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บริษัท กันกุลเอน็จเินียร่ิง จาํกัด (มหาชน) 
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2555 

 

วัน เวลา และสถานที่ประชุม 
ประชมุเม่ือวนัองัคารท่ี 10 เมษายน 2555 เวลา 9.19 น. ณ ห้องกมลทิพย์ บอลรูม ชัน้ 2 โรงแรมสยามซิตี ้

เลขท่ี 477 ถนนศรีอยธุยา เขตพญาไท กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ 10400  

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม จาํนวน 9 ท่าน 
1. ดร. เอกพร รักความสขุ ประธานกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
2. นายกลักลุ ดํารงปิยวฒ์ิุ ประธานกรรมการบริหาร 
3. นายสถาพร โคธีรานรัุกษ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
4. พ.ต.อ. วิศิษฐ์  ศกุรเสพย์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
5. นางสาวโศภชา   ดํารงปิยวฒ์ิุ กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จดัการ 
6. นายสมบรูณ์ เอือ้อชัฌาสยั กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จดัการ 
7. นางสาวนฤชล ดํารงปิยวฒ์ิุ กรรมการ และกรรมการบริหาร 
8. นายเฉลิมพล ศรีเจริญ กรรมการ และกรรมการบริหาร 
9. นางอารีวรรณ รุ่นประพนัธ์ กรรมการ และกรรมการบริหาร 

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม จาํนวน 8 ท่าน 
1. นายวรเทพ เหลืองสริพรชยั ผู้ อํานวยการสายงานอาวโุส สายงานตรวจสอบภายใน 
2. นายปภงักร สกลุวรกานต์ ผู้ อํานวยการสายงานอาวโุส สายงานสนบัสนนุธุรกิจ 
3. นายธํารงค์ จนัทรไกรทอง ผู้ อํานวยการสายงานอาวโุส สายงานขายและการตลาด 
4. นางสมลกัษณ์ คนงึเหต ุ ผู้ อํานวยการสายงานอาวโุส สายงานสํานกับริหาร 
5. นายพงษ์สกร ดําเนิน ผู้ อํานวยการสายงานอาวโุส สายงานพฒันาธุรกิจและโครงการพิเศษ 
6. นายภดิูศ ไตรวิลาสกลุ ผู้ อํานวยการสายงาน สายงานโลจิสติกส์ 
7. นายกลุวิชช์ นวลงาม ผู้บริหารบริษัทฯ 
8. นายพฒันชยั พึง่ฉาย ผู้บริหารบริษัทฯ 

ผู้เข้าร่วมการประชุมอ่ืน ๆ 
1. นางสาวซซูาน เอ่ียมวณิชชา  ผู้แทน บริษัท เอส พี ออดิท จํากดั ผู้สอบบญัชี 
2. นายสมยศ วิวรรธน์อภินยั ผู้แทน บริษัท เอส พี ออดิท จํากดั ผู้สอบบญัชี 
3. นายคงกช ยงสวสัดิกลุ ผู้แทน บริษัท วีระวงค์, ชินวฒัน์ และเพียงพนอ จํากดั ท่ีปรึกษากฎหมาย 
4. นายธนวฒัน์ กิตติสวุรรณ ผู้แทน ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 
5. นายชาญวิทย์ ตรังอดิศยักลุ ผู้แทน ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 
6. นายกิตติพงศ์ เวชจนัทรฉาย ผู้แทน ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 
7. นายระพีภทัร์ พลูเกษ ผู้แทน ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 
8. นางสาวอลสิา รัตนประสาทพร ผู้แทน ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 
9. นายประเสริฐ ตนัตยาวิทย์ ผู้แทน บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จํากดั 
10. นายทวีชยั ตัง้ธนทรัพย์ ผู้แทน บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จํากดั 
11. นายณทัธร กิจสําเร็จ ผู้แทน บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จํากดั 
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บริษัทฯ ได้จดัสง่หนงัสือแจ้งการเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชมุในการประชมุสามญัผู้ ถือ
หุ้นประจําปี 2555 เป็นการลว่งหน้า พร้อมทัง้ระบหุลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทฯ กําหนดสําหรับการเสนอระเบียบวาระให้กบัผู้ ถือ
หุ้นได้รับทราบโดยทัว่กนัโดยได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
ตัง้แต่วนัท่ี 21 ธันวาคม 2554 จนถึงวนัท่ี 16 มกราคม 2555 ท่ีผ่านมานัน้ ซึ่งไม่มีท่านใดเสนอระเบียบวาระเพ่ือให้ท่ี
ประชมุคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพ่ือกําหนดเป็นระเบียบวาระในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้

ก่อนเร่ิมการประชมุตามระเบียบวาระ ท่ีประชมุได้รับแจ้งรายละเอียดการประชมุและกระบวนการนบัคะแนน
เสียงดงันี ้

ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อท่ี 28 การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ผู้ ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากบัจํานวน
หุ้นท่ีถืออยู่และหุ้นท่ีได้รับมอบฉนัทะ โดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากบัหนึ่งเสียง สําหรับการลงคะแนนเสียง ประธานท่ีประชมุจะ
เป็นผู้ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระหลงัจากท่ีได้มีการนําเสนอและพิจารณาแต่ละวาระในท่ี
ประชมุแล้ว  

ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจะต้องออกเสียงและลงคะแนนในกรณีดงัตอ่ไปนีคื้อ เหน็ด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรือ 
งดออกเสียง ไม่อนญุาตให้มีการแยกการออกเสียงลงคะแนน ประธานจะขอให้ผู้ ถือหุ้นท่ีลงมติไมเ่หน็ด้วย หรือ งดออก
เสียงในระเบียบวาระใด ๆ ลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนท่ีได้แจกให้เม่ือลงทะเบียน พร้อมลงลายมือช่ือ หลงัจากนัน้
เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ จะเก็บบตัรลงคะแนนเสียงเพ่ือนํามาสรุปผลการลงคะแนนเพ่ือให้ประธานแจ้งตอ่ท่ีประชมุรับทราบ
ตอ่ไป 

สําหรับการนบัคะแนนนัน้ สําหรับวาระทัว่ไป บริษัทฯ จะใช้วิธีหกัคะแนนเสียงไมเ่หน็ด้วยและงดออกเสียง
ออกจากจํานวนเสียงทัง้หมดท่ีเข้าร่วมประชมุ และสว่นท่ีเหลือจะถือวา่เป็นคะแนนเสียงท่ีเหน็ด้วยในระเบียบวาระนัน้ ๆ 
สําหรับวาระเลือกตัง้กรรมการ จะนบับตัรลงคะแนนทัง้ เหน็ด้วย ไมเ่หน็ด้วย และงดออกเสียง ทัง้นี ้ ในการพิจารณา
คะแนนเสียงดงักลา่ว จะคํานงึถึงการลงคะแนนเสียงท่ีผู้ ถือหุ้นได้มอบฉนัทะแสดงเจตนาไว้ตามหนงัสือมอบฉนัทะด้วย  

มติของท่ีประชมุในแตล่ะวาระให้ใช้คะแนนเสียงข้างมาก ถ้ามีคะแนนเสียงเทา่กนั ให้ประธานในท่ีประชมุ
ออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสียงเป็นเสียงชีข้าด  

สําหรับรายละเอียดผลการนบัคะแนนของแตล่ะวาระ จะแจ้งให้ท่ีประชมุทราบหลงัจบการประชมุในวาระถดัไป  

การประชมุในครัง้นีมี้ท่ีปรึกษาด้านกฎหมาย ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษาทางการเงิน และสถาบนัการเงิน เข้าร่วม
ประชมุในครัง้นี ้โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 ท่ีปรึกษาด้านกฎหมาย บริษัท วีระวงค์, ชินวฒัน์ และเพียงพนอ จํากดั ทําหน้าท่ีเป็นคนกลางในการ
ตรวจสอบการลงคะแนน 

 ผู้สอบบญัชีจากบริษัท เอสพี ออดิท จํากดั  
 ท่ีปรึกษาทางการเงิน บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จํากดั  
 ธนาคารทิสโก้ จํากดั (มหาชน) ผู้ให้การสนบัสนนุวงเงินสนิเช่ือสําหรับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขนาด 26 

เมกกะวตัต์ ของบริษัทยอ่ย จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ จํากดั  
 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) ผู้ให้การสนบัสนนุวงเงินสินเช่ือสําหรับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขนาด 

30.9 เมกกะวตัต์ ของบริษัทยอ่ย บริษัท กนักลุ พาวเวอร์เจน จํากดั  
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เร่ิมการประชุม 

ดร. เอกพร รักความสขุ ประธานท่ีประชมุกลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้น ผู้ รับมอบฉนัทะ และแถลงตอ่ท่ีประชมุวา่ มีผู้
ถือหุ้นเข้ามาประชมุด้วยตนเองและโดยผู้ รับมอบฉนัทะ ดงันี ้

ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุด้วยตนเอง 59  ราย นบัจํานวนหุ้นได้ 9,729,661  หุ้น 
ผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น 101  ราย นบัจํานวนหุ้นได้ 314,496,585  หุ้น 

รวมทัง้สิน้ 160 ราย นบัจํานวนหุ้นได้ทัง้สิน้ 324,226,246 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.0566 ของหุ้นท่ีออกและ
จําหน่ายแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ จํานวน 400,000,000 หุ้น ซึง่ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัข้อ 27  

ประธานฯ จงึกลา่วเปิดประชมุ โดยมอบหมายให้ นายสมบรูณ์  เอือ้อชัฌาสยั รองกรรมการผู้จดัการ เป็น
ผู้ ดําเนินการเข้าสูว่าระการประชมุตอ่ไป 

นายสมบรูณ์  เอือ้อชัฌาสยั รองกรรมการผู้จดัการ นําเข้าสูว่าระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2554 

 นายสมบรูณ์  เอือ้อชัฌาสยั รองกรรมการผู้จดัการ เสนอตอ่ท่ีประชมุเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการ
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2554 ซึง่จดัประชมุเม่ือวนัจนัทร์ท่ี 4 เมษายน 2554 ตามท่ีได้จดัสง่สําเนารายงานการ
ประชมุให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือนดัประชมุในครัง้นี ้ดงัปรากฎตามสิง่ท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 1 หน้าท่ี 10 จงึขอให้ท่ี
ประชมุโปรดพิจารณารับรอง 

 นายฮัง้ใช้  อคัควสักลุ (ผู้ ถือหุ้น) : ได้มีประเดน็เสนอตอ่ท่ีประชมุ ดงันี ้ 
1. ขอให้ประธานท่ีประชมุแจ้งจํานวนผู้ เข้าร่วมประชมุ  
2. ขอให้มีผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยร่วมเป็นกรรมการตรวจนบัคะแนนในการลงมติแต่ละวาระ 
3. ขอให้ทางเลขานกุารฯ แนะนําช่ือตนเอง พร้อมทัง้แนะนําช่ือตวัแทนของหน่วยงานตา่ง ๆ ท่ีเข้าร่วมประชมุ 

 นายสมบรูณ์  เอือ้อชัฌาสยั รองกรรมการผู้จดัการ : ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2555 ครัง้นีมี้ 
บริษัท วีระวงค์, ชินวฒัน์ และเพียงพนอ จํากดั ซึง่เป็นท่ีปรึกษากฎหมาย เข้าร่วมเป็นกรรมการในการตรวจนบัคะแนน 
และมี นายฮัง้ใช้  อคัควสักลุ เป็นตวัแทนจากผู้ ถือหุ้นรายย่อย ร่วมเป็นกรรมการในการตรวจนบัคะแนนด้วย 

ประธานท่ีประชมุเสนอตอ่ท่ีประชมุเพ่ือพิจารณา 

มติท่ีประชมุ   ท่ีประชมุมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงาน
การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2554 เม่ือวนัจนัทร์ท่ี 4 เมษายน 2554 ตามท่ีเสนอด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

 จากจํานวนผู้ ถือหุ้นทัง้สิน้ 201 ราย คิดเป็นคะแนนเสียง 324,669,648 หรือร้อยละ 100 ของจํานวนสทิธิ
ออกเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและใช้สทิธิออกเสียงลงคะแนน 

มีผู้ถือหุ้นที่ จาํนวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 
เหน็ด้วย 324,659,648 99.9969 
ไมเ่หน็ด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 10,000 0.0031 
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วาระที่ 2  รับทราบการดาํเนินงานของบริษัท ฯ ในรอบปี 2554 

นายสมบูรณ์  เอือ้อัชฌาสัย รองกรรมการผู้ จัดการ ได้รายงานต่อท่ีประชุมเพ่ือรับทราบสรุปผลการ
ดําเนินงานท่ีผ่านมาในรอบปี 2554 ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 29 กําหนดให้บริษัทฯ รายงานผลการดําเนินการของ
บริษัทฯ ในรอบปีท่ีผา่นมาตอ่ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี ซึง่ปรากฎอยู่ในรายงานประจําปี 2554 ดงัปรากฎตามสิ่ง
ท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 2 (รายงานประจําปี 2554) 

ประธานท่ีประชมุเสนอตอ่ท่ีประชมุเพ่ือรับทราบ 

มติท่ีประชมุ   ท่ีประชมุรับทราบรายงานการสรุปผลการดําเนินงานท่ีผา่นมาในรอบปี 2554 ตามท่ีประธานเสนอ 

วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิของบริษัทฯ สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 

นายสมบูรณ์  เอือ้อัชฌาสัย รองกรรมการผู้ จัดการ ได้เสนอต่อท่ีประชุมว่า เพ่ือให้เป็นไปตาม
พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และ มาตรา 113  และตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 29 
และข้อ 42 บริษัทฯ ได้จดัทํางบการเงินสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนาม
รับรองจากผู้ สอบบัญชีของบริษัท เอส พี ออดิท จํากัด และขอเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติ โดยมี
รายละเอียดตามท่ีปรากฎอยู่ในงบการเงินของรายงานประจําปี 2554 ซึ่งได้จดัส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือนดั
ประชมุในครัง้นี ้ดงัปรากฎตามสิง่ท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 2 โดยสรุปสาระสําคญัได้ดงันี ้

 

รายการ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ปี 2554 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2553 

สนิทรัพย์รวม (ล้านบาท) 5,539.78 1,789.71 4,653.02   1,368.12 
หนีส้นิรวม (ล้านบาท) 4,356.18 657.51 3,380.56 401.29 
สว่นของผู้ ถือหุ้น (ล้านบาท) 1,183.60 1,132.21 1,272.46 966.83 
รายได้รวม (ล้านบาท) 2,668.70 1,298.07 4,176.47 1,195.67 
กําไรขาดทนุเบด็เสร็จสําหรับปี (ล้านบาท) 89.52 123.18 342.05 75.96 
กําไรตอ่หุ้น (บาท/หุ้น) 0.22 0.38 0.86 0.24 

 
 ผู้ ถือหุ้นรายหนึง่ : ได้มีประเดน็ความเหน็และสอบถาม 3 ประเดน็ดงันี ้

1. เน่ืองจากในรายงานผู้ สอบบัญชีลงวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2555 ซึ่งตรงกับวันท่ีมีการประชุม
คณะกรรมการบริษัท โดยตามหลกัธรรมภิบาล บริษัทฯ จะต้องจดัสง่เอกสารให้คณะกรรมการตรวจสอบก่อนการประชมุไม่
น้อยกวา่ 5-7 วนั และคณะกรรมการตรวจสอบจะต้องจดัสง่รายงานให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาไมน้่อยกวา่ 5-7 วนั  

2. ขอให้ทางบริษัทฯ ลงวันท่ีในรายงานจากประธานกรรมการบริษัท และรายงานจากประธาน
กรรมการบริหาร ในรายงานประจําปี 

3. ขอให้ชีแ้จงถงึผลกําไรตอ่หุ้น สว่นเกินมลูคา่หุ้น กําไรสะสม ของรายงานงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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 นายสมบรูณ์  เอือ้อชัฌาสยั รองกรรมการผู้จดัการ : ได้ตอบข้อซกัถาม ดงันี ้
1. คณะกรรมการบริษัทได้รับเอกสารงบการเงินจากทางผู้สอบบญัชีเป็นการล่วงหน้าก่อนวนัประชุม 

แต่เน่ืองจากมีประเด็นเก่ียวกับวาระการประชุมเพ่ือพิจารณาการจ่ายปันผล จึงทําให้ผู้สอบบัญชีลงวนัท่ีในรายงาน
ผู้สอบบญัชีวนัเดียวกบัการประชมุคณะกรรมการบริษัทคือวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2555 

2. ทางบริษัทฯ จะดําเนินการปรับปรุงแก้ไขการลงวนัท่ีในรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รายงาน
การกํากบัดแูลกิจการท่ีดี และรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอ่รายงานทางการเงินในคราวต่อไป 

3. กําไรสําหรับปีในงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมมีข้อแตกต่างเน่ืองจากในงบการเงิน
เฉพาะกิจการ มีกําไรประมาณ 342 ล้านบาท ซึ่งมีกําไรระหว่างกนั บริษัท กนักุลเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) และ 
บริษัท จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ จํากดั จํานวนประมาณ 176 ล้านบาท ซึ่งต้องตดัออกจากรายการเน่ืองจากยงัไม่ได้มีการ
จําหน่ายเงินลงทนุของ บริษัท จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ จํากดั ออกไป และมีกําไรสทุธิท่ีหกัเงินปันผลเป็นจํานวนเงิน 19.84 
ล้านบาท และการขายสนิค้าระหวา่งกนัในกลุม่บริษัท ทําให้งบการเงินรวมมีกําไร 89.52 ล้านบาท การคลาดเคล่ือนการ
จําหน่ายเงินลงทนุใน บริษัท จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ จํากดั ทําให้กําไรในงบการเงินรวมลดลง ซึ่งตวัเลขรายได้ของบริษัท 
จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ จํากดั และการจําหน่ายเงินลงทนุใน บริษัท จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ จํากดั จะรับรู้รายได้ในงบการเงิน
ไตรมาส 1 ปี 2555  

 นายศกัด์ิชยั  สกลุศรีมนตรี (ผู้ ถือหุ้น) : ได้มีประเดน็ความเหน็และสอบถาม 6 ประเดน็ดงันี ้
1. ลกูหนีก้รมสรรพากรจํานวน 11 ล้านบาท ในปี 2553 เพิ่มเป็น 140 ล้านบาท ในปี 2554 เกิดจากอะไร 
2. เหตใุดจงึมีขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนในจํานวนท่ีสงู 
3. จํานวนภาษีเงินได้มีการก้าวกระโดดจาก 60 ล้านบาท ในปี 2553 เป็น 164 ล้านบาท ในปี 2554 

โดยในปีถดัไปจะเป็นอยา่งไร 
4. ข้อความในหน้า 128 ของรายงานประจําปี ซึง่ระบวุา่ ฝ่ายบริหารอยูร่ะหวา่งประเมินผลกระทบท่ีมี

ตอ่งบการเงินของกลุม่บริษัท ไม่ทราบวา่กระทบด้านใด 
5. รายได้จากการรับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้าซึง่มีมลูคา่ 450 ล้านบาท มีต้นทนุ 402 ล้านบาท ซึง่คิด

อตัราสว่นแล้วกําไรคอ่นข้างน้อย เพราะเหตใุด 
6. ในอนาคตคาดว่าจะมีรายได้จากการจําหน่ายไฟฟ้า เป็นสดัสว่นเทา่ไรของรายได้ทัง้หมด 

นายสมบรูณ์  เอือ้อชัฌาสยั รองกรรมการผู้จดัการ : ได้ตอบข้อซกัถาม ดงันี ้
1. ลกูหนีก้รมสรรพากรท่ีเพิ่มขึน้จาก 11 ล้านบาท ในปี 2553 เพิ่มเป็น 140 ล้านบาท ในปี 2554  

เกิดจากบริษัท จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ จํากดั ซึง่เป็นบริษัทยอ่ย วา่จ้าง บริษัท กนักลุเอน็จิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) (บริษัทฯ) 
เป็นผู้ ก่อสร้างโรงไฟฟ้า ซึง่ทางบริษัทฯ เป็นผู้จดัหาและซือ้อปุกรณ์ตา่ง ๆ รวมมลูคา่ประมาณ 2,000 ล้านบาท คิด
ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% ซึง่เทา่กบัประมาณ 140 ล้านบาท โดยเรียกเก็บเงินจาก GPS ซึง่ในสว่นของภาษีมลูค่าเพิ่มนี ้บริษัทฯ 
ได้ให้ บริษัท จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ จํากดั ยืมเพ่ือจ่ายกรมสรรพากร และปัจจบุนัได้มีการขอคืนเงินภาษีจากกรมสรรพากร
แล้วจํานวน 120 ล้านบาท  

2. บริษัทฯ ได้เร่ิมมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้า และได้มีการขอสนิเช่ือกบัสถาบนัการเงินโดยเปิดเป็น Letter of 
Credit (L/C) เม่ือเดือนพฤษภาคม 2554 และสินค้าได้ทยอยเข้ามายงัทา่เรือประมาณเดือนกรกฎาคม 2554 ซึง่เป็นช่วงท่ี
คา่เงินบาทแข็ง โดยบริษัทฯ ได้บนัทกึเป็นสนิทรัพย์และหนีส้นิอยูท่ี่ 29.95 บาทตอ่ 1 ดอลลาร์สหรัฐ ตอ่มาเม่ือเดือน
ธนัวาคม 2554 คา่เงินบาทออ่นตวัสงูสดุเทา่กบั 31.8 บาทตอ่ 1 ดอลลาร์สหรัฐ หรือแตกตา่งกนัประมาณ 1.85 บาทตอ่ 1 
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ดอลลาร์สหรัฐ อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ ได้มีการทํา Forward Contract ไว้ท่ี 30.9 บาทตอ่ 1 ดอลลาร์สหรัฐ ซึง่บริษัทฯ 
เสนอราคาและเรียกเก็บเงินจากลกูค้าโดยใช้ท่ีอตัรา 31 บาทตอ่ 1 ดอลลาร์สหรัฐ และหากคา่เงินบาทยงัคงออ่นตวั 
ทางด้านบญัชีก็จะบนัทกึรับรู้เป็นขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียน แตบ่ริษัทฯ จะได้รับผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนท่ี
อตัราสงูสดุเพียง 30.9 บาทตอ่ 1 ดอลลาร์สหรัฐ เทา่นัน้  

3. อตัราภาษีเงินได้ท่ีเพิ่มขึน้ในปี 2554 จะไม่เกิดขึน้ในปี 2555 เน่ืองจากในส่วนของ บริษัท กนักุล 
พาวเวอร์เจน จํากัด บริษัทฯ ไม่ได้บนัทึกรายการระหว่างกัน ผลกระทบก็จะเกิดเพียงปี 2554 กอปรกบัในปี 2554 
บริษัทฯ มีการเล่ือนการจําหน่ายเงินลงทุนในบริษัท จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ จํากัด โดยการรับรู้รายได้ดงักล่าวจะเกิดใน
ไตรมาส 1 ปี 2555  

4. ข้อความในหน้า 128 ของรายงานประจําปี เป็นเร่ืองการบญัชีสําหรับเงินอดุหนนุจากรัฐบาลฉบบัท่ี
บงัคบัใช้เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2554 ท่ีผา่นมา เน่ืองจากโรงไฟฟ้าได้รับคา่ไฟฟ้าพืน้ฐาน 3 บาทตอ่กิโลวตัต์ตอ่ชัว่โมง  
และได้รับสว่นเพ่ิมราคารับซือ้ไฟฟ้า (adder) 8 บาทตอ่กิโลวตัต์ตอ่ชัว่โมง เป็นเวลา 10 ปี ทัง้นี ้ ได้มีผู้ เสนอการบนัทกึ
รับรู้รายได้เป็น 2 แนวความคิด ดงันี ้

กลุม่ท่ี 1  ให้ความเหน็วา่ควรบนัทกึรับรู้รายได้สว่นเพิ่มราคารับซือ้ไฟฟ้า (adder) 8 บาทตอ่กิโลวตัต์
ตอ่ชัว่โมง รวมกบัคา่ไฟฟ้าพืน้ฐาน 3 บาทตอ่กิโลวตัต์ตอ่ชัว่โมง ตลอดระยะเวลา 10 ปี โดย
ปีท่ี 11 จะบนัทกึรับรู้รายได้เฉพาะคา่ไฟฟ้าพืน้ฐานเทา่นัน้  

กลุม่ท่ี 2  ให้ความเหน็วา่ควรบนัทกึรับรู้รายได้สว่นเพิ่มราคารับซือ้ไฟฟ้า (adder) 8 บาทตอ่กิโลวตัต์
ตอ่ชัว่โมง รวมกบัคา่ไฟฟ้าพืน้ฐาน 3 บาทตอ่กิโลวตัต์ตอ่ชัว่โมง ดงันัน้ จะบนัทกึรับรู้รายได้
ในอตัราเฉล่ีย 6.20 บาทเทา่กนั ตลอดอายโุครงการ 25 ปี  

ซึง่ทางบริษัทฯ ได้มีการหารือไปยงัสภาวิชาชีพบญัชีฯ เร่ืองมาตรฐานและผลกระทบจากเหตกุารณ์
ดงักลา่ว และปัจจบุนัทางผู้สอบบญัชีอยูร่ะหวา่งหารือเก่ียวกบัเกณฑ์ในการปฏิบติั โดยทางบริษัทฯ จะได้รับผลกระทบ
ไมม่ากนกั เน่ืองจากไมไ่ด้ดําเนินธุรกิจพลงังานแสงอาทิตย์เพียงอยา่งเดียว โดยผลกระทบดงักลา่วจะเกิดโดยตรงกบั
บริษัทท่ีดําเนินธุรกิจพลงังานทดแทนจากแสงอาทิตย์เพียงอยา่งเดียว และคาดวา่จะมีการเล่ือนการบงัคบัใช้ 

5. โดยปกติธุรกิจรับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้าจะมีกําไรอยูท่ี่ 10-12% ซึง่เป็นอตัรากําไรปกติในธุรกิจประเภทนี ้ 
6. ในปี 2554 บริษัทฯ มีรายได้จากการจําหน่ายไฟฟ้ามลูคา่ประมาณ 73 ล้านบาท คิดเป็น 3% ของ

รายได้ทัง้หมด โดยในปี 2555 คาดการณ์วา่จะมีรายได้จากการจําหน่ายไฟฟ้าประมาณ 250 ล้านบาท จากรายได้
ทัง้หมดซึง่คาดการณ์ไว้ประมาณ 4,000 ล้านบาท หรือคิดเป็นสดัสว่นประมาณ 6% ของรายได้ทัง้หมด ซึง่ในธุรกิจ
ก่อสร้างโรงไฟฟ้าเป็นธุรกิจกึง่บริการจะมีต้นทนุการก่อสร้างในช่วงแรกเทา่นัน้ 

 นายฮัง้ใช้  อคัควสักลุ (ผู้ ถือหุ้น) : ได้มีประเดน็สอบถามดงันี ้
1. โรงไฟฟ้าท่ีอยูร่ะหวา่งการก่อสร้างและเกิดความลา่ช้าเน่ืองมาจากเหตกุารณ์ภาวะอทุกภยั ทางบริษัทฯ 

จะต้องเสียคา่ปรับหรือไม ่เป็นจํานวนเงินเทา่ไร  

 นายสมบรูณ์  เอือ้อชัฌาสยั รองกรรมการผู้จดัการ : ได้ตอบข้อซกัถาม ดงันี ้
1. บริษัทฯ เป็นผู้ รับจ้างก่อสร้างโรงไฟฟ้าให้กบั บริษัท จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ จํากดั ซึง่ไมมี่ผลกระทบตอ่ 

บริษัท จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ จํากดั เน่ืองจากในสญัญามีข้อความเปิดกว้างกรณีประสบภยัพิบติั ซึง่รวมถงึการเกิดภาวะ
อทุกภยั อีกทัง้ บริษัทฯ ยงัได้มีการทําประกนัภยัแบบ Full All Risk โดยในช่วงท่ีเกิดภาวะอทุกภยั บริษัทฯ ได้เร่ิมการ
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ก่อสร้างโรงไฟฟ้าแล้วบางสว่น ทัง้นี ้ จะมีดอกเบีย้จ่ายท่ีเพิ่มขึน้ แตไ่มมี่คา่ปรับแตอ่ยา่งใด ซึง่ปัจจบุนัโรงไฟฟ้าทัง้ 3 
โครงการ ได้เปิดจําหน่ายไฟเรียบร้อยแล้ว 

 นายเมธี  รังษีวงศ์ (ผู้ รับมอบฉนัทะ) : ได้มีประเดน็สอบถามดงันี ้
1. บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) จําหน่ายหุ้น บริษัท จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ จํากดั ให้กบั บริษัท 

ผลติไฟฟ้า จํากดั (มหาชน) มลูคา่ประมาณ 629 ล้านบาท จะบนัทกึกําไรในไตรมาสท่ี 1 ปี 2555 จํานวนเทา่ไร  
2. อตัราสว่นหนีส้นิตอ่ทนุในปี 54 เทา่กบั 3.68 เทา่ และคาดการณ์วา่ในปี 55 จะลดลงเหลือ 2.4 เทา่ 

เพราะเหตใุด 

นายสมบรูณ์  เอือ้อชัฌาสยั รองกรรมการผู้จดัการ : ได้ตอบข้อซกัถาม ดงันี ้
1. ขอชีแ้จงรายละเอียดในวาระท่ี 13 
2. หนีส้นิจํานวน 3,440 ล้านบาท เป็นหนีส้ินจากการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ประมาณ 600 ล้านบาท 

และหนีส้นิในสว่นของบริษัท จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ จํากดั ซึง่บริษัทฯ ถือหุ้นอยูใ่นสดัสว่น 100% ประมาณ 600 ล้านบาท 
รวมประมาณ 1,200 ล้านบาท ทัง้นี ้ในไตรมาสท่ี 1 ปี 2555 บริษัทฯ ไมต้่องบนัทกึหนีส้นิในสว่นของ บริษัท จี-พาวเวอร์ 
ซอร์ซ จํากดั เน่ืองจากได้จําหน่ายหุ้นให้กบั บริษัท ผลิตไฟฟ้า จํากดั (มหาชน) ในสดัสว่นร้อยละ 60 บริษัทฯ ซึง่เป็นผู้ ถือ
หุ้นสว่นน้อยกว่า บริษัท ผลิตไฟฟ้า จํากดั (มหาชน) จงึไมต้่องบนัทกึรายได้ หนีส้นิ สินทรัพย์ในงบการเงินรวม ทําให้
หนีส้นิของบริษัทฯ ลดลง 

 ประธานท่ีประชมุเสนอตอ่ท่ีประชมุเพ่ือพิจารณา 

มติท่ีประชมุ ท่ีประชมุมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน อนมุติั งบการเงิน
สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ซึง่ได้ผา่นการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบญัชีของ
บริษัทฯ อีกทัง้ได้ผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามท่ีเสนอ 
ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

 จากจํานวนผู้ ถือหุ้นทัง้สิน้ 207 ราย คิดเป็นคะแนนเสียง 324,671,952 หรือร้อยละ 100 ของจํานวนสทิธิ
ออกเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและใช้สทิธิออกเสียงลงคะแนน 

มีผู้ถือหุ้นที่ จาํนวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 
เหน็ด้วย 324,671,952 100.0000 
ไมเ่หน็ด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 

 

วาระที่ 4  พจิารณาอนุมัตกิารกาํหนดหลักเกณฑ์การจ่ายปันผลประจาํปี 2554 

 นายสมบรูณ์  เอือ้อชัฌาสยั รองกรรมการผู้จดัการ ได้เสนอตอ่ท่ีประชมุว่า เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายการ
จ่ายปันผลของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกวา่ร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะ
ของบริษัท ฯ หลงัหกัภาษีเงินได้นิติบคุคล เงินสํารองตามกฎหมาย และเงินสํารองตา่ง ๆ ทัง้หมด อยา่งไรก็ตาม บริษัท ฯ 

อาจกาํหนดให้การจ่ายเงนิปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กาํหนดข้างต้นได้ โดยขึน้อยูก่บัความจําเป็นในการใช้
เงินทนุหมนุเวียนในการดําเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ ทัง้นี ้
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มติของคณะกรรมการบริษัทท่ีอนมุติัให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถกูนําเสนอเพ่ือขออนมุติัจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น เว้นแตเ่ป็น
การจ่ายปันผลระหวา่งกาลซึง่คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจอนมุติัให้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลได้ และจะดําเนินการ
รายงานให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบในการประชมุตอ่ไป  

 ทัง้นี ้ ตามมติของท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท เหน็ชอบให้เสนอตอ่ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นอนมุติัการ
กําหนดหลกัเกณฑ์การจ่ายปันผลประจําปี 2554 โดยให้จ่ายเป็นหุ้นปันผล และจ่ายเป็นเงินสดปันผล ดงัรายละเอียด
ปรากฎตามสิง่ท่ีสิง่มาด้วยลําดบัท่ี 3 หน้า 23 และหลกัเกณฑ์นี ้ จะนําไปใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาวาระท่ี 5 เร่ือง 
“พิจารณาอนมุติัการจดัสรรเงินกําไรสทุธิประจําปี 2554 และจ่ายปันผล” ตอ่ไป 

 ผู้ ถือหุ้นรายหนึง่ : ขอให้แก้ไขข้อความจากเดิม “ทัง้นี ้มติของคณะกรรมการบริษัททีอ่นุมัตใิหจ่้ายเงินปัน
ผลจะตอ้งถูกนําเสนอเพือ่ขออนมุติัจากทีป่ระชมุผูถื้อหุน้” เป็น “ทัง้นี ้มติของคณะกรรมการบริษัทที่เหน็ชอบใหจ่้ายเงิน
ปันผลและจะตอ้งถูกนําเสนอเพือ่ขออนมุติัจากทีป่ระชมุผูถื้อหุน้”  

 ประธานท่ีประชมุเสนอตอ่ท่ีประชมุเพ่ือพิจารณา 

มติท่ีประชมุ ท่ีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติ ให้
กําหนดหลกัเกณฑ์การจ่ายปันผลประจําปี 2554 โดยให้จ่ายเป็นหุ้นปันผล และจ่ายเป็นเงินสดปันผล 
ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

 จากจํานวนผู้ ถือหุ้นทัง้สิน้ 212 ราย คิดเป็นคะแนนเสียง 325,072,155 หรือร้อยละ 100 ของจํานวนสทิธิ
ออกเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและใช้สทิธิออกเสียงลงคะแนน 

มีผู้ถือหุ้นที่ จาํนวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 
เหน็ด้วย 325,072,155 100.0000 
ไมเ่หน็ด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 

 

วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรเงนิกาํไรสุทธิประจาํปี 2554 และจ่ายปันผล (ถ้ามี) 

นายสมบรูณ์  เอือ้อชัฌาสยั รองกรรมการผู้จดัการ ได้นําเสนอข้อมลูต่อท่ีประชมุเพ่ือพิจารณาว่า เพ่ือให้
เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบงัคบัของบริษัท ฯ ข้อ 38 กําหนดให้
บริษัท ฯ ต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทนุสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิประจําปี หกัด้วย
ยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทนุสํารองนีจ้ะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน เว้นแต่
บริษัทจะมีข้อบงัคบัหรือกฎหมายอ่ืนกําหนดให้ต้องมีทนุสํารองมากกว่านัน้ และมีนโยบายการจ่ายปันผลไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ หลงัหกัภาษีเงินได้นิติบคุคล เงินสํารองตามกฎหมาย และ
เงินสํารองอ่ืน ๆ ทัง้หมด อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจกําหนดให้จ่ายเงินปันผลในอตัราน้อยกว่าอตัราท่ีกําหนดข้างต้นได้ 
ขึน้อยู่กบัความจําเป็น โดยมีรายละเอียดเสนอต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาอนมุติัการจดัสรรเงินกําไรสทุธิประจําปี 2554 
และการจ่ายเงินปันผล ดงัรายละเอียดปรากฎตามสิง่ท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 4 หน้า 25 โดยสรุปสาระสําคญัได้ดงันี ้
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การจัดสรรเงนิทุนสาํรองตามกฎหมาย 
ประจําปี เงินทนุสํารอง (บาท) คิดเป็นร้อยละ 

ของทนุจดทะเบียน * 
ปี 2553 35,000,000 8.75 
ปี 2554 40,000,000 10.00 

* ทนุจดทะเบียน 400,000,000 บาท 

การจ่ายปันผล 
ประเภทการจ่ายปันผล จํานวน (หุ้น) จํานวนเงินรวม (บาท) อตัราการจ่ายต่อหุ้น 

(บาท)  
1)  หุ้นสามญั  
(มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท) 

ไมเ่กิน  40,000,000 หุ้น 
(10 หุ้นเดิม : 1 หุ้นปันผล) 

ไมเ่กิน  40,000,000 บาท 0.10 บาท 

2)  เงินสด - ไมเ่กิน  40,000,000 บาท 0.10 บาท 
รวมจ่ายปันผล ไมเ่กิน 40,000,000 หุ้น ไมเ่กิน  80,000,000 บาท 0.20 บาท ** 

**  เงินปันผลทัง้หมดจะถกูหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายในอตัราร้อยละ 10 หรือ 0.02 บาท ตอ่หุ้น ดงันัน้เงินปันผลสทุธิสําหรับหุ้นปันผลและเงินปันผล 
     จะเท่ากบั 0.18 บาท ตอ่หุ้น 

นายสมบรูณ์  เอือ้อชัฌาสยั รองกรรมการผู้จดัการ เสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติั 
1. การจดัสรรเงินกําไรสทุธิประจําปี 2554 ไปเป็นทนุสํารองตามกฏหมายจํานวน 5,000,000 บาท ซึง่เป็น

อตัราร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิประจําปี 2554 และ 
2. การจ่ายปันผลประจําปีสําหรับผลการดําเนินงานในสว่นท่ีเสียภาษีเงินได้นิติบคุคลในอตัรา ร้อยละ 30 

ท่ีสามารถเครดิตภาษีได้ โดยจ่ายจากกําไรสทุธิหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมายแล้ว 
2.1 จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัของบริษัท ฯ จํานวนไม่เกิน 40,000,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 

บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท ฯ ในอตัรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมลูค่าทัง้สิน้ไม่เกิน 
40,000,000 บาท หรือคิดเป็นอตัราการจ่ายเงินปันผล 0.10 บาทต่อหุ้น ทัง้นีใ้นกรณีท่ีผู้ ถือหุ้น
รายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลงัการจดัสรรหุ้นปันผลแล้ว บริษัท ฯ จะจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทน
ในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท  

2.2 จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายไมเ่กิน 40,000,000 บาท  
รวมเป็นการจ่ายหุ้นปันผลและเงินปันผลรวมทัง้สิน้ในอตัราหุ้นละ 0.20 บาท โดยเงินปันผลทัง้หมด
จะถกูหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายในอตัราร้อยละ 10 หรือ 0.02 บาทต่อหุ้น จากเงินท่ีผู้ ถือหุ้นจะได้รับหุ้นปัน
ผลและเงินสดปันผล สรุปจ่ายปันผลสทุธิเทา่กบั 0.18 บาทตอ่หุ้น 

3. กําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิรับหุ้นปันผลและเงินปันผลในวนัท่ี 20 เมษายน 2555 และให้รวบรวม
รายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันท่ี 23 
เมษายน 2555 วนัท่ีไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) คือวนัท่ี 18 เมษายน 2555 และกําหนดจ่ายหุ้นปันผลและเงินปันผล
ดงักลา่วภายในวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2555 



หนา้ 10 

คณุฮัง้ใช้ อคัควสักลุ (ผู้ ถือหุ้น) : เสนอขอให้แจ้งผู้ ถือหุ้นลว่งหน้าก่อนการขึน้เคร่ืองหมาย XD หรือวนัท่ีมี
มติอยา่งน้อย 10 วนั เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้มีเวลาพิจารณาตดัสนิใจ เน่ืองจากหลงัวนัมีมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น มีเวลาเพียง 2 
วนัทําการ  

ผู้ ถือหุ้นรายหนึง่ : ได้มีประเดน็ความเหน็และสอบถามเพิ่มเติม ดงันี ้
1. การจ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด ซึง่อยากจะให้บริษัทฯ พิจารณาจ่ายมากกวา่นี ้ 
2. ในการเป็นประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ หากเป็นไปได้อยากให้แยกเป็น

คนละบคุคล  

ประธานท่ีประชมุ : ได้ตอบข้อซกัถามดงันี ้
1. การจ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด คณะกรรมการได้คํานึงถงึปัจจยัตา่ง ๆ จงึได้หารือกบัท่ี

ปรึกษาทางการเงิน และผู้ ท่ีเก่ียวข้องตา่ง ๆ และเหน็วา่อตัราสว่นท่ีจ่ายปันผลในครัง้นีน้่าจะเหมาะสม ซึง่ทางบริษัทฯ 
หวงัเป็นอยา่งย่ิงวา่จะได้มีการจ่ายเงินปันผลในสดัสว่นท่ีเพิ่มขึน้ในอนาคต 

2. ในกรณีท่ีประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นบคุคลคนเดียวกนั ซึง่ท่ีผา่น
มาทางบริษัทฯ มีการประชมุคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ด้วยความโปร่งใส และพิจารณาอยา่ง
รอบคอบ โดยใช้เหตแุละผลประกอบ เพ่ือปกป้องประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้นเป็นหลกัในการตดัสนิใจ  

ประธานท่ีประชมุเสนอตอ่ท่ีประชมุเพ่ือพิจารณา 

มติท่ีประชมุ   ท่ีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการ
พิจารณาการจดัสรรเงินกําไรสทุธิประจําปี 2554 และจ่ายปันผล ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

 จากจํานวนผู้ ถือหุ้นทัง้สิน้ 217 ราย คิดเป็นคะแนนเสียง 325,144,655 หรือร้อยละ 100 ของจํานวนสทิธิ
ออกเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและใช้สทิธิออกเสียงลงคะแนน 

มีผู้ถือหุ้นที่ จาํนวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 
เหน็ด้วย 325,144,655 100.0000 
ไมเ่หน็ด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 

 

วาระที่ 6 พจิารณาอนุมัตกิารเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ฯ เพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผล 

นายสมบรูณ์  เอือ้อชัฌาสยั รองกรรมการผู้จดัการ กลา่ววา่ ตามท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทได้มีมติ
อนมุติัการจ่ายปันผลประจําปี 2554 โดยจ่ายเป็นเงินสดและหุ้นปันผล ดงันัน้ เพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผลดงักลา่ว 
บริษัทฯ ต้องมีการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท ฯ เป็นจํานวน 40,000,000 
หุ้น มลูค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยปัจจบุนับริษัทฯ มีทนุจดทะเบียนจํานวน 400,000,000 หุ้น ซึง่เป็นทนุจดทะเบียน
ชําระแล้วจํานวน 400,000,000 หุ้น เป็นจํานวน 400,000,000 บาท ดงันัน้ทนุจดทะเบียนใหมห่ลงัการเพิ่มทนุจะมีจํานวน 
440,000,000 หุ้น เป็นจํานวน 440,000,000 บาท มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท ดงัรายละเอียดตามสิง่ท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 
5 หน้า 26 โดยสรุปข้อมลูสําคญั ๆ ได้ดงันี ้



หนา้ 11 

 
ประเภททนุจดทะเบียน ทนุจดทะเบียน (หุ้น) ทนุจดทะเบียน (บาท)  มลูคา่หุ้นละ (บาท) 

ทนุจดทะเบียนปัจจบุนัท่ีชําระแล้ว 400,000,000 หุ้น 400,000,000 บาท 1 บาท 
เพ่ือพิจารณาเพิ่มทนุจดทะเบียน
รองรับการจ่ายหุ้นปันผล โดยการ
ออกหุ้นสามญัใหม ่

40,000,000 หุ้น 40,000,000 บาท 1 บาท 

รวมเป็นทนุจดทะเบียนใหม ่ 440,000,000 หุ้น 440,000,000 บาท - 

 
ผู้ ถือหุ้นรายหนึง่ : ได้มีประเดน็ความเหน็ดงันี ้
1. ขอให้ทางบริษัทฯ เสนอพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้เร็วท่ีสดุ  

นายสมบรูณ์  เอือ้อชัฌาสยั รองกรรมการผู้จดัการ : ได้ตอบข้อซกัถาม ดงันี ้
1. เน่ืองจากการจ่ายปันผลในครัง้นี ้ มีการจ่ายเงินสดปันผล และหุ้นปันผล ซึง่ในสว่นของการจ่ายหุ้น

ปันผล ทางบริษัทฯ จะต้องดําเนินการในขัน้ตอนการจดทะเบียนเพิ่มทนุกบักรมพฒันาธุรกิจการค้า ซึง่อาจทําให้เกิดความ
ลา่ช้า โดยในโอกาสหน้าหากมีการจ่ายเงินสดปันผลเพียงอยา่งเดียว ทางบริษัทฯ หวงัวา่จะดําเนินการได้รวดเร็วท่ีสดุ 

ประธานท่ีประชมุ เสนอตอ่ท่ีประชมุเพ่ือพิจารณา 

มติท่ีประชมุ   ท่ีประชมุมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน อนมุติัการเพิ่ม
ทนุจดทะเบียนของบริษัท ฯ เพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

 จากจํานวนผู้ ถือหุ้นทัง้สิน้ 217 ราย คิดเป็นคะแนนเสียง 325,144,655 หรือร้อยละ 100 ของจํานวนสทิธิ
ออกเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและใช้สทิธิออกเสียงลงคะแนน 

มีผู้ถือหุ้นที่ จาํนวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 
เหน็ด้วย 325,144,655 100.0000 
ไมเ่หน็ด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 

 



หนา้ 12 

วาระที่ 7 พจิารณาอนุมัตแิก้ไขเพิ่มเตมิหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพิ่ม
ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ  

นายสมบรูณ์  เอือ้อชัฌาสยั รองกรรมการผู้จดัการ กล่าวต่อที่ประชมุว่า ตามที่ประชมุคณะกรรมการ
บริษัทได้มีมติอนมุตัิให้เพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 40,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ดงันัน้
เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. 
ดงัรายละเอียดตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดบัท่ี 5 หน้า 26 โดยสรุปข้อมลูสําคญั ๆได้ดงันี ้

การแก้ไขเพิ่มเติม ทนุจดทะเบียน 
(บาท) 

ทนุจดทะเบียน 
(หุ้น) 

มลูคา่หุ้นละ 
(บาท) 

ปัจจบุนั 400,000,000 บาท    หุ้นสามญั       :    400,000,000 หุ้น 
   หุ้นบริุมสทิธิ  :     - 

1 บาท 

ขอแก้ไขเพิ่มเติมเป็น 440,000,000 บาท    หุ้นสามญั       :    440,000,000 หุ้น 
   หุ้นบริุมสทิธิ  :     - 

1 บาท 

ประธานท่ีประชมุ เสนอตอ่ท่ีประชมุเพ่ือพิจารณา 

มติท่ีประชมุ   ท่ีประชมุมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน อนมุติัแก้ไข
เพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ 
ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

 จากจํานวนผู้ ถือหุ้นทัง้สิน้ 217 ราย คิดเป็นคะแนนเสียง 325,144,655 หรือร้อยละ 100 ของจํานวนสทิธิ
ออกเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและใช้สทิธิออกเสียงลงคะแนน 

มีผู้ถือหุ้นที่ จาํนวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 
เหน็ด้วย 325,144,655 100.0000 
ไมเ่หน็ด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 

 



หนา้ 13 

วาระที่ 8 พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจดทะบียนของบริษัทฯ เพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผล 

นายสมบูรณ์  เอือ้อัชฌาสัย รองกรรมการผู้ จัดการ กล่าวต่อท่ีประชุมว่า ตามท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษัทได้มีมติอนมุติัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ เพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผลประจําปี 2554 นัน้ ดงันัน้บริษัทฯ ต้อง
ดําเนินการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจํานวน 40,000,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
ดงักลา่ว โดยสรุปสาระสําคญัได้ดงันี ้

ประเภททนุจดทะเบียน ทนุจดทะเบียน 
(หุ้น) 

ทนุจดทะเบียน 
(บาท)  

มลูคา่หุ้นละ 
(บาท) 

ทนุจดทะเบียนปัจจบุนัท่ีชําระแล้ว 400,000,000 หุ้น 400,000,000 บาท 1 บาท 
เพ่ือพิจารณาจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจด
ทะเบียนเพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผล 

40,000,000 หุ้น 40,000,000 บาท 1 บาท 

รวมเป็นทนุจดทะเบียนใหม ่ 440,000,000 หุ้น 440,000,000 บาท - 

ประธานท่ีประชมุ เสนอตอ่ท่ีประชมุเพ่ือพิจารณา 

มติท่ีประชมุ   ท่ีประชมุมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน อนมุติัการจดัสรร
หุ้นสามญัเพิ่มทนุจดทะบียนของบริษัทฯ เพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

 จากจํานวนผู้ ถือหุ้นทัง้สิน้ 217 ราย คิดเป็นคะแนนเสียง 325,144,655 หรือร้อยละ 100 ของจํานวนสทิธิ
ออกเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและใช้สทิธิออกเสียงลงคะแนน 

มีผู้ถือหุ้นที่ จาํนวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 
เหน็ด้วย 325,144,655 100.0000 
ไมเ่หน็ด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 

วาระที่ 9 พจิารณาอนุมัตเิลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ดาํรงตาํแหน่งครบวาระ 

นายสมบูรณ์  เอือ้อัชฌาสัย รองกรรมการผู้ จัดการ นําเสนอข้อมูลต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาอนุมัติ
เลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีดํารงตําแหน่งครบวาระ เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 
2535 มาตรา 71 และข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 13 กําหนดให้ ในการประชมุสามญัประจําปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจาก
ตําแหน่งจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการในขณะนัน้ ถ้ากรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามสว่นไม่ได้ก็ให้ออก
โดยจํานวนใกล้ท่ีสดุกบัสว่น 1 ใน 3 โดยกรรมการท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียน
เป็นบริษัทนัน้ให้ใช้วิธีจบัสลาก ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปให้กรรมการท่านท่ีอยู่ในตําแหน่งนานท่ีสดุเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง 
โดยกรรมการท่ีออกจากตําแหน่งไปแล้วนัน้ อาจเลือกเพ่ือเข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่ก็ได้ ซึง่ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจําปีครัง้นีมี้กรรมการท่ีดํารงตําแหน่งครบวาระ 3 ทา่น ดงันี ้

1. นายสถาพร โคธีรานรัุกษ์ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 
2. พ.ต.อ. วิศิษฐ์ ศกุรเสพย์  กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 
3. นายสมบรูณ์ เอือ้อชัฌาสยั กรรมการบริษัท 
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ทัง้นี ้ บริษัทฯ ได้จดัสง่หนงัสือแจ้งการเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือผู้ทรงคณุวฒิุเพ่ือเข้ารับการเลือกตัง้
เป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2555 เป็นการลว่งหน้า พร้อมทัง้ระบรุายละเอียด
คณุสมบติั และวิธีการเสนอช่ือตามหลกัเกณฑ์ท่ีบริษัท ฯ กําหนด ให้กบัผู้ ถือหุ้นได้รับทราบโดยทัว่กนั โดยได้เผยแพร่
ผา่นทางเวบ็ไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และเวบ็ไซต์ของบริษัท ฯ ตัง้แตว่นัท่ี 21 ธนัวาคม 2554 จนถงึ
วนัท่ี 16 มกราคม 2555 ท่ีผา่นมานัน้ ซึง่ไมมี่ทา่นใดเสนอช่ือผู้ทรงคณุวฒิุเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัทฯ 
ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นในครัง้นี ้ 

เน่ืองด้วยในวาระนี ้ กรรมการทัง้ 3 ทา่น ท่ีดํารงตําแหนง่ครบวาระต้องออกจากห้องประชมุเพ่ือให้การ
ประชมุเป็นไปโดยหลกัธรรมาภิบาล ดงันัน้ ทา่นประธานกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ ดําเนินการในวาระนี ้

ประธานท่ีประชมุกล่าวเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาว่า คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้ มี
ส่วนได้เสียได้หารือกนัอย่างกว้างขวาง รวมทัง้พิจารณาจากคณุสมบติัเป็นรายบุคคลอย่างรอบคอบ กล่าวคือ ต้องเป็น
บุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ มีภาวะผู้ นํา วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้ มีคุณธรรมและจริยธรรม มี
ประวติัการทํางานท่ีโปร่งใสไม่ด่างพร้อย มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็น อย่างเป็นอิสระ คณะกรรมการบริษัท
จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้บคุคลทัง้สามดงักล่าวกลบัเข้ามาดํารงตําแหน่งกรรมการต่อไป
อีกวาระหนึง่ทัง้นีป้ระวติัของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ ปรากฎตามสิง่ท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 6 หน้า 27 ถงึ หน้า 33 

ประธานท่ีประชมุเสนอตอ่ท่ีประชมุเพ่ือพิจารณา 

มติท่ีประชมุ   ท่ีประชมุมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน อนมุติัการ
แตง่ตัง้ นายสถาพร  โคธีรานรัุกษ์ พ.ต.อ. วิศิษฐ์  ศกุรเสพย์  และนายสมบรูณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการท่ี
พ้นจากตําแหน่งโดยครบวาระ กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึง่ ตามท่ีคณะกรรมการ
บริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

 จากจํานวนผู้ ถือหุ้นทัง้สิน้ 217 ราย คิดเป็นคะแนนเสียง 325,144,655 หรือร้อยละ 100 ของจํานวนสทิธิ
ออกเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและใช้สทิธิออกเสียงลงคะแนน 

 นายสถาพร  โคธีรานรัุกษ์  ตําแหน่ง กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 

มีผู้ถือหุ้นที่ จาํนวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 
เหน็ด้วย 325,124,555 99.9938 
ไมเ่หน็ด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 20,100 0.0062 

 

 พ.ต.อ. วิศิษฐ์  ศกุรเสพย์ ตําแหน่ง กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 

มีผู้ถือหุ้นที่ จาํนวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 
เหน็ด้วย 325,051,655 99.9714 
ไมเ่หน็ด้วย 70,000 0.0215 
งดออกเสียง 23,000 0.0071 
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 นายสมบรูณ์  เอือ้อชัฌาสยั ตําแหน่ง กรรมการบริษัท 

มีผู้ถือหุ้นที่ จาํนวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 
เหน็ด้วย 325,054,655 99.9723 
ไมเ่หน็ด้วย 70,000 0.0215 
งดออกเสียง 20,000 0.0062 

วาระที่ 10 พจิารณาอนุมัตกิารกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะอนุกรรมการประจาํปี 2555 

ประธานท่ีประชมุ นําเสนอข้อมลูต่อท่ีประชมุเพ่ือพิจารณาว่า ตามข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 29 กําหนดให้ท่ี
ประชุมผู้ ถือหุ้ นสามัญประจําปีกําหนดค่าตอบแทนของกรรมการ โดยบริษัทมีนโยบายในการกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกบัภาระหน้าท่ีในการปฏิบติังานเพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัท ผู้ ถือหุ้น 
และ ผู้ มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ และมีการเปรียบเทียบอ้างอิงจากอตุสาหกรรมประเภทเดียวกนั ซึ่งค่าตอบแทนยงัคงเดิม
เทา่กบัปี 2554 ปรากฎตามสิง่ท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 7 หน้า 34 ซึง่สามารถสรุปสาระสําคญัได้ดงันี ้ 

 
คา่เบีย้ประชมุ 

 
 

ตําแหน่ง 

คณะกรรมการ 
บริษัท 

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 
บริหาร 

คณะกรรมการ
บริหาร    

ความเส่ียง 

คณะกรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา
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. เลขานกุาร

คณะกรรมการ 
5,000 5,000 - 3,000 3,000 

หมายเหต:ุ     กรณีกรรมการอิสระได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นประธานกรรมการของแตล่ะกรรมการ ให้ได้รับสิทธิการจ่ายอตัราค่าตอบแทน    
เบีย้ประชมุของคณะกรรมการในตําแหน่งสงูสดุเพียงตําแหน่งเดียวในแตล่ะกรรมการ 

 

คา่ตอบแทนรายปี 
 
 

ตําแหน่ง 

คณะกรรมการ 
บริษัท 

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 
บริหาร 

คณะกรรมการ
บริหาร    

ความเส่ียง 

คณะกรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา
ผลตอบแทน 

1. ประธานกรรมการ 240,000 240,000 500,000 100,000 100,000 
2. กรรมการ 200,000 200,000 200,000 50,000 50,000 
3. เลขานกุาร

คณะกรรมการ 
50,000 50,000 - 25,000 25,000 

4. เลขานกุารบริษัท 100,000 - - - - 
หมายเหต:ุ      กรณีกรรมการอิสระได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นประธานกรรมการของแตล่ะกรรมการ ให้ได้รับสิทธิการจ่ายอตัราค่าตอบแทน 
  รายปีของคณะกรรมการในตําแหน่งสงูสดุเพียงตําแหน่งเดียวในแตล่ะกรรมการ 
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ประธานท่ีประชมุเสนอตอ่ท่ีประชมุเพ่ือพิจารณา 

มติท่ีประชมุ   ท่ีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการ
กําหนดคา่ตอบแทนกรรมการและคณะอนกุรรมการประจําปี 2555 ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้ 

 จากจํานวนผู้ ถือหุ้นทัง้สิน้ 217 ราย คิดเป็นคะแนนเสียง 325,144,655 หรือร้อยละ 100 ของจํานวนสทิธิ
ออกเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและใช้สทิธิออกเสียงลงคะแนน 

มีผู้ถือหุ้นที่ จาํนวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 
เหน็ด้วย 325,144,655 100.0000 
ไมเ่หน็ด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 

วาระที่ 11 พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าสอบบัญชีประจาํปี 2555 

ประธานท่ีประชมุนําเสนอข้อมลูตอ่ท่ีประชมุเพ่ือพิจารณา เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษัทมหาชน
จํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อท่ี 29 กําหนดให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีแตง่ตัง้ผู้สอบ
บญัชี และกําหนดจํานวนเงินคา่สอบบญัชีของบริษัทฯ ทกุปี ในการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจะแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีคนเดิมอีกก็ได้ 
จงึขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุติัแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัท และกําหนดคา่ตอบแทนสอบบญัชีประจําปี 2555 ปรากฎ
ตามสิง่ท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 8 หน้า 36 ถงึ หน้า 39 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของ บริษัท กนักลุเอน็จิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) ประจําปี 2555 
-   นางสาวซซูาน เอ่ียมวณิชชา  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4306  และ/หรือ 
-   นายสชุาติ พานิชย์เจริญ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาติเลขท่ี 4475 และ/หรือ 
-   นายสมยศ วิวรรธน์อภินยั  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 5476   
แห่งบริษัท  เอส พี  ออดิท  จํากัด  โดยเป็นผู้ สอบบัญชีท่ีมีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศ

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  

2. อนมุติัคา่สอบบญัชีประจําปี 2555 ของ บริษัท กนักลุเอน็จิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) เป็นจํานวนเงินไม่
เกิน 850,000 บาท 

ทัง้นี ้ บริษัทท่ีเป็นสํานกังานบญัชีและผู้สอบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอข้างต้นไม่มีความสมัพนัธ์ และไม่มี
สว่นได้เสียกบับริษัท/บริษัทยอ่ย/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่แตอ่ย่างใด   

ประธานท่ีประชุม กล่าวเสนอต่อท่ีประชมุว่า ผู้สอบบญัชีท่ีได้รับการเสนอช่ือเพ่ือให้ท่ีประชุมพิจารณา
แต่งตัง้ ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากผลการ
ปฏิบติังาน ประสบการณ์ มาตรฐานและประสิทธิภาพในการทํางาน ความเช่ียวชาญในการสอบบญัชี ความเป็นอิสระ
ของผู้ สอบบัญชี และค่าตอบแทนของผู้ สอบบัญชี และเป็นผู้ สอบบัญชีท่ีมีคุณภาพสมบัติสอดคล้องกับประกาศ
คณะกรรมการหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ อีกทัง้บริษัทฯ ยงัได้มีการเปรียบเทียบกบัผู้สอบบญัชีรายอ่ืน ๆ  

 ประธานท่ีประชมุเสนอตอ่ท่ีประชมุเพ่ือพิจารณา 
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มติท่ีประชมุ  ท่ีประชมุมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน อนมุติัแต่งตัง้
นางสาวซูซาน เอ่ียมวณิชชา ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4306 และ/หรือ นายสชุาติ  พานิชย์เจริญ 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4475 และ/หรือ นายสมยศ วิวรรธน์อภินยั ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 
5476 แหง่บริษัท เอส พี ออดิท จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจําปี 2555 โดยกําหนดค่าตอบแทน
ผู้สอบบญัชีประจําปี 2554 เป็นจํานวนเงินไมเ่กิน 850,000 บาท ตามท่ีเสนอด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

 จากจํานวนผู้ ถือหุ้นทัง้สิน้ 217 ราย คิดเป็นคะแนนเสียง 325,144,655 หรือร้อยละ 100 ของจํานวนสทิธิ
ออกเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและใช้สทิธิออกเสียงลงคะแนน 

มีผู้ถือหุ้นที่ จาํนวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 
เหน็ด้วย 325,144,655 100.0000 
ไมเ่หน็ด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 

วาระที่ 12  แจ้งเพ่ือทราบรายงานการใช้เงนิทุนในส่วนที่เพิ่มทุนจากการขายหุ้นให้กับประชาชนทั่วไป  

 นายสมบรูณ์  เอือ้อชัฌาสยั รองกรรมการผู้จดัการ นําเสนอข้อมลูต่อท่ีประชมุ จากการประชมุสามญัผู้
ถือหุ้นประจําปี 2554 เม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 2554 ท่ีผา่นมา ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนมุติัให้คณะกรรมการบริษัท
มีอํานาจพิจารณาเปล่ียนแปลงแก้ไขวตัถปุระสงค์การใช้เงินเพิ่มทนุจากการขายหุ้นให้กบัประชาชนโดยทัว่ไป ท่ีอาจจะมี
การเปล่ียนแปลงวตัถปุระสงค์การใช้เงินในอนาคต เพ่ือสะดวกและเกิดความคลอ่งตวัในการขยายธุรกิจให้ทนัตอ่การ
แข่งขนั โดยไม่ต้องนําเร่ืองดงักลา่วเสนอต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือขออนมุติัตอ่ไป ทัง้นีข้อให้บริษัทฯ รายงานต่อผู้ ถือหุ้น
รับทราบในการประชมุครัง้ถดัไป  

 บริษัทฯ ขอรายงานการใช้เงินทนุในสว่นท่ีเพิ่มทนุจากการขายหุ้นให้กบัประชาชนทัว่ไปจํานวน 100,000,000 
หุ้นโดยได้รับเงินจากการเพิ่มทุนภายหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่ายและรับประกันการจัดจําหน่าย ตลอดจน
ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง เป็นจํานวนเงิน 525,120,000 บาท ซึ่งมีรายละเอียดการใช้เงินเพิ่มทนุดงักล่าวสิน้สดุ ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2554 ดงัรายละเอียดปรากฎตามสิง่ท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 9 ดงันี ้ 

รายละเอียด 
จํานวนเงินท่ีคาดวา่ 
จะใช้จากการเพิ่มทนุ 

จํานวนเงินท่ีใช้ไป
สิน้สดุ 

ณ วนัท่ี 31 ธ.ค.54 

จํานวนเงิน
คงเหลือ 

ท่ียงัไมไ่ด้ใช้ 
1. ใช้ในการจดัหาเคร่ืองจกัรและพฒันาผลิตภณัฑ์ 14,000,000.00 14,000,000.00 - 
2. ใช้ลงทนุในธุรกิจผลติและจําหน่ายกระแสไฟฟ้า 234,000,000.00 234,000,000.00 - 
3. ใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนของธุรกิจ 277,120,000.00 277,120,000.00 - 

รวม 525,120,000.00 525,120,000.00 - 

ประธานท่ีประชมุเสนอตอ่ท่ีประชมุเพ่ือรับทราบ 

มติท่ีประชมุ   ท่ีประชุมรับทราบรายงานการใช้เงินทุนในส่วนท่ีเพิ่มทุนจากการขายหุ้นให้กับประชาชนทั่วไป ตามท่ี
ประธานเสนอ 
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วาระที่ 13 พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

คณุสทุศัน์  ขนัเจริญสขุ (ผู้ รับมอบฉนัทะ) : ได้มีประเดน็สอบถามเพิ่มเติม ดงันี ้
1. หุ้นท่ีบริษัทฯ จําหน่ายให้กบัทางบริษัท ผลติไฟฟ้า จํากดั (มหาชน) ในสดัสว่น 60% บริษัทฯ ได้มี

การแตง่ตัง้ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระและมีการเปิดเผยข้อมลูแล้วหรือไม ่

นายสมบรูณ์  เอือ้อชัฌาสยั รองกรรมการผู้จดัการ : ได้ตอบข้อซกัถาม ดงันี ้
1. บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยรายการสารสนเทศเก่ียวกับการจําหน่ายหุ้นให้กับบริษัท ผลิตไฟฟ้า จํากัด 

(มหาชน) ในเวบไซต์ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยแล้ว และในการเข้าทํารายการครัง้นีมี้ขนาดรายการไม่ถึง 50% จึงไม่
ต้องแต่งตัง้ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ แต่ต้องรายงานผู้ ถือหุ้นเพ่ือทราบเน่ืองจากขนาดรายการอยู่ระหว่าง 25-50% 
อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ ได้มีการแตง่ตัง้ท่ีปรึกษาทางการเงินสําหรับการขอรับการสนบัสนนุสินเช่ือจาก ธนาคารทิสโก้ จํากดั 
(มหาชน) เม่ือปี 2554 

คณุเมธี รังษีวงศ์ (ผู้ รับมอบฉนัทะ) : ได้สอบถามประเดน็เพิ่มเติม ดงันี ้
1. โครงการท่ี 4 ของบริษัท จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ จํากดั (GPS) หากก่อสร้างเสร็จหลงัวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2555 

จะมีการปรับลดราคาซือ้ขายในสว่นท่ีเพิ่มขึน้อยา่งไร และโครงการท่ี 4 นีจ้ะก่อสร้างเสร็จก่อนวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2555 หรือไม ่
2. การประมลูงานในไตรมาส 2 ปี 2555 มีเพิ่มเติมหรือไม ่
3. ความคืบหน้าของโครงการลมในประเทศสหภาพพมา่ 
4. ผลกระทบจากการท่ีประเทศสหภาพพมา่ลอยตวัคา่เงินจ๊าด เม่ือวนัท่ี1 เมษายน 2555 ท่ีผา่นมา  

คณุโศภชา  ดํารงปิยวฒ์ิุ กรรมการผู้จดัการ : ได้ตอบข้อซกัถาม ดงันี ้
1. โครงการลมท่ีประเทศสหภาพพม่า ได้มีการลงนามบนัทึกข้อตกลงเม่ือวนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2554 

จํานวน 3 รัฐ คือ รัฐคะยิน รัฐมอน และรัฐตานิน้ทายี ปัจจบุนัได้มีการว่าจ้างบริษัทเพ่ือสํารวจพืน้ท่ีทดสอบดิน สําหรับ
ตัง้เสาวดัลม สงู 100 เมตร โดยในช่วงวนัท่ี 22 เมษายน 2555 จะมีทีมงานเดินทางไปสํารวจดิน เพ่ือตัง้เสาวดัลม โดย
จะใช้ระยะเวลาในการวัดลมประมาณ 2 ปี และจะมีการรายงานค่าลมทุกวนั ซึ่งสามารถมองเห็นผ่านสญัญาณ
โทรศพัท์หรือสญัญาณผา่นดาวเทียม  

2. ผลกระทบจากการลอยตวัค่าเงินจ๊าด ซึง่ปัจจบุนัมีอตัราแลกเปล่ียนในตลาดอยูท่ี่ประมาณ 800-850 
จ๊าด แต่หากเป็นของรัฐจะมีอตัราแลกเปล่ียนอยูท่ี่ประมาณ 8-10 จ๊าด ซึง่ตา่งกนัมาก แตอ่ตัราเหลา่นัน้ไมมี่ซือ้ขายกนั
จริงในภาคเอกชน และบริษัทฯ ไมไ่ด้รับผลกระทบ เน่ืองจากได้ลงนามสญัญาซือ้ขายเป็นเงินสกลุ US$ และสกลุ EURO  

นายสมบรูณ์  เอือ้อชัฌาสยั รองกรรมการผู้จดัการ : ได้ตอบข้อซกัถาม ดงันี ้
3. งานก่อสร้างโรงไฟฟ้าของยนัฮี ท่ี จงัหวดัสพุรรณบรีุ จํานวน 1 โครงการ จํานวนเงินประมาณ 300 

ล้านบาท และงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าของบริษัท ซี.เค. แอนด์ ซนั จํากดั ท่ี จงัหวดับรีุรัมย์ จํานวน 1 โครงการ มลูคา่งาน
ประมาณ 736 ล้านบาท ยงัไม่บนัทกึรายได้ทัง้สองโครงการรวมมลูคา่งานประมาณ 1,036 ล้านบาท จะมีการบนัทกึ
รายได้ในปี 2555 ซึง่บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยในเวบไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  

4. บริษัทฯ ได้มีการประมลูงานปรับปรุงเข่ือนบางลาง และจะมีงานตามมาอยา่งตอ่เน่ือง โดยทาง
บริษัทฯ จะแจ้งผา่นเวบไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยให้ทราบอีกครัง้  

5. โครงการท่ี 4 ของบริษัท จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ จํากดั จงัหวดัเพชรบรูณ์ คาดวา่จะใช้ระยะเวลาในการ
ก่อสร้างประมาณ 6 เดือน โดยหากก่อสร้างเสร็จก่อนวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2555 บริษัทฯ จะได้รับเงินเพิ่มจํานวน 8,900 
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บาทตอ่เมกกะวตัต์ตอ่วนั แตห่ากเสร็จหลงัวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2555 บริษัทฯ จะต้องจ่ายเพิ่ม 8,900 บาทตอ่เมกกะวตัต์ตอ่
วนั เช่นกนั อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ คาดวา่การก่อสร้างดงักลา่วจะเสร็จสิน้ทนัเวลา  

นายศกัด์ิชยั  สกลุศรีมนตรี (ผู้ ถือหุ้น) : ได้มีประเดน็เสนอ ขอให้พิจารณาพาผู้ ถือหุ้นไปเย่ียมชมโครงการ
ตา่ง ๆ ของบริษัทฯ 

นายสมบรูณ์  เอือ้อชัฌาสยั รองกรรมการผู้จดัการ : ได้ตอบข้อซกัถาม ดงันี ้
ปัจจบุนัโรงไฟฟ้าได้ดําเนินการโรยกรวด และยงัมีฝุ่ นคอ่นข้างมาก โดยหลงัจากสร้างรัว้และ

ถนนลาดยางเรียบร้อยแล้ว ซึง่คาดวา่ประมาณเดือนพฤษภาคม 2555 ทางบริษัทฯ จะพาผู้ ถือหุ้นไปเย่ียมชมโครงการ 
โดยอาจจะเป็นท่ีจงัหวดัชยันาท ซึง่หากทา่นผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีความประสงค์ท่ีจะเย่ียมชมโครงการ ขอเชิญลงช่ือท่ีหน้า
ห้องประชมุ โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งผู้ ถือหุ้นทกุท่านเพ่ือทราบกําหนดการตอ่ไป 

ทัง้นีก่้อนปิดการประชมุ มีผู้ ถือหุ้นเข้ามาประชมุด้วยตนเองและโดยผู้ รับมอบฉนัทะ ดงันี ้

ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุด้วยตนเอง 98 ราย นบัจํานวนหุ้นได้ 10,657,600 หุ้น 
ผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น 124 ราย นบัจํานวนหุ้นได้ 314,549,055 หุ้น 

รวมทัง้สิน้ 222 ราย นบัจํานวนหุ้นได้ทัง้สิน้ 325,206,655 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.3017 ของหุ้นท่ีออก
และจําหน่ายแล้วทัง้หมดของบริษัท ฯ จํานวน 400,000,000 หุ้น 

ไมมี่ผู้ใดเสนอเร่ืองอ่ืนใดเพ่ือพิจารณา  ประธานจงึขอกลา่วปิดประชมุ 

 

ปิดประชมุเวลา  12.11  น.  
 
 
 
 (นางสาวโศภชา  ดํารงปิยวฒ์ิุ) 
 กรรมการผู้จดัการ 
 


