
- วิธีการนับคะแนนเสียงในวาระเลือกตัง้ กรรมการบริษัทนี ้ บริษัทฯ จะนับคะแนนทัง้ “เห็นด้วย” และ “ไม่เห็นด้วย”
และ “งดออกเสียง”
ทัง้ นี ้ ในการพิจารณาคะแนนเสียงดังกล่าว จะคานึงถึงการลงคะแนนเสียงที่ผถู้ ือหุน้ ได้มอบฉันทะแสดงเจตนาไว้
ตามหนังสือมอบฉันทะด้วย โดยมติของที่ประชุมในแต่ละวาระให้ใช้คะแนนเสียงข้างมาก ถ้ามีค ะแนนเสียงเท่ากัน ให้
ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้ อีกหนึ่งเสียงเป็ นเสียงชีข้ าด สาหรับมติของระเบียบวาระเรื่องการลดทุนหรือการเพิ่มทุน
ของบริษัทฯ การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ การซือ้ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็ นของบริษัท การออกหุน้ กู้ รวมทั้ง
การเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทั่วไป ให้ถือคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบ
ฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมติระเบียบวาระการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการให้ถือคะแนน
เสียงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะ ซึ่งมาประชุม โดยรายละเอียดผลการนับ
คะแนนของแต่ละวาระ จะแจ้งให้ท่ปี ระชุมทราบหลังจบการประชุมในวาระถัดไป
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บริษัทฯ ได้สรุปกฎเกณฑ์ของการนับคะแนนในแต่วาระซึ่งขึน้ กับแต่ละกรณี ดังนี ้
วาระที่
1, 3, 4, 5, 6, 8
7
2
9 (ถ้ามี)

การนับคะแนน
คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถ้ ือหุน้
ในกรณีถา้ มีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้ อีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชีข้ าด
คะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถ้ ือหุน้
คะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะ ซึ่งมาประชุม
ไม่มีการลงมติ เป็ นวาระแจ้งเพื่อทราบ
อาจใช้คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉั นทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุม
ผูถ้ ือหุน้ หรือ คะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะ ซึ่งมา
ประชุม หรือ คะแนนเสียงไม่น ้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ้น และผู้รบั มอบฉัน ทะ ซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถ้ ือหุน้ (แล้วแต่กรณี)

เริ่มกำรประชุม
ดร.สมบูรณ์ เอือ้ อัชฌำสัย ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร กล่าวต้อนรับผูถ้ ือหุน้ ผูร้ บั มอบฉันทะ ผูแ้ ทนจาก
สมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย ผูแ้ ทนจากที่ปรึกษากฎหมายและผูส้ อบบัญชี และสรุปจานวนผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมด้วยตนเอง
และรับมอบฉันทะก่อนเริ่มการประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ผูถ้ ือหุน้ ที่มาด้วยตนเอง 22 ราย นับจานวนหุน้ ได้ 368,295,752 หุน้
ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะ
388 ราย นับจานวนหุน้ ได้ 5,825,073,102 หุน้
รวมทัง้ สิน้
410 ราย นับจานวนหุน้ ได้ 6,193,368,854 หุน้
คิดเป็ นร้อยละ 69.7253 ของหุน้ ที่ออกและจาหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จานวน 8,882,530,794 หุ้น
หรือ คิดเป็ นร้อยละ 70.5115 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและจาหน่ายแล้วทั้งหมดหักด้วยหุน้ ทุนซือ้ คืน (ที่ไม่นับเป็ นองค์
ประชุมในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ) จานวน 8,783,487,274 หุน้ ซึ่งครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับข้อ 27
ดร.กัลกุล ดำรงปิ ยวุฒิ ์ ประธำนกรรมกำรบริษัท เป็ นประธานในที่ป ระชุม ได้ก ล่าวเปิ ด การประชุม
ดังนี ้ ในปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เผชิญกับความท้าทายต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชือ้ ไวรัส COVID-19 ที่ยงั คงเป็ นประเด็นสาคัญ ระดับโลก โดยบริ ษัทฯ ได้จดั ทาแผนงานเชิงกลยุทธ์ เพื่อตอบสนองกับ
สถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ อาทิ การปรับเปลี่ยนวิถีการทางานรูปแบบใหม่ การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสารสนเทศพืน้ ฐาน
และเทคโนโลยีท่ีจาเป็ นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน และการสื่อสาร อาทิ การประชุมและการฝึ กอบรมทางไกลได้
อย่างเต็มรูปแบบ การสื่อสารภายในองค์กรผ่านการถ่ายทอดสดแบบออนไลน์ เพื่อสื่อสารข้อมูลที่สาคัญและสร้างความ
เชื่อ มั่น ให้ก ับ พนัก งาน ท าให้ใ นปี ที ่ผ่า นมาบริษ ัท ฯ สามารถด าเนิน งานได้อ ย่า งต่อ เนื ่อ ง และบรรลุเป้า หมายการ
ด าเนิน งานที ่ส าคัญ ของบริษ ัท ฯ ตลอดจนการสนับ สนุน ด้า นอื ่น ๆ ทั ง้ ทางตรงและทางอ้อ มให้ก ับ โรงพยาบาล
สถาบันการศึกษา ชุมชนโดยรอบและหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อฝ่ าฟั นวิกฤตการณ์ครัง้ นีไ้ ปด้วยกัน เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้
เติบโตอย่างยั่งยืนในทุกมิติ
บริษัทฯ ยังให้ความสาคัญกับการสร้างคุณค่าในระยะยาวให้แก่ผูม้ ีส่วนได้เสียไว้อย่างชัดเจน เพื่อมุ่งเน้น
การดาเนินงานอย่างมีจิตสานึก ฟื ้ นฟูสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการพัฒนาชุมชนและสังคม โดยมีความเชื่อมั่นว่า หากเรา

หน้า 15

สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 1
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จากัด (มหาชน)

มีความมุ่งมั่นพร้อมปรับเปลี่ยนวิถีการดาเนินงาน ปรับตัวให้ทนั กับการเปลี่ ยนแปลง ยึดมั่นในกรอบแนวคิดด้านการ
คานึงถึงประโยชน์ร่วมกันของผูม้ ีส่วนได้เสียทุกกลุ่มแล้ว เราจะผ่านพ้นวิกฤตหรือความท้าทายเหล่านัน้ ไปได้
ในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ ใคร่ขอขอบคุณ ท่านผูถ้ ือหุน้ คู่คา้ และผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ ายที่ได้ให้การ
สนับสนุนและความไว้วางใจแก่บริษัทฯ ด้วยดีตลอดมา และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ขอขอบคุณพนักงานทุกคนที่ได้ปฏิบตั ิ
หน้าที่ดว้ ยความทุ่มเทและเป็ นนา้ หนึ่งใจเดียวกันเพื่อเอาชนะความท้าทายในการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ
สุดท้ายนี ้ ขอให้ทุกท่านมีความโชคดี ปลอดภัยจากโรคภัย ขอเป็ นกาลังใจให้กับผูท้ ี่ได้รบั ผลกระทบจาก
COVID-19 ทุกท่าน เพื่อฝ่ าฟั นอุปสรรคต่าง ๆ และขอให้ทุกท่านมีสขุ ภาพที่แข็งแรงทัง้ กายและใจ
ประธานในที ่ป ระชุม ได้ม อบหมายให้ นางสาวโศภชา ด ารงปิ ย วุฒิ ์ กรรมการบริษ ัท ประธาน
กรรมการบริหาร และ ดร.สมบูรณ์ เอือ้ อัชฌาสัย กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการคณะกรรมการ
บริษัท เป็ นผูด้ าเนินการเข้าสู่วาระการประชุมต่อไป
ดร.สมบูรณ์ เอื้ออัชฌำสัย ประธำนเจ้ำหน้ ำที่บริหำร ได้เรียนเชิญ นายคงกช ยงสวัสดิกุล ผูแ้ ทนจาก
บริษัท กุด่ นั แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จากัด ที่ปรึกษากฎหมาย เป็ นตัวแทนอิสระเข้าร่วมเป็ นกรรมการในการตรวจนับคะแนน
รวมทัง้ ได้เรียนเชิญผูแ้ ทนจากผูถ้ ือหุน้ รายย่อยเข้าร่วมเป็ นกรรมการในการตรวจนับคะแนน โดยในครัง้ นีไ้ ม่มีท่านใดสะดวก
ในการเข้าเป็ นผูแ้ ทนจากผูถ้ ือหุน้ รายย่อย
ทัง้ นี ้ ตัง้ แต่วนั ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จดั ส่งหนังสือแจ้ง
การเปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 เป็ นการล่วงหน้า พร้อมทั้งระบุ
หลักเกณฑ์ท่ีบ ริษั ทฯ กาหนดสาหรับการเสนอระเบียบวาระกับผู้ถือหุ้นได้รบั ทราบโดยทั่วกัน โดยได้เผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งไม่มีท่านใดเสนอระเบียบวาระเพื่อให้ท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อกาหนดเป็ นระเบียบวาระในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ นี ้ จึงขอนาเรียนเข้าสู่วาระการ
ประชุมดังต่อไปนี ้
วำระที่ 1

พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
ดร.สมบูรณ์ เอื้ออัชฌำสัย ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงาน
การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ได้จัดให้มีขึน้ เมื่อวันอังคารที่ 21 เมษายน 2563 ซึ่งได้นาส่งต่อตลาดหลักทรัพย์
แห่ งประเทศไทย และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ ภายในระยะเวลาที่ กฎหมายกาหนดเป็ นที่ เรียบร้อยแล้ว
รวมทั้งได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.gunkul.com ตามที่ได้จ ดั ส่งสาเนารายงานการประชุม
ให้กับผูถ้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครัง้ นี ้ รายละเอียดดังปรากฏตามเอกสารแนบ ลาดับที่ 1 หน้า 9 - หน้า 42
โดยรายงานดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างครบถ้วน
ถูกต้อง จึงขอให้ท่ีประชุมโปรดพิจารณารับรอง
ดร.สมบูรณ์ เอือ้ อัชฌำสัย ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ สอบถามหรือแสดง
ความคิดเห็น ทัง้ นี ้ ไม่มีผถู้ ือหุน้ ซักถามหรือเสนอแก้ไขรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 เป็ นอย่างอื่น
นำงสำวโศภชำ ดำรงปิ ยวุฒิ์ ประธำนกรรมกำรบริหำร แจ้งต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ว่า จากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานฉบับนี ้ ได้มีการบัน ทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน และ
เห็ น สมควรเสนอต่อ ที่ป ระชุม ผู้ถื อหุ้น พิ จารณารับรองรายงานการประชุม สามัญ ผู ถ้ ือ หุ น้ ประจาปี 2563 จึงขอเสนอ
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ต่อที่ประชุมเพื่ อพิจารณา โดยในวาระนีจ้ ะนับคะแนนโดยให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น และผู้รบั มอบฉันทะ
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้ อีก เสียงหนึ่งเป็ น
เสียงชีข้ าด
มติท่ปี ระชุม ที่ ป ระชุม มี ม ติ ด ้ว ยคะแนนเสี ย งข้างมากของผู้ถื อ หุ้น และผู้รับ มอบฉัน ทะ ซึ่ง มาประชุม และออกเสี ย ง
ลงคะแนน รับ รองรายงานการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563 เมื่อวันอังคารที่ 21 เมษายน 2563
ตามที่เสนอ
โดยมีมติดว้ ยคะแนนเสียงดังนี ้ โดยไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดโต้แย้งผลการตรวจนับคะแนนเสียงสาหรับวาระนี ้
มีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมทัง้ สิน้ 416 ราย เป็ นจานวนหุน้ รวม 6,193,635,605 หุน้
ผูถ้ ือหุน้
จานวน (เสียง)
อัตราร้อยละ
เห็นด้วย
6,193,635,605
100.0000
ไม่เห็นด้วย
0
0.0000
รวม
6,193,635,605
100.0000
บัตรเสีย *
0
งดออกเสียง *
0
* ไม่นบั รวมเป็ นฐานการคานวณคะแนนเสียง
วำระที่ 2

รับทรำบกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ ในรอบปี 2563
ดร.สมบูรณ์ เอื้ออัชฌำสัย ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร ได้รายงานต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบสรุปผลการ
ดาเนินงานที่ผ่านมาในรอบปี 2563 (คาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ) ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29 และ
ข้อ 42 กาหนดให้บริษัท ฯ รายงานผลการดาเนินการของบริษัทฯ ในรอบปี ท่ีผ่านมาต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ซึ่ง
ปรากฏอยู่ในรายงานประจาปี 2563 รายละเอียดดังปรากฏตามเอกสารแนบ ลาดับที่ 2 (รายงานประจาปี 2563 สามารถ
ดาวน์โหลดได้จาก QR Code หน้า 43) โดยสามารถสรุปผลการดาเนินงานในรอบปี 2563 ของบริษัทฯ ได้ดงั นี ้
บริษั ท ฯ มี ร ายได้ร วมแสดงในงบการเงิ น รวมจ านวน 10,974.54 ล้า นบาท เพิ่ ม ขึ น้ จ านวน 3,779.28
ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ ร้อยละ 52.52 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อนที่แสดงรายได้รวมจานวน 7,195.26 ล้านบาท โดย
รายได้หลักเกิดจากการก่อสร้าง จานวน 2,022.42 ล้านบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันกับปี ก่อนแสดงจานวน 979.95
ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1,042.47 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 106.37
สาหรับ รายได้จ ากพลังงานทดแทน สาหรับ ปี สิ น้ สุด วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2563 แสดงจ านวน 4,093.35
ล้านบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันกับปี ก่อนแสดงจานวน 4,504.40 ล้านบาท ลดลงจานวน 411.05 ล้านบาท คิดเป็ น
ลดลงร้อยละ 9.13 เกิดจากกาลังการผลิตที่ลดลงจากการขายไฟฟ้าพลังงานลม เนื่องจากปี 2562 ฤดูมรสุมที่เข้ามาใน
ประเทศไทยค่อนข้างเร็วกว่าปี 2563 จึงมีผลให้กระแสลมที่ผลิตได้ในช่วงเวลาเดียวกันเมื่อเทียบกับปี ก่อนมีปริมาณลดลง
อย่างไรก็ตามรายได้จากพลังงานลมดังกล่าวได้กลับมาเป็ นปกติแล้วในไตรมาส 4 ของปี ก่อน
อัตรากาไรขัน้ ต้นของบริษัทฯ สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จะอยู่ท่รี อ้ ยละ 39.03 เปรียบเทียบกับ
ปี ก่อนที่รอ้ ยละ 52.05 ลดลง 13.02 เนื่องจากรายได้ท่ลี ดลงจากการขายไฟฟ้าพลังงานลมประมาณ 700 ล้านบาท ซึ่งอัตรา
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กาไรขัน้ ต้นค่อนข้างสูงสาหรับธุรกิจพลังงานทดแทน โดยบริษัทฯ คาดว่าในปี นีอ้ ตั รากาไรขัน้ ต้นจะปรับขึน้ มาอยู่ท่ปี ระมาณ
ร้อยละ 40 อันเนื่องมาจากรายได้จากพลังงานทดแทนที่กลับมาเป็ นปกติตามที่ควรจะเป็ น
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 แสดงจานวน 46,032.16 ล้านบาท และ
มีสินทรัพย์หมุนเวียน แสดงจานวน 11,782.49 ล้านบาท และมีหนีส้ ินหมุนเวียน แสดงจานวน 12,982.57 ล้านบาท โดย
สาเหตุหลักเกิดจากการตัง้ Current portion ที่จะเป็ นส่วนของหนีส้ ินระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายใน 1 ปี ซึ่งต้องแยก
แสดงไว้ในส่วนของหนีส้ ินหมุนเวียน อันเกิดจากสินเชื่อโครงการพลังงานลม โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ โดยโครงการ
เหล่านีล้ ว้ นมีรายได้รองรับอยู่แล้ว จึงไม่มีเหตุท่จี ะต้องกังวลใจ
สาหรับส่วนของผูถ้ ือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2563 แสดงจานวน 12,475.31 ล้านบาท เมื่อเทียบกับส่วนของ
ผูถ้ ือหุน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 แสดงจานวน 11,332.91 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จานวน 1,142.40 ล้านบาท คิดเป็ นเพิ่มขึน้
ร้อยละ 10.08
สาหรับวาระนี ้ บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งผลการดาเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการที่ดี และการเข้า
เป็ นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยประธานคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี จะ
เป็ นผูน้ าเสนอข้อมูลแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อทราบต่อไป
นำยสมชำย ไตรรัตนภิรมย์ ประธำนคณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี นาเสนอข้อมูลต่อที่ประชุม
เพื่อให้ทราบถึงผลการดาเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการที่ดี ดังนี ้
จากผลการดาเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการที่ดีและการปฏิบตั ิในการต่อต้านการทุจริตของ
บริษัทฯ ในรอบปี ท่ผี ่านมา คณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยเฉพาะท่านประธานคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
ท่านเดิม ดร.จงรัก ระรวยทรง รวมทั้ง คุณพงษ์เทพ ถิฐาพันธ์ กรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิด
กระบวนการกากับดูแลกิจการให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่เี ป็ นมาตรฐานและสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร ต้องขอขอบคุณ
ทัง้ สองท่านเป็ นอย่างสูง ซึ่งสามารถสรุปผลงานในรอบปี 2563 โดยสังเขปไว้ดงั ต่อไปนี ้
▪ กำรเข้ำเป็ นสมำชิกแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
บริษัทฯ ให้ความสาคัญ กับการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่น โดยบริษัทฯ ได้รบั การรับรองให้เข้าร่วมเป็ น
สมาชิกของแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตมาตัง้ แต่ปี 2560 บริษัทฯ ได้ดาเนินการกาหนดแนว
ทางการปฏิบตั ิบนหลักการดังกล่าวทั่วทัง้ องค์กร และในเดือนมิถุนายน 2563 บริษัทฯ ได้รบั การรับรองเป็ นสมาชิก CAC
ต่อเนื่องเป็ นสมัยที่ 2 จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต แสดงให้เห็นถึงความ
มุ่งมั่นในการดาเนินงานด้านการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ที่มีความก้าวหน้าเพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่อง
▪ ผลประเมิน Good Corporate Governance “CGR”
บริษัทฯ มุ่งมั่นในการนาหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีไปสู่การดาเนินการในภาคปฏิบัติท่ วั ทัง้ องค์กรอย่าง
เป็ นรูปธรรม ส่งผลให้ ในปี 2563 บริษัทฯ ได้รบั ผลประเมินการกากับดูแลกิจการ (Good Corporate Governance “CGR”)
ในระดับคะแนนดีเลิศ 95 คะแนน เปรียบเทียบกับผลประเมินที่ได้รบั ในปี 2562 ในระดับคะแนนดีเลิศ 94 คะแนน ซึ่งได้รบั
รางวัลในระดับดีเลิศอย่างต่อเนื่องเป็ นเวลา 4 ปี ซอ้ น
บริษัทฯ ยังได้รบั รางวัลระดับ อาเซียน ตามโครงการ 2019 ASEAN Corporate Governance Scorecard
(“ACGS”) คื อ “รางวัล ASEAN Asset Class Publicly Listed Companies” ซึ่ง มอบให้บ ริษั ท จดทะเบี ยนอาเซีย นที่ ท า
คะแนนได้ตงั้ แต่ 97.50 คะแนนขึน้ ไป จานวน 135 บริษัท โดยเป็ นบริษัทจดทะเบียนไทยจานวน 42 บริษัท นับว่ามากที่สดุ
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ในอาเซียน ซึ่งสะท้อนถึงการเป็ นบริษัทฯ ที่มีหลักบรรษัทภิบาลที่ดี ถือเป็ นกาลังใจที่ทาให้บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะรักษา
มาตรฐานในการดาเนินกิจการและเดินหน้าดาเนินธุรกิจ เพื่อสร้างคุณค่าให้กบั ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียต่อไป
▪ ผลกำรประเมินคุณภำพกำรจัดประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
ในปี 2563 บริษัทฯ ได้รบั ผลคะแนนการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ใน
ระดับดีเยี่ยม 100 คะแนน เปรียบเทียบกับผลคะแนนที่ได้รบั ในปี 2562 ในระดับคะแนนดีเยี่ยม 100 คะแนน แสดงให้เห็น
ว่า บริษัทฯ ได้ให้ความสาคัญต่อสิทธิของผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสียมาเป็ นอันดับต้น ๆ ในการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ
▪ กำรจัดทำแผนงำนเพื่อให้เป็ นไปตำมหลัก CG Code
ในปี 2563 บริษั ทฯ ได้จัด ท าแผนงานเพื่ อ ให้เป็ นไปตามหลัก CG Code โดยในปี 2564 จะน าแผนงาน
ดังกล่าวกาหนดเป็ นแนวปฏิบตั ิอย่างเป็ นรูปธรรม เพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป
จากผลของการดาเนินการดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการโดยรวมในการกากับดูแลกิจการที่ดีของ
บริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ จะมุ่งมั่นพัฒนาการกากับดูแลกิจการให้ดียิ่ง ๆ ขึน้ ไป
ดร.สมบูรณ์ เอื้ออัช ฌำสัย ประธำนเจ้ำหน้ ำที่บริห ำร ได้เปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดง
ความคิดเห็น ทัง้ นี ้ ไม่มีผถู้ ือหุน้ ซักถามหรือเสนอความคิดเห็นใดๆ ในวาระนี ้
นำงสำวโศภชำ ด ำรงปิ ยวุ ฒิ์ ประธำนกรรมกำรบริห ำร ได้แจ้งต่ อที่ ป ระชุม ว่า สาหรับ วาระที่ 2 นี ้
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 ให้ท่ีประชุม
รับทราบ และเนื่องด้วยวาระนีเ้ ป็ นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ตอ้ งมีการลงมติจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
มติท่ปี ระชุม ที่ประชุมโดยผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมจานวนทัง้ สิน้ 416 ราย รวมเป็ นจานวนหุน้ 6,193,635,605 หุน้ รับทราบ
การดาเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563
วำระที่ 3

พิจำรณำอนุมตั ิงบกำรเงินของบริษัทฯ สำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
ดร.สมบู รณ์ เอื้อ อั ช ฌำสั ย ประธำนเจ้ ำหน้ ำ ที่ บ ริ ห ำร ได้เสนอต่ อที่ ป ระชุม ว่ า เพื่ อ ให้เป็ น ไปตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 – มาตรา 114 รวมทัง้ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29 และ
ข้อ 42 – ข้อ 44 บริษัทฯ ได้จดั ทางบการเงินสาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนาม
รับรองจากผูส้ อบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด และเสนอให้ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิ โดยมี
รายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินของรายงานประจาปี 2563 (ตามเอกสารแนบลาดับที่ 2 โดยสามารถดาวน์โหลด
ได้จาก QR Code หน้า 43) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผูถ้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครัง้ นี ้ ทั้งนี ้ นอกเหนือจากที่ ได้ชีแ้ จง
งบการเงินของบริษัทฯ ผ่านการสรุปผลการดาเนินงานในรอบปี 2563 ของบริษัทฯ ในวาระที่ 2 ข้างต้น มีเนือ้ หาสาคัญของ
งบการเงินที่ขอเรียนชีแ้ จงเพิ่มเติม ดังนี ้
สาหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษั ทฯ และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัทฯ) และของ
เฉพาะบริษั ท ฯ ตามลาดับ ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2563 ซึ่งตรวจสอบโดย นายวัย วัฒ น์ กอสมานชัย กิ จ ผู้สอบบัญ ชี
รับอนุญ าตเลขทะเบียน 6333 จาก บริษั ท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญ ชี จากัด ได้แสดงความเห็ นแบบไม่มีเงื่อ นไขว่า
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนีแ้ สดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษัทฯ
และบริษัทฯ ตามลาดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผลการดาเนินงานรวมและผลการดาเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแส
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เงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สาหรับปี สนิ ้ สุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐาน
รายงานทางการเงิน โดยมีเรื่องสาคัญในการตรวจสอบซึ่งสรุปได้ดงั นี ้
• เรื่องการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยม เงินลงทุนในบริษัทย่อย และเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการ
ร่วมค้า ซึ่งทางบริษัทฯ ได้มีการตรวจสอบเป็ นประจาอยู่ทุกปี ทั้งนี ้ บริษัทฯ ได้รบั ค่า adder จากโครงการ
พลังงานแสงอาทิตย์ จานวน 8 บาท เป็ น ระยะเวลา 10 ปี ทางผู้ตรวจสอบจึง ได้ให้ความสาคัญ กับ การ
ด้อยค่าที่อาจจะเกิดขึน้ ในปี ท่ี 11 ซึ่งการด้อยค่าดังกล่าวจะเกิดขึน้ กับบริษัทร่วม และงบการเงินในปี ท่ีผ่าน
มาได้รบั รูก้ ารด้อยค่าดังกล่าวเสร็จสิน้ ไปแล้ว
• เรื่องการซือ้ บริษัทย่อย โดยในปี 2563 ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทฯ ได้มาซึ่งเงินลงทุนในบริษัทฯ ซึ่งดาเนินธุรกิจ
เกี่ยวกับการผลิตและจาหน่ายไฟฟ้า ทาให้กลุ่มบริษัท ฯ รับรูส้ ินทรัพย์ท่ีได้มาและหนีส้ ินที่รบั มาจากการซือ้
ธุรกิจด้วยมูลค่ายุติธรรม และมีการบันทึกกาไรจากการต่อรองราคาซือ้ ซึ่งการบันทึกบัญชีตามวิธีการซือ้
ดังกล่าวมีความซับซ้อน และต้องมีการทาการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ท่ีได้มาและหนีส้ ินที่รบั มา
จากผูป้ ระเมินอิสระ โดยเฉพาะการเข้าลงทุนในประเทศเวียดนาม
• เรื่องรายได้และต้นทุนการก่อสร้าง ซึ่งผูบ้ ริหารและวิศวกรโครงการต้องมีการใช้ดุลยพินิจในการประมาณ
การต้นทุนการก่อสร้างที่คาดว่าจะเกิดขึน้ ตัง้ แต่ตน้ จนกระทั่งงานแล้วเสร็จตามสัญญาให้มีความสม่าเสมอ
ในทุกไตรมาส
สาหรับคาอธิบายงบแสดงฐานะการเงิน สินทรัพย์ และหนีส้ ินรวม ตลอดจนรายได้และหมายเหตุประกอบ
งบการเงินนัน้ ได้มีการชีแ้ จงให้ทราบแล้วเมื่อตอนรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 ตามที่ปรากฏใน
วาระที่ 2 ข้างต้น
ดร.จงรัก ระรวยทรง ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ ได้ให้ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดย
แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินและรายงานทางการเงินของบริษัทฯ สาหรับปี สิน้ สุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็นจากผูส้ อบบัญชีของ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี
จากัด อย่างรอบคอบ เพื่อให้เป็ นไปอย่างถูกต้องและเปิ ดเผยอย่างเพียงพอ โดยได้มีการร่วมหารือกับทางผูส้ อบบัญ ชี
ภายนอก และฝ่ ายบริหารของบริษัทฯ ในประเด็นความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ และเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีท่รี บั รอง
ทั่วไป เพื่อให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและทันเวลา ซึ่งจากการสอบทานดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบจึง
เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติรบั รอง โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติ
เห็นควรให้นาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิรบั รองต่อไป
ดร.สมบูรณ์ เอื้ออัชฌำสัย ประธำนเจ้ำหน้ ำที่บ ริหำร ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุน้ สอบถามหรือแสดง
ความคิดเห็น เกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ สาหรับปี สนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยสรุปได้ดงั นี ้
ดร. เกศสิริ ปั้นธุระ ผูร้ บั มอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย : ได้มีขอ้ เสนอและประเด็นสอบถามต่อที่ประชุม ดังนี ้
1. เรื่องการจัดการภายใน บริษัทฯ ได้มีการนาหลัก ESG เข้ามาปรับใช้ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์หรือ
บุค ลากรของบริษั ท ฯ หรื อ ไม่ รวมไปถึ งมี น โยบายในเรื่อ งสวัสดิ ก าร (Benefit) กองทุ น ส ารองเลี ย้ งชี พ
(Provident Fund) หรือสิ่งอื่นใดที่เป็ นการเสริมสร้างขวัญกาลังใจให้แก่พนักงานในช่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาดของ COVID-19
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2. สถานการณ์ภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ ในส่วนของธุรกิจการก่ อสร้าง ธุรกิจด้านพลังงานที่มีการ
ปรับเปลี่ยนไปเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดที่เกิดขึน้ ซึ่งข่าวที่ปรากฏในช่วงไม่นานมานีแ้ สดงให้เห็นว่า
ทางบริษัทฯ ได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับธุรกิจกัญชง จึงอยากสอบถามทางบริษทั ฯ ว่า มีแนวทางในการบริหาร
จัดการธุรกิจกัญชงให้มาควบรวมกับการดาเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ อย่างไร
นางสาวโศภชา ดารงปิ ยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริหาร : ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี ้
1. ในช่วงระยะเวลาที่ลาบากจากสถานการณ์แพร่ ระบาดของ COVID-19 ทางบริษัทฯ ได้ให้ความสาคัญกับ
ผลตอบแทนของพนักงานและบุคลากรของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็ นเรื่องของเงิ นเดือน กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
และสวัส ดิ ก าร โดยทางบริษั ท ฯ ได้มี ก ารท าส ารวจในเรื่ อ งของการปรับ ขึ น้ เงิ น เดื อ นตามมาตรฐาน
อุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนของบริษัทฯ ได้มีการพิจารณาและ
ทบทวนเรื่ อ งดัง กล่ า วอยู่ เป็ น ประจ าทุ ก ปี เพื่ อ จู ง ใจให้เกิ ด การพั ฒ นาตนเอง และแข่ ง ขั น กั น เพื่ อ รับ
ภาระหน้าที่ในตาแหน่งที่สงู ขึ น้ โดยการปรับขึน้ เงินเดือน และการให้เงินรางวัลประจาปี (Annual Bonus)
รวมไปถึงการให้ค่าตอบแทนการขาย (Commission) แก่พนักงานในส่วนของฝ่ ายขายโดยเฉพาะ ซึ่ง จะ
สะท้อนถึงผลประกอบการของบริษัทฯ ในแต่ละรอบปี
สาหรับเรื่องสวัสดิการ บริษั ทฯ ได้จัดให้มีการมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของพนักงาน กองทุนสารอง
เลี ้ย งชี พ รวมไปถึ ง เงิ น ช่ ว ยเหลื อ ต่ า ง ๆ ซึ่ ง เป็ นไปตามหลั ก การก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี โดยค านึ ง ถึ ง
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร (Corporate Social Responsibility: CSR)
โดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ทางบริษัทฯ ได้มีการจัดทาประกันภัยไวรัสโคโรนา
2019 (Covid-19) ให้ กั บ พนั ก งาน ต่ อ เนื่ องจากปี 2563 รวมไปถึ ง การออกมาตรการการรั บ มื อ
ประชาสัมพันธ์ขอ้ ควรปฏิบตั ิตนเพื่อดูแลและป้องกันตนเองจากการติดเชือ้ มีการเว้นระยะห่างทางสังคม
(SocialDistancing) ซึ่งเป็ นไปตามมาตรการของบริษัทฯในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัส Covid19 ซึ่งการดูแลดังกล่าวครอบคลุมไปถึงพนักงานที่ทางานตามไซต์งาน โดยร่วมมือกับทางผูร้ บั เหมาของ
บริษัทฯ ให้มีการปฏิบตั ิตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของ Covid-19 ของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด
นอกจากนี ้บ ริษั ท ฯ ยัง มี ก ารการวางแผนแบ่ ง ก าลัง คนในการท างาน โดยจัด ตั้ง สานัก งานย่ อ ย (Split
Location) รวมทัง้ มีมาตรการให้พนักงานปฏิบตั ิงานจากที่บา้ น (Work From Home)
ดร.สมบูรณ์ เอือ้ อัชฌาสัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : ได้ตอบข้อซักถามเพิม่ เติม ดังนี ้
1. สาหรับการระมัดระวังเพื่อไม่ให้เกิดการรับรูร้ ายได้ล่าช้าในส่วนงานธุรกิจก่อสร้างของบริษัทฯ สามารถ
ชีแ้ จงได้ดงั นี ้
1) รายได้จากการรับเหมาก่อสร้างจากงานไฟฟ้า หรืองานที่ทาให้กับทางการไฟฟ้านครหลวง การ
ไฟฟ้าภูมิภาค และการไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยบริษัทฯ คาดหวังว่าจะสามารถบันทึก
รายได้ในส่วนนีป้ ระมาณ 3,000 ล้านบาท จากการเข้าร่วมประมูลงานก่อสร้างในปี นี ้
2) รายได้จากการสร้างหลังคาโซลาร์ให้แก่ลูกค้าเอกชน อาจเกิดปั ญหาในด้านการเข้าดาเนินการ
ก่อสร้างอันเนื่องจากมาตรการล็อกดาวน์ ทาให้มีการห้ามเข้า-ออกในพืน้ ที่จงั หวัดควบคุม ทาให้
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ต้องมีการใช้เกณฑ์สงวนสิทธิ์เพื่อไม่ให้เกิดการผิดสัญญาในเรื่องระยะเวลาการก่อสร้างให้แล้ว
เสร็จตามกาหนด
2. ในประเด็นเรื่องธุรกิจกัญชงนัน้ จะมีความเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ ดังนี ้
ณ ปั จจุบนั บริษัทฯ ได้แต่งตัง้ ให้ รองศาสตราจารย์ ดร.วีรชัย พุทธวงศ์ ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและ
กิจการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็ นที่ปรึกษาโครงการ ซึ่งบริษัทฯ ได้วางแผนธุรกิจจะเริ่มตัง้ แต่ตน้ นา้ ไปจนถึง
กลางนา้ โดยมีโครงการที่จะปลูกกัญชง และสกัดสารจากกัญชง ทั้งนี ้ ความแตกต่างระหว่าง กัญชา (Marijuana) และ
กัญชง (Hemp) จะพิจารณาจากปริมาณของสารที่มีฤทธิ์ต่อจิตประสาท (Tetrahydrocannabinol: THC) โดยกัญชาจะมี
ปริม าณสูงเกิน ร้อยละ 1 ส่วนกัญ ชงจะมี ไม่ เกิน ร้อยละ 1 โดยแผนธุรกิจ กัญ ชงของบริษั ท ฯ จะเน้น ที่ สารสาคัญ ที่ เป็ น
ส่วนประกอบหลักซึ่งจะได้จากช่อดอกของกัญชง
บริษัทฯ มีวตั ถุประสงค์ท่ีจะขออนุญาตเกี่ยวกับกัญชงเพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรม โดยมี
ใบอนุญาตที่หลากหลายในการดาเนินธุรกิจนี ้
เนื่ อ งจากทางบริษั ท ฯ มี พื น้ ที่ในส่ว นของโครงการพลังงานลม รวมไปถึ งภูมิ อ ากาศที่ สามารถน าม าใช้
ประโยชน์ในการปลูกต้นกัญชงได้ จึงสามารถสรุปจุดแข็งของบริษัทฯ ออกมาได้ 5 ข้อดังนี ้

โดยปั จจุบนั ทางฝ่ ายจัดการได้มีการดาเนินการในเบือ้ งต้น ดังนี ้
• เก็บตัวอย่างดินมาทดสอบเพื่อดูสารปนเปื ้อนในดิน
• ตรวจวัดค่า pH ของนา้ ซึ่งอาจมีการขุดบ่อนา้ บาดาล เพื่อป้องกันการแย่งใช้นา้ จากฝั่งชุมชนในอนาคต
• ศึกษา และพัฒนาความร่วมมือด้านเมล็ดพันธุ์
• เจรจากับคู่คา้ เพื่อหาพันธมิตรสาหรับจัดทาหนังสือแสดงเจตจานงขอรับซือ้ สารสาคัญที่ได้จากกัญชง
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สาหรับการปลูกกัญ ชงนั้น 1 ไร่ สามารถปลูก 1,000 ต้น ให้ดอกแห้ง 500 กิโลกรัม ต่อวัน คาดว่าต้องใช้
งบประมาณไม่ต่ากว่า 3 – 4 ล้านบาท เพื่อทาโรงเรือน ซึ่งบริษัทฯ มีขอ้ ได้เปรียบในเรื่องของการผลิตอุปกรณ์โครงสร้าง
ต่าง ๆ ในการก่อสร้างโรงเพาะปลูก และโรงงานสกัด เนื่องจากบริษัทฯ มีโรงงานที่ดาเนินการในส่วนของการผลิตอยู่แล้ว
ประกอบกับการปลูกกัญชงนั้นมีขอ้ จากัดเรื่องของอุณหภูมิท่ีจะทาให้ตน้ กล้าเติบโตดี ทาให้โรงเรือนที่เพาะปลูกนัน้ ต้องมี
การใช้เครื่องปรับอากาศ ส่งผลให้เกิดเรื่องของค่าไฟฟ้าที่สงู ขึน้ แต่เนื่องจากบริษัทฯ ทาธุรกิจเกี่ยวกับ พลังงานแสงอาทิตย์
จากโซลาร์อยู่แล้ว ทาให้สามารถนาประโยชน์จากเรื่องนีเ้ ข้ามาช่วยลดเรื่องค่าไฟฟ้าลงได้ไม่ต่ากว่าร้อยละ 40
โดยแผนธุรกิจดังกล่าวได้มีการนาเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเป็ นที่เรียบร้อยแล้ว
ซึ่งที่ประชุมได้มีมติอนุมตั ิการจัดตัง้ บริษัทเพื่อดาเนินการปลูกและสกัดสาร โดยมีทนุ ตัง้ ต้นไม่เกิน 50,000,0000 บาท
นายศักดิ์ชยั สกุลศรีมนตรี ผูถ้ ือหุน้ มาด้วยตนเอง : ได้มีขอ้ เสนอและประเด็นสอบถามต่อที่ประชุม ดังนี ้
1. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 และฉบับที่ 16 ทางบริษัทฯ ได้มีการนามาใช้กับงบการเงิน
ของบริษัทแล้วหรือไม่ และมีผลกระทบต่อ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการของบริษัทฯ ใน
ปี 2563 หรือไม่
2. ปั จจุบนั บริษัทฯ ได้รบั ค่า FiT อยู่ท่รี าคาเท่าไหร่
3. รายได้จากธุรกิจประเภทใดของบริษัทฯ มีสดั ส่วนมากที่สดุ
ดร.สมบูรณ์ เอือ้ อัชฌาสัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : ได้ตอบข้อซักถามเพิม่ เติม ดังนี ้
1. บริษัทฯ ได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 และฉบับที่ 16 มาปรับใช้กับงบการเงินของ
บริษั ท ฯ เป็ น ที่ เรีย บร้อ ยแล้ว ตั้งแต่ สิน้ ปี 2562 ซึ่งมี ผ ลกระทบในเรื่อ งของการจัด ประเภทและการ
วัดมูลค่า รวมไปถึงเรื่องการด้อยค่าของเครื่องมือทางการเงิน ตามที่ได้มีการเรียนชีแ้ จงไปแล้วในข้างต้น
2. สาหรับโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัทฯ ค่า FiT จะอยู่ท่ีประมาณ 5.66 บาท/หน่วย (โครงการ
ในปี พ.ศ. 2558) และโครงการพลังงานลม จานวน 170 เมกะวัตต์ มีค่า Adder บวกด้วยค่าไฟพืน้ ฐาน
จะได้เท่ากับ 6.50 บาท/หน่วย ทั้งนี ้ โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัทฯ ที่ได้รบั การสนับสนุน
ค่าไฟฟ้าส่วนเพิ่ม (Adder) จานวน 8.00 บาท/หน่วย เป็ นระยะเวลา 10 ปี ซึ่งปั จจุบนั เหลือระยะเวลาอีก
แค่ 1 ปี Adder กาลังจะหมดลง ทาให้ผสู้ อบบัญชีตงั้ เรื่องการด้อยค่าของสินทรัพย์ขนึ ้ ซึ่งมีผลกระทบต่อ
งบการเงินในปี 2563 เป็ นที่เรียบร้อย
3. รายได้จากพลังงานทดแทนอยู่ท่ีรอ้ ยละ 50 รายได้จากธุรกิจก่อสร้างร้อยละ 30 และธุรกิจซือ้ มาขายไป
อีกร้อยละ 20
นายเกรียงกมล ธีระศักดิ์โสภณ ผูถ้ ือหุน้ มาด้วยตนเอง : ได้มีขอ้ เสนอและประเด็นสอบถามต่อที่ประชุม ดังนี ้
1. เพราะเหตุใดบริษัทฯ มีรายได้จากการขายลดลง แต่กลับมีตน้ ทุนจากการขายที่เพิ่มขึน้ และปี นีม้ ีแผนที่
จะลดต้นทุนทางการขายอย่างไร รวมไปถึงการลดต้นทุนด้านอื่น ๆ ด้วย
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ดร.สมบูรณ์ เอือ้ อัชฌาสัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : ได้ตอบข้อซักถามเพิม่ เติม ดังนี ้
1. ในปี 2563 ที่ผ่านมา มีการขายสินค้าที่มีกาไรขั้นต้นค่อนข้างต่ า เนื่องมาจากมีร ายการสั่งซือ้ สินค้า
ประเภทฮาร์ดแวร์ท่ีมีราคาไม่ค่อยสูงเป็ นส่วนใหญ่ ส่งผลทาให้รายได้ลดลง และต้นทุนสูงขึน้ อย่างไรก็
ตามในปี 2564 นี ้ มีรายการสั่งซือ้ สินค้าที่มีกาไรขั้นต้นค่อนข้างสูงเข้ามาแล้วในไตรมาส 1 ที่ผ่านมา
แต่อาจติดขัดในเรื่องการส่งมอบสินค้า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทาให้การ
รับรูร้ ายได้จะไปอยู่ในไตรมาส 2 เป็ นหลัก
ดร.สมบูร ณ์ เอื อ้ อัช ฌำสัย กรรมกำรผู้จัด กำร ได้เปิ ด โอกาสให้ผูถ้ ือ หุน้ สอบถามหรือ แสดงความ
คิดเห็น เกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เพิ่มเติม ทัง้ นี ้ ไม่มีผถู้ ือหุน้ ซักถามในวาระ
ดังกล่าว
นำงสำวโศภชำ ด ำรงปิ ยวุ ฒิ์ ประธำนกรรมกำรบริ ห ำร แจ้ง ต่ อ ที่ ป ระชุม ว่ า จากความเห็ น ของ
คณะกรรมการบริษั ท พิ จ ารณาแล้วเห็ น ควรเสนอให้ท่ี ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น พิ จารณาอนุมัติ งบการเงิน สาหรับ ปี สิน้ สุด วัน ที่
31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็นจากผูส้ อบบัญชีของ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยวาระนีต้ อ้ งได้รบั
คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้
ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้ อีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชีข้ าด
มติท่ปี ระชุม ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ ด ้ว ยคะแนนเสี ย งข้า งมากของผู้ถื อ หุ้น และผู้รับ มอบฉัน ทะซึ่ ง มาประชุ ม และออกเสี ย ง
ลงคะแนน อนุมตั ิงบการเงินของบริษัทฯ สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบ
และลงนามรับรองจากผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ อีกทัง้ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามที่เสนอ
โดยมีมติดว้ ยคะแนนเสียงดังนี ้ โดยไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดโต้แย้งผลการตรวจนับคะแนนเสียงสาหรับวาระนี ้
มีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมทัง้ สิน้ 440 ราย เป็ นจานวนหุน้ รวม 6,196,733,097 หุน้
ผูถ้ ือหุน้
จานวน (เสียง)
อัตราร้อยละ
เห็นด้วย
6,196,731,249
100.0000
ไม่เห็นด้วย
0
0.0000
รวม
6,196,731,249
100.0000
บัตรเสีย *
1,848
งดออกเสียง *
0
* ไม่นบั รวมเป็ นฐานการคานวณคะแนนเสียง
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วำระที่ 4

พิจำรณำอนุมัติกำรกำหนดหลักเกณฑ์กำรจ่ำยปั นผลจำกผลกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ
ประจำปี 2563
ดร.สมบูร ณ์ เอื ้อ อัช ฌำสัย ประธำนเจ้ำ หน้ำ ที่บ ริห ำร เสนอต่อ ที่ป ระชุม เพื่อ พิจารณาอนุมัติการ
กาหนดหลัก เกณฑ์ก ารจ่า ยปั นผลจากผลการด าเนิ น งานของบริษั ท ฯ ประจ าปี 2563 เพื่ อให้เป็ นไปตามนโยบายการ
จ่ายปั นผลของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของ
บริษัทฯ หลังหักภาษี เงินได้นิติบุคคล เงินสารองตามกฎหมาย และเงินสารองต่าง ๆ ทั้งหมด และคณะกรรมการบริษัทได้
ร่วมกันพิจารณาการจ่ายปั นผลสาหรับปี 2564 เป็ น เงินสดปั นผล โดยโปรดดูรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุม เอกสาร
แนบลาดับที่ 3 หน้า 44 ซึ่งสรุปข้อมูลสาคัญ ๆ ไว้ในเอกสารประกอบการประชุมไว้แล้ว
ทัง้ นี ้ ตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้ร่วมกันพิ จารณาหลักเกณฑ์การจ่ายปั นผลเห็นสมควร
เสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ กาหนดหลักเกณฑ์การจ่ายปั นผลประจาปี 2564 จากผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2563 โดย
ให้จ่ า ยเป็ น เงิน สดปั น ผล โดยหลัก เกณฑ์ก ารจ่ า ยปั น ผลนี ้จ ะน าไปใช้เป็ น แนวทางในการพิ จ ารณาวาระที่ 5 เรื่อ ง
“พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกาไรเบ็ดเสร็จจากผลการดาเนินงานของบริษัทฯ สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ
จ่ายปั นผล (ถ้ามี)” ต่อไป
นำงสำวโศภชำ ดำรงปิ ยวุฒิ์ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ สอบถามหรือแสดง
ความคิดเห็น ทัง้ นี ้ ไม่มีผถู้ ือหุน้ ซักถามหรือเสนอความคิดเห็นใด ๆ ในวาระนี ้ จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา
1. ไม่ตงั้ เงินทุนสารองทางกฎหมายเนื่องด้วยเงินทุนสารองทางกฎหมายในปั จจุบนั มีจานวนเกินกว่าร้อยละ 10
2. โดยให้จ่ายเป็ นเงินสดปั นผล
ทัง้ นี ้ หลักเกณฑ์การจ่ายปั นผลนีจ้ ะนาไปใช้เป็ นแนวทางในการพิจารณาวาระที่ 5 เรื่อง “พิจารณาอนุมตั ิการ
จัดสรรกาไรเบ็ดเสร็จจากผลการดาเนินงานของบริษัทฯ สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และจ่าย
ปั นผล (ถ้ามี)”
โดยวาระนีต้ ้องได้รับ คะแนนเสีย งข้างมากของผู้ถื อหุ้น และผู้รับมอบฉัน ทะซึ่งมาประชุมและออกเสี ย ง
ลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้ อีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชีข้ าด
มติท่ปี ระชุม ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ ด ้ว ยคะแนนเสี ย งข้า งมากของผู้ถื อ หุ้น และผู้รับ มอบฉัน ทะซึ่ ง มาประชุ ม และออกเสี ย ง
ลงคะแนน อนุมัติ ห ลักเกณฑ์ก ารจ่ ายปั นผลจากผลการด าเนิ น งานของบริษั ท ฯ ประจาปี 2563 โดยให้
จ่ายเป็ น เงินสดปั นผล ตามที่เสนอ
โดยมีมติดว้ ยคะแนนเสียงดังนี ้ โดยไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดโต้แย้งผลการตรวจนับคะแนนเสียงสาหรับวาระนี ้
มีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมทัง้ สิน้ 440 ราย เป็ นจานวนหุน้ รวม 6,196,733,097 หุน้
ผูถ้ ือหุน้
จานวน (เสียง)
อัตราร้อยละ
เห็นด้วย
6,196,733,097
100.0000
ไม่เห็นด้วย
0
0.0000
รวม
6,196,733,097
100.0000
บัตรเสีย *
0
งดออกเสียง *
0
* ไม่นบั รวมเป็ นฐานการคานวณคะแนนเสียง
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ทัง้ นีห้ ลักเกณฑ์การจ่ายปั นผลนีจ้ ะนาไปใช้เป็ นแนวทางในการพิจารณาวาระที่ 5 เรื่อง “พิจารณาอนุมตั ิการ
จัด สรรก าไรเบ็ ดเสร็จ จากผลการด าเนิ นงานของบริษั ท ฯ สาหรับ ปี สิ น้ สุด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2563 และ
จ่ายปั นผล (ถ้ามี)” ต่อไป
วำระที่ 5

พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรกำไรเบ็ดเสร็จจำกผลกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ สำหรับปี สิน้ สุด
วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และจ่ำยปั นผล (ถ้ำมี)
ดร.สมบูรณ์ เอื้ออัชฌำสัย ประธำนเจ้ำหน้ ำที่บริหำร ได้นาเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาว่า
เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ฯ ข้อ 38 กาหนดให้
บริษัทฯ ต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ส่วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี หักด้วยยอดเงิน
ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนีจ้ ะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทฯ จะมี
ข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกาหนดให้ตอ้ งมีทุนสารองมากกว่านั้น และมีนโยบายการจ่ายปั นผลไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของ
กาไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะของบริษั ทฯ หลังหักภาษี เงินได้นิ ติบุคคล เงินสารองตามกฎหมาย และเงินสารองอื่น ๆ
ทัง้ หมด อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจกาหนดให้จ่ายเงินปั นผลในอัตราน้อยกว่าอัตราที่กาหนดข้างต้นได้ ขึน้ อยู่กบั ความจาเป็ น
โดยมีรายละเอียดเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกาไรเบ็ดเสร็จจากผลการดาเนินงานของบริษัทฯ สาหรับปี
สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และจ่ายปั นผล (ถ้ามี) รายละเอียดดังปรากฏตามเอกสารแนบ ลาดับที่ 4 หน้า 45 โดยสรุ ป
สาระสาคัญได้ดงั นี ้
กำรจ่ำยปั นผล
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุน้ อนุมตั ิการจ่ายปั นผลจากผลการดาเนินงานของบริษัทฯ
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในส่วนที่ไม่เสียภาษีเงินได้นิติบคุ คลเนื่องจากการยกเว้นภาษี ตามบัตรส่งเสริมการ
ลงทุน ของบริษั ท ย่ อย (เป็ น ส่ ว นเงิน ปั น ผลรับ ที่ บ ริษั ท ฯ ได้รับ จากบริษั ท ย่ อ ยที่ ได้รับ ส่ งเสริ ม การลงทุน จากสานัก งาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน บริษัทฯ จึงได้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งนาเงินได้ดังกล่าวมารวมคานวณเป็ นรายได้เพื่อเสียภาษี
นิติบคุ คลของบริษัทฯ) ดังนี ้
เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา
กำรจ่ำยปั นผลเป็ นเงินสด :
อัตราการจ่ายเงินสดปันผล
จานวนหุน้ ที่มีสิทธิได้รบั เงินสดปันผล
รวมเงินสดปันผลจ่าย

บาทต่อหุน้
หุน้
บาท

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

อัตราการจ่ายเงินปั นผลสาหรับปี 2564 คิดเป็ นร้อยละ 72.82 ของกาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริษัทฯ หรือ คิดเป็ นร้อยละ 46.71 ของงบการเงินรวมของบริษัทฯ ซึ่งเป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริษทั ฯ
ที่ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ (จานวนหุน้ ที่ออกและชาระแล้ว ณ ปั จจุบนั
เท่ากับ 8,882,530,974 หุน้ โดยหุน้ ที่ใช้ในการคานวณเพื่อสั่งจ่ายเงินปั นผลเป็ นหุน้ ที่หกั หุน้ ทุนซือ้ คืนจานวน 99,043,700
หุน้ ออกแล้ว คงเหลือหุน้ ที่มีสิทธิได้รบั เงินปั นผลเป็ นจานวน 8,783,487,274 หุน้ )
กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิรับเงินสดปั นผล (Record Date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 วันที่ไม่ได้รบั
สิทธิปันผล (XD) คือวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 และกาหนดจ่ายเงินสดปั นผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2564
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ข้อมูลกำรจ่ำยเงินปั นผลทีผ่ ่ำนมำ
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

9.

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล
จากผลการดาเนินการงานของบริษทั ฯ
หุน้ ชาระแล้วที่ใช้ในการคานวณปันผล (หุน้ )
กาไรสาหรับปี : งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
กาไรสาหรับปี : งบการเงินรวม (บาท)
(ส่วนที่เป็ นของบริษัทใหญ่)
หัก เงินทุนสารองตามกฎหมาย (บาท)
คงเหลือกาไรสาหรับปี เพื่อคานวณการจ่ายปันผล
- งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) :
หลังหักเงินทุนสารองตามกฎหมาย
- งบการเงินรวม-ส่วนที่เป็ นของบริษัทใหญ่ (บาท) :
หลังหักเงินทุนสารองตามกฎหมาย
รวมเงินปันผลจ่าย (บาท : หุน้ )
6.1 เงินสดปันผล
6.2 หุน้ ปันผล
จานวนหุน้ ที่ส่งั จ่ายปันผล (หุน้ )
รวมเป็ นเงินปันผลที่จ่ายทัง้ สิน้ ไม่เกิน (บาท) แบ่งเป็ น
8.1 เงินสดปันผล (บาท)
8.2 หุน้ ปันผล (บาท) :
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล 2)
- งบการเงินเฉพาะกิจการ (%)

- งบการเงินรวม (%)
10. ปี ที่ดาเนินการสั่งจ่าย
1)
2)

ปี 2563 (เพื่อพิจำรณำ)
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

ผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ ประจาปี
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 หุน้ เดิมต่อ 1 หุน้ ปันผล)
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 หุน้ เดิมต่อ 1 หุน้ ปันผล)
1,059,795,975
519,511,988.00
254,351,035.00
265,160,953.00

72.82%
(เงินสดปั นผล)

137.88%
(เงินสดปันผล)

67.53%
(เงินสดปันผล+หุน้ ปันผล)

100.64%
(เงินสดปันผล)

46.71%
(เงินสดปั นผล)

56.52%
(เงินสดปันผล)

41.09%
(เงินสดปันผล+หุน้ ปันผล)

75.27%
(เงินสดปันผล)

ปี 2564

ปี 2563

ปี 2562

ปี 2561

79.99%
(เฉพาะเงินสดปันผล)
163.38%
(เงินสดปันผล+หุน้ ปันผล)
99.77%
(เงินสดปันผล+หุน้ ปันผล)
ปี 2560

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

นำงสำวโศภชำ ดำรงปิ ยวุฒิ์ ประธำนกรรมกำรบริหำร ได้เปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุน้ สอบถามหรือแสดง
ความคิดเห็น ทัง้ นี ้ ไม่มีผถู้ ือหุน้ ซักถามหรือเสนอความคิดเห็นใด ๆ ในวาระนี ้ จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา
โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาการจ่ายปั นผลจากผลการ
ดาเนินงานของบริษัทฯ ดังนี ้
1. พิจารณาการจัดสรรกาไรเบ็ดเสร็จจากผลการดาเนินงานของบริษัทฯ สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2563 ในส่ ว นที่ ไม่ เสี ย ภาษี เงิ น ได้นิ ติ บุ ค คลเนื่ อ งจากการยกเว้น ภาษี ต ามบัต รส่ งเสริ ม การลงทุน ของ
บริษัทย่อย (เป็ นส่วนเงินปั นผลรับที่บริษั ทฯ ได้รบั จากบริษัทย่อยที่ได้รบั ส่งเสริมการลงทุนจากสานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริม การลงทุน บริษัทฯ จึงได้ร ับยกเว้นไม่ต้อ งนาเงินได้ดังกล่าวมารวมคานวณเป็ น
รายได้เพื่อเสียภาษี นิติบุคคลของบริษัทฯ) เพื่อจ่ายเป็ นเงินสดปั นผลในอัตราหุน้ ละ 0.182 บาท รวมเป็ น
เงินสดปันผลไม่เกิน 1,600,000,000.00 บาท
ทั้งนี ้ อัตราการจ่ายเงินปั นผลสาหรับปี 2564 คิดเป็ นร้อ ยละ 72.82 ของกาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะ
กิจการของบริษัทฯ หรือ คิดเป็ นร้อยละ 46.71 ของงบการเงินรวมของบริษัทฯ ซึ่งเป็ นไปตามนโยบายการ
จ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ
(จานวนหุน้ ที่ออกและชาระแล้ว ณ ปั จจุบนั เท่ากับ 8,882,530,974 หุน้ โดยหุน้ ที่ใช้ในการคานวณเพื่อสั่ง
จ่ายเงินปั นผลเป็ นหุน้ ที่หกั หุน้ ทุนซือ้ คืนจานวน 99,043,700 หุน้ ออกแล้ว คงเหลือหุน้ ที่มีสิทธิได้รบั เงินปั น
ผลเป็ นจานวน 8,783,487,274 หุน้ )
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โดยเงิน ปั น ผลทั้งหมดจะถูก หัก ภาษี ณ ที่ จ่ ายในอัต ราร้อ ยละ 10 หรือ 0.0182 บาทต่ อ หุ้น จากเงิน ที่
ผู้ถือ หุ้นจะได้ร ับปั น ผลในครัง้ นี ้ ทั้งนีเ้ งินปั นผลสุท ธิที่ ผู้ถือ หุ้นจะได้ร ับหลังหักภาษี ณ ที่ จ่ายจะเท่ากับ
0.1638 บาทต่อหุน้
ในกรณี ที่ผรู้ บั ปั นผลข้างต้นที่เป็ นบุคคลธรรมดาและถือสัญชาติไทยและถูกหักภาษี ไว้ ณ ที่จ่ายในอัตรา
ร้อยละ 10 ผูร้ บั เงินปันผลสามารถเลือกดาเนินการได้ ดังนี ้
-

สามารถเลื อ กช าระภาษี เงิ น ได้บุค คลธรรมดาตอนสิ น้ ปี ในรู ป แบบ การเลื อ กหัก ณ ที่ จ่ า ย
โดยวิธีนี ้ ไม่ตอ้ ง นาเงินได้ปันผลนีไ้ ปคานวณรวมยื่นกับเงินได้ประเภทอื่นตอนปลายปี หรือ

-

สามารถเลือกชาระภาษี เงินได้บุคคลธรรมดาตอนสิน้ ปี ในรู ปแบบ เครดิตภาษี หักไว้ ณ ที่จ่าย
โดยวิธีนี ้ ต้อง นาเงินได้ปันผลนีไ้ ปรวมคานวณรวมยื่นกับเงินได้ประเภทอื่นตอนปลายปี ทั้งนี ้
วิธีนี ้ผู้ร ับ เงิน ปั นผลไม่มี สิท ธิ ใช้ เครดิ ตเงิน ปั น ผล ในการยื่ นแบบเพื่ อ ชาระภาษี เงิน ได้บุคคล
ธรรมดาปลายปี เนื่องจากปันผลรับดังกล่าวมีอตั ราภาษีเงินได้นิติบคุ คลในอัตราร้อยละ 0

2. กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิรบั เงินสดปั นผล (Record Date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 วันที่ไม่ได้ร บั
สิทธิปันผล (XD) คือวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 และกาหนดจ่ายเงินสดปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2564

ทั้งนี ้ วาระนีต้ อ้ งได้รบั คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ื อหุ้น และผู้รบั มอบฉ้นทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสีย ง
ลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้ อีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชีข้ าด
มติท่ปี ระชุม ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ ด ้ว ยคะแนนเสี ย งข้า งมากของผู้ถื อ หุ้น และผู้รับ มอบฉั น ทะซึ่ ง มาประชุม และออกเสี ย ง
ลงคะแนน อนุมตั ิให้จ่ายปั นผลจากผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ตามที่เสนอ ดังนี ้
1. อนุมตั ิการจัดสรรกาไรเบ็ดเสร็จจากผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ในส่วนที่ไม่เสียภาษี เงินได้นิติบุคคลเนื่องจากการยกเว้นภาษี ตามบัตรส่งเสริมการลงทุนของบริษัทย่อย
(เป็ นส่ ว นเงิ น ปั นผลรับ ที่ บ ริ ษั ท ฯ ได้ ร ับ จากบริ ษั ท ย่ อ ยที่ ไ ด้ ร ับ ส่ ง เสริ ม การลงทุ น จากส านั ก งาน
คณะกรรมการส่งเสริม การลงทุน บริษั ทฯ จึงได้ร ับยกเว้นไม่ต้อ งนาเงินได้ดังกล่าวมารวมคานวณเป็ น
รายได้เพื่อเสียภาษี นิติบุคคลของบริษัทฯ) เพื่อจ่ายเป็ นเงินสดปั นผลในอัตราหุน้ ละ 0.182 บาท รวมเป็ น
เงินสดปันผลไม่เกิน 1,600,000,000.00 บาท
ทั้งนี ้ อัตราการจ่ายเงินปั นผลสาหรับปี 2564 คิดเป็ นร้อ ยละ 72.82 ของกาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะ
กิจการของบริษัทฯ หรือ คิดเป็ นร้อยละ 46.71 ของงบการเงินรวมของบริษัทฯ ซึ่งเป็ นไปตามนโยบายการ
จ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ
(จานวนหุน้ ที่ออกและชาระแล้ว ณ ปั จจุบนั เท่ากั บ 8,882,530,974 หุน้ โดยหุน้ ที่ใช้ในการคานวณเพื่อสั่ง
จ่ายเงินปั นผลเป็ นหุน้ ที่หกั หุน้ ทุนซือ้ คืนจานวน 99,043,700 หุน้ ออกแล้ว คงเหลือหุน้ ที่มีสิทธิได้รบั เงินปั น
ผลเป็ นจานวน 8,783,487,274 หุน้ )
โดยเงิน ปั น ผลทั้งหมดจะถูก หัก ภาษี ณ ที่ จ่ ายในอัต ราร้อ ยละ 10 หรือ 0.0182 บาทต่ อ หุ้น จากเงิน ที่
ผู้ถือ หุ้นจะได้ร ับปั น ผลในครัง้ นี ้ ทั้งนีเ้ งินปั นผลสุท ธิที่ ผู้ถือ หุ้นจะได้ร ับหลังหักภาษี ณ ที่ จ่ายจะเท่ากับ
0.1638 บาทต่อหุน้

หน้า 28

สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 1
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จากัด (มหาชน)

ในกรณี ที่ผรู้ บั ปั นผลข้างต้นที่เป็ นบุคคลธรรมดาและถือสัญชาติไทยและถูกหักภาษี ไว้ ณ ที่จ่ายในอัตรา
ร้อยละ 10 ผูร้ บั เงินปันผลสามารถเลือกดาเนินการได้ ดังนี ้
-

สามารถเลื อ กช าระภาษี เงิ น ได้บุค คลธรรมดาตอนสิ น้ ปี ในรู ป แบบ การเลื อ กหัก ณ ที่ จ่ า ย
โดยวิธีนี ้ ไม่ตอ้ ง นาเงินได้ปันผลนีไ้ ปคานวณรวมยื่นกับเงินได้ประเภทอื่นตอนปลายปี หรือ

-

สามารถเลือกชาระภาษี เงิ นได้บุคคลธรรมดาตอนสิน้ ปี ในรู ปแบบ เครดิตภาษี หักไว้ ณ ที่จ่าย
โดยวิธีนี ้ ต้อง นาเงินได้ปันผลนีไ้ ปรวมคานวณรวมยื่นกับเงินได้ประเภทอื่นตอนปลายปี ทั้งนี ้
วิธีนี ้ผู้ร ับ เงิน ปั นผลไม่ มี สิท ธิ ใช้ เครดิต เงิน ปั น ผล ในการยื่น แบบเพื่ อ ชาระภาษี เงิน ได้บุค คล
ธรรมดาปลายปี เนื่องจากปันผลรับดังกล่าวมีอตั ราภาษีเงินได้นิติบคุ คลในอัตราร้อยละ 0

2. กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิรบั เงินสดปั นผล (Record Date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 วันที่ไม่ได้รบั
สิทธิปันผล (XD) คือวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 และกาหนดจ่ายเงินสดปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2564

โดยมีมติดว้ ยคะแนนเสียงดังนี ้ โดยไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดโต้แย้งผลการตรวจนับคะแนนเสียงสาหรับวาระนี ้
มีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมทัง้ สิน้ 440 ราย เป็ นจานวนหุน้ รวม 6,196,733,097 หุน้
ผูถ้ ือหุน้
จานวน (เสียง)
อัตราร้อยละ
เห็นด้วย
6,196,733,097
100.0000
ไม่เห็นด้วย
0
0.0000
รวม
6,196,733,097
100.0000
บัตรเสีย *
0
งดออกเสียง *
0
* ไม่นบั รวมเป็ นฐานการคานวณคะแนนเสียง
วำระที่ 6

พิจำรณำอนุมัติเลือกตั้งกรรมกำรบริษัทแทนกรรมกำรบริษัททีด่ ำรงตำแหน่งครบตำมวำระ
ดร.สมบู ร ณ์ เอื้อ อั ช ฌำสั ย ประธำนเจ้ ำ หน้ ำที่ บ ริ ห ำร แจ้ง ที่ ป ระชุม เพื่ อ พิ จ ารณาอนุ มัติ เลื อ กตั้ง
กรรมการบริษัท แทนกรรมการบริษัท ที่ดารงตาแหน่ งครบตามวาระ โดยในวาระนี ้ ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาผลตอบแทนจะเป็ นผูน้ าเสนอข้อมูลแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อทราบต่อไป
พลต ำรวจตรี วิศิษ ฐ์ ศุ ก รเสพย์ ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและพิ จ ำรณำผลตอบแทน ได้
นาเสนอต่อที่ประชุมว่า ในการพิจารณาอนุมตั ิเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ดารงตาแหน่งครบวาระเพื่อให้เป็ นไปตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 13 กาหนดให้ ในการประชุมสามัญ
ประจาปี ทกุ ครัง้ ให้กรรมการออกจากตาแหน่งจานวน 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการในขณะนัน้ ถ้ากรรมการที่จะแบ่งออกให้
ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ท่ีสุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปี แรกและ
ปี ท่ีสองภายหลังจดทะเบียนเป็ นบริษัทนัน้ ให้ใช้วิธีจบั สลาก ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการท่านที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สดุ
เป็ นผู้อ อกจากตาแหน่ง โดยกรรมการที่ออกจากตาแหน่ งไปแล้วนั้น อาจเลือ กเพื่ อเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได้ โดย
คณะกรรมการของบริษัทในปั จจุบนั มีจานวน 11 ท่าน จึงมีกรรมการที่ดารงตาแหน่งครบวาระในคราวนี ้ จานวน 4 ท่าน
ทัง้ นี ้ บริษัทฯ ได้จดั ส่งหนังสือแจ้งการเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ เสนอชื่อผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้ เป็ น
กรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 เป็ นการล่วงหน้า พร้อมทั้งระบุรายละเอียดคุณสมบัติ
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และวิธีการเสนอชื่อตามหลักเกณฑ์ท่ีบริษัทฯ กาหนด ให้กบั ผูถ้ ือ หุน้ ได้รบั ทราบโดยทั่วกัน โดยได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตัง้ แต่วนั ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 จนถึงวันที่ 31 มกราคม
2564 ที่ผ่านมานั้น ซึ่งไม่มีท่านใดเสนอชื่อผูท้ รงคุณวุฒิเข้ารับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการของบริษัท ในการประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ในครัง้ นี ้
และเพื่อให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในการเลือกตัง้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส โดยขอเรียนเชิญกรรมการที่ได้รบั
การเสนอชื่อ ให้เข้ารับ เลื อ กตั้งออกจากห้อ งประชุม โดยผู้ได้รับ เสนอชื่ อ ทั้ง 4 ท่ า น ได้แ ก่ ร.ศ.ดร. พนารัต น์ ปานมณี
นายธรากร อังภูเบศวร์ ดร.สมบูรณ์ เอือ้ อัชฌาสัย และนางอารีวรรณ เฉลิมแดน ได้ออกจากห้องประชุม
คณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาผลตอบแทนได้พิจารณาการเลือกตั้งกรรมการบริษั ท โดยพิจารณา
คุณสมบัติเป็ นรายบุคคลอย่างรอบคอบเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีกาหนด และเห็นสมควรเลื อกตัง้ กรรมการบริษัท ที่ดารง
ตาแหน่งครบวาระกลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทต่อไป อีกวาระหนึ่ง ดังนี ้
1. รศ.ดร.พนารัตน์
ปานมณี
กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)
2. นายธรากร
อังภูเบศวร์
กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)
3. ดร.สมบูรณ์
เอือ้ อัชฌาสัย
กรรมการบริษัท (กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหาร)
4. นางอารีวรรณ
เฉลิมแดน
กรรมการบริษัท (กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหาร)
โดยบุคคลดังกล่าวได้รับการเสนอชื่ อและผ่านความเห็น ชอบจากที่ป ระชุม คณะกรรมการบริษั ท ครัง้ ที่
1/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา จึงเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 เพื่อพิจารณา สาหรับ
ประวัติของบุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อให้เป็ นกรรมการบริษทั ในการประชุมครัง้ นี ้ ได้จดั ส่งให้กบั ผูถ้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสือเชิญ
ประชุม รายละเอียดดังปรากฏตามเอกสารแนบ ลาดับที่ 5 หน้า 46 – หน้า 56
นำงสำวโศภชำ ด ำรงปิ ยวุ ฒิ์ ประธำนกรรมกำรบริ ห ำร ได้ชี ้แ จงให้ ท่ี ป ระชุ ม ผู้ถื อ หุ้ น ทราบว่ า
คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผูม้ ีส่วนได้เสียได้หารือกันอย่างกว้างขวาง และร่วมกันกลั่นกรองโดยพิจารณาจาก
คุณสมบัติเป็ นรายบุคคลอย่างรอบคอบ กล่าวคือ ต้องเป็ นบุคคลผูท้ รงคุณวุฒิ มีประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ มีภาวะผูน้ า
วิสยั ทัศน์กว้างไกล เป็ นผูม้ ีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทางานที่โปร่งใสไม่ด่างพร้อย มีความสามารถในการแสดง
ความคิดเห็น อย่างเป็ นอิสระ และมีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ทัง้ นี ้ บุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อให้
เป็ นกรรมการอิสระนัน้ เป็ นผูท้ ่ีสามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง โดยบุคคลที่ได้รบั
การเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้ ในครัง้ นีไ้ ด้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมกับ
การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และในกรณีท่ีบุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อเป็ นกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา
แล้วว่าบุคคลนั้นจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริษัทจึง
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการบริษัทที่ดารงตาแหน่งครบวาระกลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ
บริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี ้
1. รศ.ดร.พนารัตน์
ปานมณี
กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)
2. นายธรากร
อังภูเบศวร์
กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)
3. ดร.สมบูรณ์
เอือ้ อัชฌาสัย
กรรมการบริษัท (กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหาร)
4. นางอารีวรรณ
เฉลิมแดน
กรรมการบริษัท (กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหาร)
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นำงสำวโศภชำ ดำรงปิ ยวุฒิ์ ประธำนกรรมกำรบริหำร ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ สอบถามหรือแสดง
ความคิดเห็น ทัง้ นี ้ ไม่มีผถู้ ือหุน้ ซักถามหรือเสนอความคิดเห็นใด ๆ ในวาระนี ้ จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา โดยวาระนี ้
ต้องลงคะแนนออกเสียงเป็ นรายบุคคล และเก็บ บัตรลงคะแนนเสี ยงทุกใบจากผู้ถือหุ้นทั้งที่ม าประชุมด้วยตนเองและ
ผูร้ บั มอบฉันทะ โดยเป็ นวาระที่ตอ้ งได้รบั คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสีย ง
ลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้ อีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชีข้ าด
มติท่ปี ระชุม ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ ด ้ว ยคะแนนเสี ย งข้า งมากของผู้ถื อ หุ้น และผู้รับ มอบฉัน ทะซึ่ ง มาประชุ ม และออกเสี ย ง
ลงคะแนน อนุมตั ิเลือกตัง้ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ
โดยมีมติดว้ ยคะแนนเสียงดังนี ้
▪ เลือกตัง้ กรรมการบริษัทที่ดารงตาแหน่งครบวาระกลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี ้
1. รศ.ดร.พนำรัตน์ ปำนมณี
กรรมกำรบริษัท (กรรมกำรอิสระ)
มีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมทัง้ สิน้ 442 ราย เป็ นจานวนหุน้ รวม 6,196,985,317 หุน้
โดยไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดโต้แย้งผลการตรวจนับคะแนนเสียงสาหรับวาระนี ้
ผูถ้ ือหุน้
จานวน (เสียง)
อัตราร้อยละ
เห็นด้วย
6,196,982,719
99.9999
ไม่เห็นด้วย
750
0.0001
รวม
6,196,983,469
100.0000
บัตรเสีย *
1,848
งดออกเสียง *
0
* ไม่นบั รวมเป็ นฐานการคานวณคะแนนเสียง
2. นำยธรำกร อังภูเบศวร์
กรรมกำรบริษัท (กรรมกำรอิสระ)
มีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมทัง้ สิน้ 442 ราย เป็ นจานวนหุน้ รวม 6,196,985,317 หุน้
โดยไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดโต้แย้งผลการตรวจนับคะแนนเสียงสาหรับวาระนี ้
ผูถ้ ือหุน้
จานวน (เสียง)
อัตราร้อยละ
เห็นด้วย
6,196,082,680
100.0000
ไม่เห็นด้วย
0
0.0000
รวม
6,196,082,680
100.0000
บัตรเสีย *
2,598
งดออกเสียง *
900,039
* ไม่นบั รวมเป็ นฐานการคานวณคะแนนเสียง
หมายเหตุ: “งดออกเสียง” เนื่องจากจานวนเสียงดังกล่าวเกี่ยวข้องกับกรรมการผูไ้ ด้รบั เสนอชื่อในการเลือกตัง้
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3. ดร.สมบูรณ์ เอือ้ อัชฌำสัย
กรรมกำรบริษัท (กรรมกำรทีเ่ ป็ นผู้บริหำร)
มีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมทัง้ สิน้ 442 ราย เป็ นจานวนหุน้ รวม 6,196,985,317 หุน้
โดยไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดโต้แย้งผลการตรวจนับคะแนนเสียงสาหรับวาระนี ้
ผูถ้ ือหุน้
จานวน (เสียง)
อัตราร้อยละ
เห็นด้วย
6,149,977,590
99.8485
ไม่เห็นด้วย
9,328,330
0.1515
รวม
6,159,305,920
100.0000
บัตรเสีย *
2,598
งดออกเสียง *
37,676,799
* ไม่นบั รวมเป็ นฐานการคานวณคะแนนเสียง
หมายเหตุ: “งดออกเสียง” เนื่องจากจานวนเสียงดังกล่าวเกี่ยวข้องกับกรรมการผูไ้ ด้รบั เสนอชื่อในการเลือกตัง้
4. นำงอำรีวรรณ เฉลิมแดน
กรรมกำรบริษัท (กรรมกำรทีเ่ ป็ นผู้บริหำร)
มีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมทัง้ สิน้ 442 ราย เป็ นจานวนหุน้ รวม 6,196,985,317 หุน้
โดยไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดโต้แย้งผลการตรวจนับคะแนนเสียงสาหรับวาระนี ้
ผูถ้ ือหุน้
จานวน (เสียง)
อัตราร้อยละ
เห็นด้วย
6,155,880,210
99.3367
ไม่เห็นด้วย
41,102,509
0.6633
รวม
6,196,982,719
100.0000
บัตรเสีย *
2,598
งดออกเสียง *
0
* ไม่นบั รวมเป็ นฐานการคานวณคะแนนเสียง
วำระที่ 7

พิจำรณำอนุมตั ิกำรกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อยประจำปี 2564
พลตำรวจตรี วิศิษฐ์ ศุกรเสพย์ ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำผลตอบแทน แจ้งต่อ
ที่ประชุมว่า เพื่ อให้เป็ นไปตามข้อบังคับของบริษั ทข้อ 29 กาหนดให้ท่ี ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจาปี พิจารณากาหนด
ค่ าตอบแทนของกรรมการ โดยบริษั ทฯ มี นโยบาย และหลักเกณฑ์ในการกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการให้อยู่ในระดับ
ที่เหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ในการปฏิบตั ิงานเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษัทฯ ผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสียกลุ่ม
ต่าง ๆ โดยมีขั้นตอนการพิจารณาค่าตอบแทนผ่านจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และนาเข้าสู่การ
พิจารณาในคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้พิจารณากลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ รวมไปถึงการ
เปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน เห็นสมควรกาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ
ชุดย่อย ประจาปี 2564 รายละเอียดดังปรากฏตามเอกสารแนบ ลาดับที่ 6 หน้า 57 – หน้า 61 โดยมีรายละเอียดดังนี ้
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สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 1
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จากัด (มหาชน)

ค่ำตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงิน : เสนอเพื่อพิจารณาดังนี ้
ค่ำเบีย้ ประชุม
ตาแหน่ง

1. ประธานกรรมการ
2. กรรมการ
3. เลขานุการคณะกรรมการ
หมายเหตุ:

คณะกรรมการ
บริษัท
25,000
20,000
8,000

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
25,000
18,000
8,000

คณะกรรมการ
บริหาร
ความเสี่ยง
20,000
15,000
8,000

คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณา
ผลตอบแทน
20,000
15,000
8,000

คณะกรรมการ
กากับดูแล
กิจการทีด่ ี
20,000
15,000
8,000

คณะกรรมการ
บริหาร
7,500
5,000
-

กรณีกรรมการอิสระได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็ นประธานกรรมการของแต่ละคณะกรรมการ ให้ได้รบั สิทธิการจ่ายอัตราค่าตอบแทน เบีย้ ประชุมของคณะกรรมการ
ในตาแหน่งสูงสุดเพียงตาแหน่งเดียวในแต่ละคณะกรรมการ

ค่ำตอบแทนรำยปี *
ตาแหน่ง

1.
2.
3.
4.

ประธานกรรมการ
กรรมการ
เลขานุการคณะกรรมการ
เลขานุการบริษัท

หมายเหตุ:

คณะกรรมการ
บริษัท
750,000
300,000
50,000
100,000

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
300,000
200,000
50,000
-

คณะกรรมการ
บริหาร
ความเสี่ยง
100,000
100,000
25,000
-

คณะกรรมการสรร
หาและพิจารณา
ผลตอบแทน
100,000
100,000
25,000
-

คณะกรรมการ
กากับดูแล
กิจการทีด่ ี
100,000
100,000
25,000
-

คณะกรรมการ
บริหาร
500,000
200,000
-

กรณีกรรมการอิสระได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็ นประธานกรรมการของแต่ละกรรมการ ให้ได้รบั สิทธิการจ่ายอัตราค่าตอบแทนรายปี ของคณะกรรมการในตาแหน่ง
สูงสุดเพียงตาแหน่งเดียวในแต่ละกรรมการ
* ค่าตอบแทนรายปี ให้กาหนดจ่ายเป็ นรายไตรมาส

ทัง้ นี ้ กาหนดวงเงินสาหรับการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภทไว้ดงั นี ้
1) ประธานกรรมการบริษัท
จากัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 3,500,000 บาท
2) ประธานกรรมการบริหาร
จากัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 2,500,000 บาท
3) ประธานคณะกรรมการทุกชุด
จากัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท
(ยกเว้นประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร)
4) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
จากัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท
5) กรรมการบริหาร
จากัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 800,000 บาท
6) กรรมการชุดอื่น ๆ
จากัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 400,000 บาท
(ยกเว้นกรรมการบริหาร)
และหากกรรมการท่านใดดารงตาแหน่งมากกว่าหนึ่งตาแหน่ง ให้จ่ายจากการคานวณผลรวมของค่าตอบแทน
ทุกประเภท ทัง้ ค่าตอบแทนเบีย้ ประชุม และค่าตอบแทนรายปี โดยต้องไม่เกินกว่าอัตราเพดานหรือวงเงินสูงสุดของแต่ละ
ตาแหน่งสูงสุดที่กรรมการท่านนัน้ ดารงตาแหน่งอยู่ ทัง้ นี ้ หากกรรมการท่านนัน้ ดารงตาแหน่งมากกว่าหนึ่งตาแหน่ง ให้จ่าย
จากอัตราเพดานของตาแหน่งสูงสุดเพียงตาแหน่งเดียว
โดยกาหนดวงเงินสาหรับการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภทและทุกตาแหน่ง รวมทัง้ สิน้ ไม่เกิน 18,000,000 บาท
ค่ำตอบแทน/ผลประโยชน์อื่นใดทีไ่ ม่เป็ นตัวเงิน : ไม่มี
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สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 1
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จากัด (มหาชน)

นำงสำวโศภชำ ดำรงปิ ยวุฒิ์ ประธำนกรรมกำรบริหำร ได้เปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุน้ สอบถามหรือแสดง
ความคิดเห็น ทัง้ นี ้ ไม่มีผถู้ ือหุน้ ซักถามหรือเสนอความคิดเห็นใด ๆ ในวาระนี ้ จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ โดย
วาระนีต้ อ้ งได้รบั คะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะซึ่งมาประชุม
มติท่ปี ระชุม ที่ประชุมมีมติดว้ ยคะแนนเห็นด้วยมากกว่าสองในสามของจานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบ
ฉัน ทะซึ่ง มาประชุม อนุมัติ ค่ า ตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยประจ าปี 2564
ตามที่เสนอ ดังนี ้
ค่ำตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงิน :
ค่ำเบีย้ ประชุม
ตาแหน่ง

1. ประธานกรรมการ
2. กรรมการ
3. เลขานุการคณะกรรมการ
หมายเหตุ:

คณะกรรมการ
บริษัท
25,000
20,000
8,000

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
25,000
18,000
8,000

คณะกรรมการ
บริหาร
ความเสี่ยง
20,000
15,000
8,000

คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณา
ผลตอบแทน
20,000
15,000
8,000

คณะกรรมการ
กากับดูแลกิจการ
ที่ดี
20,000
15,000
8,000

คณะกรรมการ
บริหาร
7,500
5,000
-

กรณีกรรมการอิสระได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็ นประธานกรรมการของแต่ละคณะกรรมการ ให้ได้รบั สิทธิการจ่ายอัตราค่าตอบแทน เบีย้ ประชุมของ
คณะกรรมการในตาแหน่งสูงสุดเพียงตาแหน่งเดียวในแต่ละคณะกรรมการ

ค่ำตอบแทนรำยปี *
ตาแหน่ง

1.
2.
3.
4.

ประธานกรรมการ
กรรมการ
เลขานุกาคณะกรรมการ
เลขานุการบริษัท

หมายเหตุ:

คณะกรรมการ
บริษัท
750,000
300,000
50,000
100,000

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
300,000
200,000
50,000
-

คณะกรรมการ
บริหาร
ความเสี่ยง
100,000
100,000
25,000
-

คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณา
ผลตอบแทน
100,000
100,000
25,000
-

คณะกรรมการ
กากับดูแลกิจการ
ที่ดี
100,000
100,000
25,000
-

คณะกรรมการ
บริหาร
500,000
200,000
-

กรณีกรรมการอิสระได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็ นประธานกรรมการของแต่ละกรรมการ ให้ได้รบั สิทธิการจ่ายอัตราค่าตอบแทนรายปี ของคณะกรรมการในตาแหน่ง
สูงสุดเพียงตาแหน่งเดียวในแต่ละกรรมการ
* ค่าตอบแทนรายปี ให้กาหนดจ่ายเป็ นรายไตรมาส

ทัง้ นี ้ กาหนดวงเงินสาหรับการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภทไว้ดงั นี ้
1) ประธานกรรมการบริษัท
จากัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 3,500,000 บาท
2) ประธานกรรมการบริหาร
จากัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 2,500,000 บาท
3) ประธานคณะกรรมการทุกชุด
จากัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท
(ยกเว้นประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร)
4) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
จากัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท
5) กรรมการบริหาร
จากัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 800,000 บาท
6) กรรมการชุดอื่น ๆ
จากัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 400,000 บาท
(ยกเว้นกรรมการบริหาร)
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สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 1
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จากัด (มหาชน)

และหากกรรมการท่านใดดารงตาแหน่งมากกว่าหนึ่งตาแหน่ง ให้จ่ายจากการคานวณผลรวมของค่าตอบแทน
ทุกประเภท ทัง้ ค่าตอบแทนเบีย้ ประชุม และค่าตอบแทนรายปี โดยต้องไม่เกินกว่าอัตราเพดานหรือวงเงินสูงสุดของแต่ละ
ตาแหน่งสูงสุดที่กรรมการท่านนัน้ ดารงตาแหน่งอยู่ ทัง้ นี ้ หากกรรมการท่านนัน้ ดารงตาแหน่งมากกว่าหนึ่งตาแหน่ง ให้จ่าย
จากอัตราเพดานของตาแหน่งสูงสุดเพียงตาแหน่งเดียว
โดยกาหนดวงเงินสาหรับการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภทและทุกตาแหน่ง รวมทัง้ สิน้ ไม่เกิน 18,000,000 บาท
ค่ำตอบแทน/ผลประโยชน์อื่นใดทีไ่ ม่เป็ นตัวเงิน : ไม่มี
โดยมีมติดว้ ยคะแนนเสียงดังนี ้ โดยไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดโต้แย้งผลการตรวจนับคะแนนเสียงสาหรับวาระนี ้
มีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมทัง้ สิน้ 444 ราย เป็ นจานวนหุน้ รวม 6,197,071,153 หุน้
ผูถ้ ือหุน้
จานวน (เสียง)
อัตราร้อยละ
เห็นด้วย
6,197,071,153
100.0000
ไม่เห็นด้วย
0
0.0000
บัตรเสีย *
0
0.0000
งดออกเสียง *
0
0.0000
รวม
6,197,071,153
100.0000
* นับรวมเป็ นฐานการคานวณคะแนนเสียง
วำระที่ 8

พิจำรณำอนุมตั ิกำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่ำสอบบัญชีประจำปี 2564
ดร.สมบูรณ์ เอื้ออัชฌำสัย ประธำนเจ้ำหน้ ำที่บริหำร นาเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมเพื่อให้เป็ นไปตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 29 กาหนดให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุ้น
สามัญประจาปี แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีจะแต่งตัง้
ผูส้ อบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชีของ
บริษัทฯ โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ มาตรฐานและประสิทธิภาพในการทางาน ความเชี่ยวชาญในการ
สอบบัญชี ความเป็ นอิสระของผูส้ อบบัญชี และค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี โดยเสนอเพื่อขออนุมัติแต่งตัง้ บุคคลเป็ นผูส้ อบ
บัญชีและอนุมตั ิค่าสอบบัญชี รายละเอียดดังปรากฏตามเอกสารแนบ ลาดับที่ 7 หน้า 62 – หน้า 66 โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ข้อมูลบุคคลทีเ่ สนอชื่อแต่งตั้งเป็ นผู้สอบบัญชี
1. นายวัยวัฒน์
กอสมานชัยกิจ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 6333 และ/หรือ
2. นายเจริญ
สัมฤทธิ์เลิศ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4068 และ/หรือ
3. นายณัฐพงศ์
ตันติจตั ตานนท์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 8829
แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ ประจาปี 2564 โดยเป็ นผูส้ อบบัญชี
ที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และบุคคลดังกล่าว
ยังเป็ นผูส้ อบบัญชีในบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทกันกุลอีกด้วย
โดยบริษัทที่เป็ นสานักงานบัญชีและผูส้ อบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสั มพันธ์ และ/หรือ ไม่มี
ส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผูบ้ ริหาร/ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูท้ ่เี กี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
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ข้อมูลค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชี
ค่าสอบบัญชี ประจาปี 2564 โดยมีค่าตอบแทนเฉพาะบริษัทฯ ไม่เกิน 1,830,000.00 บาท (และเมื่อรวม
ค่าตอบแทนสาหรับบริษัทย่อย บริษัทร่วม รวมกันทัง้ สิน้ ไม่เกิน 14,354,000.00 บาท) โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนผูส้ อบ
บัญชีเปรียบเทียบย้อนหลัง 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
สาหรับงบการเงินของบริษัทฯ
ค่าบริการอื่น ๆ 1)
N.A.
85,775.00
74,000.00
413,335.00 149,127.00
1)

ประกอบด้วย ค่าล่วงเวลา ค่าพาหนะ ค่าเข้าเล่มเอกสาร ค่ายืนยันยอด และค่าส่งเอกสาร

ทั้งนี ้ ผูส้ อบบัญชีในต่างประเทศสังกัดต่างสานักงานสอบบัญชีกับผูส้ อบบัญชีในประเทศ คณะกรรมการ
บริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทางบการเงินได้ทนั ตามกาหนดระยะเวลา
ดร.จงรัก ระรวยทรง ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ ได้ให้ความเห็นต่อการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและ
กาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2564 ดังนี ้
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2564 โดยได้
พิจารณาคัดเลือก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีค่าสอบบัญชี เฉพาะส่วน
ของบริษัทฯ เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 1,830,000.00 บาท ซึ่งเป็ นจานวนเงินที่เท่ากับปี 2563 ที่ผ่านมา ทัง้ นี ้ หลักเกณฑ์ในการ
พิจารณาคัดเลือก ได้พิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ มาตรฐาน และประสิทธิภาพในการทางาน ความ
เชี่ยวชาญในการสอบบัญชี ความเป็ นอิสระของผูส้ อบบัญชี รวมทั้งความเหมาะสมทางด้านราคา และด้านเวลาในการ
ส่งมอบงาน
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า ผูส้ อบบัญชีทงั้ 3 ท่านในข้างต้น จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี
จากัด มีคณ
ุ สมบัติตามที่กล่าวมาข้างต้น จึงได้นาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบ และนาเสนอ
ต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาต่อไป
นำงสำวโศภชำ ดำรงปิ ยวุฒิ์ ประธำนกรรมกำรบริหำร ได้เปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุน้ สอบถามหรือแสดง
ความคิดเห็น ทัง้ นี ้ ไม่มีผถู้ ือหุน้ ซักถามหรือเสนอความคิดเห็นใด ๆ ในวาระนี ้ จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ โดย
ในวาระนีต้ อ้ งได้รบั คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนน
เสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้ อีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชีข้ าด
มติท่ปี ระชุม ที่ประชุมมีมติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน อนุมตั ิแต่งตัง้
1. นายวัยวัฒน์
กอสมานชัยกิจ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 6333 และ/หรือ
2. นายเจริญ
สัมฤทธิ์เลิศ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4068 และ/หรือ
3. นายณัฐพงศ์
ตันติจตั ตานนท์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 8829
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แห่ งบริษัท เคพี เอ็มจี ภูมิ ไชย สอบบัญชี จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจาปี โดยมีค่ าตอบแทน
เฉพาะบริษัทฯ ไม่เกิน 1,830,000.00 บาท (และเมื่อรวมค่าตอบแทนสาหรับบริษัทย่อย บริษัทร่วม รวมกัน
ทัง้ สิน้ ไม่เกิน 14,354,000.00 บาท) ตามที่เสนอ
โดยมีมติดว้ ยคะแนนเสียงดังนี ้ โดยไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดโต้แย้งผลการตรวจนับคะแนนเสียงสาหรับวาระนี ้
มีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมทัง้ สิน้ 445 ราย เป็ นจานวนหุน้ รวม 6,197,197,153 หุน้
ผูถ้ ือหุน้
จานวน (เสียง)
อัตราร้อยละ
เห็นด้วย
6,197,197,153
100.0000
ไม่เห็นด้วย
0
0.0000
รวม
6,197,197,153
100.0000
บัตรเสีย *
0
งดออกเสียง *
0
* ไม่นบั รวมเป็ นฐานการคานวณคะแนนเสียง

วำระที่ 9

พิจำรณำเรื่องอื่น ๆ (ถ้ำมี)
ไม่มีผใู้ ดเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณา ดร.สมบูรณ์ เอือ้ อัชฌาสัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จึงได้เปิ ดโอกาส
ให้ผถู้ ือหุน้ สอบถามเพิ่มเติม ดังต่อไปนี ้
นายศักดิ์ชยั สกุลศรีมนตรี ผูถ้ ือหุน้ มาด้วยตนเอง : ได้มีขอ้ เสนอและประเด็นสอบถามต่อที่ประชุม ดังนี ้
1. ณ ปั จจุบนั อัตราส่วนหนีส้ ินต่อส่วนผูถ้ ือหุน้ (D/E Ratio) ของบริษัทฯ อยู่ท่ีเท่าไหร่ มีความน่าเป็ นห่วง
หรือไม่ และหุน้ กูข้ องบริษัทฯ ได้มีการดาเนินการขายเสร็จเป็ นที่เรียบร้อยแล้วหรือยัง
นายฐิติพงศ์ เตชะรัตนยืนยง Chief Financial Officer (CFO) : ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี ้
1. หุน้ กูช้ ุดล่าสุดที่บริษัทฯ ได้ทาการออกขายเพื่อ การปรับโครงสร้างหนี ้ (refinance) หุน้ กูช้ ุดไม่ดอ้ ยสิทธิ
ไม่มีหลักประกัน จานวน 1,819 ล้านบาท ที่ครบกาหนดในปี 2564 ได้ครบจานวนเป็ นที่เรียบร้อยแล้ว
โดยไม่มีปัญหาใด ๆ ทัง้ สิน้ ซึ่งมียอดจองผ่านทางบริษัทหลักทรัพย์ท่ีได้รบั มอบหมายให้ทาหน้าที่เป็ น
ผูจ้ ดั จาหน่ายจานวน 6 ราย ทะลุเกินกว่า 2 เท่า
ส่วน D/E Ratio ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีอตั ราส่วนหนีส้ ินที่มีภาระดอกเบีย้ ต่อส่วนของผู้
ถือหุน้ (Interest Bearing Debt) อยู่ท่ปี ระมาณ 1.4 – 1.5 เท่า และ Covenant ของหุน้ กูอ้ ยู่ท่ี 3 เท่า ทา
ให้ยงั มีเพดานเพียงพอสาหรับการระดมเงินลงทุนสาหรับโครงการใหม่ ๆ ในปี นีร้ วมไปถึงโครงการใน
อนาคตข้างหน้าอีกสองถึงสามปี
นายเกรียงกมล ธีระศักดิ์โสภณ ผูถ้ ือหุน้ มาด้วยตนเอง : ได้มีขอ้ เสนอและประเด็นสอบถามต่อที่ประชุม ดังนี ้
1. ขอทราบความชัดเจนถึงแผนการลงทุนในปี นีส้ าหรับส่วนของพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปนุ่ และ
ชีแ้ จงถึงปั ญหาที่สืบเนื่องกับวิกฤต Covid-19 ในประเทศญี่ปนุ่ ซึ่งกระทบกับกาไรของบริษัทฯ
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นางสาวโศภชา ดารงปิ ยวุฒิ์ ประธานบริษัท : ได้ตอบข้อซักถามเพิ่มเติม ดังนี ้
1. สาหรับโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปนที
ุ่ ่มีอยู่จานวน 4 โครงการ และได้มีการจาหน่าย
ออกไปจานวน 2 โครงการในปี 2563 ที่ผ่านมา ส่วนอีก 2 โครงการที่เหลือที่ได้มีการจาหน่ายไฟฟ้าเชิง
พาณิ ชย์ตั้งแต่ปี 2561 และปี 2562 นั้น ยัง สามารถผลิ ตไฟได้ต ามปกติ ประกอบกับ การวัด ผลของ
ค่าแสงอาทิตย์ในปี นีไ้ ด้ดีกว่าในปี ท่ีแล้ว สาหรับเรื่องผลกระทบจากสถานกาณ์ Covid-19 ที่ประเทศ
ญี่ปนุ่ เนื่องจากทางบริษัทฯ มีการจ้างบุคคลภายนอกเพื่อเข้ามาดูแลงานด้าน O&M ของทัง้ 2 โครงการ
อยู่แล้ว ประกอบกับมีการสื่อสารกับพนักงานที่ทางานอยู่ท่ีฝ่ ั งของโครงการอยู่ตามปกติ จึงถือได้ว่า
บริษัทฯ ไม่ได้รบั ผลกระทบใด ๆ จากสถานการณ์ดงั กล่าว
นำงสำวโศภชำ ดำรงปิ ยวุฒิ์ ประธำนกรรมกำรบริหำร กล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่วมประชุมในครัง้ นี ้
รวมถึงคณะกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ ที่ปรึกษา ที่ได้รว่ มเป็ นกรรมการในการตรวจสอบการลงคะแนนในครัง้ นี ้
ดร.กั ล กุล ด ำรงปิ ยวุ ฒิ์ ประธำนกรรมกำรบริษั ท กล่าวขอบคุณ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน สถาบันการเงิน
พันธมิตรทางธุรกิจ คู่คา้ และผูท้ ่ีเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่ให้ความไว้วางใจ เชื่อมั่น และให้การสนับสนุนบริษัทฯ มาตลอด
สุดท้ายนี ้ ผมขอให้ทกุ ท่านปลอดภัยจากสถานการณ์ไวรัสโรคระบาด Covid-19 ขอขอบคุณครับ
ทัง้ นีก้ ่อนปิ ดการประชุม มีผถู้ ือหุน้ เข้ามาประชุมด้วยตนเองและโดยผูร้ บั มอบฉันทะ ดังนี ้
ผูถ้ ือหุน้ ที่มาด้วยตนเอง
49 ราย
นับจานวนหุน้ ได้
370,320,727
หุน้
ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะ
396 ราย
นับจานวนหุน้ ได้
5,826,876,426
หุน้
รวมทัง้ สิน้
445 ราย
นับจานวนหุน้ ได้
6,197,197,153
หุน้
คิดเป็ นร้อยละ 69.7684 ของหุน้ ที่ออกและจาหน่ายแล้วทัง้ หมดของบริษัทฯ จานวน 8,882,530,794 หุน้
ปิ ดประชุมเวลา 11.11 น.

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