
 

หนา้ท่ี 1 

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด (มหำชน) 
รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2565 

วัน เวลำ และสถำนทีป่ระชุม 
เมื่อวนัพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. ณ หอ้งแกรนด ์บอลรูม ชัน้ 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรลัด ์เลขที่ 99/1 

ถนนรชัดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

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

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

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

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

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

  และเลขานกุารคณะกรรมการบรษิัท 
9. นางสาวนฤชล ด ารงปิยวฒุิ์ กรรมการบรษิัท กรรมการบรหิาร และประธานเจา้หนา้ที่ปฏิบตัิการ  

  สายงานกลยทุธก์ารลงทนุและธุรกิจนวตักรรมพลงังาน 
10. นางอารีวรรณ เฉลิมแดน กรรมการบรษิัท กรรมการบรหิาร   

  และประธานเจา้หนา้ที่ปฏิบตัิการ สายงานธุรกิจอปุกรณไ์ฟฟ้าแรงสงู  
11. นายเฉลิมพล ศรีเจรญิ กรรมการบรษิัท กรรมการบรหิาร และ 

  ผูอ้  านวยการ สายงานขายและการตลาด 

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

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

  และกรรมการบรหิารความเส่ียง  
 

 
 



 

หนา้ท่ี 2 

ผู้บริหำรและผู้จัดกำรทีเ่ข้ำร่วมประชุม จ ำนวน 8 ท่ำน 
1. ดร.พงษ์สกร  ด าเนิน ประธานเจา้หนา้ที่ปฏิบตัิการ สายงานธุรกิจพลงังานและกญัชงกญัชา 
2. นายชยัศิร ิ   วฒันชาญณรงค ์ ประธานเจา้หนา้ที่ปฏิบตัิการ สายงานธุรกิจวิศวกรรม และ Turnkey 
3. นายฐิติพงศ ์   เตชะรตันยืนยง กรรมการบรหิารความเส่ียง  

  เลขานกุารคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง 
  และประธานเจา้หนา้ที่ปฏิบตัิการ สายงานกลุ่มการเงินและบญัชี (CFO) 

4. นายธีรภาพ  ปัญญาสาคร ประธานเจา้หนา้ที่ปฏิบตัิการ สายงานสนบัสนนุธุรกิจ  
5. นางสมลกัษณ ์  คนึงเหต ุ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน  

  เลขานกุารคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน  
  และผูอ้  านวยการอาวโุส สายงานทรพัยากรบคุคล 

6. นางสาวจนัทรา  จงจามรีสีทอง เลขานกุารบรษิัท  
  เลขานกุารคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  

   และผูอ้  านวยการอาวโุส ส านกัประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
7. นายธเนศศิร ิ  ฝากมิตร เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

   และผูอ้  านวยการ สายงานตรวจสอบภายใน  
8. นางลคันา   สนัติรว่มใจรกัษ์ ผูจ้ดัการฝ่ายทรพัยากรบคุคลและธุรการ 

 
ผู้เข้ำร่วมกำรประชุมอื่น ๆ จ ำนวน 5 ท่ำน 

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

  และผูแ้ทนอิสระรว่มเป็นกรรมการในการตรวจสอบการลงคะแนน 
4. นายอารีย ์ บางเจรญิสขุ  ผูแ้ทนจากผูถื้อหุน้รายย่อย 
5. นางฐิติมา  บญุประเสรฐิ  ตวัแทนอาสาพิทกัษ์สิทธิผูถื้อหุน้จากสมาคมส่งเสรมิผูล้งทุนไทย 

   
    



 

หนา้ท่ี 3 

ส าหรบัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ทางบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ไดม้ี
มาตรการป้องกันเพื่อควบคุมโรคไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยไดจ้ัดการประชุมโดยยึดตามแผนการจัดงาน และ
มาตรการควบคมุโรค ซึ่งมีแนวทางปฏิบตัิตนส าหรบัผูเ้ขา้รว่มประชมุฯ กรณีการแพรร่ะบาดของ COVID-19 ดงันี ้

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตใหผู้ถื้อหุน้ที่เดินทางไปหรือกลบัมาจากประเทศที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออนัตราย
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เรื่อง ทอ้งที่นอกราชอาณาจกัรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออนัตรายฯ นอ้ยกว่า 14 วนั
เขา้รว่มประชมุ โดยควรใชก้ารมอบฉนัทะตามขอ้ 4.  

2. นอกจากที่ระบุไวใ้นขอ้ 1 ผูถื้อหุน้ที่มีความเส่ียงสงู เช่น เดินทางไปหรือกลบัมาจากประเทศกลุ่มเส่ียงนอ้ยกว่า 14 
วนั หรือเป็นผูม้ีไขห้รือมีอาการเก่ียวกับทางเดินหายใจ ควรมอบฉันทะใหผู้อ้ื่นหรือกรรมการอิสระของบรษิัทฯ เขา้
รว่มประชมุแทน ตามวิธีการซึ่งแสดงในส่ิงที่ส่งมาดว้ย ทัง้นี ้บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตใหผู้เ้ขา้รว่มประชมุที่มี
ความเส่ียงสงูเขา้รว่มการประชมุ 

3. บรษิัทฯ ไดจ้ดัตัง้จดุคดักรองตามแนวปฏิบตัิของกรมควบคมุโรค บรเิวณหนา้หอ้งประชมุ ทัง้นี ้ในกรณีที่ตรวจพบผูท้ี่
มีอาการเก่ียวกับทางเดินหายใจ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะของผูถื้อหุน้ที่มี
ความเส่ียงดงักล่าวเขา้ไปในหอ้งประชุม (ในกรณีที่ผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะใหผู้อ้ื่น
หรือกรรมการอิสระของบรษิัทฯ เขา้รว่มประชมุแทนได)้ 

4. ดว้ยความห่วงใยต่อสขุภาพของท่านผูถื้อหุน้ บรษิัทฯ ขอความร่วมมือจากผูถื้อหุน้แมไ้ม่ใช่ผูท้ี่อยู่ในกลุ่มเส่ียงควร
มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบรษิัทฯ เขา้ประชมุแทน 

5. บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากผูเ้ขา้ร่วมประชุมเตรียมหนา้กากอนามัยและสวมใส่ตลอดเวลาที่เขา้ร่วมการประชุม 
ทัง้นี ้บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิในการประกาศมาตรการท่ีเหมาะสมต่อไป 

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

ตรวจสอบการลงคะแนน 
 บริษัทฯ ไดจ้ัดส่งหนังสือเชิญประชุมพรอ้มเอกสารประกอบการประชุม และไดเ้ผยแพร่แจ้งการส่งหนังสือเชิญ
ประชมุผ่านทางเว็บไซตข์องตลาดหลกัทรพัยฯ์ เป็นไปตามเกณฑท์ี่ก าหนด 

ก่อนเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ ที่ประชุมไดแ้จง้รายละเอียดการประชุมและวิธีการออกเสียงการลงคะแนน 
รายละเอียดดงัปรากฏตามเอกสารแนบ ล าดบัท่ี 8 และ ล าดบัท่ี 9 หนา้ 63 – หนา้ 70 ดงันี ้

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 มาตรา 90 และ มาตรา 107 และตาม 
ขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ขอ้ 27 และ ขอ้ 28 ไดก้ าหนดหลกัเกณฑใ์นเรื่ององคป์ระชมุและการลงคะแนนเสียงในการประชมุผูถื้อหุน้ไว้
ดงันี ้

 มาตรา 90 ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตาม
ขอ้บงัคบัของบรษิัท  

   ในกรณีที่ขอ้บงัคับของบริษัทมิไดก้ าหนดไว ้การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหน่ึงใหเ้ป็นไปตามมติ
ของที่ประชุมผูถื้อหุน้ ซึ่งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุ  
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 มาตรา 107 มติของที่ประชมุผูถื้อหุน้นัน้ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้ 
(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

และถา้มีคะแนนเสียงเท่ากัน ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึ่งเสียงเป็นเสียง     
ชีข้าด 

(2) ในกรณีดงัต่อไปนี ้ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้
ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
ก. การขายหรือโอนกิจการของบรษิัททัง้หมดหรือบางส่วนที่ส  าคญัใหแ้ก่บคุคลอื่น  
ข. การซือ้หรือรบัโอนกิจการของบรษิัทอื่นหรือบรษิัทเอกชนมาเป็นของบรษิัท 
ค. การท า แกไ้ข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกับการใหเ้ช่ากิจการของบรษิัททัง้หมดหรือบางส่วนที่

ส  าคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับ
บคุคลอื่นโดยมีวตัถปุระสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทนุกนั 

ขอ้ 27 ในการประชมุผูถื้อหุน้ตอ้งมีผูถื้อหุน้จ านวนดงัต่อไปนี ้จึงจะครบองคป์ระชุม  
- ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ มาประชุมไม่นอ้ยกว่า 25 คน และจะตอ้งมี

หุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมด  
- หรือ มีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้มาประชมุไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผูถื้อ

หุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่จ  าหน่ายได้
ทัง้หมด     

ขอ้ 28 ในการออกเสียงลงคะแนนใหหุ้น้หนึ่งหุน้มีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชมุผูถื้อหุน้นัน้ให ้
 ประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้ 

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
และถา้มีคะแนนเสียงเท่ากัน ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึ่งเสียงเป็นเสียง     
ชีข้าด 

(2) ในกรณีดงัต่อไปนี ้ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้
ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
ก. การขายหรือโอนกิจการของบรษิัททัง้หมดหรือบางส่วนที่ส  าคญัใหแ้ก่บคุคลอื่น  
ข. การซือ้หรือรบัโอนกิจการของบรษิัทอื่นหรือบรษิัทเอกชนมาเป็นของบรษิัท 
ค. การท า แกไ้ข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกับการใหเ้ช่ากิจการของบรษิัททัง้หมดหรือบางส่วนที่

ส  าคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับ
บคุคลอื่นโดยมีวตัถปุระสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทนุกนั 

ง. การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิหรือขอ้บงัคบั 
จ. การเพิ่มหรือการลดทนุของบรษิัทหรือการออกหุน้กู ้
ฉ. การควบหรือเลิกบรษิัท 

(3) การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ใหเ้ป็นไปตามมติของผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบดว้ยคะแนนเสียง     
ไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุ   
 



 

หนา้ท่ี 5 

วิธีการนบัคะแนน 
 ผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจะตอ้งออกเสียงและลงคะแนนในกรณีดงัต่อไปนีค้ือ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง 
ไม่อนญุาตใหม้ีการแยกการออกเสียงลงคะแนน โดยก าหนดขัน้ตอนการเก็บบตัรลงคะแนนเสียงและวิธีการนบัคะแนน ดงันี ้ 

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

ในบัตรลงคะแนนท่ีไดแ้จกใหเ้มื่อลงทะเบียน พรอ้มลงลายมือชื่อ หลงัจากนัน้เจา้หนา้ที่ของบริษัทฯ จะเก็บบัตร
ลงคะแนนเสียงเฉพาะ “ไม่เห็นดว้ย” และ “งดออกเสียง”เพื่อน ามาสรุปผลการลงคะแนนเพื่อใหป้ระธานฯ แจง้ต่อที่
ประชมุรบัทราบต่อไป 

- วิธีการนบัคะแนนเสียงส าหรบัวาระทั่วไปนัน้ บริษัทฯ จะใชว้ิธีหกัคะแนนเสียง “ไม่เห็นดว้ย” และ “งดออกเสียง”     
ออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดที่เขา้ร่วมประชุม และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นดว้ยในระเบียบ
วาระนัน้ ๆ 

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

ลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนท่ีไดแ้จกใหเ้มื่อลงทะเบียน พรอ้มลงลายมือชื่อ หลงัจากนัน้เจา้หนา้ที่ของบรษิัทฯ 
จะเก็บบตัรลงคะแนนเสียงทัง้หมดจากผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะท่ีเขา้รว่มประชุมทุกท่าน เพื่อน ามาสรุปผลการ
ลงคะแนนเพื่อใหป้ระธานฯ แจง้ต่อที่ประชมุรบัทราบต่อไป 

- วิธีการนบัคะแนนเสียงในวาระเลือกตัง้กรรมการบริษัทนี ้บริษัทฯ จะนบัคะแนนทัง้ “เห็นดว้ย” และ “ไม่เห็นดว้ย” 
และ “งดออกเสียง”  

 

 ทัง้นี ้ในการพิจารณาคะแนนเสียงดงักล่าว จะค านึงถึงการลงคะแนนเสียงที่ผูถื้อหุน้ไดม้อบฉันทะแสดงเจตนาไวต้าม
หนงัสือมอบฉันทะดว้ย โดยมติของที่ประชมุในแต่ละวาระใหใ้ชค้ะแนนเสียงขา้งมาก ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากัน ใหป้ระธานในท่ี
ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชีข้าด ส าหรบัมติของระเบียบวาระเรื่องการลดทุนหรือการเพิ่มทุนของบริษัทฯ 
การแกไ้ขหนงัสือบรคิณหส์นธิ การซือ้หรือรบัโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท การออกหุน้กู ้รวมทัง้การเพิ่มทุนแบบ
มอบอ านาจทั่วไป ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมติระเบียบวาระการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองใน
สามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุม โดยรายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระ 
จะแจง้ใหท้ี่ประชมุทราบหลงัจบการประชมุในวาระถดัไป 

 บรษิัทฯ ไดส้รุปกฎเกณฑข์องการนบัคะแนนในแต่วาระซึ่งขึน้กบัแต่ละกรณี ดงันี ้  

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

ในกรณีถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าด 
- คะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถ้ือหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ

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

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

เร่ิมกำรประชุม 
ดร.สมบูรณ ์เอือ้อัชฌำสัย ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร กลา่วตอ้นรบัผูถื้อหุน้ ผูร้บัมอบฉนัทะ ผูแ้ทนจากสมาคม

ส่งเสรมิผูล้งทนุไทย ผูแ้ทนจากที่ปรกึษากฎหมายและผูส้อบบญัชี และสรุปจ านวนผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุดว้ยตนเองและรบัมอบ
ฉนัทะก่อนเริ่มการประชมุ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 ผูถื้อหุน้ท่ีมาดว้ยตนเอง  52  ราย นบัจ านวนหุน้ได ้ 335,309,992  หุน้ 
 ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะ         375  ราย นบัจ านวนหุน้ได ้ 5,722,319,538  หุน้ 
 รวมทัง้สิน้  427  ราย นบัจ านวนหุน้ได ้ 6,057,629,530  หุน้ 

คิดเป็นรอ้ยละ 68.1971 ของหุน้ที่ออกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของบริษัทฯ จ านวน 8,882,530,794 หุน้ ซึ่งครบ
เป็นองคป์ระชมุตามขอ้บงัคบัขอ้ 27  

ดร.กัลกุล ด ำรงปิยวุฒิ์ ประธำนกรรมกำรบริษัท ไดม้อบหมายให ้นางสาวโศภชา ด ารงปิยวุฒิ์ กรรมการ
บริษัท ประธานกรรมการบริหาร เป็นประธานในที่ประชุม และกล่าวเปิดการประชุมในครัง้นี ้

นำงสำวโศภชำ ด ำรงปิยวุฒิ์ ประธำนกรรมกำรบริหำร ไดก้ล่าวเปิดการประชุม ดงันี ้จากวิกฤตการณก์าร
แพร่ระบาดของไวรสั COVID-19 ที่เกิดขึน้นัน้ ถือเป็นความทา้ทายของบริษัทฯ อย่างที่ไม่เคยเกิดขึน้มาก่อน ธุรกิจทั่วโลก
ไดร้บัผลกระทบ เศรษฐกิจโลกเผชิญภาวะวิกฤตครั้งรุนแรง ทางบริษัทฯ ไดต้ิดตาม ประเมินสถานการณอ์ย่างใกลช้ิด และ
ไดก้ าหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อป้องกันความเส่ียง เพราะบริษัทฯ ใหค้วามส าคญัอย่างยิ่งกับสขุอนามยั และความปลอดภัย
ของพนกังาน 

 อย่างก็ตามในปี 2564 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไดล้งทุนในกลุ่มธุรกิจกัญชงและกัญชาภายใตข้อ้ผ่อนปรนของ
กฎหมายยาเสพติดใหโ้ทษประเภท 5 เป็นการสรา้งโอกาสครัง้ส าคญัใหก้ับบริษัทฯ โดยสารซีบีดีที่สกัดไดจ้ากการปลกู และ
สกัดช่อดอกกัญชงเพื่อประโยชนใ์นการใชร้กัษาผูป่้วยเพื่อผลิตภัณฑเ์ครื่องดื่มและเครื่องส าอางค ์ตลอดจนแนวโนม้การ
ตื่นตวัในการดูแลสขุภาพของคนไทยเป็นเงื่อนไขส าคญัในการผลกัดนัใหบ้ริษัทฯ เขา้สู่ธุรกิจนี ้ รวมไปถึงยงัเป็นการปรบั
โครงสรา้งธุรกิจของบริษัทฯ เป็นการสรา้ง New S-Curve ที่ส าคญัของบริษัทฯ ถือเป็นภารกิจส าคญัที่ตอ้งขบัเคลื่อนเพื่อ    
ส่งมอบและใหเ้ป็นไปตามแผนงานที่ไดว้างเอาไว้ 
 บริษัทฯ ไดม้ีการปรบัโครงสรา้งธุรกิจของบริษัทฯ โดยแบ่งออกเป็น 5 ประเภทหลกัดว้ยกัน ไดแ้ก่ 

1) กลุ่มธุรกิจอุปกรณไ์ฟฟ้าแรงสงู ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจดัง้เดิมของบริษัทฯ  
2) กลุ่มธุรกิจ Ecosystem Business Platform & Innovation  ซึ่งปัจจุบนับริษัทฯ มีแพลตฟอรม์ในการซือ้ขาย

ส ินค า้ เหล ่านี ผ้ ่านช ่องทาง www.godungfaifaa.com ที ่บ ร ิษ ัทฯ ได ร้ ่วมม ือก ับทาง SCB10X และ
แพลตฟอรม์ที่ชื่อว่า VOLT ที่มีหนา้ที่ในการแมตชช์ิ่งผูต้ิดตัง้โซลารรู์ฟท๊อปที่มีคุณภาพใหก้ับลกูคา้ที่สนใจ
ประหยดัค่าไฟ 

3) กลุ่มธุรกิจพลงังานทดแทน ซึ่งมีทัง้ในภาคเอกชนและในภาครฐั รวมไปถึงการท าธุรกิจหลงัคาโซลารภ์ายใต้
แบรนดท์ี่มีชื่อว่า Groof 
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4) กลุ่มธุรกิจวิศวกรรม และ Turnkey แบบครบวงจร ซึ่งบริษ ัทฯ มีแผนที ่จะน า บริษัท ก ันกุล พาวเวอร ์            
ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากัด เขา้ซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ประมาณตน้ปี 2566 

5) กลุ่มธุรกิจกัญชงและกัญชา ซึ่งบริษัทฯ ไดเ้ริ่มมีการด าเนินธุรกิจดงักล่าวไปตัง้แต่เมื่อตน้ปี 2564 

ส าหรบักลยทุธท์ี่ส  าคญัในปี 2565 บริษัทฯ จะมุ่งเติบโตโดยร่วมมือกับพนัธมิตรทางธุรกิจที่ส  าคญัและช่วย
ส่งเสริมซึ่งกันและกันทัง้สองฝ่าย เช่น กลุ่มบริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอรต์ี  ้จ ากัด (มหาชน) กลุ่มบริษัท เจมารท์ จ ากัด 
(มหาชน) และSCBX โดยธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) เป็นตน้ 

บริษัทฯ ยงัคงสามารถด าเนินธุรกิจไดอ้ย่างแข็งแกร่งและเติบโตอย่างต่อเนื่องไม่มีการหยุดชะงกั ส่งผลให้        
ผลประกอบการจากการด าเนินงานปกติของเครือบริษัทฯ ยงัคงเติบโตอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 ติดต่อกัน และบริษัทฯ ยงัคง
ก าหนดเป้าหมายการเติบโตของธุรกิจไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 20 ตลอดระยะเวลา 3 ปีต่อเนื่องนบัจากสดัส่วนการใชพ้ลงังาน
ทดแทน 

ในนามของคณะกรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังาน ขอขอบคุณท่านผูถ้ือหุน้และท่านผูท้ี่มีส่วนส าคญัในการสรา้ง
ความส าเร็จและความภาคภูมิใจแก่บริษัทฯ ที่ท่านไดใ้หค้วามเชื่อมั่นและไวว้างใจเสมอมา บริษัทฯ จะยงัคงมุ่งพฒันาธุรกิจ
พรอ้มปรบัตวัในยุคปัจจุบนัที่โลกมีความเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อใหม้ีความพรอ้มส าหรบัโอกาส และความทา้ทายที่
จะเกิดขึน้ โดยยึดในหลกัการพฒันาอย่างยั่งยืนเพื่อสรา้งประโยชนส์ูงสดุใหก้ับผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายอย่างสมดุล เป็นส่วน
หนึ่งที่จะน าพาสงัคมไทยกา้วหนา้อย่างยั่งยืนต่อไป อีกทัง้ขอส่งมอบก าลงัใจและความห่วงใยแก่ทุกคนที่มุ่งมั่นเสียสละใน
การต่อสูก้ับสถานการณโ์รคระบาด COVID-19 ใหส้ามารถผ่านพน้วิกฤตในครัง้นีไ้ปดว้ยกัน 

ประธานในที่ประชุมไดม้อบหมายให ้ดร.สมบูรณ ์เอือ้อชัฌาสยั กรรมการบริษัท ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร และ
เลขานุการคณะกรรมการบริษัท เป็นผูด้  าเนินการเขา้สู่วาระการประชุมต่อไป   

ดร.สมบูรณ์ เอื้ออัชฌำสัย ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร ไดเ้รียนเชิญ นายคงกช ยงสวสัดิกุล ผูแ้ทนจาก บริษัท 
กุดั่น แอนด ์พารท์เนอรส์ จ ากัด ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นตวัแทนอิสระเขา้ร่วมเป็นกรรมการในการตรวจนับคะแนน รวมทั้งได้
เรียนเชิญผูแ้ทนจากผูถื้อหุน้รายย่อยเขา้ร่วมเป็นกรรมการในการตรวจนบัคะแนน โดยมี นายอารีย ์บางเจริญสขุ ใหเ้กียรติ
เป็นผูแ้ทนจากผูถื้อหุน้รายย่อย และนางฐิติมา บญุประเสรฐิ ตวัแทนอาสาพิทกัษ์สิทธิผูถื้อหุน้จากสมาคมส่งเสรมิผูล้งทนุไทย 

ทัง้นี ้ตัง้แต่วนัที่ 17 พฤศจิกายน 2564 จนถึงวนัที่ 31 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไดจ้ดัส่งหนงัสือแจง้การ
เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 เป็นการล่วงหนา้ พรอ้มทัง้ระบหุลกัเกณฑท์ี่
บริษัทฯ ก าหนดส าหรบัการเสนอระเบียบวาระกับผูถื้อหุน้ไดร้บัทราบโดยทั่วกัน โดยไดเ้ผยแพร่ผ่านทางเว็บไซตข์องตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเว็บไซตข์องบริษัทฯ ซึ่งไม่มีท่านใดเสนอระเบียบวาระเพื่อใหท้ี่ประชุมคณะกรรมการบรษิัท
พิจารณาเพื่อก าหนดเป็นระเบียบวาระในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ครัง้นี ้จึงขอน าเรียนเขา้สู่วาระการประชมุดงัต่อไปนี ้

วำระที ่1 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2564 

 ดร.สมบูรณ์ เอื้ออัชฌำสัย ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารบัรองรายงานการ
ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ที่ไดจ้ัดใหม้ีขึน้เมื่อวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 ซึ่งไดน้ าส่งรายงานดงักล่าวต่อตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และกรมพัฒนาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดเป็นที่เรียบรอ้ย
แลว้ รวมทั้งไดเ้ผยแพร่ผ่านเว็บไซตข์องบริษัทฯ www.gunkul.com ตามที่ไดจ้ดัส่งส าเนารายงานการประชุมใหก้ับผูถ้ือหุน้
พรอ้มกับหนงัสือนดัประชุมในครัง้นี ้รายละเอียดดงัปรากฏตามเอกสารแนบ ล าดบัที่ 1 หนา้ 10 – หนา้ 38 โดยรายงาน
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ดงักล่าวไดผ้่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทซึ่งเห็นว่าไดม้ีการบนัทึกรายงานไวอ้ย่างครบถว้นถูกตอ้ง จึงขอให ้      
ที่ประชุมโปรดพิจารณารบัรอง  

 ดร.สมบูรณ ์เอือ้อัชฌำสัย ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้สอบถามหรือแสดงความ
คิดเห็น ทัง้นี ้ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามหรือเสนอแกไ้ขรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 เป็นอย่างอื่น    

 นำงสำวโศภชำ ด ำรงปิยวุฒิ์ ประธำนกรรมกำรบริหำร แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า จากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว้เห็นว่ารายงานฉบับนี ้ไดม้ีการบันทึกรายงานการประชุมไวอ้ย่างถูกตอ้งครบถว้น และ
เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2564 จึงขอเสนอต่อ          
ที่ประชุมเพื่อพิจารณา โดยในวาระนีจ้ะนับคะแนนโดยให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นและผู้รบัมอบฉันทะ ซึ่งมา
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าด 

มติที่ประชมุ ที่ประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
รบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 เมื่อวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 ตามที่เสนอ  

ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดโตแ้ยง้ผลการตรวจนบัคะแนนเสียงส าหรบัวาระนี ้โดยมีมติดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้
 มีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุทัง้สิน้ 449 ราย เป็นจ านวนหุน้รวม 6,061,251,869 หุน้ 
 (โดยในวาระนีม้ีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุเพิม่ขึน้หลงัจากการเปิดประชมุ จ านวน 22 ราย)  

ผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) อตัรารอ้ยละ 
เห็นดว้ย  6,061,236,269 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
รวม  6,061,236,269 100.0000 
บตัรเสีย * 0 - 

งดออกเสียง * 15,600 - 

* ไม่นบัรวมเป็นฐานการค านวณคะแนนเสียง 
 
วำระที ่2 รับทรำบกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 

ดร.สมบูรณ์ เอื้ออัชฌำสัย ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร ได้รายงานต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบสรุปผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาในรอบปี 2564 (ค าอธิบายและการวิเคราะหข์องฝ่ายจดัการ) ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 
พ.ศ.2535 มาตรา 113 รวมถึงขอ้บังคับของบริษัทฯ ขอ้ 29 และ ขอ้ 42 ก าหนดใหบ้ริษัท ฯ รายงานผลการด าเนินการของ
บรษิัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาต่อที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2564 
(แบบ 56-1 One Report) รายละเอียดดงัปรากฏตามเอกสารแนบ ล าดบัท่ี 2 (แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2564 (แบบ 
56-1 One Report) สามารถดาวนโ์หลดไดจ้าก QR Code หนา้ 39) โดยสามารถสรุปผลการด าเนินงานในรอบปี 2564 ของ
บรษิัทฯ ไดด้งันี ้
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มีนาคม บริษัทไดร้บัการปรบัเพ่ิมเครดิตจากบริษัท ทริสเรทติง้ จ ากดั โดยปรบัเพ่ิมอนัดบัเครดิตองคก์รจากระดบั BBB เป็น BBB+ และ
ปรบัเพ่ิมอนัดบัเครดิตหุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัจากระดบั BBB- เป็นระดบั BBB 

เมษายน บริษัทอนุมตัิแผนธุรกิจกัญชง และการจัดตัง้บริษัทเพื่อรองรบัการด าเนินธุรกิจดงักล่าว โดยจัดตัง้บริษัทในรูปแบบ Holding 
Company จ านวน 1 บริษัท ดว้ยทนุจดทะเบียน 50,000,000.00 บาท และบริษัทย่อย จ านวน 2 บริษัท 

พฤษภาคม บริษัทจ่ายเงินสดปันผล ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยจ่ายเป็นเงินสดปันผลในอตัรา 0.182 บาทต่อหุน้ รวมเป็น
เงินสดปันผลทัง้สิน้ ไม่เกิน 1,600,000,000.00 บาท ในวนัที่ 24 พฤษภาคม 2564 

กรกฎาคม บริษัท ฟิวเจอร ์เอ็นเนอรย์ี คอรเ์ปอเรชั่น จ ากัด (“FE”) บริษัทย่อยของบริษัท ร่วมจัดตั้งบริษัทร่วมทุนกับ บริษัท ออริจิน้         
เอ็นเนอรย์ี จ ากัด (Origin Energy Co., Ltd.) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอรต์ี ้จ ากัด (มหาชน) (“ORI”) 
ดว้ยทุนจดทะเบียน 1,000,000.00 บาท เพื่อร่วมพัฒนาและลงทุนในโครงการขายไฟฟ้าจาก Solar Rooftop, EV Charger 
และ Parity Energy Trading ในคอนโดมิเนียม และหมู่บ้านที่ทาง Origin Energy และ/หรือ บริษัทในเครือเป็นผู้พัฒนา 
ก่อสรา้ง และบริหาร 

กนัยายน บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ส าหรบัผลการด าเนินงานงวดครึ่งปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 
2564 โดยจ่ายเป็นเงินสดปันผลในอตัรา 0.06 บาทต่อหุน้ รวมเป็นเงินสดปันผลทัง้สิน้ ไม่เกิน 535,000,000.00 บาท ในวนัที่      
9 กนัยายน 2564 

ตลุาคม บริษัทเขา้ลงทุนรอ้ยละ 50 ในบริษัท ทีเอชซีจี กรุ๊ป จ ากัด (“THCG”) ดว้ยมูลค่า 250,000,000.00 บาท ผ่านการลงทุนโดย
บริษัท จี.เค.เฮมพ ์กรุ๊ป จ ากัด (“GKHG”) (บริษัทย่อย ที่บริษัทถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 100) ส่งผลใหบ้ริษัท THCG มีสภาพ
เป็นบริษัทร่วมค้าระหว่างกัน เพื่อด าเนินธุรกิจการปลูกกัญชงและกัญชา เพื่อการจ าหน่าย รวมถึงการผลิตและจ าหน่าย
ผลิตภณัฑท์ี่ไดจ้ากกญัชงและกญัชา 
บริษัท จี.เค. สมารท์ ฟารม์ม่ิง จ ากัด บริษัทย่อยของบริษัท ไดร้บัการพิจารณาอนุมตัิใบอนุญาตน าเขา้กัญชง จากส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา เพื่อประโยชนใ์นเชิงพาณิชยห์รืออุตสาหกรรม โดยประเภทของกัญชงที่ขออนุญาต คือ เมล็ด
พนัธุจ์ากประเทศสหรฐัอเมริกา 

ธันวาคม บริษัท จี.เค. สมารท์ ฟารม์ม่ิง จ ากัด บริษัทย่อยของบริษัท ไดร้บัการพิจารณาอนุมัติใบอนุญาตผลิต (ปลูก) กัญชง  จาก
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพื่อประโยชนใ์นเชิงพาณิชยห์รืออุตสาหกรรม โดยรูปแบบการปลูกที่ขออนุญาต คือ 
การปลกูในระบบโรงเรือน (Greenhouse) 

บรษิัทฯ มีรายไดร้วมแสดงในงบการเงินรวมจ านวน 9,868 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จ านวน 1,157 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้
รอ้ยละ 13.28 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกันของปีก่อนที่แสดงรายได้จากธุรกิจหลกัของบริษัทฯ รวมจ านวน 8,711 ลา้นบาท ใน
ส่วนท่ีไม่รวมก าไรพิเศษจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบรษิัทย่อย และก าไรจากการต่อรองราคาซือ้ ในปี 2563 

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าและส่วนเพิ่มราคารบัซือ้ไฟฟ้า แสดงในงบการเงินรวม ส าหรบัปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2564  แสดงจ านวน 4,760 ลา้นบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันกับปีก่อนแสดงจ านวน 4,093 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จ านวน 
667 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 16.30 

บริษัทฯ และบรษิัทย่อยมีสินทรพัยร์วม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 แสดงจ านวน 42,485 ลา้นบาท เมื่อเทียบกับ
สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 แสดงจ านวน 46,032 ลา้นบาท โดยลดลงจ านวน 3,547 ลา้นบาท หรือลดลง       
รอ้ยละ 7.71 โดยเกิดจากการจ าหน่ายเงินลงทนุซึ่งส่งผลใหจ้ านวนสินทรพัยล์ดลง 

ก าไรก่อนหกัค่าเส่ือมราคา (EBITDA) ของบริษัทฯ แสดงจ านวน 4,735 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จ านวน 1,162 ลา้นบาท 
หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 32.52 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนแสดงจ านวน 3,573 ลา้นบาท 
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บริษัทฯ มีผลการด าเนินงานในภาพรวม ส าหรบัปี สิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564  โดยมีผลก าไรส่วนที่เป็นของ
บรษิัทฯ ปรากฎผลก าไรสทุธิ 2,252 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 1,064 ลา้นบาท หรือ เพิ่มขึน้รอ้ยละ 89.56 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกัน
ของปีก่อนที่แสดงรายไดจ้ากธุรกิจหลกัของบรษิัทฯ รวมจ านวน 1,188 ลา้นบาท ส่งผลใหก้ าไรต่อหุน้ของบริษัทฯ ในปี 2564 
อยู่ที่ 0.25 บาทต่อหุน้ เมื่อเทียบกบัก าไรต่อหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 แสดงจ านวน 0.39 บาทต่อหุน้ 

โดยปัจจบุนั บรษิัทฯ มีก าลงัการผลิตไฟฟ้าที่ 645 เมกะวตัต ์ไม่ว่าจะเป็นพลงังานทดแทนแบบพลงังานโซลาร ์หรือ
พลงังานลมทัง้ในไทยและต่างประเทศ รวมไปถึงโครงการโซลารรู์ฟท็อปในรูปแบบ Private PPA  

อย่างไรก็ตามจากการปรบัแผนพฒันาก าลงัการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยฉบบัใหม่ (PDP 2022) ที่ใหเ้พิ่มสดัส่วน
พลงังานสะอาดในระบบ โดยจะเป็นการเพิ่มก าลงัการผลิตในส่วนของการรบัซือ้ไฟฟ้าอีก 1,500 เมกะวตัต ์ส าหรบัโครงการ
ลม 

ส าหรบัรางวลัและความส าเรจ็ที่บรษิัทฯ ไดร้บัในปี 2564 ที่ผ่านมามีดงันี ้

 

นอกจากนีแ้ลว้ มูลค่าหุน้ของบริษัทฯ ณ วนัประชุมผูถื้อหุน้เมื่อปี 2564 ไดเ้พิ่มจาก 2.56 บาท ขึน้มาเป็น 5.90 
บาท ณ วนัประชุมผูถื้อหุน้ในปี 2565 หรือคิดเป็นเพิ่มขึน้รอ้ยละ 132 ในขณะที่บญัชีดชันี SET และ ENERG เพิ่มขึน้เล็กนอ้ย
ที่รอ้ยละ 11 และรอ้ยละ 7 ตามล าดบัตัง้แต่ปี 2564 แสดงใหเ้ห็นว่าในปีที่ผ่านมาราคาหุน้ของบรษิทัฯ เพิ่มสงูขึน้ค่อนขา้งมาก 
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ส าหรบักลยุทธส์ าคญัที่บริษัทฯ ไดเ้ตรียมที่จะด าเนินการในปี 2565 นี ้ในส่วนของกลุ่มธุรกิจรบัเหมาก่อสรา้งอยู่
ระหว่างเตรียมตวัที่จะเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ในช่วงปลายปี 2565 ถึงตน้ปี 2566 ผ่าน บริษัท กันกลุ พาวเวอร ์        
ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากัด ซึ่งมีบริษัทย่อยชื่อ บริษัท ฟิวเจอร ์อีเล็คทริคอล คอนโทรล จ ากัด เพื่อรองรบัโอกาสการเติบโตต่อไป 
โดยไดแ้ต่งตัง้ให ้บรษิัทหลกัทรพัย ์คิงสฟ์อรด์ จ ากดั ท าหนา้เป็นท่ีปรกึษาทางการเงิน (FA) ซึ่งปัจจบุนัก าลงัอยู่ในระหว่างการ
ปรบัโครงสรา้งบรษิัท และคาดการณว์่าจะสามารถจดทะเบียนเป็นบรษิัทมหาชนไดป้ระมาณไตรมาส 3 ปี 2565  

ส่วนธุรกิจกญัชงที่เป็น New S-curve ซึ่งบรษิัทฯ ไดเ้ริ่มทยอยปลกูกญัชงชดุแรกไปแลว้และคาดว่าจะสามารถตดั
ช่อดอกไดภ้ายในเดือนพฤษภาคมนี ้เช่นเดียวกันกับการไดใ้บอนุญาตสกัดที่คาดการณ์ว่าจะไดร้บัในเดือนพฤษภาคมนี ้
เพื่อที่จะเตรียมการสกดัสารซีบีดีที่จ  านวน 200 กิโลกรมัต่อวนั  

 ส าหรบัวาระนี ้บริษัทฯ ขอเรียนแจง้ผลการด าเนินการในเรื่องที่เก่ียวกบัการก ากับดูแลกิจการท่ีดี และการเขา้เป็น
สมาชิกแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต โดยประธานคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี จะเป็น     
ผูน้  าเสนอขอ้มลูแจง้ต่อที่ประชมุเพื่อทราบต่อไป  

 นำยสมชำย ไตรรัตนภิรมย ์ประธำนคณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี น าเสนอขอ้มลูต่อที่ประชมุเพื่อให้
ทราบถึงผลการด าเนินการในเรื่องที่เก่ียวกบัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ดงันี ้

จากผลการด าเนินการในเรื่องที่เก่ียวกับการก ากับดูแลกิจการที่ดีและการปฏิบัติในการต่อตา้นการทุจริตของ
บริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี ไดส่้งเสริมสนบัสนุนใหเ้กิดกระบวนการก ากับดูแลกิจการให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานและสรา้งความยั่งยืนให้กับองค์กร โดยสรุปผลงานในรอบปี 2564 โดยสังเขปไว้
ดงัต่อไปนี ้  

▪ กำรเข้ำเป็นสมำชิกแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
บริษัทฯ ใหค้วามส าคัญกับการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชัน โดยบริษัทฯ ไดร้บัการรบัรองใหเ้ขา้ร่วมเป็นสมาชิก

ของแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจรติมาตัง้แต่ปี 2560 บรษิัทฯ ไดด้  าเนินการก าหนดแนวทางการ
ปฏิบตัิบนหลกัการดงักล่าวทั่วทั้งองคก์ร และในเดือนมิถุนายน 2564 บรษิัทฯ ไดร้บัการรบัรองเป็นสมาชิก CAC ต่อเนื่องเป็น
สมยัที่ 2 จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต  แสดงใหเ้ห็นถึงความมุ่งมั่นในการ
ด าเนินงานดา้นการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ที่มีความก้าวหน้าเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง และบริษัทฯ ยังคงรกัษา
มาตรฐานการก ากบัดแูลในเรื่องดงักล่าวมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจบุนั  

อีกทัง้ไดม้ีการทบทวนนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชนัและการแจง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียนเป็นประจ าทุกปี 
โดยบรษิัทฯ ไดน้ าแนวปฏิบตัิประสานงานเพื่อวางแผนจดัการใหค้วามรูต้อ่ผูท้ี่เก่ียวขอ้ง และมีการประเมินความเส่ียงดา้นการ
ทจุรติคอรร์ปัชนัส าหรบับคุคลากรในบรษิัทฯ รวมไปถึงการติดตามผลการรายงานต่าง ๆ ที่เก่ียวเนื่อง  

▪ ผลประเมิน Good Corporate Governance “CGR” 
บริษัทฯ มุ่งมั่นในการน าหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีไปสู่การด าเนินการในภาคปฏิบัติทั่วทั้งองคก์รอย่างเป็น

รูปธรรม ส่งผลใหใ้นปี 2564 บริษัทฯ ไดร้บัผลประเมินโครงการส ารวจการก ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (Good 
Corporate Governance Report of Thai Listed Companies “CGR”) ในระดบัคะแนนดีเลิศที่ 97 คะแนน เปรียบเทียบกับ
ผลประเมินที่ไดร้บัในปี 2563 ในระดับคะแนนดีเลิศที่ 95 คะแนน โดยบริษัทฯ ไดร้บัการจัดอันดับให้อยู่ในกลุ่ม “ดีเลิศ” 
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 
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อีกทั้ง  ในปี 2563 บริษัทฯ ยังไดร้บัรางวลัระดับอาเซียน ตามโครงการ 2019 ASEAN Corporate Governance 
Scorecard (“ACGS”) คือ “รางวลั ASEAN Asset Class Publicly Listed Companies”  มอบใหบ้ริษัทจดทะเบียนอาเซียน
ที่ท  าคะแนนไดต้ัง้แต่ 97.50 คะแนนขึน้ไป จ านวน 135 บรษิัท โดยเป็นบริษัทจดทะเบียนไทยจ านวน 42 บรษิัท ซึ่งมากที่สดุ
ในอาเซียน ซึ่งสะทอ้นถึงการเป็นบริษัทฯ ท่ีมีหลกับรรษัทภิบาลที่ดี ถือเป็นก าลังใจที่ท  าใหบ้ริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะรกัษา
มาตรฐานในการด าเนินกิจการและเดินหนา้ด าเนินธุรกิจ เพื่อสรา้งคุณค่าให้กับผู้มีส่วนไดส่้วนเสียต่อไป โดยผลของการ
ประเมินตามโครงการในปี 2564 (2021) จะมีประกาศใหท้ราบในปี 2566 ต่อไป 

▪ ผลกำรประเมินคุณภำพกำรจัดประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2564 
 ในปี 2564 บริษัทฯ ไดร้บัผลคะแนนการประเมินคุณภาพการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ในระดบัดี
เยี่ยม 100 คะแนน เปรียบเทียบกบัผลคะแนนท่ีไดร้บัในปี 2563 ในระดบัคะแนนดีเยี่ยม 100 คะแนน แสดงใหเ้ห็นว่า บรษิัทฯ 
ไดใ้หค้วามส าคญัต่อสิทธิของผูถื้อหุน้และผูม้ีส่วนไดเ้สียมาเป็นอนัดบัตน้ ๆ ในการด าเนินธุรกิจของบรษิัทฯ  

▪ กำรจัดท ำแผนงำนเพื่อให้เป็นไปตำมหลัก CG Code 
ในปี 2564 บริษัทฯ ไดจ้ัดท าแผนงานเพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกั CG Code โดยในปี 2565 จะน าแผนงานดังกล่าว

ก าหนดเป็นแนวปฏิบตัิอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อพฒันาอย่างต่อเนื่องต่อไป  

จากผลของการด าเนินการดังกล่าวสะทอ้นใหเ้ห็นถึงพฒันาการโดยรวมในการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ 
อย่างต่อเนื่อง โดยบรษิัทฯ จะมุ่งมั่นพฒันาการก ากบัดแูลกิจการใหด้ียิ่ง ๆ ขึน้ไป 

ดร.สมบูรณ์ เอื้ออัชฌำสัย ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร ไดเ้ปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความ
คิดเห็น ทัง้นี ้ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามหรือเสนอความคิดเห็นใด ๆ ในวาระนี ้

นำงสำวโศภชำ ด ำรงปิยวุฒิ์  ประธำนกรรมกำรบริหำร  ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ส าหรับวาระที่  2 นี ้
คณะกรรมการบรษิัทไดพ้ิจารณาแลว้เห็นสมควรใหเ้สนอรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 ใหท้ี่ประชุม
รบัทราบ และเนื่องดว้ยวาระนีเ้ป็นวาระแจง้เพื่อทราบ จึงไม่ตอ้งมีการลงมติจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

มติที่ประชมุ  ที่ประชมุโดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุจ านวนทัง้สิน้ 449 ราย รวมเป็นจ านวนหุน้ 6,061,251,869 หุน้ รบัทราบการ
ด าเนินงานของบรษิัทฯ ในรอบปี 2564 

 
วำระที ่3 พิจำรณำอนุมัติงบกำรเงนิของบริษัทฯ ส ำหรับปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2564 

 ดร.สมบูรณ์  เอื้ออัชฌำสัย ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่ อให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 – มาตรา 114 รวมทั้งตามขอ้บังคับของบริษัทฯ ขอ้ 29 และ    
ขอ้ 42 – ข้อ 44 บริษัทฯ ไดจ้ัดท างบการเงินส าหรบัปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งไดผ่้านการตรวจสอบและลงนาม
รบัรองจากผูส้อบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด และเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติ โดยมี
รายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินของแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) (ตาม
เอกสารแนบล าดับที่ 2 โดยสามารถดาวนโ์หลดไดจ้าก QR Code หนา้ 39) ซึ่งไดจ้ัดส่งใหแ้ก่ผู้ถือหุน้พรอ้มกับหนังสือนัด
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ประชุมในครัง้นี ้ทั้งนี ้นอกเหนือจากที่ไดช้ีแ้จงงบการเงินของบริษัทฯ ผ่านการสรุปผลการด าเนินงานในรอบปี 2564 ของ
บรษิัทฯ ในวาระท่ี 2 ขา้งตน้ มีเนือ้หาส าคญัของงบการเงินท่ีขอเรียนชีแ้จงเพิ่มเติม ดงันี ้
 ส าหรบังบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัทฯ) และของเฉพาะ
บริษัทฯ  ตามล าดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งตรวจสอบโดย นายวัยวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรบัอนุญาต         
เลขทะเบียน 6333 จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากัด ไดแ้สดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไขว่า งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการข้างตน้นี ้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษัทฯ และบริษัทฯ 
ตามล าดบั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและ
กระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรบัปีสิน้สุดวันเดียวกัน โดยถูกตอ้งตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานรายงานทาง
การเงิน โดยมีเรื่องส าคญัในการตรวจสอบซึ่งสรุปไดด้งันี ้ 

• เรื่องการทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยม เงินลงทนุในบรษิัทย่อย และเงินลงทนุในบรษิัทรว่มและการรว่มคา้ 
ส าหรับค่าความนิยมของเงินทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้าอื่น ไม่พบว่าอาจมีข้อบ่งชี ้ที่มี
สาระส าคัญเรื่องการดอ้ยค่า อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทควรตอ้งทบทวนประมาณมูลค่าปัจจุบันของกระแส     
เงินสดเป็นประจ าทุกปี หรือเมื่อสมมติฐานมีการเปล่ียนแปลงที่ส  าคัญ เพื่อพิจารณารบัรูก้ารดอ้ยค่าอย่าง
เหมาะสม 

• เรื่องรายไดแ้ละตน้ทนุการก่อสรา้ง 
ผูบ้รหิารและวิศวกรโครงการตอ้งมีการใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการตน้ทนุการก่อสรา้งที่คาดว่าจะเกิดขึน้
ตัง้แต่ตน้จนกระทั่งงานแลว้เสรจ็ตามสญัญาใหม้ีความสม ่าเสมอในทกุไตรมาส 

 ส าหรับค าอธิบายงบแสดงฐานะการเงิน สินทรัพย์ และหนี ้สินรวม ตลอดจนรายไดแ้ละหมายเหตุประกอบ           
งบการเงินนั้น ไดม้ีการชีแ้จงใหท้ราบแลว้เมื่อตอนรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 ตามที่ปรากฏใน
วาระที่ 2 ขา้งตน้ รวมไปถึงตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารงบการเงินของแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 
One Report)   

 ดร.จงรัก ระรวยทรง ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ ไดใ้หค้วามเห็นต่องบการเงินของบรษิัทฯ โดยแจง้ต่อ
ที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินและรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ส าหรบัปีสิน้สุดวันที่            
31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็นจากผูส้อบบญัชีของ บรษิัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากัด 
อย่างรอบคอบ เพื่อใหเ้ป็นไปอย่างถกูตอ้งและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยไดม้ีการรว่มหารือกบัทางผูส้อบบญัชีภายนอก และ
ฝ่ายบรหิารของบรษิัทฯ ในประเด็นความถูกตอ้ง ความน่าเชื่อถือ และเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีที่รบัรองทั่วไป เพื่อใหม้ี
การเปิดเผยขอ้มลูอย่างเพียงพอและทนัเวลา ซึ่งจากการสอบทานดงักล่าว คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นชอบใหเ้สนอต่อ    
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติรบัรอง โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทไดม้ีมติเห็นควรใหน้ าเสนอต่อ       
ที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิงบการเงินของบรษิัทฯ ส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ต่อไป 

 ดร.สมบูรณ์  เอื้ออัชฌำสัย ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้สอบถามหรือแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกบังบการเงินของบรษิัทฯ ส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 โดยสรุปไดด้งันี ้
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พ.ต.อ.เสรมิเกียรติ บ ารุงพฤกษ์ ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง : ไดม้ีขอ้เสนอแนะและประเด็นสอบถามตอ่ที่ประชมุ ดงันี ้
1. ส าหรบัวาระที่ 2 รบัทราบการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 ตนเห็นว่าธุรกิจของบริษัทฯ มีความ

น่าสนใจ และความยั่งยืนในอนาคต เนื่องจากเป็นธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกับพลงังานทดแทน ตลอดจนการพฒันา
ไปสู่ธุรกิจกัญชง-กัญชา โดยในส่วนนีต้นอยากทราบว่า รายไดท้ี่จะมาจากธุรกิจนีม้าจากหน่วยงานใด เป็น
คู่สญัญากบัทางภาครฐัอย่างเดียวหรือรวมไปถึงภาคเอกชนดว้ย รวมไปถึงราคาตลาดเป็นอย่างไร 

2. ส าหรบัวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรเบ็ดเสร็จ จากผลการด าเนินงานส าหรบัปีสิน้สุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2564 และก าไรสะสมของบริษัทฯ และจ่ายปันผล (ถ้ามี)  ทางบริษัทฯ ไม่ควรระบุค าว่า “ถ้ามี” 
เนื่องจากควรจะระบไุวใ้นกรณีที่มีการขาดทนุสะสมเท่านัน้ 

ดร.สมบรูณ ์เอือ้อชัฌาสยั ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร : ไดต้อบขอ้ซกัถาม ดงันี ้
1. ส าหรบัค าถามขอ้แรกนั้น ทางบริษัทฯ จะด าเนินการชีแ้จงในตอนทา้ยของการประชุมเพื่อที่จะไดร้บัขอ้มูล      

ที่ครบถว้น  
2. สาเหตุที่ตอ้งมีการระบุค าว่า “ถ้ามี” ลงในวาระที่ 5 นั้น เนื่องจากในวาระดังกล่าวตอ้งไดร้บัการพิจารณา

อนมุตัิจากผูถื้อหุน้ก่อน บรษิัทฯ ถึงจะด าเนินการจ่ายปันผลได ้

Mr. Basant Kumar Dugar ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง : ไดม้ีอเสนอแนะและประเด็นสอบถามต่อที่ประชมุ ดงันี ้
1. จากขอ้มลูกระแสเงินสดจากการด าเนินงานของบรษิัทฯ จะเห็นไดว้่ามีตวัเลขที่เพิ่มขึน้จากเดิมจ านวน 3,574 

ลา้นบาท มาอยู่ที่ 4,484 ลา้นบาท แสดงใหเ้ห็นถึงความสามารถในการหาเงินสดจากการด าเนินงานมาใชใ้น
การด าเนินธุรกิจ 
นอกจากนี ้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี ้สินหมุนเวียน แสดงจ านวน 9,053 ล้านบาท แต่กลับมีสินทรัพย์
หมนุเวียนอยู่ที่ 7,566 ลา้นบาท อย่างไรก็ตามตอ้งไปดทูี่ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 

2. ส าหรบัเรื่องผลกระทบเรื่องอตัราแลกเปล่ียนที่เกิดขึน้ในปัจจุบัน ในส่วนอตัราแลกเปล่ียนที่ยังคงคา้งอยู่ใน    
งบการเงินของบรษิัทฯ ในส่วนท่ีไดม้ีการลงทนุไปแลว้นัน้ส่งผลกระทบอะไรกบัทางบรษิัทฯ บา้ง 

ดร.สมบรูณ ์เอือ้อชัฌาสยั ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร : ไดต้อบขอ้ซกัถาม ดงันี ้
1. ส าหรบัขอ้แรกนัน้ เงินสดส่วนใหญ่ที่ไดม้า บรษิัทฯ ไดน้ าไปใชส้ าหรบัการลงทุน รวมไปถึงการซือ้ตราสารหนี ้

ปรากฏเป็นเงินสดที่ยงัคงเหลืออยู่ประมาณ 1,728 ลา้นบาท ส าหรบัปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564   

ในส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปีนั้น จะเป็นกรณีเงินกูย้ืมระยะยาว และหุน้กู้ ซึ่งทางบริษัทฯ ไดเ้ตรียม
ด าเนินการรีไฟแนนซห์ุน้กูชุ้ดเดิมดว้ยการออกหุน้กูชุ้ดใหม่ ท าใหไ้ม่มีผลกระทบต่อเงินสดหมุนเวียนในการ
ด าเนินกิจการของบรษิัทฯ แต่อย่างใด 

ส่วนเงินกู้ยืมระยะยาวที่จะถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี จ านวน 1,671 ล้านบาทนั้น เป็นส่วนของสินเชื่อ
โครงการ (Project Finance) ส าหรบัโครงการลมที่ยงัคงมีรายไดจ้ากการด าเนินงานตามปกติ  

2. จากการที่ค่าเงินเยนของประเทศญ่ีปุ่ นลดลงไปอยู่ที่  0.27 บาทต่อ 1 เยน จะเห็นไดว้่า ภายใตก้ารควบคุม
กิจการเดียวกันในส่วนของผูถื้อหุน้ที่ปรากฏในงบการเงินดงักล่าวไม่ใช่ผลขาดทนุที่แทจ้ริง เนื่องจากเป็นเงินที่
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ทางบริษัทฯ ไดน้ าไปลงทุนในโครงการโซลารท์ี่ประเทศญ่ีปุ่ นระยะยาว ซึ่งมีระยะเวลาของสัญญาถึง 20 ปี 
โดยปัจจบุนัเพิ่งผ่านไปเพียง 3 – 4 ปีเท่านัน้ แสดงใหเ้ห็นว่า อตัราแลกเปล่ียนที่ผนัแปรอยู่ ณ ปัจจบุนันัน้ไม่ได้
ส่งผลต่องบการเงินของบรษิัทฯ แต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม ทางผูส้อบบญัชียงัคงตอ้งเนน้ย า้ใหเ้ป็นปัจจบุนัอยู่
เสมอโดยจะปรากฏอยู่ในส่วนของผูถื้อหุน้ ไม่ไดอ้ยู่ในส่วนของงบก าไรขาดทนุ   

 นำงสำวโศภชำ ด ำรงปิยวุฒิ ์ประธำนกรรมกำรบริหำร แจง้ต่อที่ประชมุว่า จากความเห็นของคณะกรรมการ
บรษิัทพิจารณาแลว้เห็นควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิงบการเงินส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่าน
การตรวจสอบและแสดงความเห็นจากผูส้อบบญัชีของ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั ซึ่งผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแลว้ จึงเสนอต่อที่ประชมุเพื่อพิจารณาอนมุตัิ โดยวาระนีต้อ้งไดร้บัคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้
และผูร้บัมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากัน ใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้
อีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชีข้าด 

มติที่ประชมุ ที่ประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ส าหรบัปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งไดผ่้านการตรวจสอบและลงนาม
รบัรองจากผูส้อบบญัชีของบรษิัทฯ อีกทัง้ไดผ่้านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
บรษิัทแลว้ ตามที่เสนอ 

ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดโตแ้ยง้ผลการตรวจนบัคะแนนเสียงส าหรบัวาระนี ้โดยมีมติดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้
  มีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุทัง้สิน้ 469 ราย เป็นจ านวนหุน้รวม 6,061,488,159 หุน้ 
  (โดยในวาระนีม้ีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุเพิ่มขึน้จากวาระก่อน จ านวน 20 ราย) 

ผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) อตัรารอ้ยละ 

เห็นดว้ย  6,061,488,159 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
รวม  6,061,488,159 100.0000 

บตัรเสีย * 0 - 
งดออกเสียง * 0 - 

* ไม่นบัรวมเป็นฐานการค านวณคะแนนเสียง 

 
วำระที ่4 พิจำรณำอนุมัติกำรก ำหนดหลักเกณฑ์กำรจ่ำยปันผล จำกผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับปีสิ้นสุดวันที ่         

31 ธันวำคม 2564 และก ำไรสะสมของบริษัทฯ  

 ดร.สมบูรณ์ เอื ้ออัชฌำสัย ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการก าหนด
หลกัเกณฑก์ารจ่ายปันผลจากผลการด าเนินงาน ส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และก าไรสะสมของบริษัทฯ เพื่อให้
เป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทฯ โดยบรษิัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสทุธิตาม
งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินส ารองตามกฎหมาย และเงินส ารองต่าง ๆ ทั้งหมด และ
คณะกรรมการบริษัทไดร้่วมกันพิจารณาการจ่ายปันผลส าหรบัปี 2565 เป็นเงินสดปันผล โดยโปรดดูรายละเอียดในหนงัสือ
เชิญประชมุ เอกสารแนบล าดบัที่ 3 หนา้ 40 ซึ่งสรุปขอ้มลูส าคญั ๆ ไวใ้นเอกสารประกอบการประชมุไวแ้ลว้  
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 ทัง้นี ้ตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไดร้่วมกันพิจารณาหลักเกณฑก์ารจ่ายปันผลเห็นสมควรเสนอ      
ที่ประชุมผูถื้อหุน้ก าหนดหลกัเกณฑก์ารจ่ายปันผลประจ าปี 2565 จากผลการด าเนินงานส าหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 
2564 และก าไรสะสมของบรษิัทฯ โดยใหจ้่ายเป็นเงินสดปันผล โดยหลกัเกณฑก์ารจ่ายปันผลนีจ้ะน าไปใชเ้ป็นแนวทางใน
การพิจารณาวาระท่ี 5 เรื่อง “พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรก าไรเบ็ดเสรจ็จากผลการด าเนินงานส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2564 และก าไรสะสมของบรษิัทฯ และจ่ายปันผล (ถา้มี)” ต่อไป  
 นำงสำวโศภชำ ด ำรงปิยวุฒิ์ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามหรือแสดงความ
คิดเห็น ทัง้นี ้ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามหรือเสนอความคิดเห็นใด ๆ ในวาระนี ้จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาก าหนดหลกัเกณฑ์
การจ่ายปันผลจากผลการด าเนินงานส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และก าไรสะสมของบรษิัทฯ 

1. จ่ายปันผลเป็นเงินสดจากผลการด าเนินงานส าหรบัปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และก าไรสะสมของ    
บรษิัทฯ โดยอตัราการจ่ายปันผลใหเ้ป็นไปตามนโยบายของบริษัท ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสทุธิตาม
งบการเงินเฉพาะของบรษิัทหลงัหกัภาษีเงินไดน้ิติบคุคล เงินส ารองตามกฎหมาย และเงินส ารองอื่น ๆ ทัง้หมด 

2. ทัง้นี ้หลกัเกณฑก์ารจ่ายปันผลนีจ้ะน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการพิจารณาวำระที ่5 เรื่อง “พิจารณาอนมุตัิการ
จัดสรรก าไรเบ็ดเสร็จจากผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรบัปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และก าไร
สะสมของบรษิัทฯ และจ่ายปันผล (ถา้มี)” 

 โดยวาระนีต้อ้งไดร้บัคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชีข้าด 

มติที่ประชมุ  ที่ประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
อนุมัติหลักเกณฑก์ารจ่ายปันผลจากผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2564 โดยใหจ้่ายเป็นเงินสด   
ปันผล ตามที่เสนอ  

ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดโตแ้ยง้ผลการตรวจนบัคะแนนเสียงส าหรบัวาระนี ้โดยมีมติดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้
  มีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุทัง้สิน้ 471 ราย เป็นจ านวนหุน้รวม 6,061,488,330 หุน้ 
  (โดยในวาระนีม้ีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุเพิม่ขึน้จากวาระก่อน จ านวน 2 ราย) 

ผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) อตัรารอ้ยละ 
เห็นดว้ย  6,061,488,330 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
รวม  6,061,488,330 100.0000 
บตัรเสีย * 0 - 

งดออกเสียง * 0 - 
* ไม่นบัรวมเป็นฐานการค านวณคะแนนเสียง 

  ทั้งนี ้หลักเกณฑ์การจ่ายปันผลนีจ้ะน าไปใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาวาระที่  5 เรื่อง “พิจารณาอนุมัติ     
การจดัสรรก าไรเบ็ดเสรจ็จากผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ ส าหรบัปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และก าไร
สะสมของบรษิัทฯ และจ่ายปันผล (ถา้มี)” 
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วำระที ่5 พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรก ำไรเบ็ดเสร็จ จำกผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 
2564 และก ำไรสะสมของบริษัทฯ และจ่ำยปันผล (ถ้ำมี) 
ดร.สมบูรณ ์เอือ้อัชฌำสัย ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร ไดน้ าเสนอขอ้มลูต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาว่า เพื่อให้

เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และขอ้บงัคับของบริษัท ฯ ขอ้ 38 ก าหนดใหบ้ริษัทฯ 
ตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หักดว้ยยอดเงินขาดทุน
สะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียน เวน้แต่บริษัทฯ จะมีขอ้บงัคบัหรือ
กฎหมายอื่นก าหนดใหต้อ้งมีทุนส ารองมากกว่านัน้ และมีนโยบายการจ่ายปันผลไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสทุธิตามงบ
การเงินเฉพาะของบริษัทฯ หลงัหักภาษีเงินไดน้ิติบุคคล เงินส ารองตามกฎหมาย และเงินส ารองอื่น ๆ ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม 
บรษิัทฯ อาจก าหนดใหจ้่ายเงินปันผลในอตัรานอ้ยกว่าอตัราที่ก าหนดขา้งตน้ได ้ขึน้อยู่กบัความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดเสนอ
ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมตัิจดัสรรก าไรเบ็ดเสร็จจากผลการด าเนินงานส าหรบัปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และก าไร
สะสมของบริษัทฯ และจ่ายปันผล (ถ้ามี) รายละเอียดดังปรากฏตามหนังสือเชิญประชุม หน้า 3 – หน้า 5 และเอกสารแนบ 
ล าดบัที่ 4 หนา้ 41 โดยสรุปสาระส าคญัไดด้งันี ้

กำรจัดสรรเงนิทนุส ำรองตำมกฎหมำย 
 เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้ 38 
ก าหนดใหบ้รษิัทฯ ตอ้งจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทนุส ารองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปีหกัดว้ย
ยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 

เงินทนุส  ารองตามกฎหมาย 
ส าหรบัปี สิน้สดุวนัที่  

31 ธันวาคม 

ทนุจดทะเบียน 
ปัจจบุนั 

 
 

 
 

(บาท) 

คิดเป็น 
รอ้ยละของ 

ทนุจดทะเบียน 
 
 
 

 (%) 

เงินทนุส  ารองทางกฎหมาย 
ส าหรบัปี สิน้สดุวนัที่ 

31 ธันวาคม  

ทนุจดทะเบียน 
ปัจจบุนั 

 
 
 
 

(บาท) 

คิดเป็น 
รอ้ยละของ 

ทนุจดทะเบียน 
 
 
 

 (%) 

ประจ าปี เงินทนุส  ารอง
ตามกฎหมาย 

 
(บาท) 

ประจ าปี จดัสรรก าไร
ส  าหรบัปีเป็นทนุ
ส ารองฯ เพ่ิมขึน้ 

(บาท) 

รวมเป็นเงินทนุ
ส  ารองทางกฎหมาย 

(บาท) 

2563 222,559,000.00 2,220,632,743.50 10.02 2564 - 222,559,000.00 2,220,632,743.50 10.02 

 โดยในปี 2564 บรษิัทฯ ไม่ตอ้งกันทนุส ารองทางกฎหมายเนื่องดว้ยเงินทุนส ารองทางกฎหมายเกินกว่ารอ้ยละ 10 
เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด รวมเป็นเงินทุนส ารองทางกฎหมาย ณ สิน้งวด 2564 เท่ากับ 222,559,000.00 บาท คิดเป็น
รอ้ยละ 10.02 ของทนุจดทะเบียน ตามตารางที่แสดงขา้งตน้  

กำรจ่ำยปันผล 
 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผูถื้อหุ้นอนุมัติการจ่ายปันผลจากผลการด าเนินงาน
ส าหรับปีสิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 2564 และก าไรสะสมของบริษัทฯ และจ่ายปันผล (ถ้ามี) ในส่วนที่ไม่เสียภาษีเงินได ้        
นิติบุคคลเนื่องจากการยกเวน้ภาษีตามบัตรส่งเสริมการลงทุนของบริษัทย่อย  (เป็นส่วนเงินปันผลรบัที่บริษัทฯ ไดร้บัจาก
บริษัทย่อยที่ไดร้บัส่งเสริมการลงทุนจากส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน บรษิัทฯ จึงไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งน าเงินได้
ดงักล่าวมารวมค านวณเป็นรายไดเ้พื่อเสียภาษีนิติบคุคลของบรษิัทฯ) ดงันี ้
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  เสนอต่อท่ีประชมุ 
เพื่อพิจารณา 

กำรจ่ำยปันผลเป็นเงินสด :  
อตัราการจ่ายเงินสดปันผล บาทต่อหุน้ 0.12 
จ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิไดร้บัเงินสดปันผล หุน้ 8,882,530,974 
รวมเงินสดปันผลจ่าย บาท 1,068,000,000.00 

 อตัราการจ่ายเงินปันผล คิดเป็นรอ้ยละ 48.82 ของก าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบรษิัทฯ หรือคิดเป็น      
รอ้ยละ 47.91 ของงบการเงินรวมของบรษิัทฯ และเมื่อรวมการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่บรษิัทฯ ไดด้  าเนินการจ่ายไปแลว้
เมื่อวนัที่ 9 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา รวมการจ่ายเงินปันผลทัง้สิน้คิดเป็นรอ้ยละ 73.28 ของก าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะ
กิจการ และ 71.91 ของก าไรสทุธิตามงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบรษิัทฯ ท่ีไม่นอ้ยกว่ารอ้ย
ละ 40 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ (จ านวนหุ้นที่ออกและช าระแล้ว ณ ปัจจุบันเท่ากับ 
8,882,530,974 หุน้ ซึ่งเป็นหุน้ท่ีมีสิทธิไดร้บัเงินปันผลเป็นจ านวน 8,882,530,974 หุน้) 

ก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรบัเงินสดปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2565 วนัท่ีไม่ไดร้บัสิทธิปันผล 
(XD) คือวนัท่ี 5 พฤษภาคม 2565 และก าหนดจ่ายเงินสดปันผลภายในวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2565 
 

ข้อมูลกำรจ่ำยเงินปันผลทีผ่่ำนมำ 
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล 

จากผลการด าเนินการงานของบริษทัฯ  
ผลการด าเนนิงานของบริษทัฯ ประจ าปี 

ปี 2564 (เพื่อพิจำรณำ) ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

1. หุน้ช าระแลว้ที่ใชใ้นการค านวณ
ปันผล (หุน้)  

8,882,530,974 หุ้น 8,783,487,274 หุน้1) 8,783,487,274 หุน้1) 7,418,621,493 หุน้ 7,418,621,493 หุน้ 

2. ก า ไรส าห รับ ปี  : งบ การเงิ น
เฉพาะกิจการ  (บาท) 

2,187,407,148.00 2,197,151,670.00 894,599,441.00 660,388,915.00 354,011,303.00 

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

2,229,270,274.00 3,412,336,597.00 2,147,329,258 1,085,172,042.00 465,794,332.00 

4. หัก เงินทุนส ารองตามกฎหมาย 
(บาท)  

- - (24,259,000.00) - (22,300,000.00) 

5. คงเหลือก าไรส าห รับ ปี  เพื่ อ
ค านวณการจ่ายปันผล 
-    งบการเงิน เฉพาะกิจการ 
(บาท) :  
     หลังหักเงินทุนส ารองตาม
กฎหมาย 
-    งบการเงินรวม -ส่วนที่เป็น
ของบริษัทใหญ่ (บาท) :  
     หลังหักเงินทุนส ารองตาม
กฎหมาย  

 
 

2,187,407,148.00 
 
 
 
 

2,229,270,274.00 

 
 

2,197,151,670.00 
 
 
 

3,412,336,597.00 

 
 

870,340,441.00 
 
 
 

2,123,070,258.00 
 

 
 

660,388,915.00 
 
 
 

1,085,172,042.00 
 

 
 

331,711,303.00 
 
 
 

443,494,332.00 
 

6. รวมเงินปันผลจ่าย (บาท : หุน้)  
ระหว่างกาล  

6.1 เงินสดปันผล  
6.2 หุน้ปันผล  

          ประจ าปี 
6.2.1 เงินสดปันผล  
6.2.2     หุน้ปันผล  

0.18 
 

0.06 
 
- 
 

0.12 
- 

0.182 
 
- 
- 
 

0.182 
- 

0.136 
 
- 
- 
 

0.136 
- 

0.06 
 
- 
- 

(5 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ปันผล) 
0.01 
0.05 

0.045 
 
- 
- 
 

0.045 
- 

7. จ านวนหุน้ที่สั่งจ่ายปันผล (หุน้) - - - 1,483,724,299 - 

8. รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ ้น
ไม่เกิน (บาท) แบ่งเป็น  

8.1       เงินสดปันผล (บาท) 
           - ระหว่างกาล 
           - ประจ าปี 
8.2       หุน้ปันผล (บาท) :   

1,603,000,000.00 
 
 

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

- 

1,600,000.00 
 
 
- 

1,600,000.00 

- 

1,200,000.00 
 
 
- 

1,200,000.00 

- 

445,931,074.75 
 
 
- 

75,000,000.00 
370,931,074.75 

333,837,967.19 
 
 
- 

333,837,967.19 

- 
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รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล 
จากผลการด าเนินการงานของบริษทัฯ  

ผลการด าเนนิงานของบริษทัฯ ประจ าปี 
ปี 2564 (เพื่อพิจำรณำ) ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

9. อตัราส่วนการจ่ายเงินปันผล  2) 
9.1 งบการเงินเฉพาะกิจการ (%) 
          - ระหว่างกาล 
           - ประจ าปี 

9.2 งบการเงินรวม (%) 
           - ระหว่างกาล 
           - ประจ าปี 

(เงินสดปันผล) 
73.28%  

24.46% 

48.82%  

71.91% 

24.00% 

47.91% 

(เงนิสดปันผล) 
72.82% 

- 
- 

46.71% 

- 
- 

(เงนิสดปันผล) 
137.88% 

- 
- 

56.52% 

- 
- 

(เงนิสดปันผล+หุน้ปันผล) 
67.53% 

- 
- 

41.09% 

- 
- 

(เงนิสดปันผล) 
100.64% 

- 
- 

75.27% 

- 
- 

10. ปีที่ด  าเนินการสั่งจ่าย 
           - ระหว่างกาล 
              - ประจ าปี 

 
ปี 2564 

ปี 2565 

 
- 

ปี 2564 

 
- 

ปี 2563 

 
- 

ปี 2562 

 
- 

ปี 2561 

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

 นำงสำวโศภชำ ด ำรงปิยวุฒิ์ ประธำนกรรมกำรบริหำร ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามหรือแสดงความ
คิดเห็น ทัง้นี ้ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามหรือเสนอความคิดเห็นใด ๆ ในวาระนี ้จึงเสนอต่อท่ีประชมุเพื่อพิจารณา  
 โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการจ่ายปันผลจากผลการ
ด าเนินงานของบรษิัทฯ ดงันี ้ 

1. พิจารณาไมจ่ดัสรรก าไรเพื่อเป็นเงินทนุส ารองตามกฎหมาย เนื่องดว้ยบรษิัทฯ ไดก้นัส ารองไวเ้กินกว่ารอ้ยละ 
10 ของทนุจดทะเบียนของบรษิัทฯ ซี่งเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

2. พิจารณาการจดัสรรก าไรเบ็ดเสรจ็ จากผลการด าเนินงานส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 และก าไร
สะสมของบรษิัทฯ ในส่วนที่ไม่เสียภาษีเงินไดน้ิติบุคคลเนื่องจากการยกเวน้ภาษีตามบตัรส่งเสริมการลงทุน
ของบริษัทย่อย เพื่อจ่ายเป็นเงินสดปันผลในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท รวมเป็นเงินสดปันผลไม่ เกิน 
1,068,000,000.00 บาท 

ทั้งนี ้อัตราการจ่ายเงินปันผล คิดเป็นรอ้ยละ 48.82 ของก าไรสุทธิและก าไรสะสมตามงบการเงินเฉพาะ
กิจการของบรษิัทฯ หรือ คิดเป็นรอ้ยละ 47.91 ของงบการเงินรวมของบรษิัทฯ  

โดยเงินปันผลทัง้หมดจะถกูหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายในอตัรารอ้ยละ 10 หรือ 0.012 บาทต่อหุน้ จากเงินที่ผูถื้อหุน้จะ
ไดร้บัปันผลในครัง้นี ้ซึ่งเงินปันผลสทุธิที่ผูถื้อหุน้จะไดร้บัหลงัหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย จะเท่ากบั 0.108 บาทต่อหุน้  

หากรวมการจ่ายปันผลระหว่างกาลที่บรษิทัฯ ไดด้  าเนินการจ่ายจากผลการด าเนินงานส าหรบังวดไตรมาส 2 
สิน้สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 ที่ผ่านมาเป็นที่เรียบรอ้ยแล้ว จะแสดงเงินปัน
ผลรวมที่บรษิัทฯ จ่ายจากผลประกอบจากการด าเนินงานประจ าปี และก าไรสะสม ไดด้งันี  ้

วนัท่ีจ่ายปันผล ประเภทปันผล อตัราการจ่ายปันผล 
(บาท/หุน้) 

มติการจ่ายปันผล 
(บาท) 

อตัราการสั่งจา่ยปันผลคิด
เป็นรอ้ยละ/ก าไรสทุธิ 

(งบการเงินเฉพาะกิจการ) 
9 กนัยายน 2564 มติจ่ายปันผลระหว่างกาล 

(เงินสด) 
0.06 535,000,000.00 24.46% 

23 พฤษภาคม 2565 
(สั่งจ่ายเพิ่ม) 

มติจ่ายปันผลประจ าปี 
(เงินสด) 

0.12 1,068,000,000.00 48.82% 

รวม  0.18 1,603,000,000.00 73.28% 
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หมายเหต:ุ   อตัราสั่งจ่ายปันผลคิดเป็นรอ้ยละ 71.91% ของก าไรสทุธิของงบการเงินรวม   

จากตารางขา้งตน้จะแสดงใหเ้ห็นว่า อัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของ
บริษัทฯ ที่ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ (จ านวนหุน้ที่ออก
และช าระแล้ว  ณ  ปั จจุบัน  เท่ ากับ  8,882,530,974 หุ้น  ซึ่ ง เป็นหุ้นที่ มี สิท ธิ ได้รับ ปันผลจ านวน 
8,882,530,974 หุน้) 

 

ในกรณีที่ผูร้บัปันผลขา้งตน้ที่เป็นบุคคลธรรมดาและถือสัญชาติไทยและถูกหักภาษีไว ้ณ ที่จ่ายในอัตรา        
รอ้ยละ 10 ผูร้บัเงินปันผลสามารถเลือกด าเนินการได ้ดงันี ้ 

- สามารถเลือกช าระภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาตอนสิน้ปีในรูปแบบการเลือกหัก ณ ที่จ่าย โดยวิธีนีไ้ม่
ตอ้งน าเงินไดปั้นผลนีไ้ปค านวณรวมยื่นกบัเงินไดป้ระเภทอื่นตอนปลายปี หรือ  

- สามารถเลือกช าระภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาตอนสิน้ปีในรูปแบบเครดิตภาษีหกัไว ้ณ ท่ีจ่าย โดยวิธีนี ้
ตอ้งน าเงินไดปั้นผลนีไ้ปรวมค านวณรวมยื่นกบัเงินไดป้ระเภทอื่นตอนปลายปี ทัง้นี ้วิธีนีผู้ร้บัเงินปันผล
ไม่มีสิทธิใชเ้ครดิตเงินปันผล ในการยื่นแบบเพื่อช าระภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาปลายปี เนื่องจากปัน
ผลรบัดงักล่าวมีอตัราภาษีเงินไดน้ิติบคุคลในอตัรารอ้ยละ 0 

 

3. ก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิรบัเงินสดปันผล (Record Date) ในวนัที่ 6 พฤษภาคม 2565 วนัที่ไม่ไดร้บั
สิทธิปันผล (XD) คือวนัท่ี 5 พฤษภาคม 2565 และก าหนดจ่ายเงินสดปันผลในวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2565 

 ทัง้นี ้วาระนีต้อ้งไดร้บัคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชีข้าด 

มติที่ประชมุ  ที่ประชมุมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
อนมุตัิใหจ้่ายปันผลจากผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ ตามที่เสนอ ดงันี ้

1. อนมุตัิไม่จดัสรรก าไรเพื่อเป็นเงินทนุส ารองตามกฎหมาย เนื่องดว้ยบรษิัทฯ ไดก้นัส ารองไวเ้กินกวา่     
รอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบยีนของบรษิัทฯ ซีง่เป็นไปตามที่ก าหมายก าหนด 

2. อนุมตัิการจดัสรรก าไรเบ็ดเสร็จ จากผลการด าเนินงานส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 และ
ก าไรสะสมของบริษัทฯ ในส่วนที่ไม่เสียภาษีเงินไดน้ิติบุคคลเนื่องจากการยกเว้นภาษีตามบัตร
ส่งเสรมิการลงทนุของบรษิัทย่อย เพื่อจ่ายเป็นเงินสดปันผลในอตัราหุน้ละ 0.12 บาท รวมเป็นเงินสด
ปันผลไม่เกิน 1,068,000,000.00 บาท 

ทั้งนี ้อัตราการจ่ายเงินปันผล คิดเป็นรอ้ยละ 48.82 ของก าไรสุทธิและก าไรสะสมตามงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบรษิัทฯ หรือคิดเป็นรอ้ยละ 47.91 ของงบการเงินรวมของบรษิัทฯ  

โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตรารอ้ยละ 10 หรือ 0.012 บาทต่อหุ้น จากเงินที่        
ผูถื้อหุน้จะไดร้บัปันผลในครัง้นี ้ซึ่งเงินปันผลสุทธิที่ผูถื้อหุน้จะไดร้บัหลงัหักภาษี ณ ที่จ่าย จะเท่ากับ 
0.108 บาทต่อหุน้  
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หากรวมการจ่ายปันผลระหว่างกาลที่บริษัทฯ ไดด้  าเนินการจ่ายจากผลการด าเนินงานส าหรบังวด
ไตรมาส 2 สิน้สดุวนัที่ 30 มิถุนายน 2564 เมื่อวนัที่ 9 กันยายน 2564 ที่ผ่านมาเป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ 
จะแสดงเงินปันผลรวมที่บรษิัทฯ จ่ายจากผลประกอบจากการด าเนินงานประจ าปี และก าไรสะสม ได้
ดงันี ้

วนัท่ีจ่ายปันผล ประเภทปันผล อตัราการจ่ายปันผล 
(บาท/หุน้) 

มติการจ่ายปันผล 
(บาท) 

อตัราการสั่งจา่ยปันผลคิดเป็น
รอ้ยละ/ก าไรสทุธิ 

(งบการเงินเฉพาะกิจการ) 
9 ก.ย. 2564 มติจ่ายปันผลระหว่างกาล 

(เงินสด) 
0.06 535,000,000.00 24.46% 

23 พ.ค. 2565 
(สั่งจ่ายเพิ่ม) 

มติจ่ายปันผลประจ าปี 
(เงินสด) 

0.12 1,068,000,000.00 48.82% 

รวม  0.18 1,603,000,000.00 73.28% 
หมายเหต:ุ  อตัราสั่งจ่ายปันผลคิดเป็นรอ้ยละ 71.91% ของก าไรสทุธิของงบการเงินรวม   

จากตารางขา้งตน้จะแสดงใหเ้ห็นว่า อตัราการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล
ของบริษัทฯ ที่ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบรษิัทฯ (จ านวน
หุ้นที่ออกและช าระแล้ว ณ ปัจจุบัน เท่ากับ 8,882,530,974 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นที่มีสิทธิได้รับปันผล
จ านวน 8,882,530,974 หุน้) 
 

ในกรณีที่ผูร้บัปันผลขา้งตน้ที่เป็นบุคคลธรรมดาและถือสญัชาติไทยและถูกหักภาษีไว ้ณ ท่ีจ่ายใน
อตัรารอ้ยละ 10 ผูร้บัเงินปันผลสามารถเลือกด าเนินการได ้ดงันี ้ 

- สามารถเลือกช าระภาษีเงนิไดบ้คุคลธรรมดาตอนสิน้ปีในรูปแบบการเลือกหกั ณ ที่จ่าย โดยวิธี
นี ้ไม่ตอ้งน าเงินไดปั้นผลนีไ้ปค านวณรวมยื่นกบัเงินไดป้ระเภทอื่นตอนปลายปี หรือ  

- สามารถเลือกช าระภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาตอนสิน้ปีในรูปแบบเครดิตภาษีหักไว ้ณ ท่ีจ่าย 
โดยวิธีนี ้ตอ้งน าเงินไดปั้นผลนีไ้ปรวมค านวณรวมยื่นกับเงินไดป้ระเภทอื่นตอนปลายปี ทัง้นี ้
วิธีนีผู้ ้รบัเงินปันผลไม่มีสิทธิใช้เครดิตเงินปันผล ในการยื่นแบบเพื่อช าระภาษีเงินไดบุ้คคล
ธรรมดาปลายปี เนื่องจากปันผลรบัดงักล่าวมีอตัราภาษีเงินไดน้ิติบคุคลในอตัรารอ้ยละ 0 

 
3. ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรบัเงินสดปันผล (Record Date) ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 วันที่

ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) คือวันที่  5 พฤษภาคม 2565 และก าหนดจ่ายเงินสดปันผลในวันที่  23 
พฤษภาคม 2565 
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ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดโตแ้ยง้ผลการตรวจนบัคะแนนเสียงส าหรบัวาระนี ้โดยมีมติดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้
  มีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุทัง้สิน้ 471 ราย เป็นจ านวนหุน้รวม 6,061,488,330 หุน้ 
  (โดยในวาระนีม้ีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุเพิม่ขึน้จากวาระก่อน จ านวน 0 ราย)  

ผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) อตัรารอ้ยละ 
เห็นดว้ย  6,061,488,330 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
รวม  6,061,488,330 100.0000 
บตัรเสีย * 0 - 

งดออกเสียง * 0 - 
* ไม่นบัรวมเป็นฐานการค านวณคะแนนเสียง 
 

วำระที ่6 พิจำรณำอนุมัติเลือกตั้งกรรมกำรบริษัทแทนกรรมกำรบริษัททีด่ ำรงต ำแหน่งครบตำมวำระ 

ดร.สมบูรณ์ เอื้ออัชฌำสัย ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร แจง้ที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติเลือกตัง้กรรมการ
บริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ด  ารงต าแหน่งครบตามวาระ โดยในวาระนี ้ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ผลตอบแทนจะเป็นผูน้  าเสนอขอ้มลูแจง้ต่อที่ประชมุเพื่อทราบต่อไป 

พลต ำรวจตรี วิศิษฐ์ ศุกรเสพย ์ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำผลตอบแทน  น าเสนอต่อ        
ที่ประชุมว่า ในการพิจารณาอนุมัติ เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ด  ารงต าแหน่งครบวาระเพื่อให้เป็นไปตาม
พระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และขอ้บงัคบัของบริษัทขอ้ 13 ก าหนดให ้ในการประชุมสามัญ
ประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการในขณะนัน้ ถ้ากรรมการท่ีจะแบ่งออกให้
ตรงเป็นสามส่วนไม่ไดก้็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ี่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่จะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและ        
ปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนเป็นบรษิัทนัน้ใหใ้ชว้ิธีจบัสลาก ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปใหก้รรมการท่านท่ีอยู่ในต าแหน่งนานที่สดุเป็น
ผู้ออกจากต าแหน่ง โดยกรรมการที่ออกจากต าแหน่งไปแล้วนั้น อาจเลือกเพื่อเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได้ โดย
คณะกรรมการของบรษิัทในปัจจบุนัมีจ านวน 11 ท่าน จึงมีกรรมการท่ีด ารงต าแหน่งครบวาระในคราวนี ้จ านวน 4 ท่าน  
 บริษัทฯ ไดจ้ดัส่งหนงัสือแจง้การเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอชื่อผู้ทรงคุณวฒุิเพื่อเขา้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการ
ของบรษิัทฯ ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 เป็นการล่วงหนา้ พรอ้มทัง้ระบุรายละเอียดคุณสมบตัิ และวิธีการ
เสนอชื่อตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ ก าหนด ใหก้ับผูถื้อหุ้นไดร้บัทราบโดยทั่วกัน โดยไดเ้ผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเว็บไซตข์องบรษิัทฯ ตัง้แต่วนัที่ 17 พฤศจิกายน 2564 จนถึงวนัที่ 31 มกราคม 2565 ที่ผ่าน
มานัน้ ซึ่งไม่มีท่านใดเสนอชื่อผูท้รงคณุวฒุิเขา้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการของบรษิัท ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ในครัง้นี ้ 

ทัง้นี ้เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการเลือกตัง้เพื่อใหเ้กิดความโปรง่ใส ไดเ้รียนเชิญกรรมการที่ไดร้บัการเสนอ
ชื่อใหเ้ขา้รบัเลือกตัง้ออกจากหอ้งประชุม โดยผูไ้ดร้บัเสนอชื่อทั้ง 4 ท่าน ไดแ้ก่ ดร.กัลกุล ด ารงปิยวุฒิ์ พลเอก ธารไชยยันต ์  
ศรีสุวรรณ นายกฤษณ ์จนัทโนทก และนางสาวนฤชล ด ารงปิยวุฒิ์ ออกจากหอ้งประชุมก่อนการมีลงมติในวาระนี ้ และจะ
เรียนเชิญใหก้ลบัเขา้ในท่ีประชมุเพื่อเริ่มพิจารณาในวาระถดัไป      

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนไดพ้ิจารณาการเลือกตัง้กรรมการบรษิัท โดยพิจารณาคุณสมบตัิ
เป็นรายบุคคลอย่างรอบคอบเป็นไปตามหลักเกณฑท์ี่ก าหนด และเห็นสมควรเลือกตัง้กรรมการบริษัทที่ด  ารงต าแหน่งครบ
วาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิัทต่อไป อีกวาระหนึ่ง ดงันี ้
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1. ดร.กลักลุ  ด ารงปิยวฒุิ์  กรรมการบรษิัท (กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้รหิาร)   
2. พลเอกธารไชยยนัต ์ ศรีสวุรรณ กรรมการบรษิัท (กรรมการอิสระ) 
3. นายกฤษณ ์ จนัทโนทก กรรมการบรษิัท (กรรมการอิสระ) 
4. นางสาวนฤชล ด ารงปิยวฒุิ ์ กรรมการบรษิัท (กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร) 

 โดยบคุคลดงักล่าวไดร้บัการเสนอชื่อและผ่านความเห็นชอบจากที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 2/2565 เมื่อ
วนัที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา จึงเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจ าปี 2565 เพื่อพิจารณา ส าหรบัประวัติของ
บุคคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการบริษัทในการประชุมครัง้นี ้ไดจ้ัดส่งให้กับผูถื้อหุน้พรอ้มกับหนังสือเชิญประชุม 
รายละเอียดดงัปรากฏตามเอกสารแนบ ล าดบัท่ี 5 หนา้ 42 – หนา้ 51 

 นำงสำวโศภชำ ด ำรงปิยวุฒิ์ ประธำนกรรมกำรบริหำร ไดช้ีแ้จงใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้ทราบว่า คณะกรรมการ
บริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนไดเ้สียไดห้ารือกันอย่างกวา้งขวาง และร่วมกันกลั่นกรองโดยพิจารณาจากคุณสมบัติเป็น
รายบุคคลอย่างรอบคอบ กล่าวคือ ตอ้งเป็นบุคคลผูท้รงคุณวุฒิ มีประสบการณใ์นด้านต่าง ๆ มีภาวะผูน้  า วิสยัทศันก์วา้งไกล 
เป็นผูม้ีคณุธรรมและจริยธรรม มีประวตัิการท างานท่ีโปรง่ใสไม่ด่างพรอ้ย มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็น อย่างเป็น
อิสระ และมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี ้ บุคคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อใหเ้ป็นกรรมการอิสระนั้น 
เป็นผูท้ี่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง โดยบคุคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้ใน
ครัง้นีไ้ดผ่้านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแลว้ว่ามีคุณสมบตัิที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบรษิัทฯ 
และในกรณีที่บุคคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาแลว้ว่าบุคคลนั้นจะสามารถให้
ความเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้
พิจารณาเลือกตัง้กรรมการบรษิัทที่ด  ารงต าแหน่งครบวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดงันี ้ 

1. ดร.กลักลุ  ด ารงปิยวฒุิ์  กรรมการบรษิัท (กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้รหิาร)   
2. พลเอกธารไชยยนัต ์ ศรีสวุรรณ กรรมการบรษิัท (กรรมการอิสระ) 
3. นายกฤษณ ์ จนัทโนทก กรรมการบรษิัท (กรรมการอิสระ) 
4. นางสาวนฤชล ด ารงปิยวฒุิ ์ กรรมการบรษิัท (กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร) 

นำงสำวโศภชำ  ด ำรงปิยวุฒิ์ ประธำนกรรมกำรบริหำร ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามหรือแสดงความ
คิดเห็น ทัง้นี ้ไม่มีผูถื้อหุน้ซักถามหรือเสนอความคิดเห็นใด ๆ ในวาระนี ้ จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา โดยวาระนีต้อ้ง
ลงคะแนนออกเสียงเป็นรายบุคคล และเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทุกใบจากผูถื้อหุน้ทั้งที่มาประชุมดว้ยตนเองและผูร้บัมอบ
ฉันทะ โดยเป็นวาระที่ตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน    
ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชีข้าด 

มติที่ประชมุ  ที่ประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
อนมุตัิเลือกตัง้ตามที่คณะกรรมการบรษิัทเสนอ   

   โดยมีมติดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้
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-    เลือกตัง้กรรมการบรษิัทที่ด  ารงต าแหน่งครบวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดงันี ้ 

1.  ดร.กัลกุล  ด ำรงปิยวุฒิ ์ กรรมกำรบริษัท (กรรมกำรทีไ่ม่เป็นผู้บริหำร)  
  มีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุทัง้สิน้ 472 ราย เป็นจ านวนหุน้รวม 6,061,489,427 หุน้ 
  (โดยในวาระนีม้ีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุเพิม่ขึน้จากวาระก่อน จ านวน 1 ราย) 
  ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดโตแ้ยง้ผลการตรวจนบัคะแนนเสียงส าหรบัวาระนี ้โดยมีมตดิว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

ผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) อตัรารอ้ยละ 
เห็นดว้ย  5,836,579,473 99.6686 

ไม่เห็นดว้ย 19,408,004 0.3314 
รวม  5,855,987,477 100.0000 
บตัรเสีย * 0 - 

งดออกเสียง * 205,501,950 - 
 * ไม่นบัรวมเป็นฐานการค านวณคะแนนเสียง 
   หมายเหต:ุ   “งดออกเสียง” เนื่องจากจ านวนเสียงดงักล่าวเกี่ยวขอ้งกบักรรมการผูไ้ดร้บัเสนอชื่อในการเลือกตัง้ 

2. พลเอกธำรไชยยันต ์ ศรีสุวรรณ กรรมกำรบริษัท (กรรมกำรอิสระ)  
  มีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุทัง้สิน้ 472 ราย เป็นจ านวนหุน้รวม 6,061,489,427 หุน้ 
  (โดยในวาระนีม้ีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุเพิม่ขึน้จากวาระก่อน จ านวน 1 ราย) 
  ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดโตแ้ยง้ผลการตรวจนบัคะแนนเสียงส าหรบัวาระนี ้โดยมีมตดิว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

ผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) อตัรารอ้ยละ 
เห็นดว้ย  6,061,483,627 99.9999 
ไม่เห็นดว้ย 800 (นอ้ยกว่า) 0.0001 

รวม  6,061,484,427 100.0000 
บตัรเสีย * 0 - 
งดออกเสียง * 5,000 - 

 * ไม่นบัรวมเป็นฐานการค านวณคะแนนเสียง  
   หมายเหต:ุ   “งดออกเสียง” เนื่องจากจ านวนเสียงดงักล่าวเกี่ยวขอ้งกบักรรมการผูไ้ดร้บัเสนอชื่อในการเลือกตัง้ 

3. นำยกฤษณ ์จันทโนทก  กรรมกำรบริษัท (กรรมกำรอิสระ) 
มีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุทัง้สิน้ 472 ราย เป็นจ านวนหุน้รวม 6,061,489,427 หุน้ 
(โดยในวาระนีม้ีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุเพิม่ขึน้จากวาระก่อน จ านวน 1 ราย) 
ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดโตแ้ยง้ผลการตรวจนบัคะแนนเสียงส าหรบัวาระนี ้โดยมีมตดิว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

ผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) อตัรารอ้ยละ 
เห็นดว้ย  6,061,469,427 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

รวม  6,061,469,427 100.0000 
บตัรเสีย * 0 - 
งดออกเสียง * 20,000 - 

 * ไม่นบัรวมเป็นฐานการค านวณคะแนนเสียง  
   หมายเหต:ุ   “งดออกเสียง” เนื่องจากจ านวนเสียงดงักล่าวเกี่ยวขอ้งกบักรรมการผูไ้ดร้บัเสนอชื่อในการเลือกตัง้ 
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4.  นำงสำวนฤชล  ด ำรงปิยวุฒิ ์ กรรมกำรบริษัท (กรรมกำรทีเ่ป็นผู้บริหำร)  
  มีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุทัง้สิน้ 472 ราย เป็นจ านวนหุน้รวม 6,061,489,427 หุน้ 
  (โดยในวาระนีม้ีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุเพิม่ขึน้จากวาระก่อน จ านวน 1 ราย) 
  ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดโตแ้ยง้ผลการตรวจนบัคะแนนเสียงส าหรบัวาระนี ้โดยมีมตดิว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

ผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) อตัรารอ้ยละ 
เห็นดว้ย  6,060,235,133 99.9867 
ไม่เห็นดว้ย 803,101 0.0133 
รวม  6,061,038,234 100.0000 
บตัรเสีย * 0 - 
งดออกเสียง * 451,193 - 

 * ไม่นบัรวมเป็นฐานการค านวณคะแนนเสียง  
   หมายเหต:ุ   “งดออกเสียง” เนื่องจากจ านวนเสียงดงักล่าวเกี่ยวขอ้งกบักรรมการผูไ้ดร้บัเสนอชื่อในการเลือกตัง้ 

 
วำระที ่7 พิจำรณำอนุมตัิกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อยประจ ำปี 2565 

  พลต ำรวจตรี วิศิษฐ ์ศุกรเสพย ์ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำผลตอบแทน แจง้ต่อที่ประชุม
ว่า เพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบรษิัทขอ้ 29 ก าหนดใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของ
กรรมการ โดยบรษิัทฯ มีนโยบาย และหลกัเกณฑใ์นการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการใหอ้ยู่ในระดบัที่เหมาะสม และสอดคลอ้ง
กบัภาระหนา้ที่ในการปฏิบตัิงานเพื่อประโยชนส์งูสดุของบรษิัทฯ ผูถื้อหุน้ และผูม้ีส่วนไดเ้สียกลุ่มต่าง ๆ โดยมีกระบวนการและ
ขั้นตอนการพิจารณาค่าตอบแทนผ่านจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และน าเข้าสู่การพิจารณาใน
คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไดพ้ิจารณากลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ รวมไปถึงการเปรียบเทียบอา้งอิง
จากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน เห็นสมควรก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 
2565 รายละเอียดดงัปรากฏตามเอกสารแนบ ล าดบัที่ 6 หนา้ 52 – หนา้ 57 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ค่ำตอบแทนทีเ่ป็นตัวเงนิ   :   เสนอเพื่อพิจารณาดงันี ้ 
- ค่ำเบีย้ประชุม 

ต าแหน่ง คณะกรรมการ 
บริษัท 

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
บริหาร 

ความเสี่ยง 

คณะกรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา

ผลตอบแทน 

คณะกรรมการ
ก ากบัดแูล
กิจการที่ดี 

คณะกรรมการ 
บริหาร 

1.  ประธานกรรมการ 25,000 25,000 20,000 20,000 20,000 7,500 
2.  กรรมการ 20,000 18,000 15,000 15,000 15,000 5,000 
3. เลขานกุารคณะกรรมการ 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 - 

หมายเหต:ุ   กรณีกรรมการอิสระไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นประธานกรรมการของแตล่ะคณะกรรมการ ใหไ้ดร้บัสิทธิการจ่ายอตัราค่าตอบแทนเบีย้
ประชมุของคณะกรรมการในต าแหน่งสงูสดุเพียงต าแหน่งเดียวในแต่ละคณะกรรมการ 
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- ค่ำตอบแทนรำยปี * 
ต าแหน่ง คณะกรรมการ 

บริษัท 
คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
บริหาร 

ความเสี่ยง 

คณะกรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา

ผลตอบแทน 

คณะกรรมการ
ก ากบัดแูล
กิจการที่ดี 

คณะกรรมการ 
บริหาร 

1. ประธานกรรมการ 750,000 300,000 100,000 100,000 100,000 500,000 
2. กรรมการ 300,000 200,000 100,000 100,000 100,000 200,000 
3. เลขานกุารคณะกรรมการ 50,000 50,000 25,000 25,000 25,000 - 
4. เลขานกุารบริษัท 100,000 - - - - - 

หมายเหต:ุ  กรณีกรรมการอิสระไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นประธานกรรมการของแตล่ะกรรมการ ใหไ้ดร้บัสิทธิการจ่ายอตัราค่าตอบแทนรายปีของ
คณะกรรมการในต าแหน่งสงูสดุเพียงต าแหน่งเดียวในแตล่ะกรรมการ 

 * ค่าตอบแทนรายปีใหก้ าหนดจา่ยเป็นรายไตรมาส  

 โดยก าหนดวงเงินส าหรบัการจ่ายค่าตอบแทนทกุประเภทไวด้งันี ้
1) ประธานกรรมการบรษิัท  จ ากดัวงเงินสงูสดุไม่เกิน 3,500,000 บาท 
2) ประธานกรรมการบรหิาร จ ากดัวงเงินสงูสดุไม่เกิน 2,500,000 บาท 
3) ประธานคณะกรรมการทกุชดุ จ ากดัวงเงินสงูสดุไม่เกิน 1,500,000 บาท  

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

และหากกรรมการท่านใดด ารงต าแหน่งมากกว่าหน่ึงต าแหน่ง ใหจ้่ายจากการค านวณผลรวมของค่าตอบแทนทุก
ประเภท ทั้งค่าตอบแทนเบีย้ประชุม และค่าตอบแทนรายปี โดยตอ้งไม่เกินกว่าอัตราเพดานหรือวงเงินสูงสุดของแต่ละ
ต าแหน่งสงูสดุที่กรรมการท่านนัน้ด ารงต าแหน่งอยู่ ทัง้นี ้หากกรรมการท่านนั้นด ารงต าแหน่งมากกว่าหนึ่งต าแหน่ง ใหจ้่าย
จากอตัราเพดานของต าแหน่งสงูสดุเพียงต าแหน่งเดียว  

โดยก าหนดวงเงินส าหรบัการจ่ายค่าตอบแทนทกุประเภทและทกุต าแหน่ง รวมทัง้สิน้ไม่เกิน 18,000,000 บาท 

ค่ำตอบแทน/ผลประโยชนอ์ื่นใดทีไ่ม่เป็นตัวเงนิ  :  ไม่มี 

นำงสำวโศภชำ ด ำรงปิยวุฒิ์ ประธำนกรรมกำรบริหำร ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามหรือแสดงความ
คิดเห็น ทัง้นี ้ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามหรือเสนอความคิดเห็นใด ๆ ในวาระนี ้จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมตัิ โดยวาระนี้
ตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะซึ่งมาประชมุ 

มติที่ประชมุ  ที่ประชุมมีมติดว้ยคะแนนเห็นดว้ยมากกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นและผูร้บัมอบ
ฉันทะซึ่งมาประชุม อนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจ าปี  2565 ตาม        
ที่เสนอ ดงันี ้
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ค่ำตอบแทนทีเ่ป็นตัวเงนิ   :    
- ค่ำเบีย้ประชุม 

ต าแหน่ง คณะกรรมการ 
บริษัท 

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
บริหาร 

ความเสี่ยง 

คณะกรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา

ผลตอบแทน 

คณะกรรมการ
ก ากบัดแูล
กิจการที่ดี 

คณะกรรมการ 
บริหาร 

1.  ประธานกรรมการ 25,000 25,000 20,000 20,000 20,000 7,500 
2.  กรรมการ 20,000 18,000 15,000 15,000 15,000 5,000 
3. เลขานกุารคณะกรรมการ 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 - 

หมายเหต:ุ   กรณีกรรมการอิสระไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นประธานกรรมการของแตล่ะคณะกรรมการ ใหไ้ดร้บัสิทธิการจ่ายอตัราค่าตอบแทนเบีย้
ประชมุของคณะกรรมการในต าแหน่งสงูสดุเพียงต าแหน่งเดียวในแต่ละคณะกรรมการ 

 

- ค่ำตอบแทนรำยปี * 
ต าแหน่ง คณะกรรมการ 

บริษัท 
คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
บริหาร 

ความเสี่ยง 

คณะกรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา

ผลตอบแทน 

คณะกรรมการ
ก ากบัดแูล
กิจการที่ดี 

คณะกรรมการ 
บริหาร 

1. ประธานกรรมการ 750,000 300,000 100,000 100,000 100,000 500,000 
2. กรรมการ 300,000 200,000 100,000 100,000 100,000 200,000 
3. เลขานกุารคณะกรรมการ 50,000 50,000 25,000 25,000 25,000 - 
4. เลขานกุารบริษัท 100,000 - - - - - 

หมายเหต:ุ  กรณีกรรมการอิสระไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นประธานกรรมการของแตล่ะกรรมการ ใหไ้ดร้บัสิทธิการจ่ายอตัราค่าตอบแทนรายปีของ
คณะกรรมการในต าแหน่งสงูสดุเพียงต าแหน่งเดียวในแตล่ะกรรมการ 

 * ค่าตอบแทนรายปีใหก้ าหนดจา่ยเป็นรายไตรมาส  

 โดยก าหนดวงเงินส าหรบัการจ่ายค่าตอบแทนทกุประเภทไวด้งันี ้
1) ประธานกรรมการบรษิัท  จ ากดัวงเงินสงูสดุไม่เกิน 3,500,000 บาท 
2) ประธานกรรมการบรหิาร จ ากดัวงเงินสงูสดุไม่เกิน 2,500,000 บาท 
3) ประธานคณะกรรมการทกุชดุ จ ากดัวงเงินสงูสดุไม่เกิน 1,500,000 บาท  

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

 (ยกเวน้กรรมการบรหิาร)  
และหากกรรมการท่านใดด ารงต าแหน่งมากกว่าหน่ึงต าแหน่ง ใหจ้่ายจากการค านวณผลรวมของค่าตอบแทนทุก

ประเภท ทั้งค่าตอบแทนเบีย้ประชุม และค่าตอบแทนรายปี โดยตอ้งไม่เกินกว่าอัตราเพดานหรือวงเงินสูงสุดของแต่ละ
ต าแหน่งสงูสดุที่กรรมการท่านนัน้ด ารงต าแหน่งอยู่ ทัง้นี ้ หากกรรมการท่านนั้นด ารงต าแหน่งมากกว่าหนึ่งต าแหน่ง ใหจ้่าย
จากอตัราเพดานของต าแหน่งสงูสดุเพียงต าแหน่งเดียว  
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โดยก าหนดวงเงินส าหรบัการจ่ายค่าตอบแทนทกุประเภทและทกุต าแหน่ง รวมทัง้สิน้ไม่เกิน 18,000,000 บาท 

ค่ำตอบแทน/ผลประโยชนอ์ื่นใดทีไ่ม่เป็นตัวเงนิ  :  ไม่มี 

  ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดโตแ้ยง้ผลการตรวจนบัคะแนนเสียงส าหรบัวาระนี ้โดยมีมติดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้
  มีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชุมทัง้สิน้ 473 ราย เป็นจ านวนหุน้รวม 6,061,491,127 หุน้ 
  (โดยในวาระนีม้ีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุเพิม่ขึน้จากวาระก่อน จ านวน 1 ราย) 

ผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) อตัรารอ้ยละ 
เห็นดว้ย  6,061,487,127 99.9999 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

บตัรเสีย * 0 0.0000 
งดออกเสียง * 4,000 (นอ้ยกว่า) 0.0001 
รวม  6,061,491,127 100.0000 

 * นบัรวมเป็นฐานการค านวณคะแนนเสียง  
 
วำระที ่8  พิจำรณำอนุมตัิกำรแตง่ตั้งผู้สอบบัญชี และก ำหนดค่ำสอบบัญชี ประจ ำปี 2565 

ดร.สมบูรณ์  เอื้ออัชฌำสัย ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร น าเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมเพื่อให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และขอ้บังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 29 ก าหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
สามญัประจ าปีแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบรษิัททกุปี ในการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจะแต่งตัง้ผูส้อบ
บญัชีคนเดิมอีกก็ได ้ดงันัน้ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิัทจึงไดพ้ิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีของบรษิัทฯ โดย
พิจารณาจากผลการปฏิบตัิงาน ประสบการณ ์มาตรฐานและประสิทธิภาพในการท างาน ความเชี่ยวชาญในการสอบบญัชี ความ
เป็นอิสระของผูส้อบบญัชี และค่าตอบแทนของผูส้อบบัญชี โดยเสนอเพื่อขออนุมัติแต่งตัง้บุคคลเป็นผูส้อบบัญชีและอนุมตัิค่า
สอบบญัชี รายละเอียดดงัปรากฏตามเอกสารแนบ ล าดบัที่ 7 หนา้ 58 – หนา้ 62 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ข้อมูลบุคคลทีเ่สนอชื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี 
1. นายวยัวฒัน ์  กอสมานชยักิจ  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 6333   และ/หรือ 
2. นายณฐัพงศ ์  ตนัติจตัตานนท ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 8829  และ/หรือ 
3. นางสาวโศภิษฐ์  พรหมพล   ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 10042 

แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2565 โดยเป็นผูส้อบบัญชีที่มี
คุณสมบัติสอดคลอ้งกับประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์และบุคคลดังกล่าวยังเป็น
ผูส้อบบญัชีในบรษิัทย่อยของกลุ่มบรษิัทกนักลุอีกดว้ย 

โดยบริษัทที่เป็นส านกังานบัญชีและผูส้อบบญัชีตามรายชื่อที่เสนอขา้งตน้ไม่มีความสมัพันธ์ และ/หรือ ไม่มีส่วนได้
เสียกบับรษิัท/บรษิัทย่อย/ผูบ้รหิาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักล่าวแต่อย่างใด  
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ข้อมูลค่ำตอบแทนผู้สอบบัญช ี 

ค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2565 โดยมีค่าตอบแทนเฉพาะบริษัทฯ ไม่เกิน  1,830,000.00 บาท (และเมื่อรวม
ค่าตอบแทนส าหรบับริษัทย่อย บริษัทร่วม รวมกันทั้งสิน้ไม่เกิน 15,681,000.00 บาท) โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนผูส้อบ
บญัชีเปรียบเทียบยอ้นหลงั 3 ปี ดงันี ้ 

รายละเอียด ปี 2565 
(เพ่ือพิจารณา) 

ปี 2564 
 

ปี 2562 
 

ค่าสอบบญัชี และค่าสอบทานรายไตรมาส ส าหรบังบการเงิน
ของบริษัทฯ  

1,830,000.00 1,830,000.00 1,830,000.00 

ค่าบริการอื่น ๆ  N.A. 85,775.00 74,000.00 
 

ทัง้นี ้ผูส้อบบญัชีในต่างประเทศสงักดัต่างส านกังานสอบบญัชีกับผูส้อบบญัชีในประเทศ คณะกรรมการบรษิัทจะ
ดแูลใหส้ามารถจดัท างบการเงินไดท้นัตามก าหนดระยะเวลา  

ดร.จงรัก ระรวยทรง ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ ไดใ้ห้ความเห็นต่อการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและ
ก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2565 ดงันี ้ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2565 โดยได้
พิจารณาคดัเลือก บรษิัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทฯ โดยมีค่าสอบบญัชีเฉพาะส่วนของ
บริษัทฯ เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 1,830,000.00 บาท ซึ่งเป็นจ านวนเงินที่เท่ากับปี 2564 ที่ผ่านมา ทั้งนี ้ ในการพิจารณา
คดัเลือกผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชี คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาจากหลกัเกณฑท์ี่ส  าคญัดงัต่อไปนี ้ 

- ผลการปฏิบตัิงานท่ีผ่านมา ประสบการณก์ารสอบบญัชีที่เก่ียวขอ้งกบัอตุสาหกรรมประเภทเดียวกบักลุ่มธุรกิจ
ของบรษิัทฯ  

- ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งความรอบรูใ้นมาตรฐานการสอบบัญชีและมาตรฐานรายงานทาง
การเงิน รวมทัง้หลกัเกณฑอ์ื่นใดที่เก่ียวขอ้ง 

- ความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี 
- คณุภาพงานสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีและส านกังานสอบบญัชี 
- ความเขา้ใจเก่ียวกบัธุรกิจและการด าเนินงานของบรษิัทฯ และกลุ่มบรษิัทฯ  
- หลกัการและแนวทางการสอบบญัชีที่ส่งผลต่อคณุภาพงานสอบบญัชี  
- ใหค้วามเห็นและใหค้  าแนะน าที่เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี เพื่อเป็นแนวทางต่อบริษัทฯ และกลุ่ม

บรษิัทฯ ในการปรบัปรุงแกไ้ขเพิ่มเติม เพื่อใหไ้ดร้บัรายงานทางการเงินที่มีคณุภาพ ถกูตอ้ง ครบถว้น สมบรูณ ์
เป็นไปตามมาตรฐาน  

- การจดัสรรบคุคลากรอย่างเพียงพอและเหมาะสม เพื่อสามารถดแูลระบบการควบคุมคุณภาพงานสอบบญัชี 
และด าเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ตามกรอบเวลาที่ก าหนด 

- ความเหมาะสมทางดา้นราคา โดยในปี 2565 ผูส้อบบญัชีไดเ้สนอราคาเท่ากบัปี 2564  
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ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า ผูส้อบบัญชีทั้ง 3 ท่านในขา้งตน้ จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี 
จ ากัด มีคุณสมบัติตามที่กล่าวมาขา้งตน้ รวมทั้งเสนอค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม จึงไดน้ าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บรษิัทเพื่อใหค้วามเห็นชอบ และน าเสนอต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาต่อไป 

 ดร.สมบูรณ์  เอื้ออัชฌำสัย ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้สอบถามหรือแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกบัการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2565 โดยสรุปไดด้งันี ้

นายประเสรฐิ ศรีมานะสวุรรณ ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง : ไดม้ีขอ้เสนอแนะและประเด็นสอบถามต่อที่ประชมุ ดงันี ้
1. ในส่วนของค่าตอบแทนเฉพาะบริษัทฯ ที่ระบุว่า ไม่เกิน 1,830,000.00 บาท และเมื่อรวมค่าตอบแทน

ส าหรบับริษัทย่อย บริษัทร่วม รวมกันทั้งสิน้ไม่เกิน 15,681,000.00 บาท นั้น แสดงใหเ้ห็นว่า รายจ่ายที่
เกิดขึน้จรงิส าหรบัค่าสอบบญัชีจะเท่ากบั 15,681,000.00 บาท ใช่หรือไม่  

ดร.สมบรูณ ์เอือ้อชัฌาสยั ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร : ไดต้อบขอ้ซกัถาม ดงันี ้
1. ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีบริษัทย่อย บริษัทร่วม รวมกันไม่นอ้ยกว่า 50 บริษัท โดยประมาณ อย่างไรก็ตาม 

ในทางปฏิบตัิแลว้ ทางผูส้อบบญัชีจะน าเสนอค่าสอบบญัชีเป็นรายบรษิัท ซึ่งในส่วนของงบการเงินบรษิัทฯ 
ที่เป็นงบการเงินเฉพาะกิจการนั้น ค่าสอบบัญชีจะอยู่ที่ ไม่เกิน 1,830,000.00 บาท อย่างไรก็ตาม ทาง
บรษิัทฯ ไดเ้ปิดเผยขอ้มลูค่าสอบบญัชีในส่วนของบรษิัทย่อย และบรษิัทรว่มต่อผูถื้อหุน้ดว้ย 

 นำงสำวโศภชำ ด ำรงปิยวุฒิ์ ประธำนกรรมกำรบริหำร ไดเ้สนอต่อที่ประชมุเพื่อพิจารณาอนมุตัิ โดยในวาระ
นีต้อ้งไดร้บัคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียง
เท่ากนัใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชีข้าด 

มติที่ประชมุ  ที่ประชมุมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
อนมุตัิแตง่ตัง้ 

1. นายวยัวฒัน ์  กอสมานชยักิจ  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 6333   และ/หรือ 
2. นายณฐัพงศ ์  ตนัติจตัตานนท ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 8829  และ/หรือ 
3. นางสาวโศภิษฐ์    พรหมพล   ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 10042 

แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2565 โดยมีค่าตอบแทน
เฉพาะบรษิัทฯ ไม่เกิน 1,830,000.00 บาท (และเมื่อรวมค่าตอบแทนส าหรบับริษัทย่อย บริษัทร่วม รวมกันทัง้สิน้
ไม่เกิน 15,681,000.00 บาท) ตามที่เสนอ 
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  ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดโตแ้ยง้ผลการตรวจนบัคะแนนเสียงส าหรบัวาระนี ้โดยมีมตดิว้ยคะแนนเสียงดงันี ้
มีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุทัง้สิน้ 473 ราย เป็นจ านวนหุน้รวม 6,061,491,127 หุน้ 
(โดยในวาระนีม้ีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุเพิม่ขึน้จากวาระก่อน จ านวน 0 ราย) 

ผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) อตัรารอ้ยละ 
เห็นดว้ย  6,060,110,127 99.9772 

ไม่เห็นดว้ย 1,381,000 0.0228 
รวม  6,061,491,127 100.0000 
บตัรเสีย * 0 - 

งดออกเสียง * 0 - 
 * ไม่นบัรวมเป็นฐานการค านวณคะแนนเสียง 

 
วำระที ่9  พิจำรณำเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ำมี) 
 ไม่มีผูใ้ดเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณา ดร.สมบูรณ ์เอือ้อัชฌาสัย ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร จึงไดเ้ปิดโอกาสให ้     
ผูถื้อหุน้สอบถามเพิ่มเติม ดงัต่อไปนี ้

นายสมบญุ นรเทพกิตติ ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง : ไดม้ีขอ้เสนอแนะและประเด็นสอบถามต่อที่ประชมุ ดงันี ้
1. ค่าเงินเหรียญดอลลารส์หรัฐที่มีแนวโน้มแข็งค่าขึน้ มีผลกระทบอย่างไรกับงบการเงินของบริษัท ฯ  

โดยเฉพาะเรื่องของเงินกู ้
2. คลินิกที่บริษัทฯ ไดด้  าเนินการเปิด ณ อาคาร เพิรล์ แบงก์ค็อกนั้น เป็นคลินิกประเภทใด และบริษัทฯ        

ถือหุน้ในสดัส่วนเท่าไหร ่มีการบรหิารความเส่ียงในธุรกิจกญัชาอย่างไร 

ดร.สมบรูณ ์เอือ้อชัฌาสยั ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร : ไดต้อบขอ้ซกัถาม ดงันี ้
1. บริษัทฯ ไม่ไดม้ีการกู้ยืมโดยใช้ค่าเงินเป็นเหรียญดอลลารส์หรฐั  แต่ใช้เป็นค่าเงินบาท รวมไปถึงเงินกู้     

ส่วนใหญ่ในประเทศ ส่วนในต่างประเทศที่เป็นค่าเหรียญดอลลารส์หรฐัและตอ้งมีการจดัท างบการเงินรวม
นัน้ รายไดท้ี่ไดร้บัจากถกูเปล่ียนกลบัเป็นค่าเงินบาทเฉพาะวนัท่ีมีรายได ้จึงไม่ไดส่้งผลกระทบมากนกั 

นางสาวโศภชา  ด ารงปิยวฒุิ์ ประธานบรษิัท : ไดต้อบขอ้ซกัถามเพิ่มเติม ดงันี ้
1. ส าหรบัในเรื่องนีจ้ะเก่ียวขอ้งกบัตน้ทนุการน าเขา้สินคา้จากต่างประเทศ อาทิเช่น แผงโซลาร์ อินเวอรเ์ตอร ์

โดยทางบรษิัทฯ ก็ตอ้งด าเนินการขายไปตามสถานการณใ์นละช่วง ซึ่งทาง CFO ของบรษิัทฯ ก็จะมีหนา้ที่
ในการช่วยบรหิารในเรื่องของอตัราแลกเปล่ียน 

2. ส าหรบัคลินิกที่อาคาร เพิรล์ แบงกค์็อก ชัน้  2 นัน้ ชื่อว่า “คลินิกกัญ.ชยา” ซึ่งทางบริษัทฯ ไดด้  าเนินการ
เปิดอย่างไม่เป็นทางการ โดยคลินิกดงักล่าวจะมีแพทยแ์ผนไทย มีใบอนุญาตในการจ่ายยา รวมไปถึงมี
การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชง และพืชสมุนไพรอื่น ๆ โดยปัจจุบันก าลังอยู่ในระหว่าง
ด าเนินการจดทะเบียนเพื่อที่จะสามารถด าเนินธุรกิจดงักล่าวไดอ้ย่างถกูตอ้งตามกฎหมาย 
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นางสาวอชิดา ยงเมธาวฒุิ ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง : ไดม้ีขอ้เสนอแนะและประเด็นสอบถามต่อที่ประชมุ ดงันี ้
1. ส าหรบัธุรกิจกัญชง บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถเก็บช่อดอกไดเ้มื่อไหร่ และคาดว่าจะจ าหน่ายเป็นรายได้

ส าหรบับรษิัทฯ ในปี 2565 นีเ้ท่าไหร ่และคาดว่าปีนีใ้นส่วนนีน้่าจะท าใหป้ระกอบการบรษิัทฯ ดีขึน้กว่าปีที่
ผ่านมาเพียงใด 

ดร.พงษ์สกร ด าเนิน ประธานเจา้หนา้ที่ปฏิบตัิการ สายงานธุรกิจพลงังานและกญัชงกญัชา: ไดต้อบขอ้ซกัถาม ดงันี ้
1. บริษัทฯ ไดเ้ริ่มเขา้มาด าเนินธุรกิจที่เก่ียวกับกญัชงนบัแต่ที่ทางภาครฐัไดเ้ปิดโอกาสเมื่อปี 2564 ประกอบ

กบัทางบริษัทฯ มีพืน้ที่ในส่วนของโครงการพลงังานลม รวมไปถึงภูมิอากาศที่สามารถน ามาใชป้ระโยชน์
ในการปลกูตน้กัญชงได  ้อีกทัง้พืชกัญชงนัน้เป็นพืชที่ออกดอกตามแสง จึงตอ้งใชแ้สงช่วยในการปลกู ซึ่ง
บรษิัทฯ เองก็ด าเนินธุรกิจพลงังานโซลาร ์ท าใหช้่วยลดตน้ทนุในการเพาะปลกู 

บริษัทฯ ได้ด  าเนินการพัฒนาพื ้นที่  เพื่อสรา้งโรงเรือนเพาะปลูก และทยอยได้รับใบอนุญาตต่าง ๆ            
ที่เก่ียวขอ้ง นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังมีระบบควบคุมที่เหมาะสม ไม่มีการใช้ยาฆ่าแมลงใด ๆ เพื่อให้ได้
ผลผลิตตามมาตรฐานทางการแพทย ์หรือท่ีเรียกว่า เมดิคลั เกรด (Medical Grade)  

ทัง้นี ้หลงัจากที่มีการประกาศเรื่องการปลดล็อกกัญชาออกจากการเป็นยาเสพติดใหโ้ทษที่จะมีผลบงัคบั
ใช ้ตัง้แต่วนัที่ 9 มิถุนายน 2565 จะส่งผลใหท้ัง้ส่วนของช่อดอก ใบ กิ่ง กา้น ล าตน้ รากและเมล็ด ไม่ใช่ยา
เสพติด ประเภท 5 อีกต่อไป หรือก็คือสามารถครอบครองช่อดอกกัญชาที่ยังไม่ไดม้ีการสกัดไดอ้ย่างถูก
กฎหมาย ซึ่งส่ิงอ านวยความสะดวกที่ทางบริษัทฯ มีอยู่ก็สามารถน ามาใชใ้นการเพาะปลูกกัญชาได้
เช่นเดียวกบัการปลกูกญัชง 

ดงันัน้ หากมีการปลกูกัญชาในประเทศไทยในระดบัเมดิคลั เกรด ก็จะสามารถแข่งขนัในระดบัตลาดโลก
ได ้เนื่องจากมีการใชต้น้ทุนที่ต  ่ากว่า ซึ่งบริษัทฯ จะมีขอ้ไดเ้ปรียบในส่วนที่เป็นบริษัทพลงังานทดแทนอีก
ต่อหน่ึง โดยทางฝ่ายบรหิารของบรษิัทฯ จะด าเนินการขยายตลาดไปยงัต่างประเทศ 

ส าหรบัโรงสกัดที่คลอง 11 ของบริษัทฯ ไดด้  าเนินการสรา้งเสร็จเป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ ซึ่งคาดว่าจะไดร้บั
ใบอนุญาตสกัดไดใ้นเดือนพฤษภาคมนี ้ท าใหส้ามารถเริ่มรบัรูร้ายได้ในส่วนนีห้ลงัจากเดือนพฤษภาคม
เป็นตน้ไป โดยคาดการณร์ายไดใ้นปี 2565 จะอยู่ที่ประมาณ 500 ลา้นบาท 

ส าหรบัราคาขายช่อดอกจะอยู่ที่กิโลกรมัละ 45,000 บาท โดยตอ้งผ่านเกณฑ์มาตรฐานคือ มีสารซีบีดีที่
รอ้ยละ 12 และไม่มีสารปนเป้ือน ซึ่ง ณ ปัจจบุนัมีการท าสญัญาซือ้ขายระหว่างบรษิัทย่อยกบัทางองคก์าร
เภสชักรรม และในกรณีที่ขายใหก้ับสมาคมกัญชง ราคาช่อดอกจะแบ่งออกเป็นแบบ  Indoor และแบบ
Outdoor ซึ่งเป็นไปตามที่สมาคมก าหนด 

นายสรธัญ จารุวาที ผูถื้อหุน้รบัมอบฉนัทะ : ไดม้ีขอ้เสนอแนะและประเด็นสอบถามต่อที่ประชมุ ดงันี ้
1. บรษิัทฯ มีการจดัโปรโมชั่นส าหรบัหลงัคาโซลารใ์หก้บัผูถื้อหุน้พิเศษกว่าลกูคา้ทั่วไปหรือไม่ 



 

หนา้ท่ี 33 

นางสาวนฤชล ด ารงปิยวฒุิ์ ประธานเจา้หนา้ที่ปฏิบตัิการ สายงานกลยุทธก์ารลงทุนและธุรกิจนวตักรรมพลงังาน : ไดต้อบ
ขอ้ซกัถาม ดงันี ้

1. ในฐานะที่อยู่ในอุตสาหกรรมพลงังาน ตนมองว่า ในปีนีเ้ป็นปีที่น่าสนใจส าหรบัตลาดโซลาร ์ไม่ว่าจะเป็น
การประกาศของนายกรฐัมนตรีเรื่องที่ประเทศไทยจะบรรลเุป้าหมายความเป็นกลางทางคารบ์อน ภายใน
ปี 2050 ในการประชุมรฐัภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าดว้ยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
สมัยที่ 26 (COP26) ประกอบกับค่าไฟที่เพิ่มสูงขึน้รอ้ยละ 5 – 7 ในปี 2565 ท าใหก้ารหันมาใชพ้ลังงาน
โซลารเ์ป็นที่น่าสนใจมากยิ่งขึน้ ซึ่งทางบริษัทฯ ยินดีที่จะให้โปรโมชั่นแก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจติดตั้งหลังคา
โซลารก์บัทางบรษิัทฯ  

นายประเสรฐิ ศรีมานะสวุรรณ ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง : ไดม้ีขอ้เสนอแนะและประเด็นสอบถามต่อที่ประชมุ ดงันี ้
1. ในส่วนของธุรกิจการปลกูกญัชงนัน้ ทางบรษิัทฯ ไดใ้ชพ้ืน้ท่ีในการเพาะปลกูเต็มสดัส่วนแลว้หรือไม่ รวมไป

ถึงปรมิาณพืน้ท่ีที่เตรียมไวส้ าหรบัการปลกูกญัชามีอยู่เท่าไหร ่ 

ดร.พงษ์สกร ด าเนิน ประธานเจา้หนา้ที่ปฏิบตัิการ สายงานธุรกิจพลงังานและกญัชงกญัชา : ไดต้อบขอ้ซกัถาม ดงันี ้
1. ณ ปัจจบุนั บรษิัทฯ มีพืน้ท่ีอยู่ใตก้งัหนัอยู่ 2 โครงการ จ านวนกว่า 3,000 ไร ่ซึ่งมีพืน้ท่ีที่ใชไ้ปแลว้ประมาณ 

100 ไร ่และมีการเตรียมปรบัพืน้ท่ีส าหรบัการเพาะปลกูเพิ่มเติม และพืน้ที่ส  าหรบัการสรา้งโรงสกัดเพื่อท า
ยาอีกส่วนหน่ึง  

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

ทัง้นีก้่อนปิดการประชมุ มีผูถื้อหุน้เขา้มาประชมุดว้ยตนเองและโดยผูร้บัมอบฉนัทะ ดงันี ้ 
ผูถื้อหุน้ท่ีมาดว้ยตนเอง 88  ราย นบัจ านวนหุน้ได ้     337,893,084 หุน้ 
ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะ 385  ราย นบัจ านวนหุน้ได ้       5,723,598,043 หุน้ 
รวมทัง้สิน้  473  ราย นบัจ านวนหุน้ได ้       6,061,491,127 หุน้ 
คิดเป็นรอ้ยละ 68.2405 ของหุน้ท่ีออกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของบรษิัทฯ จ านวน 8,882,530,794 หุน้ 

ปิดประชมุเวลา 15.40 น. 
 

 (ดร.กลักลุ ด ารงปิยวฒุิ)์ 
 ประธานในท่ีประชมุ 
(ดร.สมบรูณ ์เอือ้อชัฌาสยั) 
        กรรมการบรษิัท      


