บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2555
วัน เวลา และสถานที่ประชุม
ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 10 เมษายน 2555 เวลา 9.19 น. ณ ห้ องกมลทิพย์ บอลรูม ชัน้ 2 โรงแรมสยามซิตี ้
เลขที่ 477 ถนนศรี อยุธยา เขตพญาไท กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ 10400
กรรมการที่เข้ าร่ วมประชุม จํานวน 9 ท่ าน
1. ดร. เอกพร
รักความสุข
ประธานกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายกัลกุล
ดํารงปิ ยวุฒิ์
ประธานกรรมการบริหาร
3. นายสถาพร
โคธีรานุรักษ์
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
4. พ.ต.อ. วิศิษฐ์ ศุกรเสพย์
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
5. นางสาวโศภชา ดํารงปิ ยวุฒิ์
กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จดั การ
6. นายสมบูรณ์
เอื ้ออัชฌาสัย
กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จดั การ
7. นางสาวนฤชล ดํารงปิ ยวุฒ์ิ
กรรมการ และกรรมการบริหาร
8. นายเฉลิมพล
ศรี เจริญ
กรรมการ และกรรมการบริหาร
9. นางอารี วรรณ รุ่นประพันธ์
กรรมการ และกรรมการบริหาร
ผู้บริหารที่เข้ าร่ วมประชุม จํานวน 8 ท่ าน
1. นายวรเทพ
เหลืองสิรพรชัย ผู้อํานวยการสายงานอาวุโส สายงานตรวจสอบภายใน
2. นายปภังกร
สกุลวรกานต์
ผู้อํานวยการสายงานอาวุโส สายงานสนับสนุนธุรกิจ
3. นายธํารงค์
จันทรไกรทอง ผู้อํานวยการสายงานอาวุโส สายงานขายและการตลาด
4. นางสมลักษณ์ คนึงเหตุ
ผู้อํานวยการสายงานอาวุโส สายงานสํานักบริหาร
5. นายพงษ์ สกร
ดําเนิน
ผู้อํานวยการสายงานอาวุโส สายงานพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ
6. นายภูดิศ
ไตรวิลาสกุล
ผู้อํานวยการสายงาน สายงานโลจิสติกส์
7. นายกุลวิชช์
นวลงาม
ผู้บริหารบริษัทฯ
8. นายพัฒนชัย
พึง่ ฉาย
ผู้บริหารบริษัทฯ
ผู้เข้ าร่ วมการประชุมอื่น ๆ
1. นางสาวซูซาน เอี่ยมวณิชชา
ผู้แทน บริษัท เอส พี ออดิท จํากัด ผู้สอบบัญชี
2. นายสมยศ
วิวรรธน์อภินยั
ผู้แทน บริษัท เอส พี ออดิท จํากัด ผู้สอบบัญชี
ผู้แทน บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จํากัด ที่ปรึกษากฎหมาย
3. นายคงกช
ยงสวัสดิกลุ
4. นายธนวัฒน์
กิตติสวุ รรณ
ผู้แทน ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
5. นายชาญวิทย์ ตรังอดิศยั กุล
ผู้แทน ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
6. นายกิตติพงศ์ เวชจันทรฉาย ผู้แทน ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
7. นายระพีภทั ร์
พูลเกษ
ผู้แทน ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
8. นางสาวอลิสา รัตนประสาทพร ผู้แทน ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
ผู้แทน บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด
9. นายประเสริฐ
ตันตยาวิทย์
10. นายทวีชยั
ตังธนทรั
้
พย์
ผู้แทน บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด
11. นายณัทธร
กิจสําเร็จ
ผู้แทน บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด

หน้า 1

บริ ษัทฯ ได้ จดั ส่งหนังสือแจ้ งการเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจําปี 2555 เป็ นการล่วงหน้ า พร้ อมทังระบุ
้ หลักเกณฑ์ที่บริ ษัทฯ กําหนดสําหรับการเสนอระเบียบวาระให้ กบั ผู้ถือ
หุ้นได้ รับทราบโดยทัว่ กันโดยได้ เผยแพร่ ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ
ตังแต่
้ วนั ที่ 21 ธันวาคม 2554 จนถึงวันที่ 16 มกราคม 2555 ที่ผ่านมานัน้ ซึ่งไม่มีท่านใดเสนอระเบียบวาระเพื่อให้ ที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อกําหนดเป็ นระเบียบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ นี ้
ก่อนเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ

ที่ประชุมได้ รับแจ้ งรายละเอียดการประชุมและกระบวนการนับคะแนน

เสียงดังนี ้
ตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อที่ 28 การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวน
หุ้นที่ถืออยู่และหุ้นที่ได้ รับมอบฉันทะ โดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง สําหรับการลงคะแนนเสียง ประธานที่ประชุมจะ
เป็ นผู้เสนอให้ ผ้ ูถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระหลังจากที่ได้ มีการนําเสนอและพิจารณาแต่ละวาระในที่
ประชุมแล้ ว
ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจะต้ องออกเสียงและลงคะแนนในกรณีดงั ต่อไปนี ้คือ เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื อ
งดออกเสียง ไม่อนุญาตให้ มีการแยกการออกเสียงลงคะแนน ประธานจะขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่ลงมติไม่เห็นด้ วย หรื อ งดออก
เสียงในระเบียบวาระใด ๆ ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนที่ได้ แจกให้ เมื่อลงทะเบียน พร้ อมลงลายมือชื่อ หลังจากนัน้
เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อนํามาสรุปผลการลงคะแนนเพื่อให้ ประธานแจ้ งต่อที่ประชุมรับทราบ
ต่อไป
สําหรับการนับคะแนนนัน้ สําหรับวาระทัว่ ไป บริษัทฯ จะใช้ วิธีหกั คะแนนเสียงไม่เห็นด้ วยและงดออกเสียง
่เข้ าร่วมประชุม และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงที่เห็นด้ วยในระเบียบวาระนัน้ ๆ
ออกจากจํานวนเสียงทังหมดที
้
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
การประชุมในครัง้ นี ้มีที่ปรึกษาด้ านกฎหมาย ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน และสถาบันการเงิน เข้ าร่วม
ประชุมในครัง้ นี ้ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
 ที่ปรึกษาด้ านกฎหมาย บริ ษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จํากัด ทําหน้ าที่เป็ นคนกลางในการ
ตรวจสอบการลงคะแนน
 ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอสพี ออดิท จํากัด
 ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด
 ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) ผู้ให้ การสนับสนุนวงเงินสินเชื่อสําหรับการก่อสร้ างโรงไฟฟ้าขนาด 26
เมกกะวัตต์ ของบริษัทย่อย จี-พาวเวอร์ ซอร์ ซ จํากัด
 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ผู้ให้ การสนับสนุนวงเงินสินเชื่อสําหรับการก่อสร้ างโรงไฟฟ้าขนาด
30.9 เมกกะวัตต์ ของบริษัทย่อย บริษัท กันกุล พาวเวอร์ เจน จํากัด
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เริ่มการประชุม
ดร. เอกพร รักความสุข ประธานที่ประชุมกล่าวต้ อนรับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และแถลงต่อที่ประชุมว่า มีผ้ ู
ถือหุ้นเข้ ามาประชุมด้ วยตนเองและโดยผู้รับมอบฉันทะ ดังนี ้
ผู้ถือหุ้นที่เข้ าประชุมด้ วยตนเอง
ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

59 ราย
101 ราย

นับจํานวนหุ้นได้
นับจํานวนหุ้นได้

9,729,661 หุ้น
314,496,585 หุ้น

รวมทังสิ
้ ้น 160 ราย นับจํานวนหุ้นได้ ทงสิ
ั ้ ้น 324,226,246 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 81.0566 ของหุ้นที่ออกและ
้
ษัทฯ จํานวน 400,000,000 หุ้น ซึง่ ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้ อบังคับข้ อ 27
จําหน่ายแล้ วทังหมดของบริ
ประธานฯ จึงกล่าวเปิ ดประชุม โดยมอบหมายให้ นายสมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย รองกรรมการผู้จดั การ เป็ น
ผู้ดําเนินการเข้ าสูว่ าระการประชุมต่อไป
นายสมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย รองกรรมการผู้จดั การ นําเข้ าสูว่ าระการประชุมดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2554
นายสมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย รองกรรมการผู้จดั การ เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2554 ซึง่ จัดประชุมเมื่อวันจันทร์ ที่ 4 เมษายน 2554 ตามที่ได้ จดั ส่งสําเนารายงานการ
ประชุมให้ กบั ผู้ถือหุ้นพร้ อมกับหนังสือนัดประชุมในครัง้ นี ้ ดังปรากฎตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 1 หน้ าที่ 10 จึงขอให้ ที่
ประชุมโปรดพิจารณารับรอง
นายฮังใช้
้ อัคควัสกุล (ผู้ถือหุ้น) : ได้ มีประเด็นเสนอต่อที่ประชุม ดังนี ้
1. ขอให้ ประธานที่ประชุมแจ้ งจํานวนผู้เข้ าร่วมประชุม
2. ขอให้ มีผ้ ถู ือหุ้นรายย่อยร่วมเป็ นกรรมการตรวจนับคะแนนในการลงมติแต่ละวาระ
3. ขอให้ ทางเลขานุการฯ แนะนําชื่อตนเอง พร้ อมทังแนะนํ
้
าชื่อตัวแทนของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้ าร่วมประชุม
นายสมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย รองกรรมการผู้จดั การ : ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2555 ครัง้ นี ้มี
บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จํากัด ซึง่ เป็ นที่ปรึกษากฎหมาย เข้ าร่วมเป็ นกรรมการในการตรวจนับคะแนน
และมี นายฮังใช้
้ อัคควัสกุล เป็ นตัวแทนจากผู้ถือหุ้นรายย่อย ร่ วมเป็ นกรรมการในการตรวจนับคะแนนด้ วย
ประธานที่ประชุมเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงาน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2554 เมื่อวันจันทร์ ที่ 4 เมษายน 2554 ตามที่เสนอด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
จากจํานวนผู้ถือหุ้นทังสิ
้ ้น 201 ราย คิดเป็ นคะแนนเสียง 324,669,648 หรื อร้ อยละ 100 ของจํานวนสิทธิ
ออกเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมและใช้ สทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มีผ้ ูถือหุ้นที่
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

จํานวน (เสียง)
324,659,648
0
10,000

คิดเป็ นร้ อยละ
99.9969
0.0000
0.0031
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วาระที่ 2 รั บทราบการดําเนินงานของบริษัท ฯ ในรอบปี 2554
นายสมบูรณ์ เอื อ้ อัชฌาสัย รองกรรมการผู้จัดการ ได้ รายงานต่อที่ ประชุมเพื่อรั บทราบสรุ ปผลการ
ดําเนินงานที่ผ่านมาในรอบปี 2554 ตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 29 กําหนดให้ บริ ษัทฯ รายงานผลการดําเนินการของ
บริ ษัทฯ ในรอบปี ที่ผา่ นมาต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ซึง่ ปรากฎอยู่ในรายงานประจําปี 2554 ดังปรากฎตามสิ่ง
ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 2 (รายงานประจําปี 2554)
ประธานที่ประชุมเสนอต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบ
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานการสรุปผลการดําเนินงานที่ผา่ นมาในรอบปี 2554 ตามที่ประธานเสนอ
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัตงิ บการเงินของบริษัทฯ สําหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
นายสมบู ร ณ์ เอื อ้ อัช ฌาสัย รองกรรมการผู้จัด การ ได้ เ สนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม ว่ า เพื่ อ ให้ เ ป็ นไปตาม
พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และ มาตรา 113 และตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 29
และข้ อ 42 บริ ษัทฯ ได้ จดั ทํางบการเงินสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งได้ ผ่านการตรวจสอบและลงนาม
รั บ รองจากผู้ส อบบัญ ชี ข องบริ ษั ท เอส พี ออดิ ท จํ า กัด และขอเสนอให้ ที่ ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น พิ จ ารณาอนุมัติ โดยมี
รายละเอียดตามที่ปรากฎอยู่ในงบการเงินของรายงานประจําปี 2554 ซึ่งได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับหนังสือนัด
ประชุมในครัง้ นี ้ ดังปรากฎตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 2 โดยสรุปสาระสําคัญได้ ดงั นี ้

รายการ
สินทรัพย์รวม (ล้ านบาท)
หนี ้สินรวม (ล้ านบาท)
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้ านบาท)
รายได้ รวม (ล้ านบาท)
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี (ล้ านบาท)
กําไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)

งบการเงินรวม
ปี 2554
ปี 2553
5,539.78
1,789.71
4,356.18
657.51
1,183.60
1,132.21
2,668.70
1,298.07
89.52
123.18
0.22
0.38

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ปี 2554
ปี 2553
4,653.02 1,368.12
3,380.56
401.29
1,272.46
966.83
4,176.47
1,195.67
342.05
75.96
0.86
0.24

ผู้ถือหุ้นรายหนึง่ : ได้ มีประเด็นความเห็นและสอบถาม 3 ประเด็นดังนี ้
1. เนื่ องจากในรายงานผู้สอบบัญชี ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 ซึ่งตรงกับวันที่ มีการประชุม
คณะกรรมการบริษัท โดยตามหลักธรรมภิบาล บริษัทฯ จะต้ องจัดส่งเอกสารให้ คณะกรรมการตรวจสอบก่อนการประชุมไม่
น้ อยกว่า 5-7 วัน และคณะกรรมการตรวจสอบจะต้ องจัดส่งรายงานให้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาไม่น้อยกว่า 5-7 วัน
2. ขอให้ ท างบริ ษั ท ฯ ลงวัน ที่ ใ นรายงานจากประธานกรรมการบริ ษั ท และรายงานจากประธาน
กรรมการบริหาร ในรายงานประจําปี
3. ขอให้ ชี ้แจงถึงผลกําไรต่อหุ้น ส่วนเกินมูลค่าหุ้น กําไรสะสม ของรายงานงบการเงินเฉพาะกิจการ
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นายสมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย รองกรรมการผู้จดั การ : ได้ ตอบข้ อซักถาม ดังนี ้
1. คณะกรรมการบริ ษัทได้ รับเอกสารงบการเงินจากทางผู้สอบบัญชีเป็ นการล่วงหน้ าก่อนวันประชุม
แต่เนื่องจากมีประเด็นเกี่ยวกับวาระการประชุมเพื่อพิจารณาการจ่ายปั นผล จึงทําให้ ผ้ สู อบบัญชีลงวันที่ในรายงาน
ผู้สอบบัญชีวนั เดียวกับการประชุมคณะกรรมการบริษัทคือวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555
2. ทางบริษัทฯ จะดําเนินการปรับปรุงแก้ ไขการลงวันที่ในรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รายงาน
การกํากับดูแลกิจการที่ดี และรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินในคราวต่อไป
3. กําไรสําหรับปี ในงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมมีข้อแตกต่างเนื่องจากในงบการเงิน
เฉพาะกิจการ มีกําไรประมาณ 342 ล้ านบาท ซึ่งมีกําไรระหว่างกัน บริ ษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด (มหาชน) และ
บริ ษัท จี-พาวเวอร์ ซอร์ ซ จํากัด จํานวนประมาณ 176 ล้ านบาท ซึ่งต้ องตัดออกจากรายการเนื่องจากยังไม่ได้ มีการ
จําหน่ายเงินลงทุนของ บริ ษัท จี-พาวเวอร์ ซอร์ ซ จํากัด ออกไป และมีกําไรสุทธิ ที่หกั เงินปั นผลเป็ นจํานวนเงิน 19.84
ล้ านบาท และการขายสินค้ าระหว่างกันในกลุม่ บริษัท ทําให้ งบการเงินรวมมีกําไร 89.52 ล้ านบาท การคลาดเคลื่อนการ
จําหน่ายเงินลงทุนใน บริ ษัท จี-พาวเวอร์ ซอร์ ซ จํากัด ทําให้ กําไรในงบการเงินรวมลดลง ซึ่งตัวเลขรายได้ ของบริ ษัท
จี-พาวเวอร์ ซอร์ ซ จํากัด และการจําหน่ายเงินลงทุนใน บริ ษัท จี-พาวเวอร์ ซอร์ ซ จํากัด จะรับรู้ รายได้ ในงบการเงิน
ไตรมาส 1 ปี 2555
นายศักดิ์ชยั สกุลศรี มนตรี (ผู้ถือหุ้น) : ได้ มีประเด็นความเห็นและสอบถาม 6 ประเด็นดังนี ้
1. ลูกหนี ้กรมสรรพากรจํานวน 11 ล้ านบาท ในปี 2553 เพิ่มเป็ น 140 ล้ านบาท ในปี 2554 เกิดจากอะไร
2. เหตุใดจึงมีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนในจํานวนที่สงู
3. จํานวนภาษี เงินได้ มีการก้ าวกระโดดจาก 60 ล้ านบาท ในปี 2553 เป็ น 164 ล้ านบาท ในปี 2554
โดยในปี ถัดไปจะเป็ นอย่างไร
4. ข้ อความในหน้ า 128 ของรายงานประจําปี ซึง่ ระบุวา่ ฝ่ ายบริ หารอยูร่ ะหว่างประเมินผลกระทบที่มี
ต่องบการเงินของกลุม่ บริ ษัท ไม่ทราบว่ากระทบด้ านใด
5. รายได้ จากการรับเหมาก่อสร้ างโรงไฟฟ้าซึง่ มีมลู ค่า 450 ล้ านบาท มีต้นทุน 402 ล้ านบาท ซึง่ คิด
อัตราส่วนแล้ วกําไรค่อนข้ างน้ อย เพราะเหตุใด
6. ในอนาคตคาดว่าจะมีรายได้ จากการจําหน่ายไฟฟ้า เป็ นสัดส่วนเท่าไรของรายได้ ทงหมด
ั้
นายสมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย รองกรรมการผู้จดั การ : ได้ ตอบข้ อซักถาม ดังนี ้
1. ลูกหนี ้กรมสรรพากรที่เพิ่มขึ ้นจาก 11 ล้ านบาท ในปี 2553 เพิ่มเป็ น 140 ล้ านบาท ในปี 2554
เกิดจากบริษัท จี-พาวเวอร์ ซอร์ ซ จํากัด ซึง่ เป็ นบริษัทย่อย ว่าจ้ าง บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) (บริษัทฯ)
เป็ นผู้ก่อสร้ างโรงไฟฟ้า ซึง่ ทางบริษัทฯ เป็ นผู้จดั หาและซื ้ออุปกรณ์ตา่ ง ๆ รวมมูลค่าประมาณ 2,000 ล้ านบาท คิด
ภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% ซึง่ เท่ากับประมาณ 140 ล้ านบาท โดยเรี ยกเก็บเงินจาก GPS ซึง่ ในส่วนของภาษี มลู ค่าเพิ่มนี ้ บริษัทฯ
ได้ ให้ บริษัท จี-พาวเวอร์ ซอร์ ซ จํากัด ยืมเพื่อจ่ายกรมสรรพากร และปั จจุบนั ได้ มีการขอคืนเงินภาษี จากกรมสรรพากร
แล้ วจํานวน 120 ล้ านบาท
2. บริษัทฯ ได้ เริ่ มมีการก่อสร้ างโรงไฟฟ้า และได้ มีการขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินโดยเปิ ดเป็ น Letter of
Credit (L/C) เมื่อเดือนพฤษภาคม 2554 และสินค้ าได้ ทยอยเข้ ามายังท่าเรื อประมาณเดือนกรกฎาคม 2554 ซึง่ เป็ นช่วงที่
ค่าเงินบาทแข็ง โดยบริษัทฯ ได้ บนั ทึกเป็ นสินทรัพย์และหนี ้สินอยูท่ ี่ 29.95 บาทต่อ 1 ดอลลาร์ สหรัฐ ต่อมาเมื่อเดือน
ธันวาคม 2554 ค่าเงินบาทอ่อนตัวสูงสุดเท่ากับ 31.8 บาทต่อ 1 ดอลลาร์ สหรัฐ หรื อแตกต่างกันประมาณ 1.85 บาทต่อ 1
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ดอลลาร์ สหรัฐ อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ ได้ มีการทํา Forward Contract ไว้ ที่ 30.9 บาทต่อ 1 ดอลลาร์ สหรัฐ ซึง่ บริษัทฯ
เสนอราคาและเรี ยกเก็บเงินจากลูกค้ าโดยใช้ ที่อตั รา 31 บาทต่อ 1 ดอลลาร์ สหรัฐ และหากค่าเงินบาทยังคงอ่อนตัว
ทางด้ านบัญชีก็จะบันทึกรับรู้เป็ นขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน แต่บริษัทฯ จะได้ รับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนที่
อัตราสูงสุดเพียง 30.9 บาทต่อ 1 ดอลลาร์ สหรัฐ เท่านัน้
3. อัตราภาษี เงินได้ ที่เพิ่มขึน้ ในปี 2554 จะไม่เกิดขึ ้นในปี 2555 เนื่องจากในส่วนของ บริ ษัท กันกุล
พาวเวอร์ เจน จํากัด บริ ษัทฯ ไม่ได้ บนั ทึกรายการระหว่างกัน ผลกระทบก็จะเกิดเพียงปี 2554 กอปรกับในปี 2554
บริ ษัทฯ มีการเลื่อนการจําหน่ายเงินลงทุนในบริ ษัท จี-พาวเวอร์ ซอร์ ซ จํากัด โดยการรับรู้ รายได้ ดงั กล่าวจะเกิดใน
ไตรมาส 1 ปี 2555
4. ข้ อความในหน้ า 128 ของรายงานประจําปี เป็ นเรื่ องการบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลฉบับที่
บังคับใช้ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2554 ที่ผา่ นมา เนื่องจากโรงไฟฟ้าได้ รับค่าไฟฟ้าพื ้นฐาน 3 บาทต่อกิโลวัตต์ตอ่ ชัว่ โมง
้ ้ ได้ มีผ้ เู สนอการบันทึก
และได้ รับส่วนเพิ่มราคารับซื ้อไฟฟ้า (adder) 8 บาทต่อกิโลวัตต์ตอ่ ชัว่ โมง เป็ นเวลา 10 ปี ทังนี
รับรู้รายได้ เป็ น 2 แนวความคิด ดังนี ้
กลุม่ ที่ 1 ให้ ความเห็นว่าควรบันทึกรับรู้รายได้ สว่ นเพิ่มราคารับซื ้อไฟฟ้า (adder) 8 บาทต่อกิโลวัตต์
ต่อชัว่ โมง รวมกับค่าไฟฟ้าพื ้นฐาน 3 บาทต่อกิโลวัตต์ตอ่ ชัว่ โมง ตลอดระยะเวลา 10 ปี โดย
ปี ที่ 11 จะบันทึกรับรู้รายได้ เฉพาะค่าไฟฟ้าพื ้นฐานเท่านัน้
กลุม่ ที่ 2 ให้ ความเห็นว่าควรบันทึกรับรู้รายได้ สว่ นเพิ่มราคารับซื ้อไฟฟ้า (adder) 8 บาทต่อกิโลวัตต์
ต่อชัว่ โมง รวมกับค่าไฟฟ้าพื ้นฐาน 3 บาทต่อกิโลวัตต์ตอ่ ชัว่ โมง ดังนัน้ จะบันทึกรับรู้รายได้
ในอัตราเฉลี่ย 6.20 บาทเท่ากัน ตลอดอายุโครงการ 25 ปี
ซึง่ ทางบริษัทฯ ได้ มีการหารื อไปยังสภาวิชาชีพบัญชีฯ เรื่ องมาตรฐานและผลกระทบจากเหตุการณ์
ดังกล่าว และปั จจุบนั ทางผู้สอบบัญชีอยูร่ ะหว่างหารื อเกี่ยวกับเกณฑ์ในการปฏิบตั ิ โดยทางบริษัทฯ จะได้ รับผลกระทบ
ไม่มากนัก เนื่องจากไม่ได้ ดําเนินธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์เพียงอย่างเดียว โดยผลกระทบดังกล่าวจะเกิดโดยตรงกับ
บริษัทที่ดําเนินธุรกิจพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์เพียงอย่างเดียว และคาดว่าจะมีการเลื่อนการบังคับใช้
5. โดยปกติธุรกิจรับเหมาก่อสร้ างโรงไฟฟ้าจะมีกําไรอยูท่ ี่ 10-12% ซึง่ เป็ นอัตรากําไรปกติในธุรกิจประเภทนี ้
6. ในปี 2554 บริ ษัทฯ มีรายได้ จากการจําหน่ายไฟฟ้ามูลค่าประมาณ 73 ล้ านบาท คิดเป็ น 3% ของ
รายได้ ทงหมด
ั้
โดยในปี 2555 คาดการณ์วา่ จะมีรายได้ จากการจําหน่ายไฟฟ้าประมาณ 250 ล้ านบาท จากรายได้
ซึง่ ในธุรกิจ
ทังหมดซึ
้
ง่ คาดการณ์ไว้ ประมาณ 4,000 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นสัดส่วนประมาณ 6% ของรายได้ ทงหมด
ั้
ก่อสร้ างโรงไฟฟ้าเป็ นธุรกิจกึง่ บริ การจะมีต้นทุนการก่อสร้ างในช่วงแรกเท่านัน้
นายฮังใช้
้ อัคควัสกุล (ผู้ถือหุ้น) : ได้ มีประเด็นสอบถามดังนี ้
1. โรงไฟฟ้าที่อยูร่ ะหว่างการก่อสร้ างและเกิดความล่าช้ าเนื่องมาจากเหตุการณ์ภาวะอุทกภัย ทางบริษัทฯ
จะต้ องเสียค่าปรับหรื อไม่ เป็ นจํานวนเงินเท่าไร
นายสมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย รองกรรมการผู้จดั การ : ได้ ตอบข้ อซักถาม ดังนี ้
1. บริษัทฯ เป็ นผู้รับจ้ างก่อสร้ างโรงไฟฟ้าให้ กบั บริษัท จี-พาวเวอร์ ซอร์ ซ จํากัด ซึง่ ไม่มีผลกระทบต่อ
บริ ษัท จี-พาวเวอร์ ซอร์ ซ จํากัด เนื่องจากในสัญญามีข้อความเปิ ดกว้ างกรณีประสบภัยพิบตั ิ ซึง่ รวมถึงการเกิดภาวะ
อุทกภัย อีกทัง้ บริษัทฯ ยังได้ มีการทําประกันภัยแบบ Full All Risk โดยในช่วงที่เกิดภาวะอุทกภัย บริษัทฯ ได้ เริ่มการ
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ก่อสร้ างโรงไฟฟ้าแล้ วบางส่วน ทังนี
้ ้ จะมีดอกเบี ้ยจ่ายที่เพิ่มขึ ้น แต่ไม่มีคา่ ปรับแต่อย่างใด ซึง่ ปั จจุบนั โรงไฟฟ้าทัง้ 3
โครงการ ได้ เปิ ดจําหน่ายไฟเรี ยบร้ อยแล้ ว
นายเมธี รังษี วงศ์ (ผู้รับมอบฉันทะ) : ได้ มีประเด็นสอบถามดังนี ้
1. บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) จําหน่ายหุ้น บริษัท จี-พาวเวอร์ ซอร์ ซ จํากัด ให้ กบั บริ ษัท
ผลิตไฟฟ้า จํากัด (มหาชน) มูลค่าประมาณ 629 ล้ านบาท จะบันทึกกําไรในไตรมาสที่ 1 ปี 2555 จํานวนเท่าไร
2. อัตราส่วนหนี ้สินต่อทุนในปี 54 เท่ากับ 3.68 เท่า และคาดการณ์วา่ ในปี 55 จะลดลงเหลือ 2.4 เท่า
เพราะเหตุใด
นายสมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย รองกรรมการผู้จดั การ : ได้ ตอบข้ อซักถาม ดังนี ้
1. ขอชี ้แจงรายละเอียดในวาระที่ 13
2. หนี ้สินจํานวน 3,440 ล้ านบาท เป็ นหนี ้สินจากการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ประมาณ 600 ล้ านบาท
และหนี ้สินในส่วนของบริษัท จี-พาวเวอร์ ซอร์ ซ จํากัด ซึง่ บริ ษัทฯ ถือหุ้นอยูใ่ นสัดส่วน 100% ประมาณ 600 ล้ านบาท
รวมประมาณ 1,200 ล้ านบาท ทังนี
้ ้ ในไตรมาสที่ 1 ปี 2555 บริ ษัทฯ ไม่ต้องบันทึกหนี ้สินในส่วนของ บริษัท จี-พาวเวอร์
ซอร์ ซ จํากัด เนื่องจากได้ จําหน่ายหุ้นให้ กบั บริษัท ผลิตไฟฟ้า จํากัด (มหาชน) ในสัดส่วนร้ อยละ 60 บริษัทฯ ซึง่ เป็ นผู้ถือ
หุ้นส่วนน้ อยกว่า บริ ษัท ผลิตไฟฟ้า จํากัด (มหาชน) จึงไม่ต้องบันทึกรายได้ หนี ้สิน สินทรัพย์ในงบการเงินรวม ทําให้
หนี ้สินของบริ ษัทฯ ลดลง
ประธานที่ประชุมเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมตั ิ งบการเงิน
สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึง่ ได้ ผา่ นการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของ
บริษัทฯ อีกทังได้
้ ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ ว ตามที่เสนอ
ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
จากจํานวนผู้ถือหุ้นทังสิ
้ ้น 207 ราย คิดเป็ นคะแนนเสียง 324,671,952 หรื อร้ อยละ 100 ของจํานวนสิทธิ
ออกเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมและใช้ สทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มีผ้ ูถือหุ้นที่
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

จํานวน (เสียง)
324,671,952
0
0

คิดเป็ นร้ อยละ
100.0000
0.0000
0.0000

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัตกิ ารกําหนดหลักเกณฑ์ การจ่ ายปั นผลประจําปี 2554
นายสมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย รองกรรมการผู้จดั การ ได้ เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ เป็ นไปตามนโยบายการ
จ่ายปั นผลของบริ ษัทฯ โดยบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40 ของกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะ
้
อย่างไรก็ตาม บริษัท ฯ
ของบริ ษัท ฯ หลังหักภาษี เงินได้ นิติบคุ คล เงินสํารองตามกฎหมาย และเงินสํารองต่าง ๆ ทังหมด
อาจกําหนดให้ การจ่ ายเงินปั นผลมีอัตราน้ อยกว่ าอัตราที่กาํ หนดข้ างต้ นได้ โดยขึ ้นอยูก่ บั ความจําเป็ นในการใช้
เงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงาน การขยายธุรกิจ และปั จจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องในการบริ หารงานของบริ ษัทฯ ทั ้งนี ้
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มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมตั ิให้ จ่ายเงินปั นผลจะต้ องถูกนําเสนอเพื่อขออนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้ นแต่เป็ น
การจ่ายปั นผลระหว่างกาลซึง่ คณะกรรมการบริ ษัทมีอํานาจอนุมตั ิให้ จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลได้ และจะดําเนินการ
รายงานให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมต่อไป
ทังนี
้ ้ ตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบให้ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมตั ิการ
กําหนดหลักเกณฑ์การจ่ายปั นผลประจําปี 2554 โดยให้ จ่ายเป็ นหุ้นปั นผล และจ่ายเป็ นเงินสดปั นผล ดังรายละเอียด
ปรากฎตามสิง่ ที่สงิ่ มาด้ วยลําดับที่ 3 หน้ า 23 และหลักเกณฑ์นี ้ จะนําไปใช้ เป็ นแนวทางในการพิจารณาวาระที่ 5 เรื่ อง
“พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรเงินกําไรสุทธิประจําปี 2554 และจ่ายปั นผล” ต่อไป
ผู้ถือหุ้นรายหนึง่ : ขอให้ แก้ ไขข้ อความจากเดิม “ทัง้ นี ้ มติ ของคณะกรรมการบริ ษัททีอ่ นุมัตใิ ห้จ่ายเงิ นปั น
ผลจะต้องถูกนําเสนอเพือ่ ขออนุมตั ิ จากทีป่ ระชุมผูถ้ ือหุน้ ” เป็ น “ทัง้ นี ้ มติ ของคณะกรรมการบริ ษัทที่เห็นชอบให้จ่ายเงิ น
ปั นผลและจะต้องถูกนําเสนอเพือ่ ขออนุมตั ิ จากที ป่ ระชุมผูถ้ ือหุน้ ”
ประธานที่ประชุมเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม ที่ ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือ หุ้นที่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติ ให้
กําหนดหลักเกณฑ์การจ่ายปั นผลประจําปี 2554 โดยให้ จ่ายเป็ นหุ้นปั นผล และจ่ายเป็ นเงินสดปั นผล
ตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
้ ้น 212 ราย คิดเป็ นคะแนนเสียง 325,072,155 หรื อร้ อยละ 100 ของจํานวนสิทธิ
จากจํานวนผู้ถือหุ้นทังสิ
ออกเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมและใช้ สทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มีผ้ ูถือหุ้นที่
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

จํานวน (เสียง)
325,072,155
0
0

คิดเป็ นร้ อยละ
100.0000
0.0000
0.0000

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัตกิ ารจัดสรรเงินกําไรสุทธิประจําปี 2554 และจ่ ายปั นผล (ถ้ ามี)
นายสมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย รองกรรมการผู้จดั การ ได้ นําเสนอข้ อมูลต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาว่า เพื่อให้
เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้ อบังคับของบริ ษัท ฯ ข้ อ 38 กําหนดให้
บริ ษัท ฯ ต้ องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี ส่วนหนึ่งไว้ เป็ นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปี หักด้ วย
ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสํารองนี ้จะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เว้ นแต่
บริ ษัทจะมีข้อบังคับหรื อกฎหมายอื่นกําหนดให้ ต้องมีทนุ สํารองมากกว่านัน้ และมีนโยบายการจ่ายปั นผลไม่น้อยกว่า
ร้ อยละ 40 ของกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริ ษัทฯ หลังหักภาษี เงินได้ นิติบคุ คล เงินสํารองตามกฎหมาย และ
เงินสํารองอื่น ๆ ทังหมด
้
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ อาจกําหนดให้ จ่ายเงินปั นผลในอัตราน้ อยกว่าอัตราที่กําหนดข้ างต้ นได้
ขึ ้นอยู่กบั ความจําเป็ น โดยมีรายละเอียดเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรเงินกําไรสุทธิประจําปี 2554
และการจ่ายเงินปั นผล ดังรายละเอียดปรากฎตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 4 หน้ า 25 โดยสรุปสาระสําคัญได้ ดงั นี ้

หน้า 8

การจัดสรรเงินทุนสํารองตามกฎหมาย
ประจําปี

เงินทุนสํารอง (บาท)

ปี 2553
ปี 2554

35,000,000
40,000,000

คิดเป็ นร้ อยละ
ของทุนจดทะเบียน *
8.75
10.00

* ทุนจดทะเบียน 400,000,000 บาท

การจ่ ายปั นผล
ประเภทการจ่ายปั นผล

จํานวน (หุ้น)

1) หุ้นสามัญ
ไม่เกิน 40,000,000 หุ้น
(มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท) (10 หุ้นเดิม : 1 หุ้นปั นผล)
2) เงินสด
รวมจ่ายปั นผล
ไม่เกิน 40,000,000 หุ้น

จํานวนเงินรวม (บาท)
ไม่เกิน 40,000,000 บาท

อัตราการจ่ายต่อหุ้น
(บาท)
0.10 บาท

ไม่เกิน 40,000,000 บาท
ไม่เกิน 80,000,000 บาท

0.10 บาท
0.20 บาท **

** เงินปั นผลทังหมดจะถู
้
กหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้ อยละ 10 หรื อ 0.02 บาท ต่อหุ้น ดังนันเงิ
้ นปั นผลสุทธิสําหรับหุ้นปั นผลและเงินปั นผล
จะเท่ากับ 0.18 บาท ต่อหุ้น

นายสมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย รองกรรมการผู้จดั การ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิ
1. การจัดสรรเงินกําไรสุทธิประจําปี 2554 ไปเป็ นทุนสํารองตามกฏหมายจํานวน 5,000,000 บาท ซึง่ เป็ น
อัตราร้ อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปี 2554 และ
2. การจ่ายปั นผลประจําปี สําหรับผลการดําเนินงานในส่วนที่เสียภาษี เงินได้ นิติบคุ คลในอัตรา ร้ อยละ 30
ที่สามารถเครดิตภาษีได้ โดยจ่ายจากกําไรสุทธิหลังหักเงินสํารองตามกฎหมายแล้ ว
2.1 จ่ายปั นผลเป็ นหุ้นสามัญของบริ ษัท ฯ จํานวนไม่เกิน 40,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1
บาท ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัท ฯ ในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปั นผล รวมมูลค่าทังสิ
้ ้นไม่เกิน
40,000,000 บาท หรื อคิดเป็ นอัตราการจ่ายเงินปั นผล 0.10 บาทต่อหุ้น ทังนี
้ ้ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้น
รายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปั นผลแล้ ว บริ ษัท ฯ จะจ่ายปั นผลเป็ นเงินสดแทน
ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท
2.2 จ่ายปั นผลเป็ นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็ นเงินปั นผลจ่ายไม่เกิน 40,000,000 บาท
้
รวมเป็ นการจ่ายหุ้นปั นผลและเงินปั นผลรวมทังสิ
้ ้นในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท โดยเงินปั นผลทังหมด
จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้ อยละ 10 หรื อ 0.02 บาทต่อหุ้น จากเงินที่ผ้ ถู ือหุ้นจะได้ รับหุ้นปั น
ผลและเงินสดปั นผล สรุปจ่ายปั นผลสุทธิเท่ากับ 0.18 บาทต่อหุ้น
3. กําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิรับหุ้นปั นผลและเงินปั นผลในวันที่ 20 เมษายน 2555 และให้ รวบรวม
รายชื่ อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญ ญัติห ลักทรั พ ย์ และตลาดหลักทรั พ ย์ โดยวิธี ปิ ดสมุด ทะเบี ย นในวัน ที่ 23
เมษายน 2555 วันที่ไม่ได้ รับสิทธิปันผล (XD) คือวันที่ 18 เมษายน 2555 และกําหนดจ่ายหุ้นปั นผลและเงินปั นผล
ดังกล่าวภายในวันที่ 9 พฤษภาคม 2555
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คุณฮังใช้
้ อัคควัสกุล (ผู้ถือหุ้น) : เสนอขอให้ แจ้ งผู้ถือหุ้นล่วงหน้ าก่อนการขึ ้นเครื่ องหมาย XD หรื อวันที่มี
มติอย่างน้ อย 10 วัน เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ มีเวลาพิจารณาตัดสินใจ เนื่องจากหลังวันมีมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีเวลาเพียง 2
วันทําการ
ผู้ถือหุ้นรายหนึง่ : ได้ มีประเด็นความเห็นและสอบถามเพิ่มเติม ดังนี ้
1. การจ่ายปั นผลเป็ นหุ้นปั นผลและเงินสด ซึง่ อยากจะให้ บริษัทฯ พิจารณาจ่ายมากกว่านี ้
2. ในการเป็ นประธานกรรมการบริ ษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ หากเป็ นไปได้ อยากให้ แยกเป็ น
คนละบุคคล
ประธานที่ประชุม : ได้ ตอบข้ อซักถามดังนี ้
1. การจ่ายปั นผลเป็ นหุ้นปั นผลและเงินสด คณะกรรมการได้ คํานึงถึงปั จจัยต่าง ๆ จึงได้ หารื อกับที่
ปรึกษาทางการเงิน และผู้ที่เกี่ยวข้ องต่าง ๆ และเห็นว่าอัตราส่วนที่จ่ายปั นผลในครัง้ นี ้น่าจะเหมาะสม ซึง่ ทางบริษัทฯ
หวังเป็ นอย่างยิ่งว่าจะได้ มีการจ่ายเงินปั นผลในสัดส่วนที่เพิ่มขึ ้นในอนาคต
2. ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ เป็ นบุคคลคนเดียวกัน ซึง่ ที่ผา่ น
มาทางบริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ด้ วยความโปร่งใส และพิจารณาอย่าง
รอบคอบ โดยใช้ เหตุและผลประกอบ เพื่อปกป้องประโยชน์ตอ่ ผู้ถือหุ้นเป็ นหลักในการตัดสินใจ
ประธานที่ประชุมเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการ
พิจารณาการจัดสรรเงินกําไรสุทธิประจําปี 2554 และจ่ายปั นผล ตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
จากจํานวนผู้ถือหุ้นทังสิ
้ ้น 217 ราย คิดเป็ นคะแนนเสียง 325,144,655 หรื อร้ อยละ 100 ของจํานวนสิทธิ
ออกเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมและใช้ สทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มีผ้ ูถือหุ้นที่
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

จํานวน (เสียง)
325,144,655
0
0

คิดเป็ นร้ อยละ
100.0000
0.0000
0.0000

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัตกิ ารเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ฯ เพื่อรองรั บการจ่ ายหุ้นปั นผล
นายสมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย รองกรรมการผู้จดั การ กล่าวว่า ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ มีมติ
อนุมตั ิการจ่ายปั นผลประจําปี 2554 โดยจ่ายเป็ นเงินสดและหุ้นปั นผล ดังนัน้ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปั นผลดังกล่าว
บริ ษัทฯ ต้ องมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท ฯ เป็ นจํานวน 40,000,000
หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท โดยปั จจุบนั บริษัทฯ มีทนุ จดทะเบียนจํานวน 400,000,000 หุ้น ซึง่ เป็ นทุนจดทะเบียน
้ นจดทะเบียนใหม่หลังการเพิ่มทุนจะมีจํานวน
ชําระแล้ วจํานวน 400,000,000 หุ้น เป็ นจํานวน 400,000,000 บาท ดังนันทุ
440,000,000 หุ้น เป็ นจํานวน 440,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท ดังรายละเอียดตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่
5 หน้ า 26 โดยสรุปข้ อมูลสําคัญ ๆ ได้ ดงั นี ้
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ประเภททุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนปั จจุบนั ที่ชําระแล้ ว
เพื่อพิจารณาเพิ่มทุนจดทะเบียน
รองรับการจ่ายหุ้นปั นผล โดยการ
ออกหุ้นสามัญใหม่
รวมเป็ นทุนจดทะเบียนใหม่

ทุนจดทะเบียน (หุ้น)
400,000,000 หุ้น
40,000,000 หุ้น

440,000,000 หุ้น

ทุนจดทะเบียน (บาท) มูลค่าหุ้นละ (บาท)
400,000,000 บาท
1 บาท
40,000,000 บาท
1 บาท

440,000,000 บาท

-

ผู้ถือหุ้นรายหนึง่ : ได้ มีประเด็นความเห็นดังนี ้
1. ขอให้ ทางบริษัทฯ เสนอพิจารณาจ่ายเงินปั นผลให้ เร็วที่สดุ
นายสมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย รองกรรมการผู้จดั การ : ได้ ตอบข้ อซักถาม ดังนี ้
1. เนื่องจากการจ่ายปั นผลในครัง้ นี ้ มีการจ่ายเงินสดปั นผล และหุ้นปั นผล ซึง่ ในส่วนของการจ่ายหุ้น
ปั นผล ทางบริษัทฯ จะต้ องดําเนินการในขันตอนการจดทะเบี
้
ยนเพิ่มทุนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า ซึง่ อาจทําให้ เกิดความ
ล่าช้ า โดยในโอกาสหน้ าหากมีการจ่ายเงินสดปั นผลเพียงอย่างเดียว ทางบริษัทฯ หวังว่าจะดําเนินการได้ รวดเร็วที่สดุ
ประธานที่ประชุม เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมตั ิการเพิ่ม
ทุนจดทะเบียนของบริษัท ฯ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปั นผล ตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
จากจํานวนผู้ถือหุ้นทังสิ
้ ้น 217 ราย คิดเป็ นคะแนนเสียง 325,144,655 หรื อร้ อยละ 100 ของจํานวนสิทธิ
ออกเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมและใช้ สทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มีผ้ ูถือหุ้นที่
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

จํานวน (เสียง)
325,144,655
0
0

คิดเป็ นร้ อยละ
100.0000
0.0000
0.0000
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วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัตแิ ก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์ สนธิของบริษัทฯ ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่ม
ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
นายสมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย รองกรรมการผู้จดั การ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามที่ประชุมคณะกรรมการ
บริ ษัทได้ มีมติอนุมตั ิให้ เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ จํานวน 40,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปั นผล ดังนั ้น
เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ จึงต้ องแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัทฯ ข้ อ 4.
ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้ วยลําดับที่ 5 หน้ า 26 โดยสรุ ปข้ อมูลสําคัญ ๆได้ ดงั นี ้
การแก้ ไขเพิ่มเติม
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าหุ้นละ
(บาท)
(หุ้น)
(บาท)
ปั จจุบนั
400,000,000 บาท หุ้นสามัญ : 400,000,000 หุ้น
1 บาท
หุ้นบุริมสิทธิ : ขอแก้ ไขเพิ่มเติมเป็ น
440,000,000 บาท หุ้นสามัญ : 440,000,000 หุ้น
1 บาท
หุ้นบุริมสิทธิ : ประธานที่ประชุม เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมตั ิแก้ ไข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
ตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
้ ้น 217 ราย คิดเป็ นคะแนนเสียง 325,144,655 หรื อร้ อยละ 100 ของจํานวนสิทธิ
จากจํานวนผู้ถือหุ้นทังสิ
ออกเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมและใช้ สทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มีผ้ ูถือหุ้นที่
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

จํานวน (เสียง)
325,144,655
0
0

คิดเป็ นร้ อยละ
100.0000
0.0000
0.0000
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วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัตกิ ารจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจดทะบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรั บการจ่ ายหุ้นปั นผล
นายสมบูรณ์ เอื อ้ อัชฌาสัย รองกรรมการผู้จัดการ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามที่ประชุมคณะกรรมการ
บริ ษัทได้ มีมติอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปั นผลประจําปี 2554 นัน้ ดังนันบริ
้ ษัทฯ ต้ อง
ดําเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 40,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปั นผล
ดังกล่าว โดยสรุปสาระสําคัญได้ ดงั นี ้
ประเภททุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าหุ้นละ
(หุ้น)
(บาท)
(บาท)
ทุนจดทะเบียนปั จจุบนั ที่ชําระแล้ ว
400,000,000 หุ้น
400,000,000 บาท
1 บาท
เพื่อพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจด
40,000,000 หุ้น
40,000,000 บาท
1 บาท
ทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปั นผล
รวมเป็ นทุนจดทะเบียนใหม่
440,000,000 หุ้น
440,000,000 บาท
ประธานที่ประชุม เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมตั ิการจัดสรร
หุ้นสามัญเพิ่มทุนจดทะบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปั นผล ตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
จากจํานวนผู้ถือหุ้นทังสิ
้ ้น 217 ราย คิดเป็ นคะแนนเสียง 325,144,655 หรื อร้ อยละ 100 ของจํานวนสิทธิ
ออกเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมและใช้ สทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มีผ้ ูถือหุ้นที่
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

จํานวน (เสียง)
325,144,655
0
0

คิดเป็ นร้ อยละ
100.0000
0.0000
0.0000

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัตเิ ลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ดาํ รงตําแหน่ งครบวาระ
นายสมบูรณ์ เอื อ้ อัชฌาสัย รองกรรมการผู้จัดการ นํ าเสนอข้ อ มูลต่อ ที่ป ระชุมเพื่ อพิจารณาอนุมัติ
เลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ดํารงตําแหน่งครบวาระ เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.
2535 มาตรา 71 และข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ 13 กําหนดให้ ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการออกจาก
ตําแหน่งจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการในขณะนัน้ ถ้ ากรรมการที่จะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออก
โดยจํานวนใกล้ ที่สดุ กับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่จะต้ องออกจากตําแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียน
้ ใช้ วิธีจบั สลาก ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไปให้ กรรมการท่านที่อยู่ในตําแหน่งนานที่สดุ เป็ นผู้ออกจากตําแหน่ง
เป็ นบริ ษัทนันให้
โดยกรรมการที่ออกจากตําแหน่งไปแล้ วนัน้ อาจเลือกเพื่อเข้ ามาดํารงตําแหน่งใหม่ก็ได้ ซึง่ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี ครัง้ นี ้มีกรรมการที่ดํารงตําแหน่งครบวาระ 3 ท่าน ดังนี ้
1. นายสถาพร
โคธีรานุรักษ์
กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
2. พ.ต.อ. วิศิษฐ์
ศุกรเสพย์
กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
3. นายสมบูรณ์
เอื ้ออัชฌาสัย
กรรมการบริษัท
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ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ จดั ส่งหนังสือแจ้ งการเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ ารับการเลือกตัง้
เป็ นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2555 เป็ นการล่วงหน้ า พร้ อมทังระบุ
้ รายละเอียด
คุณสมบัติ และวิธีการเสนอชื่อตามหลักเกณฑ์ที่บริษัท ฯ กําหนด ให้ กบั ผู้ถือหุ้นได้ รับทราบโดยทัว่ กัน โดยได้ เผยแพร่
ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ฯ ตังแต่
้ วนั ที่ 21 ธันวาคม 2554 จนถึง
วันที่ 16 มกราคม 2555 ที่ผา่ นมานัน้ ซึง่ ไม่มีทา่ นใดเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเข้ ารับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการของบริษัทฯ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครัง้ นี ้
เนื่องด้ วยในวาระนี ้ กรรมการทัง้ 3 ท่าน ที่ดํารงตําแหน่งครบวาระต้ องออกจากห้ องประชุมเพื่อให้ การ
ประชุมเป็ นไปโดยหลักธรรมาภิบาล ดังนัน้ ท่านประธานกรรมการบริษัทจะเป็ นผู้ดําเนินการในวาระนี ้
ประธานที่ประชุมกล่าวเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาว่า คณะกรรมการบริ ษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มี
ส่วนได้ เสียได้ หารื อกันอย่างกว้ างขวาง รวมทังพิ
้ จารณาจากคุณสมบัติเป็ นรายบุคคลอย่างรอบคอบ กล่าวคือ ต้ องเป็ น
บุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์ ในด้ านต่าง ๆ มีภาวะผู้นํา วิสัยทัศน์ กว้ างไกล เป็ นผู้มีคุณธรรมและจริ ยธรรม มี
ประวัติการทํางานที่โปร่งใสไม่ด่างพร้ อย มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็น อย่างเป็ นอิสระ คณะกรรมการบริ ษัท
จึงเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตังบุ
้ คคลทังสามดั
้
งกล่าวกลับเข้ ามาดํารงตําแหน่งกรรมการต่อไป
อีกวาระหนึง่ ทังนี
้ ้ประวัติของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อ ปรากฎตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 6 หน้ า 27 ถึง หน้ า 33
ประธานที่ประชุมเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา
อนุมตั ิการ
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
แต่งตัง้ นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ พ.ต.อ. วิศิษฐ์ ศุกรเสพย์ และนายสมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย กรรมการที่
พ้ นจากตําแหน่งโดยครบวาระ กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึง่ ตามที่คณะกรรมการ
บริษัทเสนอ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
จากจํานวนผู้ถือหุ้นทังสิ
้ ้น 217 ราย คิดเป็ นคะแนนเสียง 325,144,655 หรื อร้ อยละ 100 ของจํานวนสิทธิ
ออกเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมและใช้ สทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
นายสถาพร โคธีรานุรักษ์
มีผ้ ูถือหุ้นที่
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

พ.ต.อ. วิศิษฐ์ ศุกรเสพย์
มีผ้ ูถือหุ้นที่
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

ตําแหน่ง กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
จํานวน (เสียง)
325,124,555
0
20,100

คิดเป็ นร้ อยละ
99.9938
0.0000
0.0062

ตําแหน่ง กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
จํานวน (เสียง)
325,051,655
70,000
23,000

คิดเป็ นร้ อยละ
99.9714
0.0215
0.0071
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นายสมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย
มีผ้ ูถือหุ้นที่

ตําแหน่ง กรรมการบริษัท
จํานวน (เสียง)
325,054,655
70,000
20,000

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
99.9723
0.0215
0.0062

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัตกิ ารกําหนดค่ าตอบแทนกรรมการและคณะอนุกรรมการประจําปี 2555
ประธานที่ประชุม นําเสนอข้ อมูลต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาว่า ตามข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ 29 กําหนดให้ ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจํ าปี กํ าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ โดยบริ ษั ทมี นโยบายในการกํ าหนดค่าตอบแทน
กรรมการให้ อยูใ่ นระดับที่เหมาะสมและสอดคล้ องกับภาระหน้ าที่ในการปฏิบตั ิงานเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริ ษัท ผู้ถือหุ้น
และ ผู้มีส่วนได้ เสียกลุ่มต่าง ๆ และมีการเปรี ยบเทียบอ้ างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ซึ่งค่าตอบแทนยังคงเดิม
เท่ากับปี 2554 ปรากฎตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 7 หน้ า 34 ซึง่ สามารถสรุปสาระสําคัญได้ ดงั นี ้
ค่าเบี ้ยประชุม
ตําแหน่ง
1. ประธานกรรมการ
2. กรรมการ
3. เลขานุการ
คณะกรรมการ
หมายเหตุ:

กรณีกรรมการอิสระได้ รับการแต่งตังให้
้ เป็ นประธานกรรมการของแต่ละกรรมการ ให้ ได้ รับสิทธิการจ่ายอัตราค่าตอบแทน
เบี ้ยประชุมของคณะกรรมการในตําแหน่งสูงสุดเพียงตําแหน่งเดียวในแต่ละกรรมการ

ค่าตอบแทนรายปี
ตําแหน่ง
1. ประธานกรรมการ
2. กรรมการ
3. เลขานุการ
คณะกรรมการ
4. เลขานุการบริษัท

หมายเหตุ:

คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริษัท
ตรวจสอบ
บริหาร
บริหาร
สรรหาและ
ความเสี่ยง
พิจารณา
ผลตอบแทน
20,000
20,000
7,500
7,500
7,500
17,000
17,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
3,000
3,000

คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริษัท
ตรวจสอบ
บริหาร
บริหาร
สรรหาและ
ความเสี่ยง
พิจารณา
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
100,000

-

-

-

กรณีกรรมการอิสระได้ รับการแต่งตังให้
้ เป็ นประธานกรรมการของแต่ละกรรมการ ให้ ได้ รับสิทธิการจ่ายอัตราค่าตอบแทน
รายปี ของคณะกรรมการในตําแหน่งสูงสุดเพียงตําแหน่งเดียวในแต่ละกรรมการ

-
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ประธานที่ประชุมเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม ที่ ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่ มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน อนุมัติการ
กําหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะอนุกรรมการประจําปี 2555 ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
จากจํานวนผู้ถือหุ้นทังสิ
้ ้น 217 ราย คิดเป็ นคะแนนเสียง 325,144,655 หรื อร้ อยละ 100 ของจํานวนสิทธิ
้ ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมและใช้ สทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ออกเสียงทังหมดของผู
้
มีผ้ ูถือหุ้นที่
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

จํานวน (เสียง)
325,144,655
0
0

คิดเป็ นร้ อยละ
100.0000
0.0000
0.0000

วาระที่ 11 พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าสอบบัญชีประจําปี 2555
ประธานที่ประชุมนําเสนอข้ อมูลต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้ อบังคับของบริษัทฯ ข้ อที่ 29 กําหนดให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี แต่งตังผู
้ ้ สอบ
้ ้ สอบบัญชีจะแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้
บัญชี และกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ในการแต่งตังผู
จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีของบริษัท และกําหนดค่าตอบแทนสอบบัญชีประจําปี 2555 ปรากฎ
ตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 8 หน้ า 36 ถึง หน้ า 39 โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1. แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีของ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด (มหาชน) ประจําปี 2555
- นางสาวซูซาน เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4306 และ/หรื อ
- นายสุชาติ พานิชย์เจริญ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาติเลขที่ 4475 และ/หรื อ
- นายสมยศ วิวรรธน์อภินยั
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5476
แห่ ง บริ ษั ท เอส พี ออดิ ท จํ า กั ด โดยเป็ นผู้ สอบบั ญ ชี ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ส อดคล้ องกั บ ประกาศ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. อนุมตั ิคา่ สอบบัญชีประจําปี 2555 ของ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด (มหาชน) เป็ นจํานวนเงินไม่
เกิน 850,000 บาท
้ ้ บริษัทที่เป็ นสํานักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้ างต้ นไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มี
ทังนี
ส่วนได้ เสียกับบริ ษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริ หาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่แต่อย่างใด
ประธานที่ประชุม กล่าวเสนอต่อที่ประชุมว่า ผู้สอบบัญชีที่ได้ รับการเสนอชื่อเพื่อให้ ที่ประชุมพิจารณา
แต่ง ตัง้ ได้ ผ่า นความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษั ท โดยพิ จ ารณาจากผลการ
ปฏิบตั ิงาน ประสบการณ์ มาตรฐานและประสิทธิภาพในการทํางาน ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี ความเป็ นอิสระ
ของผู้ส อบบัญ ชี และค่ า ตอบแทนของผู้สอบบัญ ชี และเป็ นผู้ส อบบัญ ชี ที่ มีคุณ ภาพสมบัติ สอดคล้ อ งกับ ประกาศ
คณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทังบริ
้ ษัทฯ ยังได้ มีการเปรี ยบเทียบกับผู้สอบบัญชีรายอื่น ๆ
ประธานที่ประชุมเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา
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มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมตั ิแต่งตัง้
นางสาวซูซาน เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4306 และ/หรื อ นายสุชาติ พานิชย์เจริ ญ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4475 และ/หรื อ นายสมยศ วิวรรธน์อภินยั ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
5476 แห่งบริษัท เอส พี ออดิท จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจําปี 2555 โดยกําหนดค่าตอบแทน
ผู้สอบบัญชีประจําปี 2554 เป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 850,000 บาท ตามที่เสนอด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
จากจํานวนผู้ถือหุ้นทังสิ
้ ้น 217 ราย คิดเป็ นคะแนนเสียง 325,144,655 หรื อร้ อยละ 100 ของจํานวนสิทธิ
ออกเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมและใช้ สทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มีผ้ ูถือหุ้นที่
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

จํานวน (เสียง)
325,144,655
0
0

คิดเป็ นร้ อยละ
100.0000
0.0000
0.0000

วาระที่ 12 แจ้ งเพื่อทราบรายงานการใช้ เงินทุนในส่ วนที่เพิ่มทุนจากการขายหุ้นให้ กับประชาชนทั่วไป
นายสมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย รองกรรมการผู้จดั การ นําเสนอข้ อมูลต่อที่ประชุม จากการประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นประจําปี 2554 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2554 ที่ผา่ นมา ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ มีมติอนุมตั ิให้ คณะกรรมการบริษัท
มีอํานาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงแก้ ไขวัตถุประสงค์การใช้ เงินเพิ่มทุนจากการขายหุ้นให้ กบั ประชาชนโดยทัว่ ไป ที่อาจจะมี
การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้ เงินในอนาคต
เพื่อสะดวกและเกิดความคล่องตัวในการขยายธุรกิจให้ ทนั ต่อการ
้ ้ขอให้ บริษัทฯ รายงานต่อผู้ถือหุ้น
แข่งขัน โดยไม่ต้องนําเรื่ องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมตั ิตอ่ ไป ทังนี
รับทราบในการประชุมครัง้ ถัดไป
บริษัทฯ ขอรายงานการใช้ เงินทุนในส่วนที่เพิ่มทุนจากการขายหุ้นให้ กบั ประชาชนทัว่ ไปจํานวน 100,000,000
หุ้นโดยได้ รับเงินจากการเพิ่มทุนภายหลังหักค่าธรรมเนี ยมการจัดจํ าหน่ ายและรั บประกันการจัดจํ าหน่าย ตลอดจน
ค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง เป็ นจํานวนเงิน 525,120,000 บาท ซึ่งมีรายละเอียดการใช้ เงินเพิ่มทุนดังกล่าวสิ ้นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2554 ดังรายละเอียดปรากฎตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 9 ดังนี ้
รายละเอียด
1. ใช้ ในการจัดหาเครื่ องจักรและพัฒนาผลิตภัณฑ์
2. ใช้ ลงทุนในธุรกิจผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้า
3. ใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของธุรกิจ
รวม

จํานวนเงินที่คาดว่า
จะใช้ จากการเพิ่มทุน
14,000,000.00
234,000,000.00
277,120,000.00
525,120,000.00

จํานวนเงินที่ใช้ ไป
สิ ้นสุด
ณ วันที่ 31 ธ.ค.54
14,000,000.00
234,000,000.00
277,120,000.00
525,120,000.00

จํานวนเงิน
คงเหลือ
ที่ยงั ไม่ได้ ใช้
-

ประธานที่ประชุมเสนอต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบ
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานการใช้ เงินทุนในส่วนที่เพิ่มทุนจากการขายหุ้นให้ กับประชาชนทั่วไป ตามที่
ประธานเสนอ
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วาระที่ 13 พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
คุณสุทศั น์ ขันเจริญสุข (ผู้รับมอบฉันทะ) : ได้ มีประเด็นสอบถามเพิ่มเติม ดังนี ้
1. หุ้นที่บริษัทฯ จําหน่ายให้ กบั ทางบริ ษัท ผลิตไฟฟ้า จํากัด (มหาชน) ในสัดส่วน 60% บริษัทฯ ได้ มี
การแต่งตังที
้ ่ปรึกษาทางการเงินอิสระและมีการเปิ ดเผยข้ อมูลแล้ วหรื อไม่
นายสมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย รองกรรมการผู้จดั การ : ได้ ตอบข้ อซักถาม ดังนี ้
1. บริ ษัทฯ ได้ มีการเปิ ดเผยรายการสารสนเทศเกี่ยวกับการจําหน่ายหุ้นให้ กับบริ ษัท ผลิตไฟฟ้า จํากัด
(มหาชน) ในเวบไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ ว และในการเข้ าทํารายการครัง้ นี ้มีขนาดรายการไม่ถึง 50% จึงไม่
ต้ องแต่งตัง้ ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระ แต่ต้องรายงานผู้ถือหุ้นเพื่อทราบเนื่ องจากขนาดรายการอยู่ระหว่าง 25-50%
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ มีการแต่งตังที
้ ่ปรึกษาทางการเงินสําหรับการขอรับการสนับสนุนสินเชื่อจาก ธนาคารทิสโก้ จํากัด
(มหาชน) เมื่อปี 2554
คุณเมธี รังษี วงศ์ (ผู้รับมอบฉันทะ) : ได้ สอบถามประเด็นเพิ่มเติม ดังนี ้
1. โครงการที่ 4 ของบริษัท จี-พาวเวอร์ ซอร์ ซ จํากัด (GPS) หากก่อสร้ างเสร็จหลังวันที่ 1 ธันวาคม 2555
จะมีการปรับลดราคาซื ้อขายในส่วนที่เพิ่มขึ ้นอย่างไร และโครงการที่ 4 นี ้จะก่อสร้ างเสร็จก่อนวันที่ 1 ธันวาคม 2555 หรื อไม่
2. การประมูลงานในไตรมาส 2 ปี 2555 มีเพิ่มเติมหรื อไม่
3. ความคืบหน้ าของโครงการลมในประเทศสหภาพพม่า
4. ผลกระทบจากการที่ประเทศสหภาพพม่าลอยตัวค่าเงินจ๊ าด เมื่อวันที่1 เมษายน 2555 ที่ผา่ นมา
คุณโศภชา ดํารงปิ ยวุฒ์ิ กรรมการผู้จดั การ : ได้ ตอบข้ อซักถาม ดังนี ้
1. โครงการลมที่ประเทศสหภาพพม่า ได้ มีการลงนามบันทึกข้ อตกลงเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2554
จํานวน 3 รัฐ คือ รัฐคะยิน รัฐมอน และรัฐตานิ ้นทายี ปั จจุบนั ได้ มีการว่าจ้ างบริ ษัทเพื่อสํารวจพื ้นที่ทดสอบดิน สําหรับ
ตังเสาวั
้
ดลม สูง 100 เมตร โดยในช่วงวันที่ 22 เมษายน 2555 จะมีทีมงานเดินทางไปสํารวจดิน เพื่อตังเสาวั
้
ดลม โดย
จะใช้ ระยะเวลาในการวัดลมประมาณ 2 ปี และจะมีการรายงานค่าลมทุกวัน ซึ่งสามารถมองเห็นผ่านสัญญาณ
โทรศัพท์หรื อสัญญาณผ่านดาวเทียม
2. ผลกระทบจากการลอยตัวค่าเงินจ๊ าด ซึง่ ปั จจุบนั มีอตั ราแลกเปลี่ยนในตลาดอยูท่ ี่ประมาณ 800-850
จ๊ าด แต่หากเป็ นของรัฐจะมีอตั ราแลกเปลี่ยนอยูท่ ี่ประมาณ 8-10 จ๊ าด ซึง่ ต่างกันมาก แต่อตั ราเหล่านันไม่
้ มีซื ้อขายกัน
จริงในภาคเอกชน และบริษัทฯ ไม่ได้ รับผลกระทบ เนื่องจากได้ ลงนามสัญญาซื ้อขายเป็ นเงินสกุล US$ และสกุล EURO
นายสมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย รองกรรมการผู้จดั การ : ได้ ตอบข้ อซักถาม ดังนี ้
3. งานก่อสร้ างโรงไฟฟ้าของยันฮี ที่ จังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน 1 โครงการ จํานวนเงินประมาณ 300
ล้ านบาท และงานก่อสร้ างโรงไฟฟ้าของบริษัท ซี.เค. แอนด์ ซัน จํากัด ที่ จังหวัดบุรีรัมย์ จํานวน 1 โครงการ มูลค่างาน
ประมาณ 736 ล้ านบาท ยังไม่บนั ทึกรายได้ ทงสองโครงการรวมมู
ั้
ลค่างานประมาณ 1,036 ล้ านบาท จะมีการบันทึก
รายได้ ในปี 2555 ซึง่ บริ ษัทฯ ได้ มีการเปิ ดเผยในเวบไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว
4. บริ ษัทฯ ได้ มีการประมูลงานปรับปรุงเขื่อนบางลาง และจะมีงานตามมาอย่างต่อเนื่อง โดยทาง
บริษัทฯ จะแจ้ งผ่านเวบไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ ทราบอีกครัง้
5. โครงการที่ 4 ของบริ ษัท จี-พาวเวอร์ ซอร์ ซ จํากัด จังหวัดเพชรบูรณ์ คาดว่าจะใช้ ระยะเวลาในการ
ก่อสร้ างประมาณ 6 เดือน โดยหากก่อสร้ างเสร็จก่อนวันที่ 1 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ จะได้ รับเงินเพิ่มจํานวน 8,900
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บาทต่อเมกกะวัตต์ตอ่ วัน แต่หากเสร็จหลังวันที่ 1 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ จะต้ องจ่ายเพิ่ม 8,900 บาทต่อเมกกะวัตต์ตอ่
วัน เช่นกัน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ คาดว่าการก่อสร้ างดังกล่าวจะเสร็จสิ ้นทันเวลา
นายศักดิ์ชยั สกุลศรี มนตรี (ผู้ถือหุ้น) : ได้ มีประเด็นเสนอ ขอให้ พิจารณาพาผู้ถือหุ้นไปเยี่ยมชมโครงการ
ต่าง ๆ ของบริษัทฯ
นายสมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย รองกรรมการผู้จดั การ : ได้ ตอบข้ อซักถาม ดังนี ้
ปั จจุบนั โรงไฟฟ้าได้ ดําเนินการโรยกรวด
และยังมีฝนค่
ุ่ อนข้ างมาก
โดยหลังจากสร้ างรัว้ และ
ถนนลาดยางเรี ยบร้ อยแล้ ว ซึง่ คาดว่าประมาณเดือนพฤษภาคม 2555 ทางบริษัทฯ จะพาผู้ถือหุ้นไปเยี่ยมชมโครงการ
โดยอาจจะเป็ นที่จงั หวัดชัยนาท ซึง่ หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์ที่จะเยี่ยมชมโครงการ ขอเชิญลงชื่อที่หน้ า
ห้ องประชุม โดยทางบริษัทฯ จะแจ้ งผู้ถือหุ้นทุกท่านเพื่อทราบกําหนดการต่อไป
ทังนี
้ ้ก่อนปิ ดการประชุม มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ ามาประชุมด้ วยตนเองและโดยผู้รับมอบฉันทะ ดังนี ้
ผู้ถือหุ้นที่เข้ าประชุมด้ วยตนเอง
ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

98 ราย
124 ราย

นับจํานวนหุ้นได้
นับจํานวนหุ้นได้

10,657,600 หุ้น
314,549,055 หุ้น

รวมทังสิ
้ ้น 222 ราย นับจํานวนหุ้นได้ ทงสิ
ั ้ ้น 325,206,655 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 81.3017 ของหุ้นที่ออก
และจําหน่ายแล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท ฯ จํานวน 400,000,000 หุ้น
ไม่มีผ้ ใู ดเสนอเรื่ องอื่นใดเพื่อพิจารณา ประธานจึงขอกล่าวปิ ดประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 12.11 น.

(นางสาวโศภชา ดํารงปิ ยวุฒ์)ิ
กรรมการผู้จดั การ
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