บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหำชน)
รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
วัน เวลำ และสถำนทีป่ ระชุม
เมื่อวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชัน้ 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ เลขที่ 99/1
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
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 และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิการ
สายงานกลยุทธ์การลงทุนและธุรกิจนวัตกรรมพลังงาน
10. นางอารีวรรณ
เฉลิมแดน
กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร
และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิการ สายงานธุรกิจอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง
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

หน้าที่ 1

ผูบ้ ริหำรและผู้จัดกำรทีเ่ ข้ำร่วมประชุม จำนวน 8 ท่ำน
1. ดร.พงษ์สกร
ดาเนิน
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิการ สายงานธุรกิจพลังงานและกัญชงกัญชา
2. นายชัยศิริ
วัฒนชาญณรงค์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิการ สายงานธุรกิจวิศวกรรม และ Turnkey
3. นายฐิ ติพงศ์
เตชะรัตนยืนยง กรรมการบริหารความเสี่ยง
เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิการ สายงานกลุ่มการเงินและบัญชี (CFO)
4. นายธีรภาพ
ปั ญญาสาคร
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิการ สายงานสนับสนุนธุรกิจ
5. นางสมลักษณ์
คนึงเหตุ
กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
และผูอ้ านวยการอาวุโส สายงานทรัพยากรบุคคล
6. นางสาวจันทรา
จงจามรีสีทอง เลขานุการบริษัท
เลขานุการคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
และผูอ้ านวยการอาวุโส สานักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
7. นายธเนศศิริ
ฝากมิตร
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
และผูอ้ านวยการ สายงานตรวจสอบภายใน
8. นางลัคนา
สันติรว่ มใจรักษ์ ผูจ้ ดั การฝ่ ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
ผู้เข้ำร่วมกำรประชุมอื่น ๆ จำนวน 5 ท่ำน
1. นายวัยวัฒน์
กอสมานชัยกิจ
2. นางสาวพรนิภา
ระงับภัย
3. นายคงกช
ยงสวัสดิกลุ
4. นายอารีย ์
5. นางฐิ ติมา

บางเจริญสุข
บุญประเสริฐ

ผูส้ อบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
ผูส้ อบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
ผูแ้ ทน บริษัท กุด่นั แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จากัด ที่ปรึกษากฎหมาย
และผูแ้ ทนอิสระร่วมเป็ นกรรมการในการตรวจสอบการลงคะแนน
ผูแ้ ทนจากผูถ้ ือหุน้ รายย่อย
ตัวแทนอาสาพิทกั ษ์สิทธิผถู้ ือหุน้ จากสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย
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สาหรับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ทางบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มี
มาตรการป้องกันเพื่อควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยได้จัดการประชุมโดยยึ ดตามแผนการจัดงาน และ
มาตรการควบคุมโรค ซึ่งมีแนวทางปฏิบตั ิตนสาหรับผูเ้ ข้าร่วมประชุมฯ กรณีการแพร่ระบาดของ COVID-19 ดังนี ้
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้ผูถ้ ือหุน้ ที่เดินทางไปหรือกลับมาจากประเทศที่เป็ นเขตติดโรคติดต่ออันตราย
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็ นเขตติดโรคติดต่ออันตรายฯ น้อยกว่า 14 วัน
เข้าร่วมประชุม โดยควรใช้การมอบฉันทะตามข้อ 4.
2. นอกจากที่ระบุไว้ในข้อ 1 ผูถ้ ือหุน้ ที่มีความเสี่ยงสูง เช่น เดินทางไปหรือกลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงน้อยกว่า 14
วัน หรือเป็ นผูม้ ีไข้หรือมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ ควรมอบฉันทะให้ผอู้ ื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้า
ร่วมประชุมแทน ตามวิธีการซึ่งแสดงในสิ่งที่ส่งมาด้วย ทัง้ นี ้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้ผเู้ ข้าร่วมประชุมที่มี
ความเสี่ยงสูงเข้าร่วมการประชุม
3. บริษัทฯ ได้จดั ตัง้ จุดคัดกรองตามแนวปฏิบตั ิของกรมควบคุมโรค บริเวณหน้าห้องประชุม ทัง้ นี ้ ในกรณีท่ตี รวจพบผูท้ ่ี
มีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้ผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะของผูถ้ ือหุน้ ที่มี
ความเสี่ยงดังกล่าวเข้าไปในห้องประชุม (ในกรณีท่ีผถู้ ือหุน้ มาประชุมด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้ผอู้ ื่น
หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทนได้)
4. ด้วยความห่วงใยต่อสุขภาพของท่านผูถ้ ือหุน้ บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากผูถ้ ือหุน้ แม้ไม่ใช่ผทู้ ่ีอยู่ในกลุ่มเสี่ยงควร
มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าประชุมแทน
5. บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากผูเ้ ข้าร่ว มประชุมเตรียมหน้ากากอนามัยและสวมใส่ตลอดเวลาที่เข้าร่วมการประชุม
ทัง้ นี ้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการประกาศมาตรการที่เหมาะสมต่อไป
การประชุมในครัง้ นีม้ ีตวั แทนผูส้ อบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ได้เข้าร่วมประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี ้
- ตัวแทนจากผูส้ อบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
- ตัวแทนจากที่ปรึกษาด้านกฎหมาย บริษัท กุด่ ัน แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จากัด ทาหน้าที่เป็ นคนกลางในการ
ตรวจสอบการลงคะแนน
บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญ ประชุม พร้อมเอกสารประกอบการประชุม และได้เผยแพร่แจ้งการส่งหนังสือเชิญ
ประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็ นไปตามเกณฑ์ท่กี าหนด
ก่อนเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ ที่ประชุมได้แจ้งรายละเอียดการประชุมและวิธีการออกเสียงการลงคะแนน
รายละเอียดดังปรากฏตามเอกสารแนบ ลาดับที่ 8 และ ลาดับที่ 9 หน้า 63 – หน้า 70 ดังนี ้
ตามพระราชบั ญ ญั ติ บ ริษั ท มหาชน พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่ ม เติ ม พ.ศ. 2551 มาตรา 90 และ มาตรา 107 และตาม
ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 27 และ ข้อ 28 ได้กาหนดหลักเกณฑ์ในเรื่ององค์ประชุมและการลงคะแนนเสียงในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ไว้
ดังนี ้
มาตรา 90
ห้ามมิ ให้บริษั ทจ่ ายเงินหรื อทรัพย์สินอื่ นใดให้แก่ กรรมการ เว้นแต่ จ่ ายเป็ นค่ าตอบแทนตาม
ข้อบังคับของบริษัท
ในกรณีท่ีขอ้ บังคับของบริษัทมิได้กาหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งให้เป็ นไปตามมติ
ของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทัง้ หมด
ของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม
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มาตรา 107

ข้อ 27

ข้อ 28

มติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ นัน้ ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
(1) ในกรณี ปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
และถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้ อีกหนึ่งเสียงเป็ นเสียง
ชีข้ าด
(2) ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้ หมดหรือบางส่วนที่สาคัญให้แก่บคุ คลอื่น
ข. การซือ้ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็ นของบริษัท
ค. การทา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้ หมดหรือบางส่วนที่
สาคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับ
บุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ต้องมีผถู้ ือหุน้ จานวนดังต่อไปนี ้ จึงจะครบองค์ประชุม
- ต้องมีผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ มาประชุมไม่นอ้ ยกว่า 25 คน และจะต้องมี
หุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ทงั้ หมด
- หรือ มีผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ มาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผูถ้ ือ
หุ้นทั้งหมด และต้องมี หุ้นนับรวมกันได้ไม่ น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่ จ าหน่ ายได้
ทัง้ หมด
ในการออกเสียงลงคะแนนให้หนุ้ หนึ่งหุน้ มีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ นัน้ ให้
ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
(1) ในกรณี ปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือ หุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
และถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้ อีกหนึ่งเสียงเป็ นเสียง
ชีข้ าด
(2) ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้ หมดหรือบางส่วนที่สาคัญให้แก่บคุ คลอื่น
ข. การซือ้ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็ นของบริษัท
ค. การทา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้ หมดหรือบางส่วนที่
สาคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับ
บุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
จ. การเพิ่มหรือการลดทุนของบริษัทหรือการออกหุน้ กู้
ฉ. การควบหรือเลิกบริษัท
(3) การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ให้เป็ นไปตามมติของผู้ถือหุ้น ซึ่ง ประกอบด้วยคะแนนเสียง
ไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม
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วิธีการนับคะแนน
ผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจะต้องออกเสียงและลงคะแนนในกรณีดงั ต่อไปนีค้ ือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง
ไม่อนุญาตให้มีการแยกการออกเสียงลงคะแนน โดยกาหนดขัน้ ตอนการเก็บบัตรลงคะแนนเสียงและวิธีการนับคะแนน ดังนี ้
การเก็บบัตรลงคะแนนเสียงและวิธีการนับคะแนนเสียงในวาระทั่วไป
- ประธานที่ประชุมจะขอให้ผถู้ ือหุน้ ที่ลงมติ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในระเบียบวาระใด ๆ ลงคะแนนเสียง
ในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้เมื่ อลงทะเบียน พร้อมลงลายมือชื่อ หลังจากนัน้ เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะเก็บบัตร
ลงคะแนนเสียงเฉพาะ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง”เพื่อนามาสรุปผลการลงคะแนนเพื่อให้ประธานฯ แจ้งต่อที่
ประชุมรับทราบต่อไป
- วิธีการนับคะแนนเสียงสาหรับวาระทั่วไปนัน้ บริษัทฯ จะใช้วิธีหกั คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง”
ออกจากจานวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบ
วาระนัน้ ๆ
การเก็บบัตรลงคะแนนเสียงและวิธีการนับคะแนนเสียงในวาระเลือกตัง้ กรรมการบริษัท
- ประธานที่ประชุมจะขอให้ผูถ้ ื อหุ้นที่ลงมติ “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในระเบียบวาระนี ้
ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้เมื่อลงทะเบียน พร้อมลงลายมือชื่อ หลังจากนัน้ เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ
จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทัง้ หมดจากผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อนามาสรุปผลการ
ลงคะแนนเพื่อให้ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมรับทราบต่อไป
- วิธีการนับคะแนนเสียงในวาระเลือกตัง้ กรรมการบริษัทนี ้ บริษัทฯ จะนับคะแนนทัง้ “เห็นด้วย” และ “ไม่เห็นด้วย”
และ “งดออกเสียง”
ทัง้ นี ้ ในการพิจารณาคะแนนเสียงดังกล่าว จะคานึงถึงการลงคะแนนเสียงที่ผถู้ ือหุน้ ได้มอบฉันทะแสดงเจตนาไว้ตาม
หนังสือมอบฉันทะด้วย โดยมติของที่ประชุมในแต่ละวาระให้ใช้คะแนนเสียงข้างมาก ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่
ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้ อีกหนึ่งเสียงเป็ นเสียงชีข้ าด สาหรับมติของระเบียบวาระเรื่องการลดทุนหรือการเพิ่มทุนของบริษัทฯ
การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ การซือ้ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็ นของบริษัท การออกหุน้ กู้ รวมทัง้ การเพิ่มทุนแบบ
มอบอานาจทั่วไป ให้ถือคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะ ซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมติระเบียบวาระการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการให้ถือคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสองใน
สามของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะ ซึ่งมาประชุม โดยรายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระ
จะแจ้งให้ท่ปี ระชุมทราบหลังจบการประชุมในวาระถัดไป
บริษัทฯ ได้สรุปกฎเกณฑ์ของการนับคะแนนในแต่วาระซึ่งขึน้ กับแต่ละกรณี ดังนี ้
วาระที่
1, 3, 4, 5, 6, 8
7
2

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

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

เริ่มกำรประชุม
ดร.สมบูรณ์ เอือ้ อัชฌำสัย ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร กล่าวต้อนรับผูถ้ ือหุน้ ผูร้ บั มอบฉันทะ ผูแ้ ทนจากสมาคม
ส่งเสริมผูล้ งทุนไทย ผูแ้ ทนจากที่ปรึกษากฎหมายและผูส้ อบบัญชี และสรุปจานวนผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมด้วยตนเองและรับมอบ
ฉันทะก่อนเริ่มการประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ผูถ้ ือหุน้ ที่มาด้วยตนเอง 52 ราย นับจานวนหุน้ ได้ 335,309,992 หุน้
ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะ
375 ราย นับจานวนหุน้ ได้ 5,722,319,538 หุน้
รวมทัง้ สิน้
427 ราย นับจานวนหุน้ ได้ 6,057,629,530 หุน้
คิดเป็ นร้อยละ 68.1971 ของหุน้ ที่ออกและจาหน่ายแล้วทัง้ หมดของบริษัทฯ จานวน 8,882,530,794 หุน้ ซึ่งครบ
เป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับข้อ 27
ดร.กัลกุล ดำรงปิ ยวุฒิ์ ประธำนกรรมกำรบริษัท ได้มอบหมายให้ นางสาวโศภชา ดารงปิ ยวุฒิ์ กรรมการ
บริษัท ประธานกรรมการบริหาร เป็ นประธานในที่ประชุม และกล่าวเปิ ดการประชุมในครัง้ นี ้
นำงสำวโศภชำ ดำรงปิ ยวุฒิ์ ประธำนกรรมกำรบริหำร ได้กล่าวเปิ ดการประชุม ดังนี ้ จากวิกฤตการณ์การ
แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ที่เกิดขึน้ นัน้ ถือเป็ นความท้าทายของบริษัทฯ อย่างที่ไม่เคยเกิดขึน้ มาก่อน ธุรกิจทั่วโลก
ได้รบั ผลกระทบ เศรษฐกิจโลกเผชิญภาวะวิกฤตครั้งรุนแรง ทางบริษัทฯ ได้ติดตาม ประเมินสถานการณ์อย่ างใกล้ชิด และ
ได้กาหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อป้องกันความเสี่ยง เพราะบริษัทฯ ให้ความสาคัญอย่างยิ่งกับสุขอนามัย และความปลอดภัย
ของพนักงาน
อย่า งก็ต ามในปี 2564 ที่ผ่า นมา บริษ ัท ฯ ได้ล งทุน ในกลุ่ม ธุร กิจ กัญ ชงและกัญ ชาภายใต้ข อ้ ผ่อ นปรนของ
กฎหมายยาเสพติดให้โทษประเภท 5 เป็ นการสร้างโอกาสครัง้ สาคัญให้กับบริษัทฯ โดยสารซีบีดีท่ีสกัดได้จากการปลูก และ
สกัดช่อดอกกัญชงเพื่อประโยชน์ในการใช้รกั ษาผูป้ ่ วยเพื่อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มและเครื่องสาอางค์ ตลอดจนแนวโน้มการ
ตื่นตัวในการดูแลสุขภาพของคนไทยเป็ นเงื่อนไขสาคัญในการผลักดันให้บริษัทฯ เข้าสู่ธุรกิจนี ้ รวมไปถึงยังเป็ นการปรับ
โครงสร้างธุรกิจของบริษัทฯ เป็ นการสร้าง New S-Curve ที่สาคัญของบริษัทฯ ถือเป็ นภารกิจสาคัญที่ตอ้ งขับเคลื่อนเพื่อ
ส่งมอบและให้เป็ นไปตามแผนงานที่ได้วางเอาไว้
บริษัทฯ ได้มีการปรับโครงสร้างธุรกิจของบริษัทฯ โดยแบ่งออกเป็ น 5 ประเภทหลักด้วยกัน ได้แก่
1) กลุ่มธุรกิจอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง ซึ่งเป็ นกลุ่มธุรกิจดัง้ เดิมของบริษัทฯ
2) กลุ่มธุรกิจ Ecosystem Business Platform & Innovation ซึ่งปั จจุบนั บริษัทฯ มีแพลตฟอร์มในการซือ้ ขาย
สิน ค า้ เหล่า นี ผ้ ่า นช่อ งทาง www.godungfaifaa.com ที ่บ ริษ ัท ฯ ได ร้ ่ว มมือ กับ ทาง SCB10X และ
แพลตฟอร์มที่ชื่อว่า VOLT ที่มีหน้าที่ในการแมตช์ชิ่งผูต้ ิดตัง้ โซลาร์รูฟท๊อปที่มีคุณภาพให้กับลูกค้าที่สนใจ
ประหยัดค่าไฟ
3) กลุ่มธุรกิจพลังงานทดแทน ซึ่งมีทงั้ ในภาคเอกชนและในภาครัฐ รวมไปถึงการทาธุรกิจหลังคาโซลาร์ภายใต้
แบรนด์ท่ีมีช่ือว่า Groof
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4) กลุ่ม ธุร กิจ วิศ วกรรม และ Turnkey แบบครบวงจร ซึ่ง บริษ ัท ฯ มีแ ผนที ่จ ะน า บริษ ัท กัน กุล พาวเวอร์
ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด เข้าซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ประมาณต้นปี 2566
5) กลุ่มธุรกิจกัญชงและกัญชา ซึ่งบริษัทฯ ได้เริ่มมีการดาเนินธุรกิ จดังกล่าวไปตัง้ แต่เมื่อต้นปี 2564
สาหรับ กลยทุธ ท์ ี่สาคัญ ในปี 2565 บริษ ัทฯ จะมุ่งเติบโตโดยร่ว มมือ กับ พัน ธมิต รทางธุรกิจที่ สาคัญ และช่ว ย
ส่ง เสริม ซึ่ง กัน และกัน ทัง้ สองฝ่ า ย เช่น กลุ่ม บริษ ัท ออริจิ น้ พร็อ พเพอร์ตี ้ จ ากัด (มหาชน) กลุ่ม บริษ ัท เจมาร์ท จากัด
(มหาชน) และSCBX โดยธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) เป็ นต้น
บริษัท ฯ ยัง คงสามารถดาเนิน ธุร กิจ ได้อย่า งแข็งแกร่งและเติบ โตอย่า งต่อ เนื่อ งไม่มีการหยุด ชะงัก ส่งผลให้
ผลประกอบการจากการดาเนินงานปกติของเครือบริษัท ฯ ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องเป็ นปี ท่ี 8 ติดต่อกัน และบริษัทฯ ยังคง
กาหนดเป้าหมายการเติบโตของธุ รกิจไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 20 ตลอดระยะเวลา 3 ปี ต่อเนื่องนับจากสัดส่วนการใช้พลังงาน
ทดแทน
ในนามของคณะกรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงาน ขอขอบคุณท่านผูถ้ ือหุน้ และท่านผูท้ ่ีมีส่วนสาคัญในการสร้าง
ความสาเร็จและความภาคภูมิใจแก่บริษัทฯ ที่ท่านได้ให้ความเชื่อมั่นและไว้วางใจเสมอมา บริษัทฯ จะยังคงมุ่งพัฒนาธุรกิจ
พร้อมปรับตัวในยุคปั จจุบนั ที่โลกมีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อให้มีความพร้อมสาหรับโอกาส และความท้าทายที่
จะเกิดขึน้ โดยยึดในหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับผูม้ ีส่วนได้เสียทุกฝ่ ายอย่างสมดุล เป็ นส่วน
หนึ่งที่จะนาพาสังคมไทยก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไป อีกทัง้ ขอส่งมอบกาลังใจและความห่วงใยแก่ทุกคนที่ม่งุ มั่นเสียสละใน
การต่อสูก้ บั สถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตในครัง้ นีไ้ ปด้วยกัน
ประธานในที่ประชุมได้มอบหมายให้ ดร.สมบูรณ์ เอือ้ อัชฌาสัย กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ
เลขานุการคณะกรรมการบริษัท เป็ นผูด้ าเนินการเข้าสู่วาระการประชุมต่อไป
ดร.สมบูรณ์ เอื้ออัชฌำสัย ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร ได้เรียนเชิญ นายคงกช ยงสวัสดิกุล ผูแ้ ทนจาก บริษัท
กุด่ นั แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จากัด ที่ปรึกษากฎหมาย เป็ นตัวแทนอิสระเข้าร่วมเป็ นกรรมการในการตรวจนับคะแนน รวมทั้งได้
เรียนเชิญผูแ้ ทนจากผูถ้ ือหุน้ รายย่อยเข้าร่วมเป็ นกรรมการในการตรวจนับคะแนน โดยมี นายอารีย ์ บางเจริญสุข ให้เกียรติ
เป็ นผูแ้ ทนจากผูถ้ ือหุน้ รายย่อย และนางฐิ ติมา บุญประเสริฐ ตัวแทนอาสาพิทกั ษ์สิทธิผถู้ ือหุน้ จากสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย
ทัง้ นี ้ ตัง้ แต่วนั ที่ 17 พฤศจิกายน 2564 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จดั ส่งหนังสือแจ้งการ
เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 เป็ นการล่วงหน้า พร้อมทัง้ ระบุหลักเกณฑ์ท่ี
บริษัทฯ กาหนดสาหรับการเสนอระเบียบวาระกับผูถ้ ือหุน้ ได้รบั ทราบโดยทั่วกัน โดยได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งไม่มีท่านใดเสนอระเบียบวาระเพื่อให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาเพื่อกาหนดเป็ นระเบียบวาระในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ นี ้ จึงขอนาเรียนเข้าสู่วาระการประชุมดังต่อไปนี ้
วำระที่ 1 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
ดร.สมบูรณ์ เอื้ออัชฌำสัย ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร เสนอต่อที่ประชุมเพื่อ พิจารณารับรองรายงานการ
ประชุม สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ที่ได้จัดให้มีขึน้ เมื่อวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 ซึ่งได้นาส่งรายงานดังกล่าวต่อตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนดเป็ นที่เรียบร้อย
แล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.gunkul.com ตามที่ได้จดั ส่งสาเนารายงานการประชุม ให้กับ ผูถ้ ือหุน้
พร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครัง้ นี ้ รายละเอียดดังปรากฏตามเอกสารแนบ ลาดับที่ 1 หน้า 10 – หน้า 38 โดยรายงาน
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ดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่า งครบถ้วนถูกต้อง จึงขอให้
ที่ประชุมโปรดพิจารณารับรอง
ดร.สมบูรณ์ เอือ้ อัชฌำสัย ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ สอบถามหรือแสดงความ
คิดเห็น ทัง้ นี ้ ไม่มีผถู้ ือหุน้ ซักถามหรือเสนอแก้ไขรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 เป็ นอย่างอื่น
นำงสำวโศภชำ ด ำรงปิ ยวุ ฒิ์ ประธำนกรรมกำรบริห ำร แจ้งต่ อที่ ป ระชุมผู้ถื อหุ้น ว่า จากความเห็ น ของ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานฉบับนี ้ ได้มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน แล ะ
เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณารับรองรายงานการประชุม สามัญ ผู ถ้ ือ หุ น้ ประจาปี 2564 จึงขอเสนอต่ อ
ที่ประชุมเพื่อพิจารณา โดยในวาระนีจ้ ะนับคะแนนโดยให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุ้น และผู้รบั มอบฉันทะ ซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้ อีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชีข้ าด
มติท่ปี ระชุม ที่ประชุมมีมติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 เมื่อวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 ตามที่เสนอ
ไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดโต้แย้งผลการตรวจนับคะแนนเสียงสาหรับวาระนี ้ โดยมีมติดว้ ยคะแนนเสียงดังนี ้
มีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมทัง้ สิน้ 449 ราย เป็ นจานวนหุน้ รวม 6,061,251,869 หุน้
(โดยในวาระนีม้ ีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมเพิม่ ขึน้ หลังจากการเปิ ดประชุม จานวน 22 ราย)
ผูถ้ ือหุน้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
รวม
บัตรเสีย *
งดออกเสียง *

จานวน (เสียง)
6,061,236,269
0
6,061,236,269
0
15,600

อัตราร้อยละ
100.0000
0.0000
100.0000
-

* ไม่นบั รวมเป็ นฐานการคานวณคะแนนเสียง
วำระที่ 2 รับทรำบกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ ในรอบปี 2564
ดร.สมบู รณ์ เอื้อ อั ช ฌำสั ย ประธำนเจ้ ำ หน้ ำ ที่บ ริห ำร ได้รายงานต่ อที่ ป ระชุม เพื่ อ รับ ทราบสรุ ป ผลการ
ดาเนินงานที่ผ่านมาในรอบปี 2564 (คาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ) ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด
พ.ศ.2535 มาตรา 113 รวมถึงข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29 และ ข้อ 42 กาหนดให้บริษัท ฯ รายงานผลการดาเนินการของ
บริษัทฯ ในรอบปี ท่ีผ่านมาต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2564
(แบบ 56-1 One Report) รายละเอียดดังปรากฏตามเอกสารแนบ ลาดับที่ 2 (แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2564 (แบบ
56-1 One Report) สามารถดาวน์โหลดได้จาก QR Code หน้า 39) โดยสามารถสรุปผลการดาเนินงานในรอบปี 2564 ของ
บริษัทฯ ได้ดงั นี ้
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มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
กรกฎาคม

กันยายน

ตุลาคม

ธันวาคม

บริษัทได้รบั การปรับเพิ่มเครดิตจากบริษัท ทริสเรทติง้ จากัด โดยปรับเพิ่มอันดับเครดิตองค์กรจากระดับ BBB เป็ น BBB+ และ
ปรับเพิ่มอันดับเครดิตหุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มีหลักประกันจากระดับ BBB- เป็ นระดับ BBB
บริษัทอนุมตั ิแผนธุรกิจกัญชง และการจัดตัง้ บริษัทเพื่อรองรับการดาเนินธุรกิจดังกล่าว โดยจัดตัง้ บริษัทในรูปแบบ Holding
Company จานวน 1 บริษัท ด้วยทุนจดทะเบียน 50,000,000.00 บาท และบริษัทย่อย จานวน 2 บริษัท
บริษัทจ่ายเงินสดปันผล สาหรับปี สนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยจ่ายเป็ นเงินสดปันผลในอัตรา 0.182 บาทต่อหุน้ รวมเป็ น
เงินสดปันผลทัง้ สิน้ ไม่เกิน 1,600,000,000.00 บาท ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2564
บริษัท ฟิ วเจอร์ เอ็น เนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จากัด (“FE”) บริษัท ย่ อยของบริษัท ร่วมจัด ตั้งบริษัท ร่วมทุน กับ บริษั ท ออริจิน้
เอ็นเนอร์ยี จากัด (Origin Energy Co., Ltd.) ซึ่งเป็ นบริษัท ย่อยของ บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้ จากัด (มหาชน) (“ORI”)
ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000.00 บาท เพื่อร่วมพัฒนาและลงทุน ในโครงการขายไฟฟ้ าจาก Solar Rooftop, EV Charger
และ Parity Energy Trading ในคอนโดมิ เนี ย ม และหมู่บ ้า นที่ ท าง Origin Energy และ/หรือ บริษั ท ในเครือ เป็ น ผู้พัฒ นา
ก่อสร้าง และบริหาร
บริษัท จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล สาหรับผลการดาเนิน งานงวดครึ่งปี ตั้งแต่วัน ที่ 1 มกราคม 2564 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน
2564 โดยจ่ายเป็ นเงินสดปั นผลในอัตรา 0.06 บาทต่อหุน้ รวมเป็ นเงินสดปั นผลทัง้ สิน้ ไม่เกิน 535,000,000.00 บาท ในวันที่
9 กันยายน 2564
บริษัทเข้าลงทุนร้อยละ 50 ในบริษัท ทีเอชซีจี กรุ๊ป จากัด (“THCG”) ด้วยมูลค่ า 250,000,000.00 บาท ผ่านการลงทุนโดย
บริษัท จี.เค.เฮมพ์ กรุ๊ป จากัด (“GKHG”) (บริษัทย่อย ที่บริษัทถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 100) ส่งผลให้บริษัท THCG มีสภาพ
เป็ น บริษัท ร่วมค้าระหว่า งกัน เพื่อดาเนิ น ธุรกิจการปลูกกัญ ชงและกัญ ชา เพื่อการจาหน่าย รวมถึงการผลิตและจาหน่า ย
ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกัญชงและกัญชา
บริษัท จี.เค. สมาร์ท ฟาร์มมิ่ง จากัด บริษัทย่อยของบริษัท ได้รบั การพิจารณาอนุมตั ิใบอนุญาตนาเข้ากัญชง จากสานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรม โดยประเภทของกัญชงที่ขออนุญาต คือ เมล็ด
พันธุจ์ ากประเทศสหรัฐอเมริกา
บริษัท จี.เค. สมาร์ท ฟาร์มมิ่ง จากัด บริษัทย่อยของบริษัท ได้รบั การพิจารณาอนุมัติใบอนุญ าตผลิต (ปลูก) กัญ ชง จาก
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรม โดยรูปแบบการปลูกที่ขออนุญาต คือ
การปลูกในระบบโรงเรือน (Greenhouse)

บริษัทฯ มีรายได้รวมแสดงในงบการเงินรวมจานวน 9,868 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จานวน 1,157 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้
ร้อยละ 13.28 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อนที่แสดงรายได้จากธุรกิจหลักของบริษัทฯ รวมจานวน 8,711 ล้านบาท ใน
ส่วนที่ไม่รวมกาไรพิเศษจากการจาหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย และกาไรจากการต่อรองราคาซือ้ ในปี 2563
รายได้จากการขายไฟฟ้าและส่วนเพิ่มราคารับซือ้ ไฟฟ้า แสดงในงบการเงินรวม สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2564 แสดงจานวน 4,760 ล้านบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันกับปี ก่อนแสดงจานวน 4,093 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จานวน
667 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ ร้อยละ 16.30
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 แสดงจานวน 42,485 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ
สินทรัพย์รวม ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2563 แสดงจานวน 46,032 ล้านบาท โดยลดลงจานวน 3,547 ล้านบาท หรือ ลดลง
ร้อยละ 7.71 โดยเกิดจากการจาหน่ายเงินลงทุนซึ่งส่งผลให้จานวนสินทรัพย์ลดลง
กาไรก่อนหักค่าเสื่อมราคา (EBITDA) ของบริษัทฯ แสดงจานวน 4,735 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จานวน 1,162 ล้านบาท
หรือเพิ่มขึน้ ร้อยละ 32.52 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อนแสดงจานวน 3,573 ล้านบาท
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บริษัทฯ มีผลการดาเนินงานในภาพรวม สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยมีผลกาไรส่วนที่เป็ นของ
บริษัทฯ ปรากฎผลกาไรสุทธิ 2,252 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1,064 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึน้ ร้อยละ 89.56 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกัน
ของปี ก่อนที่แสดงรายได้จากธุรกิจหลักของบริษัทฯ รวมจานวน 1,188 ล้านบาท ส่งผลให้กาไรต่อหุน้ ของบริษัทฯ ในปี 2564
อยู่ท่ี 0.25 บาทต่อหุน้ เมื่อเทียบกับกาไรต่อหุน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 แสดงจานวน 0.39 บาทต่อหุน้
โดยปั จจุบนั บริษัทฯ มีกาลังการผลิตไฟฟ้าที่ 645 เมกะวัตต์ ไม่ว่าจะเป็ นพลังงานทดแทนแบบพลังงานโซลาร์ หรือ
พลังงานลมทัง้ ในไทยและต่างประเทศ รวมไปถึงโครงการโซลาร์รูฟท็อปในรูปแบบ Private PPA
อย่างไรก็ตามจากการปรับแผนพัฒนากาลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยฉบับใหม่ (PDP 2022) ที่ให้เพิ่มสัดส่วน
พลังงานสะอาดในระบบ โดยจะเป็ นการเพิ่มกาลังการผลิตในส่วนของการรับซือ้ ไฟฟ้าอีก 1,500 เมกะวัตต์ สาหรับโครงการ
ลม
สาหรับรางวัลและความสาเร็จที่บริษัทฯ ได้รบั ในปี 2564 ที่ผ่านมามีดงั นี ้

นอกจากนีแ้ ล้ว มูลค่าหุน้ ของบริษัทฯ ณ วันประชุมผูถ้ ือหุน้ เมื่อปี 2564 ได้เพิ่มจาก 2.56 บาท ขึน้ มาเป็ น 5.90
บาท ณ วันประชุมผูถ้ ือหุน้ ในปี 2565 หรือคิดเป็ นเพิ่มขึน้ ร้อยละ 132 ในขณะที่บญ
ั ชีดชั นี SET และ ENERG เพิ่มขึน้ เล็กน้อย
ที่รอ้ ยละ 11 และร้อยละ 7 ตามลาดับตัง้ แต่ปี 2564 แสดงให้เห็นว่าในปี ท่ผี ่านมาราคาหุน้ ของบริษทั ฯ เพิ่มสูงขึน้ ค่อนข้างมาก
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สาหรับกลยุทธ์สาคัญที่บริษัทฯ ได้เตรียมที่จะดาเนินการในปี 2565 นี ้ ในส่วนของกลุ่มธุรกิจรับเหมาก่อสร้างอยู่
ระหว่างเตรียมตัวที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในช่วงปลายปี 2565 ถึงต้นปี 2566 ผ่าน บริษัท กันกุล พาวเวอร์
ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด ซึ่งมีบริษัทย่อยชื่อ บริษัท ฟิ วเจอร์ อีเล็คทริคอล คอนโทรล จากัด เพื่อรองรับโอกาสการเติบโตต่อไป
โดยได้แต่งตัง้ ให้ บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จากัด ทาหน้าเป็ นที่ปรึกษาทางการเงิน (FA) ซึ่งปั จจุบนั กาลังอยู่ในระหว่างการ
ปรับโครงสร้างบริษัท และคาดการณ์ว่าจะสามารถจดทะเบียนเป็ นบริษัทมหาชนได้ประมาณไตรมาส 3 ปี 2565
ส่วนธุรกิจกัญชงที่เป็ น New S-curve ซึ่งบริษัทฯ ได้เริ่มทยอยปลูกกัญชงชุดแรกไปแล้วและคาดว่าจะสามารถตัด
ช่อดอกได้ภายในเดือนพฤษภาคมนี ้ เช่นเดียวกันกับการได้ใบอนุญาตสกัด ที่คาดการณ์ว่าจะได้รบั ในเดือนพฤษภาคมนี ้
เพื่อที่จะเตรียมการสกัดสารซีบีดีท่จี านวน 200 กิโลกรัมต่อวัน
สาหรับวาระนี ้ บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งผลการดาเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการที่ดี และการเข้าเป็ น
สมาชิกแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยประธานคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี จะเป็ น
ผูน้ าเสนอข้อมูลแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อทราบต่อไป
นำยสมชำย ไตรรัตนภิรมย์ ประธำนคณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี นาเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมเพื่อให้
ทราบถึงผลการดาเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการที่ดี ดังนี ้
จากผลการดาเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการที่ดีและการปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตของ
บริษัทฯ ในรอบปี ท่ีผ่านมา คณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดกระบวนการกากับดูแลกิจการให้
เป็ น ไปตามหลักเกณฑ์ท่ีเป็ น มาตรฐานและสร้างความยั่งยืนให้กับ องค์กร โดยสรุ ปผลงานในรอบปี 2564 โดยสังเขปไว้
ดังต่อไปนี ้
▪ กำรเข้ำเป็ นสมำชิกแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
บริษัทฯ ให้ความสาคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน โดยบริษัทฯ ได้รบั การรับรองให้เข้าร่วมเป็ นสมาชิก
ของแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตมาตัง้ แต่ปี 2560 บริษัทฯ ได้ดาเนินการกาหนดแนวทางการ
ปฏิบตั ิบนหลักการดังกล่าวทั่วทั้งองค์กร และในเดือนมิถุนายน 2564 บริษัทฯ ได้รบั การรับรองเป็ นสมาชิก CAC ต่อเนื่องเป็ น
สมัยที่ 2 จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการ
ดาเนิน งานด้านการก ากับ ดูแลกิจการที่ ดีของบริษั ท ฯ ที่ มีค วามก้าวหน้าเพิ่ ม ขึน้ อย่างต่อเนื่ อง และบริษั ทฯ ยังคงรัก ษา
มาตรฐานการกากับดูแลในเรื่องดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปั จจุบนั
อีกทัง้ ได้มีการทบทวนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันและการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเป็ นประจาทุกปี
โดยบริษัทฯ ได้นาแนวปฏิบตั ิประสานงานเพื่อวางแผนจัดการให้ความรูต้ อ่ ผูท้ ่เี กี่ยวข้อง และมีการประเมินความเสี่ยงด้านการ
ทุจริตคอร์รปั ชันสาหรับบุคคลากรในบริษัทฯ รวมไปถึงการติดตามผลการรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง
▪ ผลประเมิน Good Corporate Governance “CGR”
บริษัทฯ มุ่งมั่นในการนาหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีไปสู่การดาเนินการในภาคปฏิบัติท่ วั ทั้งองค์กรอย่างเป็ น
รูปธรรม ส่งผลให้ในปี 2564 บริษัทฯ ได้รบั ผลประเมินโครงการสารวจการกากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (Good
Corporate Governance Report of Thai Listed Companies “CGR”) ในระดับคะแนนดีเลิศที่ 97 คะแนน เปรียบเทียบกับ
ผลประเมิ นที่ได้รบั ในปี 2563 ในระดับคะแนนดีเลิศที่ 95 คะแนน โดยบริษั ทฯ ได้รบั การจัด อันดับให้อยู่ในกลุ่ม “ดีเลิศ ”
ต่อเนื่องเป็ นปี ท่ี 5
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อีกทั้ง ในปี 2563 บริษัทฯ ยังได้รบั รางวัลระดับอาเซียน ตามโครงการ 2019 ASEAN Corporate Governance
Scorecard (“ACGS”) คือ “รางวัล ASEAN Asset Class Publicly Listed Companies” มอบให้บริษัทจดทะเบียนอาเซียน
ที่ทาคะแนนได้ตงั้ แต่ 97.50 คะแนนขึน้ ไป จานวน 135 บริษัท โดยเป็ นบริษัทจดทะเบียนไทยจานวน 42 บริษัท ซึ่งมากที่สดุ
ในอาเซียน ซึ่งสะท้อนถึงการเป็ นบริษัทฯ ที่มีหลักบรรษัทภิบาลที่ดี ถือเป็ นกาลังใจที่ทาให้บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะรักษา
มาตรฐานในการดาเนินกิจการและเดินหน้าดาเนินธุรกิจ เพื่อสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อไป โดยผลของการ
ประเมินตามโครงการในปี 2564 (2021) จะมีประกาศให้ทราบในปี 2566 ต่อไป
▪ ผลกำรประเมินคุณภำพกำรจัดประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
ในปี 2564 บริษัทฯ ได้รบั ผลคะแนนการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ในระดับดี
เยี่ยม 100 คะแนน เปรียบเทียบกับผลคะแนนที่ได้รบั ในปี 2563 ในระดับคะแนนดีเยี่ยม 100 คะแนน แสดงให้เห็นว่า บริษัทฯ
ได้ให้ความสาคัญต่อสิทธิของผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสียมาเป็ นอันดับต้น ๆ ในการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ
▪ กำรจัดทำแผนงำนเพื่อให้เป็ นไปตำมหลัก CG Code
ในปี 2564 บริษัทฯ ได้จัดทาแผนงานเพื่อให้เป็ นไปตามหลัก CG Code โดยในปี 2565 จะนาแผนงานดังกล่าว
กาหนดเป็ นแนวปฏิบตั ิอย่างเป็ นรูปธรรม เพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป
จากผลของการดาเนินการดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการโดยรวมในการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
อย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ จะมุ่งมั่นพัฒนาการกากับดูแลกิจการให้ดียิ่ง ๆ ขึน้ ไป
ดร.สมบูรณ์ เอื้ออัชฌำสัย ประธำนเจ้ำหน้ ำที่บ ริหำร ได้เปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความ
คิดเห็น ทัง้ นี ้ ไม่มีผถู้ ือหุน้ ซักถามหรือเสนอความคิดเห็นใด ๆ ในวาระนี ้
นำงสำวโศภชำ ด ำรงปิ ยวุ ฒิ์ ประธำนกรรมกำรบริ ห ำร ได้แ จ้ง ต่ อ ที่ ป ระชุ ม ว่ า ส าหรับ วาระที่ 2 นี ้
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอรายงานผลการดาเนิ นงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 ให้ท่ีประชุม
รับทราบ และเนื่องด้วยวาระนีเ้ ป็ นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ตอ้ งมีการลงมติจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
มติท่ปี ระชุม ที่ประชุมโดยผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมจานวนทัง้ สิน้ 449 ราย รวมเป็ นจานวนหุน้ 6,061,251,869 หุน้ รับทราบการ
ดาเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564
วำระที่ 3 พิจำรณำอนุมตั ิงบกำรเงินของบริษัทฯ สำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
ดร.สมบู ร ณ์ เอื้ อ อั ช ฌำสั ย ประธำนเจ้ ำ หน้ ำ ที่ บ ริ ห ำร ได้เ สนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม ว่ า เพื่ อ ให้ เ ป็ นไปตาม
พระราชบัญญั ติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 – มาตรา 114 รวมทั้งตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29 และ
ข้อ 42 – ข้อ 44 บริษัทฯ ได้จัดทางบการเงินสาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนาม
รับรองจากผูส้ อบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด และเสนอให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมัติ โดยมี
รายละเอียดตามที่ป รากฏอยู่ในงบการเงิน ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) (ตาม
เอกสารแนบลาดับที่ 2 โดยสามารถดาวน์โหลดได้จาก QR Code หน้า 39) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุน้ พร้อมกับหนังสือนัด
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ประชุมในครัง้ นี ้ ทั้งนี ้ นอกเหนือจากที่ได้ชีแ้ จงงบการเงินของบริษัทฯ ผ่านการสรุ ปผลการดาเนินงานในรอบปี 2564 ของ
บริษัทฯ ในวาระที่ 2 ข้างต้น มีเนือ้ หาสาคัญของงบการเงินที่ขอเรียนชีแ้ จงเพิ่มเติม ดังนี ้
สาหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัทฯ) และของเฉพาะ
บริษั ทฯ ตามลาดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งตรวจสอบโดย นายวัยวัฒ น์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญ ชีรบั อนุญ าต
เลขทะเบียน 6333 จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด ได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไขว่า งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี ้แสดงฐานะการเงิน รวมและฐานะการเงิน เฉพาะกิจการของกลุ่ม บริษั ท ฯ และบริษั ท ฯ
ตามลาดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผลการดาเนินงานรวมและผลการดาเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและ
กระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สาหรับปี สิน้ สุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานรายงานทาง
การเงิน โดยมีเรื่องสาคัญในการตรวจสอบซึ่งสรุปได้ดงั นี ้
• เรื่องการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยม เงินลงทุนในบริษัทย่อย และเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
สาหรับ ค่ าความนิ ย มของเงิน ทุน ในบริษั ท ย่ อ ย บริษั ท ร่วม และการร่วมค้าอื่ น ไม่ พ บว่าอาจมี ข้อบ่ งชี ้ท่ี มี
สาระสาคัญเรื่องการด้อยค่า อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทควรต้องทบทวนประมาณมูลค่าปั จจุบันของกระแส
เงินสดเป็ นประจาทุกปี หรือเมื่อสมมติฐานมีการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ เพื่อพิจารณารับรูก้ ารด้อยค่าอย่าง
เหมาะสม
• เรื่องรายได้และต้นทุนการก่อสร้าง
ผูบ้ ริหารและวิศวกรโครงการต้องมีการใช้ดุลยพินิจในการประมาณการต้นทุนการก่อสร้างที่คาดว่าจะเกิดขึน้
ตัง้ แต่ตน้ จนกระทั่งงานแล้วเสร็จตามสัญญาให้มีความสม่าเสมอในทุกไตรมาส
สาหรับ ค าอธิ บ ายงบแสดงฐานะการเงิน สิ น ทรัพ ย์ และหนี ้สิน รวม ตลอดจนรายได้แ ละหมายเหตุป ระกอบ
งบการเงินนั้น ได้มีการชีแ้ จงให้ทราบแล้วเมื่อตอนรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 ตามที่ปรากฏใน
วาระที่ 2 ข้างต้น รวมไปถึงตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารงบการเงินของแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2564 (แบบ 56-1
One Report)
ดร.จงรัก ระรวยทรง ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ ได้ให้ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยแจ้งต่อ
ที่ป ระชุม ว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินและรายงานทางการเงิน ของบริษั ท ฯ สาหรับ ปี สิน้ สุด วัน ที่
31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็นจากผูส้ อบบัญชีของ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากั ด
อย่างรอบคอบ เพื่อให้เป็ นไปอย่างถูกต้องและเปิ ดเผยอย่างเพียงพอ โดยได้มีการร่วมหารือกับทางผูส้ อบบัญชีภายนอก และ
ฝ่ ายบริหารของบริษัทฯ ในประเด็นความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ และเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีท่รี บั รองทั่วไป เพื่อให้มี
การเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและทัน เวลา ซึ่งจากการสอบทานดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นชอบให้เสนอต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติรบั รอง โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นควรให้นาเสนอต่อ
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิงบการเงินของบริษัทฯ สาหรับปี สนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ต่อไป
ดร.สมบูรณ์ เอือ้ อัชฌำสัย ประธำนเจ้ำหน้ ำที่บริหำร ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุน้ สอบถามหรือแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ สาหรับปี สนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยสรุปได้ดงั นี ้

หน้าที่ 13

พ.ต.อ.เสริมเกียรติ บารุงพฤกษ์ ผูถ้ ือหุน้ มาด้วยตนเอง : ได้มีขอ้ เสนอแนะและประเด็นสอบถามต่อที่ประชุม ดังนี ้
1. สาหรับวาระที่ 2 รับทราบการดาเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 ตนเห็นว่าธุรกิจของบริษัทฯ มีความ
น่าสนใจ และความยั่งยืนในอนาคต เนื่องจากเป็ นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทดแทน ตลอดจนการพัฒนา
ไปสู่ธุรกิจกัญชง-กัญชา โดยในส่วนนีต้ นอยากทราบว่า รายได้ท่ีจะมาจากธุรกิจนีม้ าจากหน่วยงานใด เป็ น
คู่สญ
ั ญากับทางภาครัฐอย่างเดียวหรือรวมไปถึงภาคเอกชนด้วย รวมไปถึงราคาตลาดเป็ นอย่างไร
2. สาหรับวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไรเบ็ดเสร็จ จากผลการดาเนินงานสาหรับปี สิน้ สุดวั นที่ 31
ธันวาคม 2564 และกาไรสะสมของบริษั ท ฯ และจ่ายปั น ผล (ถ้ามี ) ทางบริษั ท ฯ ไม่ ค วรระบุคาว่า “ถ้ามี ”
เนื่องจากควรจะระบุไว้ในกรณีท่มี ีการขาดทุนสะสมเท่านัน้
ดร.สมบูรณ์ เอือ้ อัชฌาสัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี ้
1. สาหรับคาถามข้อแรกนั้น ทางบริษั ทฯ จะดาเนินการชีแ้ จงในตอนท้ายของการประชุมเพื่อที่จะได้รบั ข้อมูล
ที่ครบถ้วน
2. สาเหตุท่ีตอ้ งมีการระบุคาว่า “ถ้ามี” ลงในวาระที่ 5 นั้น เนื่องจากในวาระดังกล่าวต้องได้รบั การพิ จารณา
อนุมตั ิจากผูถ้ ือหุน้ ก่อน บริษัทฯ ถึงจะดาเนินการจ่ายปั นผลได้
Mr. Basant Kumar Dugar ผูถ้ ือหุน้ มาด้วยตนเอง : ได้มีอเสนอแนะและประเด็นสอบถามต่อที่ประชุม ดังนี ้
1. จากข้อมูลกระแสเงินสดจากการดาเนินงานของบริษัทฯ จะเห็นได้ว่ามีตวั เลขที่เพิ่มขึน้ จากเดิมจานวน 3,574
ล้านบาท มาอยู่ท่ี 4,484 ล้านบาท แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการหาเงินสดจากการดาเนิ นงานมาใช้ใน
การดาเนินธุรกิจ
นอกจากนี ้ บริษั ท ฯ และบริษั ท ย่อยมี หนี ้สิ นหมุน เวีย น แสดงจานวน 9,053 ล้านบาท แต่ กลับ มีสิน ทรัพ ย์
หมุนเวียนอยู่ท่ี 7,566 ล้านบาท อย่างไรก็ตามต้องไปดูท่สี ่วนที่ถึงกาหนดชาระภายใน 1 ปี
2. สาหรับเรื่องผลกระทบเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึน้ ในปั จจุบัน ในส่วนอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังคงค้างอยู่ใน
งบการเงินของบริษัทฯ ในส่วนที่ได้มีการลงทุนไปแล้วนัน้ ส่งผลกระทบอะไรกับทางบริษัทฯ บ้าง
ดร.สมบูรณ์ เอือ้ อัชฌาสัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี ้
1. สาหรับข้อแรกนัน้ เงินสดส่วนใหญ่ท่ีได้มา บริษั ทฯ ได้นาไปใช้สาหรับการลงทุน รวมไปถึงการซือ้ ตราสารหนี ้
ปรากฏเป็ นเงินสดที่ยงั คงเหลืออยู่ประมาณ 1,728 ล้านบาท สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ในส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายใน 1 ปี นั้น จะเป็ นกรณี เงินกูย้ ืมระยะยาว และหุน้ กู้ ซึ่งทางบริษัทฯ ได้เตรียม
ดาเนินการรีไฟแนนซ์หนุ้ กูช้ ุดเดิมด้วยการออกหุน้ กูช้ ุดใหม่ ทาให้ไม่มีผลกระทบต่อเงินสดหมุนเวียนในการ
ดาเนินกิจการของบริษัทฯ แต่อย่างใด
ส่วนเงิน กู้ยื มระยะยาวที่จ ะถึงกาหนดช าระภายใน 1 ปี จานวน 1,671 ล้านบาทนั้น เป็ น ส่วนของสิ นเชื่ อ
โครงการ (Project Finance) สาหรับโครงการลมที่ยงั คงมีรายได้จากการดาเนินงานตามปกติ
2. จากการที่ค่าเงินเยนของประเทศญี่ ปุ่นลดลงไปอยู่ท่ี 0.27 บาทต่อ 1 เยน จะเห็นได้ว่า ภายใต้การควบคุม
กิจการเดียวกันในส่วนของผูถ้ ือหุน้ ที่ปรากฏในงบการเงินดังกล่าวไม่ใช่ผลขาดทุนที่แท้จริง เนื่องจากเป็ นเงินที่
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ทางบริษัทฯ ได้นาไปลงทุนในโครงการโซลาร์ท่ีประเทศญี่ ปนระยะยาว
ุ่
ซึ่งมีระยะเวลาของสัญญาถึง 20 ปี
โดยปั จจุบนั เพิ่งผ่านไปเพียง 3 – 4 ปี เท่านัน้ แสดงให้เห็นว่า อัตราแลกเปลี่ยนที่ผนั แปรอยู่ ณ ปั จจุบนั นัน้ ไม่ได้
ส่งผลต่องบการเงินของบริษัทฯ แต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม ทางผูส้ อบบัญชียงั คงต้องเน้นยา้ ให้เป็ นปั จจุบนั อยู่
เสมอโดยจะปรากฏอยู่ในส่วนของผูถ้ ือหุน้ ไม่ได้อยู่ในส่วนของงบกาไรขาดทุน
นำงสำวโศภชำ ดำรงปิ ยวุฒิ์ ประธำนกรรมกำรบริหำร แจ้งต่อที่ประชุมว่า จากความเห็นของคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินสาหรับปี สนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่าน
การตรวจสอบและแสดงความเห็นจากผูส้ อบบัญชีของ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด ซึ่งผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ โดยวาระนีต้ อ้ งได้รบั คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้
และผูร้ บั มอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้
อีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชีข้ าด
มติท่ปี ระชุม ที่ประชุมมีมติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
อนุมัติงบการเงิน ของบริษัทฯ สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนาม
รับรองจากผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ อีกทัง้ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
บริษัทแล้ว ตามที่เสนอ
ไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดโต้แย้งผลการตรวจนับคะแนนเสียงสาหรับวาระนี ้ โดยมีมติดว้ ยคะแนนเสียงดังนี ้
มีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมทัง้ สิน้ 469 ราย เป็ นจานวนหุน้ รวม 6,061,488,159 หุน้
(โดยในวาระนีม้ ีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึน้ จากวาระก่อน จานวน 20 ราย)
ผูถ้ ือหุน้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
รวม
บัตรเสีย *
งดออกเสียง *

จานวน (เสียง)
6,061,488,159
0
6,061,488,159
0
0

อัตราร้อยละ
100.0000
0.0000
100.0000
-

* ไม่นบั รวมเป็ นฐานการคานวณคะแนนเสียง

วำระที่ 4 พิ จำรณำอนุ มั ติ กำรก ำหนดหลั ก เกณฑ์กำรจ่ ำยปั น ผล จำกผลกำรด ำเนิ น งำนสำหรั บ ปี สิ้น สุ ด วัน ที่
31 ธันวำคม 2564 และกำไรสะสมของบริษัทฯ
ดร.สมบูร ณ์ เอื ้ออัชฌำสัย ประธำนเจ้ำ หน้ำที่บริห ำร เสนอต่อที่ประชุมเพื่อ พิจารณาอนุมัติการกาหนด
หลักเกณฑ์การจ่ายปั นผลจากผลการดาเนินงาน สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และกาไรสะสมของบริษัทฯ เพื่อให้
เป็ นไปตามนโยบายการจ่ายปั นผลของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิตาม
งบการเงินเฉพาะของบริษั ทฯ หลังหักภาษี เงินได้นิ ติ บุคคล เงินสารองตามกฎหมาย และเงินสารองต่ าง ๆ ทั้งหมด และ
คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาการจ่ายปั นผลสาหรับปี 2565 เป็ นเงินสดปั นผล โดยโปรดดูรายละเอียดในหนังสือ
เชิญประชุม เอกสารแนบลาดับที่ 3 หน้า 40 ซึ่งสรุปข้อมูลสาคัญ ๆ ไว้ในเอกสารประกอบการประชุมไว้แล้ว
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ทัง้ นี ้ ตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้ร่วมกันพิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายปั นผลเห็นสมควรเสนอ
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ กาหนดหลักเกณฑ์การจ่ายปั นผลประจาปี 2565 จากผลการดาเนินงานสาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2564 และกาไรสะสมของบริษัทฯ โดยให้จ่ายเป็ นเงินสดปั นผล โดยหลักเกณฑ์การจ่ายปั นผลนีจ้ ะนาไปใช้เป็ นแนวทางใน
การพิจารณาวาระที่ 5 เรื่อง “พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกาไรเบ็ดเสร็จจากผลการดาเนินงานสาหรับปี สนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2564 และกาไรสะสมของบริษัทฯ และจ่ายปั นผล (ถ้ามี)” ต่อไป
นำงสำวโศภชำ ดำรงปิ ยวุฒิ์ ประธำนเจ้ำหน้ ำที่บริหำร ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ สอบถามหรือแสดงความ
คิดเห็น ทัง้ นี ้ ไม่มีผถู้ ือหุน้ ซักถามหรือเสนอความคิดเห็นใด ๆ ในวาระนี ้ จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณากาหนดหลักเกณฑ์
การจ่ายปั นผลจากผลการดาเนินงานสาหรับปี สนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และกาไรสะสมของบริษัทฯ
1. จ่ายปั น ผลเป็ น เงินสดจากผลการดาเนิน งานสาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และกาไรสะสมของ
บริษัทฯ โดยอัตราการจ่ายปั นผลให้เป็ นไปตามนโยบายของบริษัท ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิตาม
งบการเงินเฉพาะของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้นิติบคุ คล เงินสารองตามกฎหมาย และเงินสารองอื่น ๆ ทัง้ หมด
2. ทัง้ นี ้ หลักเกณฑ์การจ่ายปั นผลนีจ้ ะนาไปใช้เป็ นแนวทางในการพิจารณาวำระที่ 5 เรื่อง “พิจารณาอนุมตั ิการ
จัดสรรกาไรเบ็ดเสร็จจากผลการดาเนินงานของบริษัทฯ สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และกาไร
สะสมของบริษัทฯ และจ่ายปั นผล (ถ้ามี)”
โดยวาระนีต้ อ้ งได้รบั คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้ อีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชีข้ าด
มติท่ปี ระชุม ที่ประชุมมีมติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
อนุมัติหลักเกณฑ์การจ่ายปั นผลจากผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ประจาปี 2564 โดยให้จ่ายเป็ นเงินสด
ปั นผล ตามที่เสนอ
ไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดโต้แย้งผลการตรวจนับคะแนนเสียงสาหรับวาระนี ้ โดยมีมติดว้ ยคะแนนเสียงดังนี ้
มีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมทัง้ สิน้ 471 ราย เป็ นจานวนหุน้ รวม 6,061,488,330 หุน้
(โดยในวาระนีม้ ีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมเพิม่ ขึน้ จากวาระก่อน จานวน 2 ราย)
ผูถ้ ือหุน้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
รวม
บัตรเสีย *
งดออกเสียง *

จานวน (เสียง)
6,061,488,330
0
6,061,488,330
0
0

อัตราร้อยละ
100.0000
0.0000
100.0000
-

* ไม่นบั รวมเป็ นฐานการคานวณคะแนนเสียง

ทั้งนี ้ หลักเกณฑ์การจ่ายปั นผลนีจ้ ะนาไปใช้เป็ นแนวทางในการพิจารณาวาระที่ 5 เรื่อง “พิจารณาอนุมัติ
การจัดสรรกาไรเบ็ดเสร็จจากผลการดาเนินงานของบริษัทฯ สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และกาไร
สะสมของบริษัทฯ และจ่ายปั นผล (ถ้ามี)”
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วำระที่ 5

พิจำรณำอนุ มัติกำรจัดสรรกำไรเบ็ดเสร็จ จำกผลกำรดำเนินงำนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
2564 และกำไรสะสมของบริษัทฯ และจ่ำยปั นผล (ถ้ำมี)
ดร.สมบูรณ์ เอือ้ อัชฌำสัย ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร ได้นาเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาว่า เพื่อให้
เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ฯ ข้อ 38 กาหนดให้บริษัทฯ
ต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ส่วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี หักด้วยยอดเงินขาดทุน
สะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนีจ้ ะมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทฯ จะมีขอ้ บังคับหรือ
กฎหมายอื่นกาหนดให้ตอ้ งมีทุนสารองมากกว่านัน้ และมีนโยบายการจ่ายปั นผลไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิตามงบ
การเงินเฉพาะของบริษัทฯ หลังหักภาษี เงินได้นิติบุคคล เงินสารองตามกฎหมาย และเงินสารองอื่น ๆ ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม
บริษัทฯ อาจกาหนดให้จ่ายเงินปั นผลในอัตราน้อยกว่าอัตราที่กาหนดข้างต้นได้ ขึน้ อยู่กบั ความจาเป็ น โดยมีรายละเอียดเสนอ
ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมตั ิจดั สรรกาไรเบ็ดเสร็จจากผลการดาเนินงานสาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และกาไร
สะสมของบริษัทฯ และจ่ายปั นผล (ถ้ามี ) รายละเอียดดังปรากฏตามหนังสือเชิญประชุม หน้า 3 – หน้า 5 และเอกสารแนบ
ลาดับที่ 4 หน้า 41 โดยสรุปสาระสาคัญได้ดงั นี ้
กำรจัดสรรเงินทุนสำรองตำมกฎหมำย
เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38
กาหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ส่วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี หกั ด้วย
ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนีจ้ ะมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
เงินทุนสารองตามกฎหมาย
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่
31 ธันวาคม
ประจาปี
เงินทุนสารอง
ตามกฎหมาย

2563

(บาท)
222,559,000.00

ทุนจดทะเบียน
ปัจจุบนั

คิดเป็ น
ร้อยละของ
ทุนจดทะเบียน
ประจาปี

(บาท)
2,220,632,743.50

(%)
10.02

2564

เงินทุนสารองทางกฎหมาย
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่
31 ธันวาคม
จัดสรรกาไร
รวมเป็ นเงินทุน
สาหรับปี เป็ นทุน สารองทางกฎหมาย
สารองฯ เพิ่มขึน้
(บาท)
(บาท)
222,559,000.00

ทุนจดทะเบียน
ปัจจุบนั

คิดเป็ น
ร้อยละของ
ทุนจดทะเบียน

(บาท)
2,220,632,743.50

(%)
10.02

โดยในปี 2564 บริษัทฯ ไม่ตอ้ งกันทุนสารองทางกฎหมายเนื่องด้วยเงินทุนสารองทางกฎหมายเกินกว่าร้อยละ 10
เป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด รวมเป็ นเงินทุ นสารองทางกฎหมาย ณ สิน้ งวด 2564 เท่ากับ 222,559,000.00 บาท คิดเป็ น
ร้อยละ 10.02 ของทุนจดทะเบียน ตามตารางที่แสดงข้างต้น
กำรจ่ำยปั นผล
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญ ผูถ้ ื อหุ้น อนุมัติการจ่ายปั นผลจากผลการดาเนินงาน
สาหรับ ปี สิน้ สุด วัน ที่ 31 ธั นวาคม 2564 และก าไรสะสมของบริษั ท ฯ และจ่ายปั น ผล (ถ้ามี ) ในส่ วนที่ ไม่ เสีย ภาษี เงิน ได้
นิติบุคคลเนื่องจากการยกเว้นภาษี ตามบัตรส่งเสริมการลงทุนของบริษัทย่อย (เป็ นส่วนเงินปั นผลรับที่บริษัทฯ ได้รบั จาก
บริษัทย่อยที่ได้รบั ส่งเสริมการลงทุนจากสานักงานคณะกรรมการส่ง เสริมการลงทุน บริษัทฯ จึงได้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งนาเงินได้
ดังกล่าวมารวมคานวณเป็ นรายได้เพื่อเสียภาษี นิติบคุ คลของบริษัทฯ) ดังนี ้
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เสนอต่อที่ประชุม
เพื่อพิจารณา
กำรจ่ำยปั นผลเป็ นเงินสด :
อัตราการจ่ายเงินสดปั นผล
จานวนหุน้ ที่มีสิทธิได้รบั เงินสดปั นผล
รวมเงินสดปั นผลจ่าย

บาทต่อหุน้
หุน้
บาท

0.12
8,882,530,974
1,068,000,000.00

อัตราการจ่ายเงินปั นผล คิดเป็ นร้อยละ 48.82 ของกาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ หรือคิดเป็ น
ร้อยละ 47.91 ของงบการเงินรวมของบริษัทฯ และเมื่อรวมการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลที่บ ริษัทฯ ได้ดาเนินการจ่ายไปแล้ว
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา รวมการจ่ายเงินปั นผลทัง้ สิน้ คิดเป็ นร้อยละ 73.28 ของกาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะ
กิจการ และ 71.91 ของกาไรสุทธิตามงบการเงินรวม ซึ่งเป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริษัทฯ ที่ไม่นอ้ ยกว่าร้อย
ละ 40 ของก าไรสุท ธิ ต ามงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การของบริ ษั ท ฯ (จ านวนหุ้น ที่ อ อกและช าระแล้ว ณ ปั จ จุ บั น เท่ า กั บ
8,882,530,974 หุน้ ซึ่งเป็ นหุน้ ที่มีสิทธิได้รบั เงินปั นผลเป็ นจานวน 8,882,530,974 หุน้ )
กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิรบั เงินสดปั นผล (Record Date) ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 วันที่ไม่ได้รบั สิทธิปันผล
(XD) คือวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 และกาหนดจ่ายเงินสดปั นผลภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2565
ข้อมูลกำรจ่ำยเงินปั นผลทีผ่ ่ำนมำ
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล
จากผลการดาเนินการงานของบริษทั ฯ
1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.
8.

หุน้ ชาระแล้วที่ใช้ในการคานวณ
ปันผล (หุน้ )
ก าไรส าห รั บ ปี : งบ การเงิ น
เฉพาะกิจการ (บาท)
กาไรสาหรับ ปี : งบการเงิน รวม
(บาท)
(ส่วนที่เป็ นของบริษัทใหญ่)
หัก เงินทุนสารองตามกฎหมาย
(บาท)
คงเห ลื อ ก าไรส าห รับ ปี เพื่ อ
คานวณการจ่ายปันผล
- งบการเงิ น เฉพาะกิ จ การ
(บาท) :
หลัง หั ก เงิ น ทุ น ส ารองตาม
กฎหมาย
- งบการเงิน รวม-ส่ ว นที่ เ ป็ น
ของบริษัทใหญ่ (บาท) :
หลัง หั ก เงิ น ทุ น ส ารองตาม
กฎหมาย
รวมเงินปันผลจ่าย (บาท : หุน้ )
ระหว่างกาล
6.1 เงินสดปันผล
6.2 หุน้ ปันผล
ประจาปี
6.2.1 เงินสดปันผล
6.2.2 หุน้ ปันผล
จานวนหุน้ ที่ส่งั จ่ายปันผล (หุน้ )
รวมเป็ น เงิน ปั น ผลที่ จ่ายทั้งสิ ้น
ไม่เกิน (บาท) แบ่งเป็ น
8.1 เงินสดปันผล (บาท)
- ระหว่างกาล
- ประจาปี
8.2 หุน้ ปันผล (บาท) :

ปี 2564 (เพื่อพิจำรณำ)
8,882,530,974 หุ้น

ปี 2563
8,783,487,274 หุน้ 1)

2,187,407,148.00

2,197,151,670.00

2,229,270,274.00

ผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ ประจาปี
ปี 2562
8,783,487,274 หุน้ 1)

ปี 2561
7,418,621,493 หุน้

ปี 2560
7,418,621,493 หุน้

894,599,441.00

660,388,915.00

354,011,303.00

3,412,336,597.00

2,147,329,258

1,085,172,042.00

465,794,332.00

-

-

(24,259,000.00)

-

(22,300,000.00)

2,187,407,148.00

2,197,151,670.00

870,340,441.00

660,388,915.00

331,711,303.00

2,229,270,274.00

3,412,336,597.00

2,123,070,258.00

1,085,172,042.00

443,494,332.00

0.18

0.182

0.136

0.06

0.045

0.06

-

-

-

0.182
-

0.136
-

(5 หุน้ เดิมต่อ 1 หุน้ ปันผล)
0.01
0.05

0.045
-

1,600,000.00

1,200,000.00

1,483,724,299
445,931,074.75

333,837,967.19

0.12
1,603,000,000.00

535,000,000.00
1,068,000,000.00
-

-

-

-

-

1,600,000.00

1,200,000.00

333,837,967.19

-

-

75,000,000.00
370,931,074.75
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-

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล
จากผลการดาเนินการงานของบริษทั ฯ
9.

อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล 2)
9.1 งบการเงินเฉพาะกิจการ (%)
- ระหว่างกาล
- ประจาปี
9.2 งบการเงินรวม (%)
- ระหว่างกาล
- ประจาปี

10. ปี ที่ดาเนินการสั่งจ่าย
- ระหว่างกาล
- ประจาปี
1)
2)

ปี 2564 (เพื่อพิจำรณำ)
(เงินสดปั นผล)
73.28%
24.46%
48.82%
71.91%
24.00%
47.91%

ปี 2563
(เงินสดปันผล)
72.82%
-

ปี 2564
ปี 2565

ผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ ประจาปี
ปี 2562
(เงินสดปันผล)
137.88%
-

ปี 2561
(เงินสดปันผล+หุน้ ปันผล)
67.53%
-

ปี 2560
(เงินสดปันผล)
100.64%
-

46.71%

56.52%

41.09%

75.27%

-

-

-

-

ปี 2564

ปี 2563

ปี 2562

ปี 2561

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 ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ สอบถามหรือแสดงความ
คิดเห็น ทัง้ นี ้ ไม่มีผถู้ ือหุน้ ซักถามหรือเสนอความคิดเห็นใด ๆ ในวาระนี ้ จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา
โดยคณะกรรมการบริษั ท เห็ น สมควรให้เสนอที่ ป ระชุ ม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น พิ จ ารณาการจ่ า ยปั น ผลจากผลการ
ดาเนินงานของบริษัทฯ ดังนี ้
1. พิจารณาไม่จดั สรรกาไรเพื่อเป็ นเงินทุนสารองตามกฎหมาย เนื่องด้วยบริษัทฯ ได้กนั สารองไว้เกินกว่าร้อยละ
10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ซี่งเป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด
2. พิจารณาการจัดสรรกาไรเบ็ดเสร็จ จากผลการดาเนินงานสาหรับปี สนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และกาไร
สะสมของบริษัทฯ ในส่วนที่ไม่เสียภาษี เงินได้นิติบุคคลเนื่องจากการยกเว้นภาษีตามบัตรส่งเสริมการลงทุน
ของบริ ษั ท ย่ อ ย เพื่ อ จ่ า ยเป็ นเงิ น สดปั น ผลในอั ต ราหุ้ น ละ 0.12 บาท รวมเป็ นเงิ น สดปั น ผลไม่ เกิ น
1,068,000,000.00 บาท
ทั้งนี ้ อัตราการจ่ายเงินปั นผล คิดเป็ นร้อยละ 48.82 ของกาไรสุทธิ และกาไรสะสมตามงบการเงินเฉพาะ
กิจการของบริษัทฯ หรือ คิดเป็ นร้อยละ 47.91 ของงบการเงินรวมของบริษัทฯ
โดยเงินปั นผลทัง้ หมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 หรือ 0.012 บาทต่อหุน้ จากเงินที่ผถู้ ือหุน้ จะ
ได้รบั ปั นผลในครัง้ นี ้ ซึ่งเงินปั นผลสุทธิท่ผี ถู้ ือหุน้ จะได้รบั หลังหักภาษี ณ ที่จ่าย จะเท่ากับ 0.108 บาทต่อหุน้
หากรวมการจ่ายปั นผลระหว่างกาลที่บริษทั ฯ ได้ดาเนินการจ่ายจากผลการดาเนินงานสาหรับงวดไตรมาส 2
สิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 ที่ผ่านมาเป็ นที่เรียบร้อยแล้ว จะแสดงเงินปั น
ผลรวมที่บริษัทฯ จ่ายจากผลประกอบจากการดาเนินงานประจาปี และกาไรสะสม ได้ดงั นี ้
วันที่จ่ายปั นผล

ประเภทปั นผล

9 กันยายน 2564

มติจ่ายปั นผลระหว่างกาล
(เงินสด)
มติจ่ายปั นผลประจาปี
(เงินสด)

23 พฤษภาคม 2565
(สั่งจ่ายเพิ่ม)
รวม

อัตราการจ่ายปั นผล
(บาท/หุน้ )
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มติการจ่ายปั นผล
(บาท)

0.06

535,000,000.00

อัตราการสั่งจ่ายปั นผลคิด
เป็ นร้อยละ/กาไรสุทธิ
(งบการเงินเฉพาะกิจการ)
24.46%

0.12

1,068,000,000.00

48.82%

0.18

1,603,000,000.00

73.28%

หมายเหตุ: อัตราสั่งจ่ายปั นผลคิดเป็ นร้อยละ 71.91% ของกาไรสุทธิของงบการเงินรวม

จากตารางข้างต้นจะแสดงให้เห็นว่า อัตราการจ่ายเงินปั นผลเป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของ
บริษัทฯ ที่ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ (จานวนหุน้ ที่ออก
และช าระแล้ ว ณ ปั จจุ บั น เท่ า กั บ 8,882,530,974 หุ้ น ซึ่ ง เป็ นหุ้ น ที่ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ ปั นผลจ านวน
8,882,530,974 หุน้ )
ในกรณี ท่ีผูร้ บั ปั นผลข้างต้นที่เป็ นบุคคลธรรมดาและถือสัญชาติไทยและถูกหักภาษี ไว้ ณ ที่จ่ายในอัตรา
ร้อยละ 10 ผูร้ บั เงินปั นผลสามารถเลือกดาเนินการได้ ดังนี ้
-

สามารถเลือกชาระภาษี เงินได้บุคคลธรรมดาตอนสิน้ ปี ในรูปแบบการเลือกหัก ณ ที่จ่าย โดยวิธีนีไ้ ม่
ต้องนาเงินได้ปันผลนีไ้ ปคานวณรวมยื่นกับเงินได้ประเภทอื่นตอนปลายปี หรือ

-

สามารถเลือกชาระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตอนสิน้ ปี ในรูปแบบเครดิตภาษี หกั ไว้ ณ ที่จ่าย โดยวิธีนี ้
ต้องนาเงินได้ปันผลนีไ้ ปรวมคานวณรวมยื่นกับเงินได้ประเภทอื่นตอนปลายปี ทัง้ นี ้ วิธีนผี ้ รู้ บั เงินปั นผล
ไม่มีสิทธิใช้เครดิตเงินปั นผล ในการยื่นแบบเพื่อชาระภาษี เงินได้บุคคลธรรมดาปลายปี เนื่องจากปั น
ผลรับดังกล่าวมีอตั ราภาษีเงินได้นิติบคุ คลในอัตราร้อยละ 0

3. กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิรบั เงินสดปั นผล (Record Date) ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 วันที่ไม่ได้รบั
สิทธิปันผล (XD) คือวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 และกาหนดจ่ายเงินสดปั นผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2565
ทัง้ นี ้ วาระนีต้ อ้ งได้รบั คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้ อีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชีข้ าด
มติท่ปี ระชุม ที่ประชุมมีมติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
อนุมตั ิให้จ่ายปั นผลจากผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ตามที่เสนอ ดังนี ้
1. อนุมตั ิไม่จดั สรรกาไรเพื่อเป็ นเงินทุนสารองตามกฎหมาย เนื่องด้วยบริษัทฯ ได้กนั สารองไว้เกินกว่า
ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ซีง่ เป็ นไปตามที่กาหมายกาหนด
2. อนุมตั ิการจัดสรรกาไรเบ็ดเสร็จ จากผลการดาเนินงานสาหรับปี สิน้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ
กาไรสะสมของบริษั ทฯ ในส่วนที่ ไม่ เสีย ภาษี เงินได้นิ ติ บุค คลเนื่อ งจากการยกเว้น ภาษี ต ามบัต ร
ส่งเสริมการลงทุนของบริษัทย่อย เพื่อจ่ายเป็ นเงินสดปั นผลในอัตราหุน้ ละ 0.12 บาท รวมเป็ นเงินสด
ปั นผลไม่เกิน 1,068,000,000.00 บาท
ทั้งนี ้ อัตราการจ่ายเงิ นปั นผล คิดเป็ นร้อยละ 48.82 ของกาไรสุทธิ และกาไรสะสมตามงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษัทฯ หรือคิดเป็ นร้อยละ 47.91 ของงบการเงินรวมของบริษัทฯ
โดยเงินปั นผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 หรือ 0.012 บาทต่อหุ้น จากเงินที่
ผูถ้ ือหุน้ จะได้รบั ปั นผลในครัง้ นี ้ ซึ่งเงินปั นผลสุทธิท่ีผูถ้ ือหุน้ จะได้รบั หลังหักภาษี ณ ที่จ่าย จะเท่ากับ
0.108 บาทต่อหุน้
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หากรวมการจ่ายปั นผลระหว่างกาลที่บริษัทฯ ได้ดาเนินการจ่ายจากผลการดาเนินงานสาหรับงวด
ไตรมาส 2 สิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 ที่ผ่านมาเป็ นที่เรียบร้อยแล้ว
จะแสดงเงินปั นผลรวมที่บริษัทฯ จ่ายจากผลประกอบจากการดาเนินงานประจาปี และกาไรสะสม ได้
ดังนี ้
วันที่จ่ายปั นผล

ประเภทปั นผล

9 ก.ย. 2564

มติจ่ายปั นผลระหว่างกาล
(เงินสด)
มติจ่ายปั นผลประจาปี
(เงินสด)

อัตราการจ่ายปั นผล
(บาท/หุน้ )
0.06

มติการจ่ายปั นผล
(บาท)
535,000,000.00

23 พ.ค. 2565
0.12
1,068,000,000.00
(สั่งจ่ายเพิ่ม)
รวม
0.18
1,603,000,000.00
หมายเหตุ: อัตราสั่งจ่ายปั นผลคิดเป็ นร้อยละ 71.91% ของกาไรสุทธิของงบการเงินรวม

อัตราการสั่งจ่ายปั นผลคิดเป็ น
ร้อยละ/กาไรสุทธิ
(งบการเงินเฉพาะกิจการ)
24.46%
48.82%
73.28%

จากตารางข้างต้นจะแสดงให้เห็นว่า อัตราการจ่ายเงินปั นผลเป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผล
ของบริษัทฯ ที่ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ (จานวน
หุ้น ที่ อ อกและช าระแล้ว ณ ปั จ จุ บัน เท่ ากั บ 8,882,530,974 หุ้น ซึ่ งเป็ น หุ้น ที่ มี สิท ธิ ได้รับ ปั น ผล
จานวน 8,882,530,974 หุน้ )
ในกรณีท่ีผูร้ บั ปั นผลข้างต้นที่เป็ นบุคคลธรรมดาและถือสัญชาติไทยและถูกหักภาษี ไว้ ณ ที่จ่ายใน
อัตราร้อยละ 10 ผูร้ บั เงินปั นผลสามารถเลือกดาเนินการได้ ดังนี ้
-

สามารถเลือกชาระภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดาตอนสิน้ ปี ในรูปแบบการเลือกหัก ณ ที่จ่าย โดยวิธี
นี ้ ไม่ตอ้ งนาเงินได้ปันผลนีไ้ ปคานวณรวมยื่นกับเงินได้ประเภทอื่นตอนปลายปี หรือ

-

สามารถเลือกชาระภาษี เงินได้บุคคลธรรมดาตอนสิน้ ปี ในรูปแบบเครดิตภาษี หักไว้ ณ ที่จ่าย
โดยวิธีนี ้ ต้องนาเงินได้ปันผลนีไ้ ปรวมคานวณรวมยื่นกับเงินได้ประเภทอื่นตอนปลายปี ทัง้ นี ้
วิธีนีผ้ ู้รบั เงินปั นผลไม่ มีสิทธิใช้เครดิตเงินปั น ผล ในการยื่นแบบเพื่อชาระภาษี เงิน ได้บุคคล
ธรรมดาปลายปี เนื่องจากปั นผลรับดังกล่าวมีอตั ราภาษีเงินได้นิติบคุ คลในอัตราร้อยละ 0

3. กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรบั เงินสดปั นผล (Record Date) ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 วันที่
ไม่ ได้รับ สิท ธิ ปั น ผล (XD) คือ วัน ที่ 5 พฤษภาคม 2565 และก าหนดจ่ ายเงิน สดปั นผลในวัน ที่ 23
พฤษภาคม 2565
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ไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดโต้แย้งผลการตรวจนับคะแนนเสียงสาหรับวาระนี ้ โดยมีมติดว้ ยคะแนนเสียงดังนี ้
มีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมทัง้ สิน้ 471 ราย เป็ นจานวนหุน้ รวม 6,061,488,330 หุน้
(โดยในวาระนีม้ ีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมเพิม่ ขึน้ จากวาระก่อน จานวน 0 ราย)
ผูถ้ ือหุน้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
รวม
บัตรเสีย *
งดออกเสียง *

จานวน (เสียง)
6,061,488,330
0
6,061,488,330
0
0

อัตราร้อยละ
100.0000
0.0000
100.0000
-

* ไม่นบั รวมเป็ นฐานการคานวณคะแนนเสียง

วำระที่ 6 พิจำรณำอนุมัติเลือกตั้งกรรมกำรบริษัทแทนกรรมกำรบริษัททีด่ ำรงตำแหน่งครบตำมวำระ
ดร.สมบูรณ์ เอื้ออัชฌำสัย ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร แจ้งที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติเลือกตัง้ กรรมการ
บริษั ท แทนกรรมการบริษั ท ที่ ด ารงต าแหน่ ง ครบตามวาระ โดยในวาระนี ้ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณา
ผลตอบแทนจะเป็ นผูน้ าเสนอข้อมูลแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อทราบต่อไป
พลตำรวจตรี วิศิษฐ์ ศุกรเสพย์ ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำผลตอบแทน นาเสนอต่อ
ที่ ป ระชุ ม ว่ า ในการพิ จ ารณาอนุ มั ติ เลื อ กตั้ ง กรรมการแทนกรรมการที่ ด ารงต าแหน่ ง ครบวาระเพื่ อ ให้ เป็ นไปตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 13 กาหนดให้ ในการประชุมสามัญ
ประจาปี ทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตาแหน่งจานวน 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการในขณะนัน้ ถ้ากรรมการที่จะแบ่งออกให้
ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ท่ีสุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปี แรกและ
ปี ท่สี องภายหลังจดทะเบียนเป็ นบริษัทนัน้ ให้ใช้วิธีจบั สลาก ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการท่านที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สดุ เป็ น
ผู้อ อกจากต าแหน่ ง โดยกรรมการที่ อ อกจากต าแหน่ ง ไปแล้ว นั้ น อาจเลื อ กเพื่ อ เข้า มาด ารงต าแหน่ ง ใหม่ ก็ ได้ โดย
คณะกรรมการของบริษัทในปั จจุบนั มีจานวน 11 ท่าน จึงมีกรรมการที่ดารงตาแหน่งครบวาระในคราวนี ้ จานวน 4 ท่าน
บริษัทฯ ได้จดั ส่งหนังสือแจ้งการเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ เสนอชื่อผู้ ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
ของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 เป็ นการล่วงหน้า พร้อมทัง้ ระบุรายละเอียดคุณสมบัติ และวิธีการ
เสนอชื่อตามหลักเกณฑ์ท่ีบริษัทฯ กาหนด ให้กับผูถ้ ือหุ้นได้รบั ทราบโดยทั่วกัน โดยได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตัง้ แต่วนั ที่ 17 พฤศจิกายน 2564 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 ที่ผ่าน
มานัน้ ซึ่งไม่มีท่านใดเสนอชื่อผูท้ รงคุณวุฒิเข้ารับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการของบริษัท ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ในครัง้ นี ้
ทัง้ นี ้ เพื่อให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในการเลือกตัง้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ได้เรียนเชิญกรรมการที่ได้รบั การเสนอ
ชื่อให้เข้ารับเลือกตัง้ ออกจากห้องประชุม โดยผูไ้ ด้รบั เสนอชื่อทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ ดร.กัลกุล ดารงปิ ยวุฒิ์ พลเอก ธารไชยยันต์
ศรีสุวรรณ นายกฤษณ์ จันทโนทก และนางสาวนฤชล ดารงปิ ยวุฒิ์ ออกจากห้องประชุม ก่อนการมีลงมติในวาระนี ้ และจะ
เรียนเชิญให้กลับเข้าในที่ประชุมเพื่อเริ่มพิจารณาในวาระถัดไป
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้พิจารณาการเลือกตัง้ กรรมการบริษัท โดยพิจารณาคุณสมบัติ
เป็ นรายบุคคลอย่างรอบคอบเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีกาหนด และเห็นสมควรเลือกตัง้ กรรมการบริษัท ที่ดารงตาแหน่งครบ
วาระกลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทต่อไป อีกวาระหนึ่ง ดังนี ้
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1.
2.
3.
4.

ดร.กัลกุล
พลเอกธารไชยยันต์
นายกฤษณ์
นางสาวนฤชล

ดารงปิ ยวุฒิ์
ศรีสวุ รรณ
จันทโนทก
ดารงปิ ยวุฒิ์

กรรมการบริษัท (กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหาร)
กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)
กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)
กรรมการบริษัท (กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหาร)

โดยบุคคลดังกล่าวได้รบั การเสนอชื่อและผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 2/2565 เมื่อ
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา จึงเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจาปี 2565 เพื่อพิจารณา สาหรับประวัติของ
บุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อให้เป็ นกรรมการบริษัทในการประชุมครัง้ นี ้ ได้จัดส่งให้กับผูถ้ ื อหุน้ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
รายละเอียดดังปรากฏตามเอกสารแนบ ลาดับที่ 5 หน้า 42 – หน้า 51
นำงสำวโศภชำ ดำรงปิ ยวุฒิ์ ประธำนกรรมกำรบริหำร ได้ชีแ้ จงให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบว่า คณะกรรมการ
บริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้หารือกันอย่างกว้างขวาง และร่วมกันกลั่นกรองโดยพิจารณาจากคุณสมบัติเป็ น
รายบุคคลอย่างรอบคอบ กล่าวคือ ต้องเป็ นบุคคลผูท้ รงคุณวุฒิ มีประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ มีภาวะผูน้ า วิสยั ทัศน์กว้างไกล
เป็ นผูม้ ีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทางานที่โปร่งใสไม่ด่างพร้อย มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็น อย่างเป็ น
อิสระ และมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี ้ บุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อให้เป็ นกรรมการอิ สระนั้น
เป็ นผูท้ ่สี ามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง โดยบุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้ ใน
ครัง้ นีไ้ ด้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
และในกรณีท่ีบุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อเป็ นกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลนั้นจะสามารถให้
ความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการบริษัทที่ดารงตาแหน่งครบวาระกลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี ้
1. ดร.กัลกุล
ดารงปิ ยวุฒิ์
กรรมการบริษัท (กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหาร)
2. พลเอกธารไชยยันต์
ศรีสวุ รรณ
กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)
3. นายกฤษณ์
จันทโนทก
กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)
4. นางสาวนฤชล
ดารงปิ ยวุฒ์ิ
กรรมการบริษัท (กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหาร)
นำงสำวโศภชำ ดำรงปิ ยวุฒิ์ ประธำนกรรมกำรบริหำร ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ สอบถามหรือแสดงความ
คิดเห็น ทัง้ นี ้ ไม่มีผูถ้ ือหุน้ ซักถามหรือเสนอความคิดเห็นใด ๆ ในวาระนี ้ จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา โดยวาระนีต้ อ้ ง
ลงคะแนนออกเสียงเป็ นรายบุคคล และเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทุกใบจากผูถ้ ือหุน้ ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเองและผูร้ บั มอบ
ฉันทะ โดยเป็ นวาระที่ตอ้ งได้รบั คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้ อีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชีข้ าด
มติท่ปี ระชุม ที่ประชุมมีมติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
อนุมตั ิเลือกตัง้ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ
โดยมีมติดว้ ยคะแนนเสียงดังนี ้
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- เลือกตัง้ กรรมการบริษัทที่ดารงตาแหน่งครบวาระกลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี ้
1. ดร.กัลกุล
ดำรงปิ ยวุฒิ์
กรรมกำรบริษัท (กรรมกำรทีไ่ ม่เป็ นผู้บริหำร)
มีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมทัง้ สิน้ 472 ราย เป็ นจานวนหุน้ รวม 6,061,489,427 หุน้
(โดยในวาระนีม้ ีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมเพิม่ ขึน้ จากวาระก่อน จานวน 1 ราย)
ไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดโต้แย้งผลการตรวจนับคะแนนเสียงสาหรับวาระนี ้ โดยมีมติดว้ ยคะแนนเสียงดังนี ้
ผูถ้ ือหุน้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
รวม
บัตรเสีย *
งดออกเสียง *

จานวน (เสียง)
5,836,579,473
19,408,004
5,855,987,477
0
205,501,950

อัตราร้อยละ
99.6686
0.3314
100.0000
-

* ไม่นบั รวมเป็ นฐานการคานวณคะแนนเสียง
หมายเหตุ: “งดออกเสียง” เนื่องจากจานวนเสียงดังกล่าวเกี่ยวข้องกับกรรมการผูไ้ ด้รบั เสนอชื่อในการเลือกตัง้

2. พลเอกธำรไชยยันต์ ศรีสุวรรณ กรรมกำรบริษัท (กรรมกำรอิสระ)
มีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมทัง้ สิน้ 472 ราย เป็ นจานวนหุน้ รวม 6,061,489,427 หุน้
(โดยในวาระนีม้ ีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมเพิม่ ขึน้ จากวาระก่อน จานวน 1 ราย)
ไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดโต้แย้งผลการตรวจนับคะแนนเสียงสาหรับวาระนี ้ โดยมีมติดว้ ยคะแนนเสียงดังนี ้
ผูถ้ ือหุน้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
รวม
บัตรเสีย *
งดออกเสียง *

จานวน (เสียง)
6,061,483,627
800
6,061,484,427
0
5,000

อัตราร้อยละ
99.9999
(น้อยกว่า) 0.0001
100.0000
-

* ไม่นบั รวมเป็ นฐานการคานวณคะแนนเสียง
หมายเหตุ: “งดออกเสียง” เนื่องจากจานวนเสียงดังกล่าวเกี่ยวข้องกับกรรมการผูไ้ ด้รบั เสนอชื่อในการเลือกตัง้

3. นำยกฤษณ์ จันทโนทก
กรรมกำรบริษัท (กรรมกำรอิสระ)
มีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมทัง้ สิน้ 472 ราย เป็ นจานวนหุน้ รวม 6,061,489,427 หุน้
(โดยในวาระนีม้ ีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมเพิม่ ขึน้ จากวาระก่อน จานวน 1 ราย)
ไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดโต้แย้งผลการตรวจนับคะแนนเสียงสาหรับวาระนี ้ โดยมีมติดว้ ยคะแนนเสียงดังนี ้
ผูถ้ ือหุน้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
รวม
บัตรเสีย *
งดออกเสียง *

จานวน (เสียง)
6,061,469,427
0
6,061,469,427
0
20,000

อัตราร้อยละ
100.0000
0.0000
100.0000
-

* ไม่นบั รวมเป็ นฐานการคานวณคะแนนเสียง
หมายเหตุ: “งดออกเสียง” เนื่องจากจานวนเสียงดังกล่าวเกี่ยวข้องกับกรรมการผูไ้ ด้รบั เสนอชื่อในการเลือกตัง้
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4. นำงสำวนฤชล ดำรงปิ ยวุฒิ์
กรรมกำรบริษัท (กรรมกำรทีเ่ ป็ นผู้บริหำร)
มีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมทัง้ สิน้ 472 ราย เป็ นจานวนหุน้ รวม 6,061,489,427 หุน้
(โดยในวาระนีม้ ีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมเพิม่ ขึน้ จากวาระก่อน จานวน 1 ราย)
ไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดโต้แย้งผลการตรวจนับคะแนนเสียงสาหรับวาระนี ้ โดยมีมติดว้ ยคะแนนเสียงดังนี ้
ผูถ้ ือหุน้

จานวน (เสียง)
6,060,235,133
803,101
6,061,038,234
0
451,193

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
รวม
บัตรเสีย *
งดออกเสียง *

อัตราร้อยละ
99.9867
0.0133
100.0000
-

* ไม่นบั รวมเป็ นฐานการคานวณคะแนนเสียง
หมายเหตุ: “งดออกเสียง” เนื่องจากจานวนเสียงดังกล่าวเกี่ยวข้องกับกรรมการผูไ้ ด้รบั เสนอชื่อในการเลือกตัง้

วำระที่ 7 พิจำรณำอนุมตั ิกำรกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อยประจำปี 2565
พลตำรวจตรี วิศิษฐ์ ศุกรเสพย์ ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำผลตอบแทน แจ้งต่อที่ประชุม
ว่า เพื่อให้เป็ นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 29 กาหนดให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจาปี พิจารณากาหนดค่าตอบแทนของ
กรรมการ โดยบริษัทฯ มีนโยบาย และหลักเกณฑ์ในการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และสอดคล้อง
กับภาระหน้าที่ในการปฏิบตั ิงานเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษัทฯ ผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ โดยมีกระบวนการและ
ขั้นตอนการพิจารณาค่ าตอบแทนผ่านจากคณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาผลตอบแทน และนาเข้าสู่การพิ จารณาใน
คณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้พิจารณากลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ รวมไปถึงการเปรียบเทียบอ้างอิง
จากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน เห็นสมควรกาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจาปี
2565 รายละเอียดดังปรากฏตามเอกสารแนบ ลาดับที่ 6 หน้า 52 – หน้า 57 โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ค่ำตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงิน : เสนอเพื่อพิจารณาดังนี ้
- ค่ำเบีย้ ประชุม
ตาแหน่ง

คณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
บริหาร
ความเสี่ยง

คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
สรรหาและ
กากับดูแล
บริหาร
พิจารณา
กิจการที่ดี
ผลตอบแทน
1. ประธานกรรมการ
25,000
25,000
20,000
20,000
20,000
7,500
2. กรรมการ
20,000
18,000
15,000
15,000
15,000
5,000
3. เลขานุการคณะกรรมการ
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
หมายเหตุ: กรณีกรรมการอิสระได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็ นประธานกรรมการของแต่ละคณะกรรมการ ให้ได้รบั สิทธิการจ่ายอัตราค่าตอบแทนเบีย้
ประชุมของคณะกรรมการในตาแหน่งสูงสุดเพียงตาแหน่งเดียวในแต่ละคณะกรรมการ
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-

ค่ำตอบแทนรำยปี *
ตาแหน่ง

คณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
บริหาร
ความเสี่ยง

คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
สรรหาและ
กากับดูแล
บริหาร
พิจารณา
กิจการที่ดี
ผลตอบแทน
1. ประธานกรรมการ
750,000
300,000
100,000
100,000
100,000
500,000
2. กรรมการ
300,000
200,000
100,000
100,000
100,000
200,000
3. เลขานุการคณะกรรมการ
50,000
50,000
25,000
25,000
25,000
4. เลขานุการบริษัท
100,000
หมายเหตุ: กรณีกรรมการอิสระได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็ นประธานกรรมการของแต่ละกรรมการ ให้ได้รบั สิทธิการจ่ายอัตราค่าตอบแทนรายปี ของ
คณะกรรมการในตาแหน่งสูงสุดเพียงตาแหน่งเดียวในแต่ละกรรมการ
* ค่าตอบแทนรายปี ให้กาหนดจ่ายเป็ นรายไตรมาส

โดยกาหนดวงเงินสาหรับการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภทไว้ดงั 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 ให้จ่ายจากการคานวณผลรวมของค่าตอบแทนทุก
ประเภท ทั้งค่าตอบแทนเบี ย้ ประชุม และค่าตอบแทนรายปี โดยต้องไม่เกินกว่าอัตราเพดานหรือวงเงินสูงสุดของแต่ละ
ตาแหน่งสูงสุดที่กรรมการท่านนัน้ ดารงตาแหน่งอยู่ ทัง้ นี ้ หากกรรมการท่านนั้นดารงตาแหน่งมากกว่าหนึ่งตาแหน่ง ให้จ่าย
จากอัตราเพดานของตาแหน่งสูงสุดเพียงตาแหน่งเดียว
โดยกาหนดวงเงินสาหรับการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภทและทุกตาแหน่ง รวมทัง้ สิน้ ไม่เกิน 18,000,000 บาท
ค่ำตอบแทน/ผลประโยชน์อื่นใดทีไ่ ม่เป็ นตัวเงิน : ไม่มี
นำงสำวโศภชำ ดำรงปิ ยวุฒิ์ ประธำนกรรมกำรบริหำร ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ สอบถามหรือแสดงความ
คิดเห็น ทัง้ นี ้ ไม่มีผถู้ ือหุน้ ซักถามหรือเสนอความคิดเห็นใด ๆ ในวาระนี ้ จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ โดยวาระนี ้
ต้องได้รบั คะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะซึ่งมาประชุม
มติท่ปี ระชุม ที่ประชุมมีมติดว้ ยคะแนนเห็นด้วยมากกว่าสองในสามของจานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ื อหุ้น และผูร้ บั มอบ
ฉันทะซึ่งมาประชุม อนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจาปี 2565 ตาม
ที่เสนอ ดังนี ้
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ค่ำตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงิน :
- ค่ำเบีย้ ประชุม
ตาแหน่ง

คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
สรรหาและ
กากับดูแล
บริหาร
พิจารณา
กิจการที่ดี
ผลตอบแทน
1. ประธานกรรมการ
25,000
25,000
20,000
20,000
20,000
7,500
2. กรรมการ
20,000
18,000
15,000
15,000
15,000
5,000
3. เลขานุการคณะกรรมการ
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
หมายเหตุ: กรณีกรรมการอิสระได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็ นประธานกรรมการของแต่ละคณะกรรมการ ให้ได้รบั สิทธิการจ่ายอัตราค่าตอบแทนเบีย้
ประชุมของคณะกรรมการในตาแหน่งสูงสุดเพียงตาแหน่งเดียวในแต่ละคณะกรรมการ

-

ค่ำตอบแทนรำยปี *
ตาแหน่ง

คณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
บริหาร
ความเสี่ยง

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
บริหาร
ความเสี่ยง

คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
สรรหาและ
กากับดูแล
บริหาร
พิจารณา
กิจการที่ดี
ผลตอบแทน
1. ประธานกรรมการ
750,000
300,000
100,000
100,000
100,000
500,000
2. กรรมการ
300,000
200,000
100,000
100,000
100,000
200,000
3. เลขานุการคณะกรรมการ
50,000
50,000
25,000
25,000
25,000
4. เลขานุการบริษัท
100,000
หมายเหตุ: กรณีกรรมการอิสระได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็ นประธานกรรมการของแต่ละกรรมการ ให้ได้รบั สิทธิการจ่ายอัตราค่าตอบแทนรายปี ของ
คณะกรรมการในตาแหน่งสูงสุดเพียงตาแหน่งเดียวในแต่ละกรรมการ
* ค่าตอบแทนรายปี ให้กาหนดจ่ายเป็ นรายไตรมาส

โดยกาหนดวงเงินสาหรับการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภทไว้ดงั 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 ให้จ่ายจากการคานวณผลรวมของค่าตอบแทนทุก
ประเภท ทั้งค่าตอบแทนเบี ย้ ประชุม และค่าตอบแทนรายปี โดยต้องไม่เกินกว่าอัตราเพดานหรือวงเงินสูงสุดของแต่ละ
ตาแหน่งสูงสุดที่กรรมการท่านนัน้ ดารงตาแหน่งอยู่ ทัง้ นี ้ หากกรรมการท่านนั้นดารงตาแหน่งมากกว่าหนึ่งตาแหน่ง ให้จ่าย
จากอัตราเพดานของตาแหน่งสูงสุดเพียงตาแหน่งเดียว
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โดยกาหนดวงเงินสาหรับการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภทและทุกตาแหน่ง รวมทัง้ สิน้ ไม่เกิน 18,000,000 บาท
ค่ำตอบแทน/ผลประโยชน์อื่นใดทีไ่ ม่เป็ นตัวเงิน : ไม่มี
ไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดโต้แย้งผลการตรวจนับคะแนนเสียงสาหรับวาระนี ้ โดยมีมติดว้ ยคะแนนเสียงดังนี ้
มีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมทัง้ สิน้ 473 ราย เป็ นจานวนหุน้ รวม 6,061,491,127 หุน้
(โดยในวาระนีม้ ีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมเพิม่ ขึน้ จากวาระก่อน จานวน 1 ราย)
ผูถ้ ือหุน้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
บัตรเสีย *
งดออกเสียง *
รวม

จานวน (เสียง)
6,061,487,127
0
0
4,000
6,061,491,127

อัตราร้อยละ
99.9999
0.0000
0.0000
(น้อยกว่า) 0.0001
100.0000

* นับรวมเป็ นฐานการคานวณคะแนนเสียง

วำระที่ 8 พิจำรณำอนุมตั ิกำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่ำสอบบัญชี ประจำปี 2565
ดร.สมบู ร ณ์ เอื้ อ อั ช ฌำสั ย ประธำนเจ้ ำ หน้ ำ ที่ บ ริ ห ำร น าเสนอข้อมู ลต่ อที่ ป ระชุ ม เพื่ อให้เป็ นไปตาม
พระราชบัญญั ติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 29 กาหนดให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น
สามัญประจาปี แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีจะแต่งตัง้ ผูส้ อบ
บัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ดังนัน้ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ โดย
พิจารณาจากผลการปฏิบตั ิงาน ประสบการณ์ มาตรฐานและประสิทธิภาพในการทางาน ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี ความ
เป็ นอิสระของผูส้ อบบัญชี และค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี โดยเสนอเพื่อขออนุมัติแต่งตัง้ บุคคลเป็ นผูส้ อบบัญชีและอนุมตั ิค่า
สอบบัญชี รายละเอียดดังปรากฏตามเอกสารแนบ ลาดับที่ 7 หน้า 58 – หน้า 62 โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ข้อมูลบุคคลทีเ่ สนอชื่อแต่งตั้งเป็ นผู้สอบบัญชี
1. นายวัยวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 6333 และ/หรือ
2. นายณัฐพงศ์ ตันติจตั ตานนท์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 8829 และ/หรือ
3. นางสาวโศภิษฐ์ พรหมพล
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 10042
แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ ประจาปี 2565 โดยเป็ นผูส้ อบบัญชีท่ีมี
คุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และบุคคลดังกล่าวยังเป็ น
ผูส้ อบบัญชีในบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทกันกุลอีกด้วย
โดยบริษัทที่เป็ นสานักงานบัญชีและผูส้ อบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ไม่มีส่วนได้
เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผูบ้ ริหาร/ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูท้ ่เี กี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
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ข้อมูลค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชี
ค่ า สอบบั ญ ชี ประจ าปี 2565 โดยมี ค่ า ตอบแทนเฉพาะบริ ษั ท ฯ ไม่ เกิ น 1,830,000.00 บาท (และเมื่ อ รวม
ค่าตอบแทนสาหรับบริษัทย่อย บริษัทร่วม รวมกันทั้งสิน้ ไม่เกิน 15,681,000.00 บาท) โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนผูส้ อบ
บัญชีเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี ดังนี ้
รายละเอียด

ปี 2565

ปี 2564

ปี 2562

1,830,000.00

1,830,000.00

1,830,000.00

N.A.

85,775.00

74,000.00

(เพื่อพิจารณา)

ค่าสอบบัญชี และค่าสอบทานรายไตรมาส สาหรับงบการเงิน
ของบริษัทฯ
ค่าบริการอื่น ๆ

ทัง้ นี ้ ผูส้ อบบัญชีในต่างประเทศสังกัดต่างสานักงานสอบบัญชีกับผูส้ อบบัญชีในประเทศ คณะกรรมการบริษัทจะ
ดูแลให้สามารถจัดทางบการเงินได้ทนั ตามกาหนดระยะเวลา
ดร.จงรั ก ระรวยทรง ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ ได้ให้ความเห็น ต่อการแต่ งตั้งผู้สอบบัญ ชีและ
กาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2565 ดังนี ้
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญ ชีและกาหนดค่าสอบบัญ ชีป ระจาปี 2565 โดยได้
พิจารณาคัดเลือก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีค่าสอบบัญชีเฉพาะส่วนของ
บริษั ท ฯ เป็ น จานวนเงิน ไม่ เกิ น 1,830,000.00 บาท ซึ่งเป็ น จ านวนเงิน ที่ เท่ ากับ ปี 2564 ที่ ผ่านมา ทั้งนี ้ ในการพิ จ ารณา
คัดเลือกผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากหลักเกณฑ์ท่สี าคัญดังต่อไปนี ้
- ผลการปฏิบตั ิงานที่ผ่านมา ประสบการณ์การสอบบัญชีท่เี กี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกับกลุ่มธุรกิจ
ของบริษัทฯ
- ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งความรอบรูใ้ นมาตรฐานการสอบบัญชีและมาตรฐานรายงานทาง
การเงิน รวมทัง้ หลักเกณฑ์อื่นใดที่เกี่ยวข้อง
- ความเป็ นอิสระของผูส้ อบบัญชี
- คุณภาพงานสอบบัญชีของผูส้ อบบัญชีและสานักงานสอบบัญชี
- ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจและการดาเนินงานของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ
- หลักการและแนวทางการสอบบัญชีท่สี ่งผลต่อคุณภาพงานสอบบัญชี
- ให้ความเห็นและให้คาแนะนาที่เป็ นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี เพื่อเป็ นแนวทางต่อบริษัทฯ และกลุ่ม
บริษัทฯ ในการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้ได้รบั รายงานทางการเงินที่มีคณ
ุ ภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
เป็ นไปตามมาตรฐาน
- การจัดสรรบุคคลากรอย่างเพียงพอและเหมาะสม เพื่อสามารถดูแลระบบการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี
และดาเนินการให้แล้วเสร็จตามกรอบเวลาที่กาหนด
- ความเหมาะสมทางด้านราคา โดยในปี 2565 ผูส้ อบบัญชีได้เสนอราคาเท่ากับปี 2564
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ทัง้ นี ้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า ผูส้ อบบัญชีทั้ง 3 ท่านในข้างต้น จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี
จากัด มีคุณสมบัติตามที่กล่าวมาข้างต้น รวมทั้งเสนอค่าสอบบัญชีท่ีเหมาะสม จึงได้นาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบ และนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาต่อไป
ดร.สมบูรณ์ เอือ้ อัชฌำสัย ประธำนเจ้ำหน้ ำที่บริหำร ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุน้ สอบถามหรือแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2565 โดยสรุปได้ดงั นี ้
นายประเสริฐ ศรีมานะสุวรรณ ผูถ้ ือหุน้ มาด้วยตนเอง : ได้มีขอ้ เสนอแนะและประเด็นสอบถามต่อที่ประชุม ดังนี ้
1. ในส่วนของค่าตอบแทนเฉพาะบริษัทฯ ที่ระบุว่า ไม่เกิน 1,830,000.00 บาท และเมื่อรวมค่าตอบแทน
สาหรับบริษัทย่อย บริษัทร่วม รวมกันทั้งสิน้ ไม่เกิน 15,681,000.00 บาท นั้น แสดงให้เห็นว่า รายจ่ายที่
เกิดขึน้ จริงสาหรับค่าสอบบัญชีจะเท่ากับ 15,681,000.00 บาท ใช่หรือไม่
ดร.สมบูรณ์ เอือ้ อัชฌาสัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี ้
1. ณ ปั จจุบัน บริษัทฯ มีบริษัทย่อย บริษัทร่วม รวมกันไม่นอ้ ยกว่า 50 บริษัท โดยประมาณ อย่างไรก็ตาม
ในทางปฏิบตั ิแล้ว ทางผูส้ อบบัญชีจะนาเสนอค่าสอบบัญชีเป็ นรายบริษัท ซึ่งในส่วนของงบการเงินบริษัทฯ
ที่เป็ นงบการเงินเฉพาะกิจการนั้น ค่าสอบบัญชีจะอยู่ท่ี ไม่เกิน 1,830,000.00 บาท อย่างไรก็ตาม ทาง
บริษัทฯ ได้เปิ ดเผยข้อมูลค่าสอบบัญชีในส่วนของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมต่อผูถ้ ือหุน้ ด้วย
นำงสำวโศภชำ ดำรงปิ ยวุฒิ์ ประธำนกรรมกำรบริหำร ได้เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ โดยในวาระ
นีต้ อ้ งได้รบั คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ื อหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสีย งลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง
เท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้ อีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชีข้ าด
มติท่ปี ระชุม ที่ประชุมมีมติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
อนุมตั ิแต่งตัง้
1. นายวัยวัฒน์
2. นายณัฐพงศ์
3. นางสาวโศภิษฐ์

กอสมานชัยกิจ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 6333 และ/หรือ
ตันติจตั ตานนท์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 8829 และ/หรือ
พรหมพล
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 10042

แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ ประจาปี 2565 โดยมีค่าตอบแทน
เฉพาะบริษัทฯ ไม่เกิน 1,830,000.00 บาท (และเมื่อรวมค่าตอบแทนสาหรับบริษัทย่อย บริษัทร่วม รวมกันทัง้ สิน้
ไม่เกิน 15,681,000.00 บาท) ตามที่เสนอ
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ไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดโต้แย้งผลการตรวจนับคะแนนเสียงสาหรับวาระนี ้ โดยมีมติดว้ ยคะแนนเสียงดังนี ้
มีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมทัง้ สิน้ 473 ราย เป็ นจานวนหุน้ รวม 6,061,491,127 หุน้
(โดยในวาระนีม้ ีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมเพิม่ ขึน้ จากวาระก่อน จานวน 0 ราย)
ผูถ้ ือหุน้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
รวม
บัตรเสีย *
งดออกเสียง *

จานวน (เสียง)
6,060,110,127
1,381,000
6,061,491,127
0
0

อัตราร้อยละ
99.9772
0.0228
100.0000
-

* ไม่นบั รวมเป็ นฐานการคานวณคะแนนเสียง

วำระที่ 9

พิจำรณำเรื่องอื่น ๆ (ถ้ำมี)
ไม่มีผูใ้ ดเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณา ดร.สมบูรณ์ เอือ้ อัชฌาสัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จึงได้เปิ ดโอกาสให้
ผูถ้ ือหุน้ สอบถามเพิ่มเติม ดังต่อไปนี ้
นายสมบุญ นรเทพกิตติ ผูถ้ ือหุน้ มาด้วยตนเอง : ได้มีขอ้ เสนอแนะและประเด็นสอบถามต่อที่ประชุม ดังนี ้
1. ค่ า เงิ น เหรี ย ญดอลลาร์ส หรัฐ ที่ มี แ นวโน้ม แข็ ง ค่ า ขึ น้ มี ผ ลกระทบอย่ า งไรกั บ งบการเงิน ของบริษั ท ฯ
โดยเฉพาะเรื่องของเงินกู้
2. คลินิกที่บ ริษัท ฯ ได้ดาเนิน การเปิ ด ณ อาคาร เพิ รล์ แบงก์ค็อกนั้น เป็ นคลินิ ก ประเภทใด และบริษัท ฯ
ถือหุน้ ในสัดส่วนเท่าไหร่ มีการบริหารความเสี่ยงในธุรกิจกัญชาอย่างไร
ดร.สมบูรณ์ เอือ้ อัชฌาสัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี ้
1. บริษัทฯ ไม่ได้มีการกู้ยืม โดยใช้ค่าเงินเป็ นเหรียญดอลลาร์สหรัฐ แต่ใช้เป็ นค่าเงินบาท รวมไปถึงเงินกู้
ส่วนใหญ่ในประเทศ ส่วนในต่างประเทศที่เป็ นค่าเหรียญดอลลาร์สหรัฐและต้องมีการจัดทางบการเงินรวม
นัน้ รายได้ท่ไี ด้รบั จากถูกเปลี่ยนกลับเป็ นค่าเงินบาทเฉพาะวันที่มีรายได้ จึงไม่ได้ส่งผลกระทบมากนัก
นางสาวโศภชา ดารงปิ ยวุฒิ์ ประธานบริษัท : ได้ตอบข้อซักถามเพิ่มเติม ดังนี ้
1. สาหรับในเรื่องนีจ้ ะเกี่ยวข้องกับต้นทุนการนาเข้าสินค้าจากต่างประเทศ อาทิเช่น แผงโซลาร์ อินเวอร์เตอร์
โดยทางบริษัทฯ ก็ตอ้ งดาเนินการขายไปตามสถานการณ์ในละช่วง ซึ่งทาง CFO ของบริษัทฯ ก็จะมีหน้าที่
ในการช่วยบริหารในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยน
2. สาหรับคลินิกที่อาคาร เพิรล์ แบงก์ค็อก ชัน้ 2 นัน้ ชื่อว่า “คลินิกกัญ.ชยา” ซึ่งทางบริษัทฯ ได้ดาเนินการ
เปิ ดอย่างไม่เป็ นทางการ โดยคลินิกดังกล่าวจะมีแพทย์แผนไทย มีใบอนุญาตในการจ่ายยา รวมไปถึงมี
การจาหน่ายผลิตภัณฑ์ท่ีมีส่วนผสมของกัญ ชง และพืชสมุนไพรอื่น ๆ โดยปั จจุบันกาลังอยู่ในระหว่าง
ดาเนินการจดทะเบียนเพื่อที่จะสามารถดาเนินธุรกิจดังกล่าวได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
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นางสาวอชิดา ยงเมธาวุฒิ ผูถ้ ือหุน้ มาด้วยตนเอง : ได้มีขอ้ เสนอแนะและประเด็นสอบถามต่อที่ประชุม ดังนี ้
1. สาหรับธุรกิจกัญชง บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถเก็บช่อดอกได้เมื่อไหร่ และคาดว่าจะจาหน่ายเป็ นรายได้
สาหรับบริษัทฯ ในปี 2565 นีเ้ ท่าไหร่ และคาดว่าปี นีใ้ นส่วนนีน้ ่าจะทาให้ประกอบการบริษัทฯ ดีขึน้ กว่าปี ท่ี
ผ่านมาเพียงใด
ดร.พงษ์สกร ดาเนิน ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิการ สายงานธุรกิจพลังงานและกัญชงกัญชา: ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี ้
1. บริษัทฯ ได้เริ่มเข้ามาดาเนินธุรกิจที่เกี่ยวกับกัญชงนับแต่ท่ีทางภาครัฐได้เปิ ดโอกาสเมื่อปี 2564 ประกอบ
กับทางบริษัทฯ มีพืน้ ที่ในส่วนของโครงการพลังงานลม รวมไปถึงภูมิอากาศที่สามารถนามาใช้ประโยชน์
ในการปลูกต้นกัญชงได้ อีกทัง้ พืชกัญชงนัน้ เป็ นพืชที่ออกดอกตามแสง จึงต้องใช้แสงช่วยในการปลูก ซึ่ง
บริษัทฯ เองก็ดาเนินธุรกิจพลังงานโซลาร์ ทาให้ช่วยลดต้นทุนในการเพาะปลูก
บริษั ท ฯ ได้ด าเนิ น การพั ฒ นาพื ้น ที่ เพื่ อ สร้า งโรงเรื อ นเพาะปลูก และทยอยได้รับ ใบอนุ ญ าตต่ า ง ๆ
ที่เกี่ ยวข้อ ง นอกจากนี ้ บริษัท ฯ ยังมี ระบบควบคุม ที่ เหมาะสม ไม่มีก ารใช้ยาฆ่ า แมลงใด ๆ เพื่ อให้ได้
ผลผลิตตามมาตรฐานทางการแพทย์ หรือที่เรียกว่า เมดิคลั เกรด (Medical Grade)
ทัง้ นี ้ หลังจากที่มีการประกาศเรื่องการปลดล็อกกัญชาออกจากการเป็ นยาเสพติดให้โทษที่จะมีผลบังคับ
ใช้ ตัง้ แต่วนั ที่ 9 มิถุนายน 2565 จะส่งผลให้ทงั้ ส่วนของช่อดอก ใบ กิ่ง ก้าน ลาต้น รากและเมล็ด ไม่ใช่ยา
เสพติด ประเภท 5 อีกต่อไป หรือก็คือสามารถครอบครองช่อดอกกัญชาที่ยังไม่ได้มีการสกัดได้อย่างถูก
กฎหมาย ซึ่งสิ่งอานวยความสะดวกที่ท างบริษัทฯ มีอยู่ก็สามารถน ามาใช้ในการเพาะปลูกกัญ ชาได้
เช่นเดียวกับการปลูกกัญชง
ดังนัน้ หากมีการปลูกกัญชาในประเทศไทยในระดับเมดิคลั เกรด ก็จะสามารถแข่งขันในระดับตลาดโลก
ได้ เนื่องจากมีการใช้ตน้ ทุนที่ต่ากว่า ซึ่งบริษัทฯ จะมีขอ้ ได้เปรียบในส่วนที่เป็ นบริ ษัทพลังงานทดแทนอีก
ต่อหนึ่ง โดยทางฝ่ ายบริหารของบริษัทฯ จะดาเนินการขยายตลาดไปยังต่างประเทศ
สาหรับโรงสกัดที่คลอง 11 ของบริษัทฯ ได้ดาเนินการสร้างเสร็จเป็ นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งคาดว่าจะได้รบั
ใบอนุญาตสกัดได้ในเดือนพฤษภาคมนี ้ ทาให้สามารถเริ่มรับรูร้ ายได้ ในส่วนนีห้ ลังจากเดือนพฤษภาคม
เป็ นต้นไป โดยคาดการณ์รายได้ในปี 2565 จะอยู่ท่ีประมาณ 500 ล้านบาท
สาหรับราคาขายช่อดอกจะอยู่ท่ีกิโลกรัมละ 45,000 บาท โดยต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานคือ มีสารซีบีดีท่ี
ร้อยละ 12 และไม่มีสารปนเปื ้อน ซึ่ง ณ ปั จจุบนั มีการทาสัญญาซือ้ ขายระหว่างบริษัทย่อยกับทางองค์การ
เภสัชกรรม และในกรณี ท่ีขายให้กับสมาคมกัญชง ราคาช่อดอกจะแบ่งออกเป็ นแบบ Indoor และแบบ
Outdoor ซึ่งเป็ นไปตามที่สมาคมกาหนด
นายสรธัญ จารุวาที ผูถ้ ือหุน้ รับมอบฉันทะ : ได้มีขอ้ เสนอแนะและประเด็นสอบถามต่อที่ประชุม ดังนี ้
1. บริษัทฯ มีการจัดโปรโมชั่นสาหรับหลังคาโซลาร์ให้กบั ผูถ้ ือหุน้ พิเศษกว่าลูกค้าทั่วไปหรือไม่
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นางสาวนฤชล ดารงปิ ยวุฒิ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิการ สายงานกลยุทธ์การลงทุนและธุรกิจนวัตกรรมพลังงาน : ได้ตอบ
ข้อซักถาม ดังนี ้
1. ในฐานะที่อยู่ในอุตสาหกรรมพลังงาน ตนมองว่า ในปี นีเ้ ป็ นปี ท่ีน่าสนใจสาหรับตลาดโซลาร์ ไม่ว่าจะเป็ น
การประกาศของนายกรัฐมนตรีเรื่องที่ประเทศไทยจะบรรลุเป้าหมายความเป็ นกลางทางคาร์บอน ภายใน
ปี 2050 ในการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
สมัยที่ 26 (COP26) ประกอบกับค่าไฟที่เพิ่มสูงขึน้ ร้อยละ 5 – 7 ในปี 2565 ทาให้การหันมาใช้พลังงาน
โซลาร์เป็ นที่น่าสนใจมากยิ่งขึน้ ซึ่งทางบริษัท ฯ ยินดีท่ีจะให้โปรโมชั่นแก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจติดตั้งหลังคา
โซลาร์กบั ทางบริษัทฯ
นายประเสริฐ ศรีมานะสุวรรณ ผูถ้ ือหุน้ มาด้วยตนเอง : ได้มีขอ้ เสนอแนะและประเด็นสอบถามต่อที่ประชุม ดังนี ้
1. ในส่วนของธุรกิจการปลูกกัญชงนัน้ ทางบริษัทฯ ได้ใช้พนื ้ ที่ในการเพาะปลูกเต็มสัดส่วนแล้วหรือไม่ รวมไป
ถึงปริมาณพืน้ ที่ท่เี ตรียมไว้สาหรับการปลูกกัญชามีอยู่เท่าไหร่
ดร.พงษ์สกร ดาเนิน ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิการ สายงานธุรกิจพลังงานและกัญชงกัญชา : ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี ้
1. ณ ปั จจุบนั บริษัทฯ มีพนื ้ ที่อยู่ใต้กงั หันอยู่ 2 โครงการ จานวนกว่า 3,000 ไร่ ซึ่งมีพนื ้ ที่ท่ใี ช้ไปแล้วประมาณ
100 ไร่ และมีการเตรียมปรับพืน้ ที่สาหรับการเพาะปลูกเพิ่มเติม และพืน้ ที่สาหรับการสร้างโรงสกัดเพื่อทา
ยาอีกส่วนหนึ่ง
นำงสำวโศภชำ ดำรงปิ ยวุฒิ์ ประธำนกรรมกำรบริหำร กล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่วมประชุมในครัง้ นี ้
รวมถึงคณะกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ ที่ปรึกษา ที่ได้รว่ มเป็ นกรรมการในการตรวจสอบการลงคะแนนในครัง้ นี ้
ดร.กั ล กุ ล ด ำรงปิ ยวุ ฒิ์ ประธำนกรรมกำรบริ ษั ท กล่ าวขอบคุ ณ ผู้ถื อ หุ้น นัก ลงทุน สถาบัน การเงิ น
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
88 ราย
นับจานวนหุน้ ได้
337,893,084
หุน้
ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะ
385 ราย
นับจานวนหุน้ ได้
5,723,598,043
หุน้
รวมทัง้ สิน้
473 ราย
นับจานวนหุน้ ได้
6,061,491,127
หุน้
คิดเป็ นร้อยละ 68.2405 ของหุน้ ที่ออกและจาหน่ายแล้วทัง้ หมดของบริษัทฯ จานวน 8,882,530,794 หุน้
ปิ ดประชุมเวลา 15.40 น.
(ดร.กัลกุล ดารงปิ ยวุฒิ์)
ประธานในที่ประชุม
(ดร.สมบูรณ์ เอือ้ อัชฌาสัย)
กรรมการบริษัท
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