บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2554
วัน เวลา และสถานที่ประชุม
ประชุมเมื่อวันจันทร์ ที่ 4 เมษายน 2554 เวลา 9.00 น. ณ ห้ องแกรนด์ บอลรูม ชัน้ 4 โรงแรมแกรนด์ มิลเลเนียม
สุขมุ วิท (อโศก) เลขที่ 30 ถนนสุขมุ วิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10110
กรรมการที่เข้ าร่ วมประชุม จํานวน 9 ท่ าน
1. ดร. เอกพร
รักความสุข
2. นายกัลกุล
ดํารงปิ ยวุฒิ์
3. นายสถาพร
โคธีรานุรักษ์
4. พ.ต.อ. วิศิษฐ์ ศุกรเสพย์
5. นางสาวโศภชา ดํารงปิ ยวุฒ์ิ
6. นางสาวนฤชล ดํารงปิ ยวุฒิ์
7. นายสมบูรณ์
เอื ้ออัชฌาสัย
8. นายเฉลิมพล
ศรี เจริญ
9. นางอารี วรรณ รุ่นประพันธ์

ประธานกรรมการบริ ษัท และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จดั การ
กรรมการ และกรรมการบริหาร
กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จดั การ
กรรมการ และกรรมการบริ หาร
กรรมการ และกรรมการบริหาร

ผู้บริหารที่เข้ าร่ วมประชุม จํานวน 6 ท่ าน
1. นายวรเทพ
เหลืองสิรพรชัย
2. นายปภังกร
สกุลวรกานต์
3. นายธํารงค์
จันทรไกรทอง
4. นางสมลักษณ์ คนึงเหตุ
5. นายพงษ์ สกร
ดําเนิน
6. นายภมรชัย
ไตรวิลาสกุล

ผู้อํานวยการสายงานอาวุโส สายงานตรวจสอบภายใน
ผู้อํานวยการสายงานอาวุโส สายงานสนับสนุนธุรกิจ
ผู้อํานวยการสายงานอาวุโส สายงานขายและการตลาด
ผู้อํานวยการสายงานอาวุโส สายงานสํานักบริหาร
ผู้อํานวยการสายงาน สายงานพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ
ผู้อํานวยการสายงาน สายงานโลจิสติกส์

ผู้เข้ าร่ วมการประชุมอื่น ๆ
1. นางสาววันดี
2. นางสาวชื่นตา
3. นายอาทิตย์

ผู้แทน บริษัท เอส พี ออดิท จํากัด ผู้สอบบัญชี
ผู้แทน บริษัท เอส พี ออดิท จํากัด ผู้สอบบัญชี
ผู้แทน บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จํากัด ที่ปรึกษากฎหมาย

เอี่ยมวณิชชา
ชมเมิน
เหมรา

ก่อนเริ่ มการประชุมตามระเบียบวาระ ที่ประชุมได้ รับแจ้ งรายละเอียดการประชุมและกระบวนการนับคะแนน
เสียงดังนี ้
ตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อที่ 28 การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับ
จํานวนหุ้นที่ถืออยูแ่ ละหุ้นที่ได้ รับมอบฉันทะ โดยถือว่าหนึง่ หุ้นเท่ากับหนึง่ เสียง สําหรับการลงคะแนนเสียง ประธานที่
ประชุมจะเป็ นผู้เสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระหลังจากที่ได้ มีการนําเสนอและพิจารณาแต่ละ
วาระในที่ประชุมแล้ ว
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ผู้ถือ หุ้นและผู้รับมอบฉันทะจะต้ องออกเสียงและลงคะแนนในกรณีดงั ต่อไปนี ้คือ เห็นด้ ว ย ไม่เห็นด้ ว ย
หรื อ งดออกเสียง ไม่อนุญาตให้ มีการแยกการออกเสียงลงคะแนน ประธานจะขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่ลงมติไม่เห็นด้ วย หรื อ
งดออกเสียงในระเบียบวาระใด ๆ ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนที่ได้ แจกให้ เมื่อลงทะเบียน พร้ อมลงลายมือชื่อ
และเจ้ า หน้ า ที่ข องบริ ษัท ฯ จะเก็บ บัต รลงคะแนนเสีย งเพื่อ นํา มาสรุ ป ผลการลงคะแนนเพื่อ ให้ ป ระธานแจ้ ง ต่อ ที่
ประชุมรับทราบต่อไป
สําหรับการนับคะแนนนัน้ สําหรับวาระทัว่ ไป บริษัทฯ จะใช้ วธิ ีหกั คะแนนเสียงไม่เห็นด้ วยและงดออกเสียง
ออกจากจํานวนเสียงทังหมดที
้
่เข้ าร่วมประชุม และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงที่เห็นด้ วยในระเบียบวาระนัน้ ๆ
สําหรับวาระเลือกตังกรรมการ
้
จะนับบัตรลงคะแนนทัง้ เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียง ทังนี
้ ้ ในการพิจารณา
คะแนนเสียงดังกล่าว จะคํานึงถึงการลงคะแนนเสียงที่ผ้ ถู ือหุ้นได้ มอบฉันทะแสดงเจตนาไว้ ตามหนังสือมอบฉันทะด้ วย
มติของที่ประชุมในแต่ละวาระให้ ใช้ คะแนนเสียงข้ างมาก ถ้ ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุม
ออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกหนึง่ เสียงเป็ นเสียงชี ้ขาด
สําหรับรายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระ จะแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบหลังจบการประชุมในวาระถัดไป
โดยมีที่ปรึกษากฎหมายคือ บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จํากัด ทําหน้ าที่เป็ นคนกลางในการตรวจสอบการ
ลงคะแนนและมีผ้ สู อบบัญชีจากบริ ษัท เอสพี ออดิท จํากัด เข้ าร่วมการประชุมในครัง้ นี ้ด้ วย
เริ่มการประชุม
ดร. เอกพร รักความสุข ประธานที่ประชุมแถลงต่อที่ประชุมว่า มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ ามาประชุมด้ วยตนเองและโดย
ผู้รับมอบฉันทะ ดังนี ้
ผู้ถือหุ้นที่เข้ าประชุมด้ วยตนเอง
ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

49 ราย
79 ราย

นับจํานวนหุ้นได้ 23,422,299 หุ้น
นับจํานวนหุ้นได้ 292,472,703 หุ้น

รวมทังสิ
้ ้น 128 ราย นับจํานวนหุ้นได้ ทงสิ
ั ้ ้น 315,895,002 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 78.9738 ของหุ้นที่ออกและ
จําหน่ายแล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท ฯ จํานวน 400,000,000 หุ้น ซึง่ ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้ อบังคับข้ อ 27
ประธาน ฯ จึงกล่าวเปิ ดประชุม เริ่มประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2553
ประธานที่ประชุมเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2553
ซึง่ ประชุมเมื่อวันศุกร์ ที่ 30 เมษายน 2553 ตามที่ได้ จดั ส่งสําเนารายงานการประชุมให้ กบั ผู้ถือหุ้นพร้ อมกับหนังสือนัด
ประชุมในครัง้ นี ้ ดังปรากฎตามสิ่งที่สง่ ด้ วยลําดับที่ 1 จึงขอให้ ที่ประชุมโปรดพิจารณารับรอง
นายศักดิ์ชยั สกุลศรี มนตรี (ผู้ถือหุ้น) : ได้ สอบถามเกี่ยวกับการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 9 (1)
“บริษัทอาจซื ้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้ วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึง่ แก้ ไขข้ อบังคับของบริ ษัทฯ เกี่ยวกับ
สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปั นผล ซึง่ ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้ วย เห็นว่าตนไม่ได้ รับความ
เป็ นธรรม”
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นายสมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย รองกรรมการผู้จดั การ : ได้ ตอบข้ อซักถามว่า เนื่องจากเป็ นมติที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นซึง่ ทางบริ ษัทฯ ได้ จดั ทําไว้ ก่อนการเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีวตั ถุประสงค์ในการซื ้อ
หุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นเดิมที่ไม่ประสงค์จะถือครองหลักทรัพย์ตอ่ ไป โดยผู้ถือหุ้นสามารถขายคืนให้ กบั ทางบริษัทฯ แต่
ปั จจุบนั บริษัทฯ ได้ เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรี ยบร้ อยแล้ ว หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้ วยและ
ไม่ประสงค์ที่จะถือครองหลักทรัพย์ก็สามารถขายในตลาดรองได้ โดยตรง
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2553 เมื่อวันศุกร์ ที่ 30 เมษายน 2553 ตามที่เสนอด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
จากจํานวนผู้ถือหุ้นทังสิ
้ ้น 147 ราย คิดเป็ นคะแนนเสียง 316,583,604 หรื อร้ อยละ 100 ของจํานวนสิทธิ
ออกเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมและใช้ สทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มีผ้ ูถือหุ้นที่
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

จํานวน (เสียง)
316,583,604
0
0

คิดเป็ นร้ อยละ
100.0000
0.0000
0.0000

วาระที่ 2 รั บทราบการดําเนินงานของบริษัท ฯ ในรอบปี 2553
ประธานที่ประชุมได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า ตามข้ อบังคับของบริษัทฯ ข้ อ 29 กําหนดให้ บริษัทฯ รายงานผลการ
ดําเนินการของบริษัทฯ ในรอบปี ที่ผา่ นมาต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี โดยมอบหมายให้ รองกรรมการผู้จดั การ
รายงานต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบสรุปผลการดําเนินงานที่ผา่ นมาในรอบปี 2553 ซึง่ ปรากฎอยูใ่ นรายงานประจําปี 2553
ดังปรากฎตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 2
นายสุทศั น์ ขันธ์เจริญสุข (ผู้รับมอบฉันทะ) : ได้ มีประเด็นความเห็นและสอบถาม 3 ประเด็น ดังนี ้
1. ขอให้ ทางบริ ษัทฯ เปิ ดเผยข้ อมูลในส่วนที่เกี่ยวกับตัวเลขข้ อมูลสําคัญทางการเงินย้ อนหลัง 5 ปี
อย่างต่อเนื่องต่อไป
2. ในปี 2553 บริ ษัทฯ มีกําไรสูงสุดในรอบ 5 ปี ที่ผา่ นมา โดยมีกําไรในอัตราส่วนเท่าไร เนื่องจากปี ที่
ผ่านมาบริษัท ฯ ไม่มีรายได้ จากการผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์
3. รายได้ จากการผลิตลดลงในช่วง 3 ปี ที่ผา่ นมา ตังแต่
้ ปี 2551-2553 เป็ นเพราะสาเหตุใด
นายสมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย รองกรรมการผู้จดั การ : ได้ ตอบข้ อซักถาม ดังนี ้
1. บริ ษัทฯ จะจัดทําข้ อมูลสําคัญทางการเงินย้ อนหลัง 5 ปี สําหรับข้ อมูลที่นําเสนอระหว่างประชุมผู้ถือ
หุ้นอย่างต่อเนื่องต่อไป เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับทราบข้ อมูลทางการเงินย้ อนหลังของบริษัทฯ
2. ในส่วนของอัตรากําไรขันต้
้ น เนื่องจากในปี 2552 บริษัทฯ ได้ รับงานโคมไฟถนนมูลค่าประมาณ 100
ล้ านบาท โดยบริษัทฯ ได้ บนั ทึกรายได้ ในสิ ้นปี 2552 จํานวนเงินประมาณ 110 ล้ านบาท แต่ในปี 2553 การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค ได้ เปลีย่ นรูปแบบของโคมไฟถนนจากเดิมใช้ หลอดนีออน เป็ น โคมไฟแสงจันทร์ หลังเต่า แทน ซึง่ ปั จจุบนั ทาง
โรงงานอยูร่ ะหว่างการพิจารณารูปแบบและเตรี ยมเปิ ดแม่พิมพ์เพื่อผลิต และคาดว่าจะมีรายได้ ในส่วนนี ้ประมาณร้ อยละ
20-25 ของรายได้ ทงหมด
ั้
หรื อคิดเป็ นประมาณปี ละ 50,000 ชุด โดยจะรับรู้รายได้ ประมาณปลายปี 2554 หรื อต้ นปี 2555
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3. ธุรกิจเดิมของบริ ษัท ฯ แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ ซื ้อมาขายไป (Trading) และผลิตเอง ในส่วนของ
การซื ้อมาขายไปทังในประเทศและประเทศสาธารณรั
้
ฐแห่งสหภาพพม่า จะมีอตั รากําไรขันต้
้ นประมาณร้ อยละ 25 ขึ ้นไป
และในส่วนของสินค้ าที่มีความต้ องการจํานวนมากและเน้ นคุณภาพสูง บริษัท ฯ จะเน้ นผลิตเอง ซึง่ ในส่วนของการผลิต
เองจะทําให้ กลุม่ บริษัทมีกําไร 2 ส่วน คือ 1.ส่วนของโรงงาน (บริ ษัท จี.เค.แอสแซมบลี ้ จํากัด บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วน
้
ใ่ น งบ
ร้ อยละ 99.99) และ 2. ส่วนของ Trading (บริ ษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด (มหาชน)) กําไรทังหมดจะรวมอยู
การเงินรวมของบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) โดยในส่วนของการผลิตจะมีอตั รากําไรขันต้
้ นประมาณร้ อยละ
้ นของธุรกิจเดิม
30-33 และหากรวมกลุม่ บริษัทจะมีอตั รากําไรขันต้
้ นเฉลี่ยอยูท่ ี่ร้อยละ 28.14 ซึง่ เป็ นอัตรากําไรขันต้
โดยในปี 2554 บริษัทฯ จะมีรายได้ เพิ่มขึ ้นจากธุรกิจผลิตไฟฟ้า ซึง่ คาดว่าจะบันทึกรับรู้รายได้ จากธุรกิจ
โรงงานผลิตไฟฟ้าขนาด 3 เมกกะวัตต์ มูลค่าปี ละประมาณ 18-19 ล้ านบาทต่อเมกกะวัตต์ แต่เนื่องจากธุรกิจ
โรงงานผลิตไฟฟ้าเป็ นธุรกิจบริการซึง่ จะมีคา่ เสื่อมราคาและต้ นทุนทางการเงินจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเป็ น
ต้ นทุนที่สําคัญ ทําให้ มีกําไรสุทธิคงเหลือประมาณ 8-9 ล้ านบาทต่อเมกกะวัตต์
ประธานที่ประชุมเสนอต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบ
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติเป็ นเอกฉันท์รับทราบรายงานการสรุปผลการดําเนินงานที่ผา่ นมาในรอบปี
2553 ตามที่ประธานเสนอ
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัตงิ บดุลและบัญชีกาํ ไรขาดทุนประจําปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553
ประธานที่ประชุมได้ เสนอต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และตาม
ข้ อบังคับของบริษัทฯ ข้ อ 29 และ ข้ อ 42 บริษัทฯ ได้ จดั ทํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนประจําปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2553 ซึง่ ได้ ผา่ นการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริ ษัท เอส พี ออดิท จํากัด และขอเสนอให้ ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิ โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฎอยูใ่ นงบการเงินของรายงานประจําปี 2553 ซึง่ ได้ จดั ส่ง
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับหนังสือนัดประชุมในครัง้ นี ้ ดังปรากฎตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 2 โดยมอบหมายให้ รอง
กรรมการผู้จดั การรายงานต่อที่ประชุม
นายสมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย รองกรรมการผู้จดั การ ได้ รายงานต่อที่ประชุมว่า งบดุลและบัญชีกําไร
ขาดทุนประจําปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 นี ้ ได้ ผา่ นความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ ว ซึง่ แสดงฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2553 ที่ผา่ นมา โดย
สรุปสาระสําคัญได้ ดงั นี ้
รายการ
สินทรัพย์รวม (ล้ านบาท)
หนี ้สินรวม (ล้ านบาท)
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้ านบาท)
รายได้ รวม (ล้ านบาท)
กําไรสุทธิ * (ล้ านบาท)
กําไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)

งบการเงินรวม
ปี 2553
ปี 2552
1,789.71
857.00
657.51
351.79
1,132.21
505.21
1,298.07
873.00
123.18
53.66
0.38
0.18

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ปี 2553
ปี 2552
1,368.12
807.72
401.29
420.67
966.83
387.05
1,195.67
895.67
75.96
52.96
0.24
0.18

* หมายถึง กําไรสุทธิสว่ นที่เป็ นของผู้ถือหุ้นบริ ษัทใหญ่
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นายกานต์ เลิศชัยพัฒนกุล (ผู้รับมอบฉันทะ จาก นายชีรชิต เลิศชัยพัฒนกุล) : ได้ สอบถามเกี่ยวกับ
วิธีการบันทึกการซื ้อบริ ษัทย่อยที่อยูภ่ ายใต้ การควบคุมเดียวกัน ต่างจากบันทึกการซื ้อบริษัทย่อยที่ไม่ได้ อยูภ่ ายใต้ การ
ควบคุมเดียวกันอย่างไร
นายสมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย รองกรรมการผู้จดั การ : เนื่องจากบริษัทในกลุม่ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง
จํากัด (มหาชน) ประกอบไปด้ วย บริษัท จี.เค.แอสเซ็มบลี ้ จํากัด บริษัท จี.เค.พาวเวอร์ โปรดักส์ จํากัด บริษัท เค.เอ็น.พี.
ซัพพลาย จํากัด บริษัท กันกุล พาวเวอร์ เจน จํากัด และ บริษัท จี-พาวเวอร์ ซอร์ ซ จํากัด เพื่อเป็ นการปรับโครงสร้ าง
กิจการก่อนเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด (มหาชน) จึงได้ เข้ าถือหุ้นบริษัทในกลุม่
ในสัดส่วนร้ อยละ 99.99 โดยจะซื ้อหุ้นในราคามูลค่าตามบัญชี และซื ้อสินทรัพย์ เช่น ที่ดิน อาคาร ตามราคาประเมิน
อีกทังซื
้ ้อเครื่ องจักรในราคามูลค่าตามบัญชีเช่นกัน
นายปิ ติพฒ
ั น์ พัฒน์ธนฐานโชค (ผู้รับมอบฉันทะ จาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) : ได้ สอบถาม
เกี่ยวกับระยะเวลาขายสินค้ าเฉลี่ยในปี 2553 ซึง่ เท่ากับ 120 วัน และในปี 2552 เท่ากับ 128 วัน โดยบริษัท ฯ ใช้
ข้ อความว่า “ลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับปี 2552 จํานวน 7 วัน” อยากทราบว่าจํานวน 7 วันเป็ นสาระสําคัญมากน้ อย
เพียงใดสําหรับธุรกิจประเภทเดียวกับบริษัท ฯ อีกทังความเสี
้
่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ทังในส่
้ วนที่เป็ นหนี ้สินและ
สินทรัพย์ เป็ นเงินบาทหรื อเงินสกุลต่างประเทศ
นายสมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย รองกรรมการผู้จดั การ : ได้ ตอบข้ อซักถามประเด็นเกี่ยวกับสกุลเงินซึง่ เป็ น
สกุลเงินต่างประเทศ โดยบริษัท ฯ มีมลู ค่าการส่งออกประมาณ 150 ล้ านบาทหรื อประมาณ 20 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ และ
มีมลู ค่าการนําเข้ าประมาณร้ อยละ 70 ของมูลค่าการส่งออก ซึง่ ถือว่ามูลค่าการส่งออกมากกว่ามูลค่าการนําเข้ า พร้ อม
ทังได้
้ แจ้ งเพิ่มเติมว่าปั จจุบนั บริ ษัทฯ มีงาน Backlog ที่ประเทศพม่า ประมาณ 700 ล้ านบาท ที่จะต้ องส่งมอบภายในปี
นี ้ และคาดว่าจนถึงสิ ้นปี จะมีรายได้ ประมาณ 900 ล้ านบาท อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทฯ จะซื ้อเงินตราต่างประเทศ
เฉพาะส่วนที่แตกต่างเท่านัน้
สําหรับในส่วนของระยะเวลาขายสินค้ าเฉลี่ยที่ลดลงจํานวน 7 วันหรื อเท่ากับประมาณร้ อยละ 3 ของ
ระยะเวลาขายสินค้ าเฉลี่ย โดยแนวโน้ มสินค้ าของบริษัท ฯ มีมลู ค่าเฉลี่ยปี ละ 300-350 ล้ านบาท ซึง่ เป็ นมูลค่าค่อนข้ างสูง
หากจํานวนวันสินค้ าคงคลังหรื อระยะเวลาขายสินค้ าเฉลี่ยลดลง คิดเป็ นมูลค่าประมาณ 8-10 ล้ านบาท ก็นบั ได้ วา่ เป็ น
การลดต้ นทุนการถือสินค้ าคงคลังได้
นายศักดิ์ชยั สกุลศรี มนตรี (ผู้ถือหุ้น) : ได้ สอบถามเกี่ยวกับความเสี่ยงจากการเสนอขายหุ้นในราคาตํ่ากว่า
การเสนอขายครัง้ นี ้ ก่อนเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 240 ล้ านบาท เป็ นทุนจดทะเบียน 300 ล้ านบาท โดยขายในราคาตํ่ากว่า
การเสนอขายในครัง้ นี ้ จํานวน 6.60 ล้ านหุ้น กลุม่ ผู้ซื ้อเป็ นเจ้ าหนี ้สถาบันการเงินหรือผู้ใดและมีเงื่อนไขการขายอย่างไร
นายสมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย รองกรรมการผู้จดั การ : ได้ ตอบข้ อซักถามว่า เดิมบริษัทฯ มีทนุ จดทะเบียน
240 ล้ านบาท และได้ เพิ่มทุนเป็ น 300 ล้ านบาท ซึง่ เป็ นทุนจดทะเบียนก่อนการเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และสืบเนื่องจากเมื่อ 5 ปี ที่แล้ วบริ ษัท ฯ อยูใ่ นแผนฟื น้ ฟูกิจการ โดยมีผ้ มู ีอปุ การะคุณที่เป็ นคูค่ ้ าและเจ้ าหนี ้
รายสําคัญบางท่านให้ ความอุปการะคุณกับบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จึงได้ จําหน่ายหุ้นเพิ่มทุนแบบเจาะจงให้ แก่กลุม่
ดังกล่าว ซึง่ มีวตั ถุประสงค์ในการถือระยะยาว และปั จจุบนั หุ้นดังกล่าวยังคงติดระยะเวลาห้ ามซื ้อขาย (Silent Period)
และสัดส่วนการถือหุ้นยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง จึงไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยแต่อย่างใด
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ประธานที่ประชุมเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมตั ิงบดุลและ
บัญชีกําไรขาดทุนสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึง่ ได้ ผา่ นการตรวจสอบและ ลงนามรับรอง
จากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ อีกทังได้
้ ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
บริษัทแล้ ว ตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
จากจํานวนผู้ถือหุ้นทังสิ
้ ้น 154 ราย คิดเป็ นคะแนนเสียง 316,624,609 หรื อร้ อยละ 100 ของจํานวนสิทธิ
ออกเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมและใช้ สทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มีผ้ ูถือหุ้นที่
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

จํานวน (เสียง)
316,624,609
0
0

คิดเป็ นร้ อยละ
100.0000
0.0000
0.0000

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัตกิ ารจัดสรรเงินกําไรสุทธิประจําปี 2553
ประธานที่ประชุมได้ มอบหมายให้ รองกรรมการผู้จัดการรายงานต่อที่ประชุม โดยรองกรรมการผู้จัดการ
ได้ รายงานต่อที่ประชุมว่า จากผลการดําเนินงานประจําปี 2553 ของบริ ษัทฯ มีกําไรสุทธิ 75.96 ล้ านบาท ซึ่งตาม
พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 116 และข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 38 กําหนดให้ บริ ษัทฯ
ต้ องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี ส่วนหนึง่ ไว้ เป็ นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปี หักด้ วยยอดเงิน
ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสํารองนี ้จะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งขณะนี ้บริ ษัทฯ
มีทนุ สํารองอยูท่ ี่ 30,000,000 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 7.5 ของทุนจดทะเบียน (ทุนจดทะเบียนของบริษัท 400,000,000 บาท)
อีกทังบริ
้ ษัท มีนโยบายการจ่ายปั นผลไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40 ของกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ หลังหักภาษี
้
เงินได้ นิติบคุ คล เงินสํารองตามกฎหมาย และเงินสํารองต่าง ๆ ทังหมด
บริษัทฯ จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิตงสํ
ั ้ ารองตามกฎหมายในปี 2553 เป็ นจํานวน
5,000,000 บาท รวมเป็ นทุนสํารองตามกฎหมายทังสิ
้ ้นจํานวน 35,000,000 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 8.75 ของทุนจด
้
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2553 จากกําไร
ทะเบียน อีกทังเสนอให้
สะสมที่ยงั ไม่ได้ จดั สรรในอัตราหุ้นละ 0.075 บาท ให้ กบั ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทังหมด
้
400,000,000 หุ้น รวมเป็ นเงินจ่าย
ปั นผลทังสิ
้ ้น 30,000,000 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 42.28 โดยเป็ นการจ่ายจากกําไรสุทธิที่เสียภาษี เงินได้ นิติบคุ คลในอัตรา
ร้ อยละ 30 ซึง่ สามารถเครดิตภาษี ได้
ทังนี
้ ้การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวให้ จ่ายแก่ผ้ ถู ือหุ้นเฉพาะผู้ที่มีสทิ ธิได้ รับเงินปั นผลตามข้ อบังคับของบริษัทฯ
โดยกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิรับเงินปั นผลในวันอังคารที่ 19 เมษายน 2554 และให้ รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225
ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันพุธที่ 20 เมษายน 2554 และกําหนด
จ่ายเงินปั นผล ในวันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2554
นายศักดิ์ชยั สกุลศรี มนตรี (ผู้ถือหุ้น) : ได้ สอบถามเกี่ยวกับส่วนเกินทุนจากการลงธุรกิจ มูลค่า 93 ล้ านบาท
ในอนาคตจะใช้ ทําอะไรบ้ าง
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นายสมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย รองกรรมการผู้จดั การ : ได้ ตอบข้ อซักถามว่า ส่วนเกินทุนจากการลงธุรกิจ
เกิดจากการปรับโครงสร้ างกิจการของบริษัทฯ และการเข้ าซื ้อกิจการทําให้ ได้ รับส่วนเกินทุนซึง่ เป็ นผลบวกในส่วนของ
ธุรกิจของบริษัทลูก โดยในอนาคตจะทยอยหมดไปจากการจ่ายเงินปั นผล หรื อการรับเงินปั นผลของบริษัทลูก
ประธานที่ประชุมเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมตั ิให้ จดั สรร
เงินกําไรสุทธิประจําปี 2553 ไปตังสํ
้ ารองตามกฎหมายเป็ นจํานวนเงิน 5,000,000 บาท และอนุมตั ิการ
จ่ายเงินปั นผลประจําปี สําหรับผลการดําเนินงานในส่วนที่เสียภาษี เงินได้ นิติบคุ คลในอัตราร้ อยละ 30 โดย
จ่ายจากกําไรสุทธิหลังหักเงินสํารองตามกฎหมายแล้ วในอัตราหุ้นละ 0.075 บาท ให้ กบั ผู้ถือหุ้นของ
บริ ษัททังหมด
้
400,000,000 หุ้น รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 30,000,000 บาท ทังนี
้ ้กําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิ
รับเงินปั นผลในวันอังคารที่ 19 เมษายน 2554 และให้ รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันพุธที่ 20 เมษายน 2554
และกําหนดจ่ายเงินปั นผล ในวันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2554 ตามที่เสนอด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
้ ้น 158 ราย คิดเป็ นคะแนนเสียง 316,895,612 หรื อร้ อยละ 100 ของจํานวนสิทธิ
จากจํานวนผู้ถือหุ้นทังสิ
ออกเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมและใช้ สทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มีผ้ ูถือหุ้นที่
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

จํานวน (เสียง)
316,895,612
0
0

คิดเป็ นร้ อยละ
100.0000
0.0000
0.0000

วาระที่ 5 พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าตอบแทน
ประธานที่ประชุมได้ แถลงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.
2535 มาตรา 120 และข้ อบังคับของบริษัท ฯ ข้ อที่ 29 กําหนดให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี
และกําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท ฯ ทุกปี โดยมอบหมายให้ รองกรรมการผู้จดั การรายงานต่อที่ประชุม
รองกรรมการผู้จดั การ ได้ รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษัทได้
พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท ฯ โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตั ิงาน ประสบการณ์ มาตรฐานและประสิทธิภาพใน
การทํางาน ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี ความเป็ นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยเสนอ
ที่ประชุมเพื่อขออนุมตั ิแต่งตังบุ
้ คคลเป็ นผู้สอบบัญชีและอนุมตั ิค่าสอบบัญชี ดังปรากฎตามสิ่งที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 3 ดังนี ้
1. แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีของ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด (มหาชน) ประจําปี 2554
- นางสาวซูซาน เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4306
และ/หรื อ
- นายสุชาติ พานิชย์เจริญ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาติเลขที่ 4475
และ/หรื อ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5476
- นายสมยศ วิวรรธน์อภินยั
แห่งบริษัท เอส พี ออดิท จํากัด โดยเป็ นผู้สอบบัญชีที่มีคณ
ุ สมบัติสอดคล้ องกับประกาศ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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2. อนุมตั ิคา่ สอบบัญชีประจําปี 2554 ของ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด (มหาชน) เป็ นจํานวนเงินไม่
เกิน 850,000 บาท
ทังนี
้ ้ บริษัทที่เป็ นสํานักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้ างต้ นไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มี
ส่วนได้ เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่แต่อย่างใด
นายปิ ติพฒ
ั น์ พัฒน์ธนฐานโชค (ผู้รับมอบฉันทะ จาก สมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย) : ได้ สอบถามเกี่ยวกับ
การเปิ ดโอกาสให้ ผ้ สู อบบัญชีรายอื่นเข้ ามาเสนองานเพื่อพิจารณาเพิ่มเติม รวมทังการคิ
้
ดค่าบริการที่เพิ่มขึ ้นของบริ ษัท
เอส พี ออดิท จํากัด ซึง่ เป็ นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริ ษัทและบริษัทย่อย ก่อนเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย โดยในกรณีที่คิดค่าบริ การเพิ่มจากเดิม 800,000 บาท เป็ น 850,000 บาท มีรายการทางบัญชีเพิ่มขึ ้นด้ วย
หรื อไม่
นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ กรรมการตรวจสอบ : ได้ ตอบข้ อซักถามว่า การคัดเลือกผู้สอบบัญชี บริ ษัทฯ ได้
ให้ คณะกรรมการตรวจสอบภายในติดต่อสํานักงานบัญชีหลายแห่งเพื่อพิจารณาคัดเลือก และได้ มีผ้ เู สนอเข้ ามามากกว่า
1 ราย โดยในรายของ นางสาวซูซาน เอี่ยมวณิชชา และคณะ ซึง่ ได้ ดําเนินการตรวจสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย
ตังแต่
้ ปี 2552 และมีผลงานเป็ นที่พอใจ คณะกรรมการจึงได้ พิจารณาและเลือก บริษัท เอส พี ออดิท จํากัด เป็ นผู้สอบ
บัญชีเช่นเดิม
ประธานที่ประชุมเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมตั ิแต่งตัง้
นางสาวซูซาน เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4306 และ/หรื อ นายสุชาติ พานิชย์เจริญ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4475 และ/หรื อ นายสมยศ วิวรรธน์อภินยั ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
5476 แห่งบริษัท เอส พี ออดิท จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจําปี 2554 โดยกําหนดค่าตอบแทน
ผู้สอบบัญชีประจําปี 2554 เป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 850,000 บาท ตามที่เสนอด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
จากจํานวนผู้ถือหุ้นทังสิ
้ ้น 159 ราย คิดเป็ นคะแนนเสียง 316,896,612 หรื อร้ อยละ 100 ของจํานวนสิทธิ
ออกเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมและใช้ สทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มีผ้ ูถือหุ้นที่
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

จํานวน (เสียง)
316,896,612
0
0

คิดเป็ นร้ อยละ
100.0000
0.0000
0.0000

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัตแิ ต่ งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
เมื่อเริ่มต้ นเข้ าสูร่ ะเบียบวาระนี ้ กรรมการผู้ที่ได้ รับการเสนอชื่อแต่งตังเป็
้ นกรรมการได้ ออกจากห้ องประชุม
เพื่อให้ การประชุมเป็ นไปโดยหลักธรรมาภิบาล
ประธานที่ประชุมได้ มอบหมายให้ รองกรรมการผู้จัดการเป็ นผู้รายงานต่อที่ประชุม โดยรองกรรมการ
ผู้จดั การรายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัดและข้ อบังคับของบริ ษัท ฯ ข้ อ 13
กําหนดให้ กรรมการต้ องออกจากตําแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ในอัตราหนึ่งในสามของจํานวน
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กรรมการทังหมด
้
ถ้ าจํานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจํานวนใกล้ ที่สดุ กับส่วนหนึ่งใน
สาม โดยกรรมการที่จะต้ องออกจากตําแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนเป็ นบริ ษัทนัน้ ให้ ใช้ วิธีจับสลาก
ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไปให้ กรรมการท่านที่อยู่ในตําแหน่งนานที่สดุ เป็ นผู้ออกจากตําแหน่ง โดยกรรมการที่ออกจากตําแหน่งไป
แล้ วนัน้ อาจเลือกเพื่อเข้ ามาดํารงตําแหน่งใหม่ก็ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ครัง้ นี ้มีกรรมการที่ต้องออก
จากตําแหน่งโดยวิธีจบั สลาก 3 ท่าน ดังนี ้
1. นางสาวโศภชา ดํารงปิ ยวุฒ์ิ
กรรมการบริษัท และ กรรมการผู้จดั การ
2. นายเฉลิมพล
ศรี เจริ ญ
กรรมการบริษัท
3. นางอารี วรรณ
รุ่นประพันธ์
กรรมการบริษัท
โดยคณะกรรมการบริษัทซึง่ ไม่รวมกรรมการผู้มีสว่ นได้ เสียได้ หารื อกันอย่างกว้ างขวาง รวมทังพิ
้ จารณา
จากคุณสมบัติเป็ นรายบุคคลอย่างรอบคอบ กล่าวคือ ต้ องเป็ นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์ในด้ านต่าง ๆ มี
ภาวะผู้นํา วิสยั ทัศน์กว้ างไกล เป็ นผู้มีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทํางานที่โปร่งใสไม่ดา่ งพร้ อย มี
ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็ นอิสระ คณะกรรมการบริ ษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
้ ้ประวัติของบุคคลที่
พิจารณาเลือกตังบุ
้ คคลทังสามดั
้
งกล่าวกลับเข้ ามาดํารงตําแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึง่ ทังนี
ได้ รับการเสนอชื่อ ปรากฎตามสิ่งที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 4
ประธานที่ประชุมเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมตั ิแต่งตัง้
นางสาวโศภชา ดํารงปิ ยวุฒิ์ นายเฉลิมพล ศรี เจริญ นางอารี วรรณ รุ่นประพันธ์ กรรมการที่พ้นจาก
ตําแหน่งโดยการจับสลากและกลับเข้ ามาดํารงตําแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึง่
ตามที่
คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
จากจํานวนผู้ถือหุ้นทังสิ
้ ้น 160 ราย คิดเป็ นคะแนนเสียง 317,304,612 หรื อร้ อยละ 100 ของจํานวนสิทธิ
ออกเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมและใช้ สทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
นางสาวโศภชา ดํารงปิ ยวุฒิ์
ตําแหน่ง กรรมการบริษัท
มีผ้ ูถือหุ้นที่
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

จํานวน (เสียง)
317,299,612
0
5,000

คิดเป็ นร้ อยละ
99.9984
0.0000
0.0015
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นายเฉลิมพล ศรี เจริญ
ตําแหน่ง กรรมการบริ ษัท
มีผ้ ูถือหุ้นที่
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

จํานวน (เสียง)
317,254,612
30,000
20,000

คิดเป็ นร้ อยละ
99.9842
0.0094
0.0063

จํานวน (เสียง)
317,299,612
0
5,000

คิดเป็ นร้ อยละ
99.9984
0.0000
0.0015

นางอารี วรรณ รุ่นประพันธ์
ตําแหน่ง กรรมการบริษัท
มีผ้ ูถือหุ้นที่
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที่ 7 พิจารณากําหนดค่ าตอบแทนกรรมการ
ประธานที่ประชุมได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า ตามข้ อบังคับของบริษัท ฯ ข้ อ 29 กําหนดให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
สามัญประจําปี กําหนดค่าตอบแทนของกรรมการ โดยบริษัท ฯ มีนโยบายในการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการให้ อยูใ่ น
ระดับที่เหมาะสมและสอดคล้ องกับภาระหน้ าที่ในการปฏิบตั ิงานเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษัท ผู้ถือหุ้นและผู้มีสว่ นได้
เสียกลุม่ ต่าง ๆ ประธานที่ประชุมได้ มอบหมายให้ รองกรรมการผู้จดั การรายงานต่อที่ประชุม
รองกรรมการผู้จดั การรายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้ พิจารณากลัน่ กรองอย่างละเอียดถึงความ
เหมาะสมประการต่าง ๆ และเปรี ยบเทียบอ้ างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน โดยเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาการ
กําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจําปี 2554 ดังปรากฎตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 5
ดังนี ้
ค่าเบี ้ยประชุม
คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริษัท
ตรวจสอบ
บริหาร
บริหาร
พิจารณา
ตําแหน่ง
ความเสี่ยง
ผลตอบแทน
1. ประธานกรรมการ
20,000
20,000
7,500
7,500
7,500
2. กรรมการ
17,000
17,000
5,000
5,000
5,000
3. เลขานุการ
5,000
5,000
3,000
3,000
คณะกรรมการ
หมายเหตุ:

กรณีกรรมการอิสระได้ รับการแต่งตังให้
้ เป็ นประธานกรรมการของแต่ละกรรมการ ให้ ได้ รับสิทธิการจ่ายอัตราค่าตอบแทน
เบี ้ยประชุมของคณะกรรมการในตําแหน่งสูงสุดเพียงตําแหน่งเดียวในแต่ละกรรมการ
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ค่าตอบแทนรายปี

คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริษัท
ตรวจสอบ
บริหาร
บริหาร
พิจารณา
ความเสี่ยง
ผลตอบแทน
240,000
240,000
500,000
100,000
100,000
200,000
200,000
200,000
50,000
50,000
50,000
50,000
25,000
25,000

ตําแหน่ง
1. ประธานกรรมการ
2. กรรมการ
3. เลขานุการ
คณะกรรมการ
4. เลขานุการบริษัท
หมายเหตุ:

100,000

-

-

-

-

กรณีกรรมการอิสระได้ รับการแต่งตังให้
้ เป็ นประธานกรรมการของแต่ละกรรมการ ให้ ได้ รับสิทธิการจ่ายอัตราค่าตอบแทน
รายปี ของคณะกรรมการในตําแหน่งสูงสุดเพียงตําแหน่งเดียวในแต่ละกรรมการ

ประธานที่ประชุมเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมตั ิ
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการประจําปี 2554 ตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
จากจํานวนผู้ถือหุ้นทังสิ
้ ้น 160 ราย คิดเป็ นคะแนนเสียง 317,304,612 หรื อร้ อยละ 100 ของจํานวนสิทธิ
ออกเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมและใช้ สทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มีผ้ ูถือหุ้นที่
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

จํานวน (เสียง)
317,274,612
30,000
0

คิดเป็ นร้ อยละ
99.9905
0.0094
0.00000

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัตกิ ารแก้ ไขวัตถุประสงค์ การใช้ เงินเพิ่มทุนจากการขายหุ้นให้ กับประชาชนโดยทั่วไป
ประธานที่ประชุมได้ มอบหมายให้ รองกรรมการผู้จดั การรายงานต่อที่ประชุม โดยรองกรรมการผู้จดั การ
รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ ได้ มีการแจ้ งวัตถุประสงค์การใช้ เงินเพิ่มทุนจากการขายหุ้นให้ กบั ประชาชนโดยทัว่ ไป
ดังที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวนดังปรากฎตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 6 นัน้ เนื่องด้ วยในปั จจุบนั บริษัทฯ มีแผนงานที่จะขยาย
ธุรกิจไปยังตลาดต่างประเทศ รวมทังธุ
้ รกิจผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อสร้ างความเติบโตอย่างยัง่ ยืนต่อไปในอนาคต
จึงมีความจําเป็ นต้ องใช้ เงินทุนหมุนเวียนและเงินลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนเพิ่มมากขึ ้น บริษัทฯ จึง
ขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้ เงินเพิ่มทุนจากการขายหุ้นให้ กบั ประชาชนโดยทัว่ ไปจากที่เคยระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวน
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็ นดังนี ้
วัตถุประสงค์การใช้ เงิน
1. เงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจ
2. ลงทุนในธุรกิจผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้า
3. ลงทุนซื ้อเครื่ องจักรใหม่เพื่อทดแทนเครื่ องจักรเดิม
รวม

ตามที่แจ้ งไว้ ในหนังสือฯ
จํานวนเงิน (ล้ านบาท)
251.12
170.00
104.00
525.12

ขออนุมตั ิเปลีย่ นแปลง
จํานวนเงิน (ล้ านบาท)
277.12
204.00
44.00
525.12

เพิ่มขึ ้น
(ลดลง)
26.00
34.00
(60.00)
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ทัง้ นี ้ หากบริ ษั ทฯ จํ าเป็ นจะต้ องมี การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ การใช้ เงิ นเพิ่มทุนจากการขายหุ้นให้ กับ
ประชาชนโดยทั่วไปที่อาจจะเกิดขึน้ ในอนาคต ให้ คณะกรรมการบริ ษัทมีอํานาจพิจารณาเพื่ออนุมัติการขอเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว เพื่อให้ เกิดความสะดวกและคล่องตัวในการขยายธุรกิจให้ ทนั ต่อการแข่งขัน
นายปิ ติพฒ
ั น์ พัฒน์ธนฐานโชค (ผู้รับมอบฉันทะ จาก สมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย) : บริษัทฯ มีนโยบาย
พัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างไรบ้ าง และเงินลงทุนในธุรกิจผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าที่เพิ่มขึ ้น ลงทุนอะไรบ้ าง
นายสมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย รองกรรมการผู้จดั การ : ได้ ตอบข้ อซักถามว่า
1. เงินลงทุนในส่วนของธุรกิจผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้านัน้ บริ ษัท ฯ มีโรงไฟฟ้าขนาด 30.9 เมกกะวัตต์
ลงทุนเมกกะวัตต์ละ 100 ล้ านบาท มูลค่ารวมประมาณ 3,100 ล้ านบาท บริ ษัทต้ องใช้ เงินจากการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
จํานวน 25% และกู้จากสถาบันการเงิน 75% จํานวนเงินที่มีการเปลี่ยนแปลงจะช่วยให้ มีรายได้ หรื อกําไรสุทธิเพิ่มมากขึ ้น
2. เงินที่จะลงทุนในส่วนของธุรกิจผลิตอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับระบบไฟฟ้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์
จํานวน 60 ล้ านบาท บริษัท ฯ ได้ ดําเนินการไปแล้ วบางส่วน โดยในส่วนของธุรกิจผลิตอุปกรณ์ป้องกัน บริ ษัท ฯ อยู่
ระหว่างจดมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) ซึง่ หากในประเทศไทยมีผ้ ผู ลิตที่ได้ มาตรฐานอุตสาหกรรมจํานวน 3 ราย จะ
เป็ นการปิ ดกันไม่
้ ให้ มีการนําเข้ ามาจําหน่ายในประเทศ ซึง่ ปั จจุบนั บริษัท ฯ อยูร่ ะหว่างออกแบบห้ องทดสอบ เครื่ อง
ทดสอบ และจะดําเนินการให้ เสร็จสิ ้นภายใน 2 ปี อีกทังมี
้ ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ 3-5 ชิ ้นต่อปี และใช้ วงเงินประมาณ
60 ล้ านบาทในการดําเนินการดังกล่าว
้ ้ หากบริ ษัทฯ จําเป็ นจะต้ องมีการเปลี่ยนแปลง
นายสุทศั น์ ขันเจริญสุข (ผู้รับมอบฉันทะ) : ขอแก้ ไขข้ อความ “ทังนี
วัตถุประสงค์การใช้ เงินเพิ่มทุนจากการขายหุ้นให้ กับประชาชนโดยทัว่ ไปที่อาจจะเกิดขึน้ ในอนาคต ให้ คณะกรรมการบริ ษัทมี
อํานาจพิจารณาเพื่ออนุมตั ิการขอเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เพื่อให้ เกิดความสะดวกและคล่องตัวในการขยายธุรกิจให้ ทนั ต่อการ
แข่งขัน” โดยเพิ่มเติมข้ อความ “ให้ รายงานให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบต่อไป”
นายสมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย รองกรรมการผู้จดั การ : ได้ ตอบข้ อซักถามว่า ทางบริษัท ฯ จะมีการรายงานการ
ใช้ เงินเพิ่มทุนจากการขายหุ้นให้ กบั ประชาชนทัว่ ไปต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบทุก ๆ 6 เดือน เพื่อให้ เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ของบริษัทจดทะเบียน โดยหลังจากนี ้ จะมีการแจ้ งข้ อสารสนเทศให้ ประชาชนโดยทัว่ ไปทราบผ่านเว็บไซด์
ของตลาดหลักทรัพย ฯ ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2554 และวันที่ 31 มกราคม 2555 ซึง่ ผู้ถือหุ้นจะได้ รับทราบในวันดังกล่าว
ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2555 อย่างไรก็ตามบริษัทฯ จะกําหนดเป็ นวาระแจ้ งเพื่อทราบเพื่อรายงานต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นในครัง้ ถัดไป
ประธานที่ประชุมเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมตั ิการแก้ ไข
วัตถุประสงค์ การใช้ เงินเพิ่มทุนจากการขายหุ้นให้ กับประชาชนโดยทั่วไป ตามที่เสนอ อีกทัง้ อนุมัติให้
คณะกรรมการบริ ษัทมีอํานาจพิจารณาเพื่ออนุมตั ิการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้ เงินดังกล่าว หาก
จําเป็ นต้ องมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้ เงินเพิ่มทุนจากการขายหุ้นให้ กบั ประชาชนโดยทัว่ ไปที่
อาจจะเกิดขึ ้นในอนาคต เพื่อให้ เกิดความสะดวกและคล่องตัวในการขยายธุรกิจให้ ทนั ต่อการแข่งขัน โดย
ไม่ต้องนําเรื่ องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติต่อไป ทัง้ นี ใ้ ห้ เพียงรายงานต่อผู้ถือหุ้น
รับทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ถัดไป โดยสรุปคะแนนเสียงได้ ดงั นี ้
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จากจํานวนผู้ถือหุ้นทังสิ
้ ้น 160 ราย คิดเป็ นคะแนนเสียง 317,304,612 หรื อร้ อยละ 100 ของจํานวนสิทธิ
ออกเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมและใช้ สทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มีผ้ ูถือหุ้นที่
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

จํานวน (เสียง)
317,304,612
0
0

คิดเป็ นร้ อยละ
100.0000
0.0000
0.0000

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
ทังนี
้ ้ก่อนปิ ดการประชุม มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ ามาประชุมด้ วยตนเองและโดยผู้รับมอบฉันทะ ดังนี ้
ผู้ถือหุ้นที่เข้ าประชุมด้ วยตนเอง 72 ราย
ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
89 ราย

นับจํานวนหุ้นได้ 24,366,906 หุ้น
นับจํานวนหุ้นได้ 292,938,706 หุ้น

รวมทังสิ
้ ้น 161 ราย นับจํานวนหุ้นได้ ทงสิ
ั ้ ้น 317,305,612 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 79.3264 ของหุ้นที่ออก
และจําหน่ายแล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท ฯ จํานวน 400,000,000 หุ้น
ไม่มีผ้ ใู ดเสนอเรื่ องอื่นใดเพื่อพิจารณา ประธานจึงขอกล่าวปิ ดประชุม

ปิ ดประชุมเวลา 11.17 น.

…………………………………....
(ดร. เอกพร รักความสุข)
ประธานที่ประชุม
รับรองว่าถูกต้ อง

…………………………………....
(นางสาวโศภชา ดํารงปิ ยวุฒ์)ิ
กรรมการผู้จดั การ

…………………………………....
(นางสาวจันทรา จงจามรี สีทอง)
ผู้บนั ทึกรายงานการประชุม
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