บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจาปี 2557
วัน เวลา และสถานที่ประชุม
เมื่อวันพุธที่ 9 เมษายน 2557 เวลา 13.00 น. ณ โรงแรมเจ้ าพระยาปาร์ ค ห้ องเจ้ าพระยาบอลรู ม ชัน้ 2 เลขที่ 247
ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10320
กรรมการที่เข้ าร่ วมประชุม จานวน 9 ท่ าน
1. นายกัลกุล
ดารงปิ ยวุฒิ์
2. นายสถาพร
โคธีรานุรักษ์
3. พลตารวจตรี วิศษิ ฐ์ ศุกรเสพย์
4. นายสมบัติ

ศานติจารี

5. นางสาวโศภชา

ดารงปิ ยวุฒิ์

6. นายสมบูรณ์

เอื ้ออัชฌาสัย

7. นางสาวนฤชล

ดารงปิ ยวุฒิ์

8. นายเฉลิมพล

ศรี เจริ ญ

9. นางอารี วรรณ

รุ่นประพันธ์

ประธานกรรมการบริ ษัท
กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
และ กรรมการบริ หารความเสีย่ ง
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และ ประธานคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการ ประธานกรรมการบริ หาร
และกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
กรรมการ กรรมการบริ หาร กรรมการผู้จดั การ
และ เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
กรรมการ กรรมการบริ หาร และ
รักษาการ ผู้อานวยการอาวุโส สายงานวางแผนกลยุทธ์และการลงทุน
กรรมการ กรรมการบริ หาร และ
รักษาการ ผู้อานวยการ สายงานขายและการตลาด
กรรมการ กรรมการบริ หาร และ
ผู้อานวยการอาวุโส สายงานโรงงาน

กรรมการชุดย่ อยที่เข้ าร่ วมประชุม จานวน 5 ท่ าน
1. พลอากาศตรี ดร.เพียร โตท่าโรง
ประธานคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
2. นายเดชา
ชูลกิ รณ์
กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
3. นายชรัณ
เลิศธีรพจน์
กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
4. นายพงษ์ เทพ
ถิฐาพันธ์
กรรมการกากับดูแลกิจการ
5. นายสมชาย
ไตรรัตนภิรมย์ กรรมการกากับดูแลกิจการ
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ผู้บริหารและผู้จัดการที่เข้ าร่ วมประชุม จานวน 13 ท่ าน
1. นายพงษ์ สกร
ดาเนิน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ สายงานพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ
2. นายวรเทพ
เหลืองสิรพรชัย ผู้อานวยการอาวุโส ตรวจสอบภายใน
3. นางสมลักษณ์
คนึงเหตุ
ผู้อานวยการอาวุโส สายงานสานักบริ หาร
4. นายฐิ ติพงศ์
เตชะรัตนยืนยง ผู้อานวยการอาวุโส สายงานสนับสนุนธุรกิจ
5. นายภูดิศ
ไตรวิลาสกุล
ผู้อานวยการ สายงานโลจิสติกส์
6. นายนิเวช
บุญวิชยั
ผู้อานวยการ สายงานพัฒนาการผลิตและปรับปรุงกระบวนการ
7. นายพัฒนชัย
พึง่ ฉาย
ผู้อานวยการ สายงานโลจิสติกส์-โรงงาน
8. นายวาริ นทร์
งามการุณ
ผู้อานวยการ สายงานการผลิต
9. นายธนกฤต
ฤกษ์ มงคลศิลป์ ผู้ช่วยผู้อานวยการอาวุโส สายงานโรงงาน
10. นายเจนพล
งามอรุณโชติ
รักษาการ ผู้อานวยการฝ่ ายวางแผนกลยุทธ์และการลงทุน
11. นางณัฐวรรณ
วงษ์ จนั ทร์
ผู้จดั การฝ่ ายการเงิน
12. นางลัคนา
สันติร่วมใจรักษ์ ผู้จดั การฝ่ ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
13. นางสาวจันทรา
จงจามรี สที อง ผู้จดั การฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์ และเลขานุการบริ ษัท
ผู้เข้ าร่ วมการประชุมอื่น ๆ จานวน 6 ท่ าน
1. นางสาวซูซาน
เอี่ยมวณิชชา
2. นายสุชาติ
พานิชย์เจริ ญ
3. นายคงกช
ยงสวัสดิกลุ
4. นายกิตติพงษ์
เวชจันทรฉาย
5. นางสาวศิรินนั ท์
หาญเจริ ญ
6. ร้ อยตารวจเอก อาณัติ เสมทับพระ

ผู้แทน บริ ษัท เอส พี ออดิท จากัด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ผู้แทน บริ ษัท เอส พี ออดิท จากัด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ผู้แทน บริ ษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จากัด ที่ปรึ กษากฎหมาย
และผู้แทนอิสระร่วมเป็ นกรรมการในการตรวจสอบการลงคะแนน
ผู้แทน ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
ผู้แทน ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
ผู้แทนอิสระจากผู้ถือหุ้นรายย่อย
ร่วมเป็ นกรรมการในการตรวจสอบการลงคะแนน

การประชุมในครัง้ นี ้มีที่ปรึกษาด้ านกฎหมาย ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน และสถาบันการเงิน เข้ าร่วม
ประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี ้
 ที่ปรึกษาด้ านกฎหมาย บริ ษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จากัด ทาหน้ าที่เป็ นคนกลางในการ
ตรวจสอบการลงคะแนน
 ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอสพี ออดิท จากัด
 ที่ปรึกษาทางการเงิน ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
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บริ ษัทฯ ได้ จดั ส่งหนังสือแจ้ งการเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจาปี 2557 เป็ นการล่วงหน้ า พร้ อมทังระบุ
้ หลักเกณฑ์ที่บริ ษัทฯ กาหนดสาหรับการเสนอระเบียบวาระให้ กบั ผู้ถือหุ้น
ได้ รับทราบโดยทัว่ กันโดยได้ เผยแพร่ ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ ตังแต่
้
วันที่ 17 ตุลาคม 2556 จนถึงวันที่ 14 มกราคม 2557 ที่ผ่านมานัน้ ซึ่งไม่มีท่านใดเสนอระเบียบวาระเพื่อให้ ที่ประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาเพื่อกาหนดเป็ นระเบียบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ นี ้ รวมทังได้
้ นาส่งหนังสือเชิญ
ประชุม พร้ อมเอกสารประกอบการประชุม และได้ เ ผยแพร่ แจ้ งการส่งหนัง สือเชิ ญ ประชุม ผ่า นทางเว็บ ไซด์ ของตลาด
หลักทรัพย์เป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
ก่อนเริ่ มการประชุมตามระเบียบวาระ ที่ประชุมได้ รับแจ้ งรายละเอียดการประชุมและกระบวนการนับคะแนนเสียง
ดังนี ้
ตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อที่ 28 การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุ้นที่
ถืออยูแ่ ละหุ้นที่ได้ รับมอบฉันทะ โดยถือว่าหนึง่ หุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง สาหรับการลงคะแนนเสียง ประธานที่ประชุมจะเป็ นผู้เสนอ
ให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระหลังจากที่ได้ มีการนาเสนอและพิจารณาแต่ละวาระในที่ประชุมแล้ ว
ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจะต้ องออกเสียงและลงคะแนนในกรณีดงั ต่อไปนี ้คือ เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื อ งด
ออกเสียง ไม่อนุญาตให้ มีการแยกการออกเสียงลงคะแนน ประธานจะขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่ลงมติไม่เห็นด้ วย หรื อ งดออกเสียงใน
ระเบียบวาระใด ๆ ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนที่ได้ แจกให้ เมือ่ ลงทะเบียน พร้ อมลงลายมือชื่อ หลังจากนันเจ้
้ าหน้ าที่ของ
บริ ษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อนามาสรุปผลการลงคะแนนเพื่อให้ ประธานแจ้ งต่อที่ประชุมรับทราบต่อไป
สาหรับการนับคะแนนนัน้ สาหรับวาระทัว่ ไป บริ ษัทฯ จะใช้ วิธีหกั คะแนนเสียงไม่เห็นด้ วยและงดออกเสียงออก
จากจานวนเสียงทังหมดที
้
่เข้ าร่วมประชุม และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงทีเ่ ห็นด้ วยในระเบียบวาระนัน้ ๆ สาหรับ
วาระเลือกตังกรรมการ
้
จะนับบัตรลงคะแนนทัง้ เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียง ทังนี
้ ้ ในการพิจารณาคะแนนเสียง
ดังกล่าว จะคานึงถึงการลงคะแนนเสียงที่ผ้ ถู ือหุ้นได้ มอบฉันทะแสดงเจตนาไว้ ตามหนังสือมอบฉันทะด้ วย
มติของที่ประชุมในแต่ละวาระให้ ใช้ คะแนนเสียงข้ างมาก ถ้ ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออก
เสียงเพิม่ ขึ ้นอีกหนึง่ เสียงเป็ นเสียงชี ้ขาด
สาหรับรายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระ จะแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบหลังจบการประชุมในวาระถัดไป
เริ่มการประชุม
นายสมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย กรรมการผู้จดั การ กล่าวต้ อนรับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และสรุ ปจานวนผู้ถือหุ้น
ทีม่ าประชุมด้ วยตนเองและรับมอบฉันทะก่อนเริ่ มการประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ผู้ถือหุ้นที่มาด้ วยตนเอง
161 ราย
นับจานวนหุ้นได้ 398,667,450 หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ
172 ราย
นับจานวนหุ้นได้
53,671,735 หุ้น
รวมทังสิ
้ ้น
333 ราย
นับจานวนหุ้นได้ 452,339,185 หุ้น
คิดเป็ นร้ อยละ 68.5362 ของหุ้นที่ออกและจาหน่ายแล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯ จานวน 659,999,929 หุ้น ซึง่ ครบ
เป็ นองค์ประชุมตามข้ อบังคับข้ อ 27
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นายกัลกุล ดารงปิ ยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริ ษัท กล่าวเปิ ดการประชุม โดยมอบหมายให้ นางสาวโศภชา
ดารงปิ ยวุฒิ์ กรรมการ และประธานกรรมการบริ หาร และ นายสมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย กรรมการ กรรมการผู้จดั การ และ
เลขานุการคณะกรรมการบริ ษัท เป็ นผู้ดาเนินการเข้ าสูว่ าระการประชุมต่อไป
นายสมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย กรรมการผู้จดั การ ได้ เรี ยนเชิญบริ ษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จากัด ที่
ปรึกษากฎหมายของบริ ษัทฯ เข้ าร่วมเป็ นกรรมการในการตรวจนับคะแนน และได้ เรี ยนเชิญผู้แทนจากผู้ถือหุ้นรายย่อยเข้ า
ร่วมเป็ นกรรมการในการตรวจนับคะแนน โดยในครัง้ นี ้มี ร้ อยตารวจเอก อาณัติ เสมทับพระ ให้ เกียรติเป็ นผู้แทนจากผู้ถือหุ้น
รายย่อย
นายสมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย กรรมการผู้จดั การ นาเข้ าสูว่ าระการประชุมดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2556
นายสมบูร ณ์ เอื ้ออัช ฌาสัย กรรมการผู้จ ัด การ เสนอต่อ ที่ป ระชุม เพื่อ พิจ ารณารับ รองรายงานการ
ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจาปี 2556 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2556 ตามที่ได้ จดั ส่งสาเนารายงาน
การประชุมให้ กบั ผู้ถือหุ้นพร้ อมกับหนังสือนัดประชุมในครัง้ นี ้ ดัง ปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 1 หน้ าที่ 11 จึงขอให้
ที่ประชุมโปรดพิจารณารับรอง
Mr. Basant Kumar Dugar (ผู้ถือหุ้น) : ได้ มีประเด็นสอบถามต่อที่ประชุม ดังนี ้
1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2556 ยังไม่มกี ารลงนามโดยประธานกรรมการบริ ษัท
2. ประสงค์ให้ มกี ารเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ในเว็บไซต์ของบริษัท
นายสมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย กรรมการผู้จดั การ : ได้ ตอบข้ อซักถาม ดังนี ้
1. เนื่องจากรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2556 จะต้ องได้ รับการรับรองจากมติที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2557 ในครัง้ นี ้ และหากไม่มีประเด็นใดแก้ ไขเพิ่มเติม ประธานกรรมการบริ ษัท
จะดาเนินการลงนามในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2556 ต่อไป
2. บริ ษัทฯ ได้ จดั ทารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2556 เพื่อจัดส่งให้ กบั กระทรวงพาณิชย์
ภายในเวลาที่กฎหมายกาหนด พร้ อมทังได้
้ มีการเผยแพร่ รายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็ บไซต์ของ
บริ ษัทด้ วย
นางสาวโศภชา ดารงปิ ยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริ หาร เสนอต่อทีป่ ระชุมเพื่อพิจารณา
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มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2556 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2556 ตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียง
ดังนี ้
ผู้ถือหุ้น
จานวน (เสียง)
อัตราร้ อยละ
เห็นด้ วย
453,425,630
99.9908
ไม่เห็นด้ วย
0
0.0000
งดออกเสียง
41,700
0.0092
จานวนผู้ออกเสียง (387 ราย)
453,467,330
100.0000
วาระที่ 2

รับทราบการดาเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2556
นางสาวโศภชา ดารงปิ ยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริ หาร กล่าวรายงานกิจกรรมของบริ ษัทฯ ในรอบปี 2556
นายสมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย กรรมการผู้จดั การ ได้ รายงานต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบสรุ ปผลการดาเนินงานที่
ผ่านมาในรอบปี 2556 ตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 29 กาหนดให้ บริ ษัทฯ รายงานผลการดาเนินการของบริ ษัทฯ ในรอบปี
ที่ผา่ นมาต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ซึง่ ปรากฏอยูใ่ นรายงานประจาปี 2556 ดังปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้ วยลาดับที่
2 (รายงานประจาปี 2556) พร้ อมทังได้
้ สรุปผลการดาเนินงานในรอบปี 2556 ของบริ ษัท ดังนี ้
1. ในปี 2556 บริ ษัทฯ มีรายได้ หลักจากการดาเนินธุรกิจ จานวน 2,044.60 ล้ านบาท ลดลงจากปี 2555 ซึง่
เท่ากับ 4,305.52 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นลดลงร้ อยละ 52.51 โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1.1 รายได้ จากการรับเหมาก่อสร้ างสาหรับปี 2556 มีจานวน 681.39 ล้ านบาท ลดลงจากปี
2555 ซึ่งมีจานวน 2,318.06 ล้ านบาท คิดเป็ นลดลงจานวน 1,636.67 ล้ านบาท หรื อลดลง
ร้ อยละ 70.61 เนื่องจากมีการเลื่อนลงนามสัญญารับเหมาก่อสร้ างที่คาดว่าจะได้ รับ โดยมี
รายละเอียดสัญญาต่างๆ ดังนี ้
1.1.1 บริ ษัทฯ ได้ รับหนังสือแสดงเจตจานงว่าจ้ างงานติดตังระบบไฟฟ้
้
ารวมถึงการจัดหา
อุปกรณ์ จาก บริ ษัท ทีพีไอ โพลีน จากัด (มหาชน) มูลค่าสัญญาประมาณ 367.27
ล้ านบาท โดยระยะเวลาแล้ วเสร็ จรวม 15 เดือน
1.1.2 บริ ษัทฯ ได้ รับหนังสือแสดงเจตจานงว่าจ้ างงานก่อสร้ างโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงาน
แสงอาทิตย์จาก บริ ษัท บางจาก โซลาร์ เอ็นเนอร์ ยี (ชัยภูมิ) จากัด และ บริ ษัท บางจาก
โซลาร์ เอ็นเนอร์ ยี (นครราชสีมา) จากัด ขนาด 12.5 เมกะวัตต์ x 2 โครงการ มูลค่างาน
ประมาณ 727 ล้ านบาท โดยมีระยะเวลาก่อสร้ างแล้ วเสร็ จประมาณ 6-8 เดือน
1.2 รายได้ จากการขาย จากเดิมในปี 2555 มีจานวน 1,876.47 ล้ านบาท และในปี 2556 มี
จานวน 1,302.40 ล้ านบาท คิดเป็ นลดลงร้ อยละ 30.59 เนื่องมาจากการลดลงของรายได้
จากการส่ง ออกไปยัง ต่า งประเทศ โดยในปี 2556 มีร ายได้ จ ากาการส่ง ออกไปยัง
ต่างประเทศจานวน 12.09 ล้ านบาท ลดลงจากปี 2555 ซึ่งมีจานวน 603.87 ล้ านบาท
สาเหตุหลักเนื่องมาจากนโยบายการจัดซื ้อจัดจ้ างในโครงการขยายสถานีและสายส่งไฟฟ้ า
ปรับเปลี่ยนเป็ นเงินสกุลในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยในต้ นปี 2557
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บริ ษัทฯ ได้ มีการลงนามสัญญาซื ้อขายอุปกรณ์ไฟฟ้ ากับประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนม่าร์ มูลค่า 493 ล้ านบาท ตามที่ได้ แจ้ งข่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์แล้ วนัน้
1.3 ในส่วนของรายได้ จากการจาหน่ายไฟฟ้ าที่ลดลง สาเหตุเนื่องมาจากบริ ษัทฯ ได้ จาหน่ายเงิน
ลงทุนในบริ ษัท จี-พาวเวอร์ ซอร์ ซ จากัด ให้ กบั บริ ษัท ผลิตไฟฟ้ า จากัด (มหาชน) ในสัดส่วน
ร้ อยละ 60 และจาหน่ายเงินลงทุนใน บริ ษัท กันกุล ชูบุ พาวเวอร์ เจน จากัด ให้ กบั ชูบุ อี
เล็คทริ ค เจ็ม บีวี ในสัดส่วนร้ อยละ 49 จึงส่งผลให้ การรับรู้ รายได้ ในส่วนธุรกิจโรงไฟฟ้ า
พลังงานแสงอาทิ ตย์ เปลี่ย นแปลงเป็ นการรั บ รู้ ส่ วนแบ่งก าไรจากเงิ น ลงทุน และบริ ษั ท ที่
ควบคุมร่วมกัน แทนการบันทึกแบบรับรู้รายได้ สว่ นเพิ่มราคารับซื ้อไฟฟ้ า
1.4 รายการส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษัทร่วมและบริ ษัทที่ควบคุมร่วมกัน สาหรับปี 2556
มีจานวน 150.01 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี 2555 ซึ่งมีจานวน -48.67 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ น
เพิ่มขึ ้นจานวน 198.68 ล้ านบาท เนื่องจากการลดสัดส่วนการถือครองเงินลงทุน และจาก
การที่บริ ษัทฯ สามารถเปิ ดจาหน่ายไฟฟ้ าในเชิงพาณิชย์ของโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ได้
ครบทุกโครงการจากทังสองบริ
้
ษัทข้ างต้ น
1.5 ในปี 2556 มีกาไรจากการจาหน่ายเงินลงทุนในบริ ษัท กันกุล ชูบุ พาวเวอร์ เจน จากัด
จานวน 775 ล้ านบาท
2 สาหรั บในปี 2557 บริ ษัท ฯ คาดการณ์ ว่า จะมี รายได้ จ ากการก่อ สร้ างโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงาน
แสงอาทิตย์ให้ กบั บริ ษัท บางจาก โซลาร์ เอ็นเนอร์ ยี (ชัยภูมิ) จากัด และ บริ ษัท บางจาก โซลาร์ เอ็นเนอร์
ยี (นครราชสีมา) จากัด ขนาด 12.5 เมกะวัตต์ รวม 2 โครงการ มูลค่า งานประมาณ 727 ล้ าน และ
รายได้ จากการติดตัง้ ระบบไฟฟ้ ารวมถึงการจัดหาอุปกรณ์ จาก บริ ษัท ทีพีไอ โพลีน จากัด (มหาชน)
มูลค่าประมาณ 367 ล้ านบาท และรายได้ จากโรงไฟฟ้ าที่ติดตังบนหลั
้
งคา (Solar Rooftop) ซึ่งคาดว่า
จะมีรายได้ จากการดาเนินงานทังสามโครงการดั
้
งกล่าวข้ างต้ นรวมประมาณ 1,500 ล้ านบาท
นายพรชัย ธรณธรรม ผู้ถือหุ้นรายย่อย : ได้ มีประเด็นสอบถามต่อที่ประชุม ดังนี ้
1. หัวข้ อความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้ อม ในรายงานประจาปี หน้ าที่ 34-35 ได้ สรุปผลการ
ดาเนินงานด้ านความปลอดภัยของพนักงานรายเดือนและพนักรายงานวัน ดังนี ้
1.1 บริ ษัท จี.เค.แอสเซ็มบลี ้ จากัด ในปี 2556 มีตวั เลขจานวนวันของการเกิดอุบตั เิ หตุถงึ ขันหยุ
้ ด
งานจานวนค่อนข้ างสูง เมื่อเทียบกับปี 2553-2555 อยากทราบสาเหตุดงั กล่าว
1.2 บริ ษัท จี.เค.พาวเวอร์ โปรดักส์ จากัด จานวนพนักงานรายวัน มีอตั ราจานวนชัว่ โมงการ
ทางานลดลงเมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2555
นายสมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย กรรมการผู้จดั การ : ได้ ตอบข้ อซักถาม ดังนี ้
1. ในส่วนของพนักงานรายวัน ปี 2556 มีอตั ราจานวนชัว่ โมงการทางานจานวน 59,177 ชัว่ โมง ซึง่ ลดลง
จากปี 2555 ซึง่ มีจานวน 66,526 ชัว่ โมง เนื่องจากมีพนักงานรายวันบางส่วนลาออก ซึง่ หากการ
ปฏิบตั ิงานยังสามารถดาเนินการได้ อย่างต่อเนื่อง ทางบริษัทก็ไม่ได้ รับพนักงานรายวันเพิ่มแต่อย่างใด
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2. โดยปกติ บริ ษัทฯ ได้ กาหนดให้ มีระเบียบการใช้ เครื่ องมืออุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย ซึง่ หากกรณี
พนักงานรายใดไม่ปฏิบตั ิตามระเบียบที่กาหนด และเกิดอุบตั ิเหตุถึงขันหยุ
้ ดงาน ทางผู้บริ หารจะ
ดาเนินการสอบสวน และติดตามเพื่อไม่ให้ เกิดเหตุการณ์ดงั กล่าวขึ ้นอีก โดยที่ผา่ นมาบริ ษัทฯ ได้ มีการ
เข้ าประกวดด้ านความปลอดภัยของผู้ประกอบการในจังหวัดนนทบุรีเป็ นประจาอย่างต่อเนื่อง
นางอารีวรรณ รุ่นประพันธ์ กรรมการบริษัท และ ผู้อานวยการอาวุโส สายงานโรงงาน : ได้ ตอบข้ อซักถามเพิ่มเติม ดังนี ้
1. ในส่วนของบริษัท จี.เค.แอสเซ็มบลี ้ จากัด ซึง่ มีจานวนวันของการเกิดอุบตั เิ หตุถงึ ขันหยุ
้ ดงานค่อนข้ างสูง
เมื่อเทียบกับปี 2553-2555 เกิดจากพนักงานจานวน 1 ท่านได้ รับอุบตั ิเหตุและได้ รับการรักษาอย่าง
ต่อเนื่องเป็ นเวลาหลายวันจึงทาให้ จานวนชัว่ โมงสูงตามไปด้ วย ซึง่ ปั จจุบนั ทางผู้บริ หารบริ ษัทฯ มีการ
รณรงค์ด้านความปลอดภัยในการทางาน และเน้ นประสิทธิภาพของเครื่ องจักร บุคลากร หัวหน้ างาน ให้
ได้ รับการอบรมด้ านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2557 บริ ษัทฯ ยังไม่มีการเกิดอุบตั ิเหตุถึงขัน้
การหยุดงาน
นายชูธนา ติยภูมิ ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย : ได้ มปี ระเด็นสอบถามต่อที่ประชุม ดังนี ้
1. ตามที่สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) ได้ มีการรณรงค์เรื่ องการต่อต้ านการทุจริ ต
คอรัปชัน่ โดยได้ จดั ทาโครงการแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ตขึ ้น โดยใน
มุม มองของนัก ลงทุนเล็งเห็ นว่า หากบริ ษัท เข้ า ร่ วมโครงการดัง กล่า ว จะเป็ นผลดี ต่อทัง้ บริ ษั ทและ
ประเทศชาติ ทางบริ ษัทฯ ได้ มีการเตรี ยมการกาหนดนโยบายและแผนการปฏิบตั ิงานให้ กับพนักงาน
อย่างไรบ้ าง
นายสมบัติ ศานติจารี กรรมการบริ ษัท กรรมการอิสระ และประธานกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี : ได้ ตอบ
ข้ อซักถามเพิ่มเติมดังนี ้
1. บริ ษัทฯ ได้ มีการวางแผนและเตรียมการที่จะเข้ าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้ านการทุจริตขึ ้น ภายในปี 2557
นายทศวรรษ ทองสุข ผู้รับมอบฉันทะ : ได้ มีประเด็นสอบถามต่อทีป่ ระชุม ดังนี ้
1. รายได้ จากการจาหน่ายไฟฟ้ าลดลงในช่วงไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3 เกิดจากสาเหตุใด
นายสมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย กรรมการผู้จดั การ : ได้ ตอบข้ อซักถาม ดังนี ้
1. เนื่องจากช่วงไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3 เป็ นช่วงฤดูฝน ทาให้ ความเข้ มของแสงแดดในการผลิตไฟฟ้ า
ลดลง ส่งผลให้ รายได้ ในช่วงดังกล่าวลดลงตามด้ วย
มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมจานวนทังสิ
้ ้น 397 ราย รวมเป็ นจานวนหุ้น 453,558,780 หุ้น รับทราบการ
ดาเนินงานของบริ ษัทในรอบปี 2556
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วาระที่ 3

พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินของบริษัทฯ สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
นายสมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย กรรมการผู้จดั การ ได้ เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติ
บริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และ มาตรา 113 และตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 29 และข้ อ 42 บริ ษัทฯ ได้
จัดทางบการเงินสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งได้ ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของ
บริ ษัท เอส พี ออดิท จากัด และขอเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิ โดยมีรายละเอียดตามที่ ปรากฏอยู่ในงบ
การเงินของรายงานประจาปี 2556 ซึง่ ได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับหนังสือนัดประชุมในครัง้ นี ้ ดัง ปรากฏตามสิ่งที่สง่ มา
ด้ วยลาดับที่ 2 โดยสรุปสาระสาคัญได้ ดงั นี ้
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายการ
ปี 2556
ปี 2555
ปี 2556
ปี 2555
สินทรัพย์รวม (ล้ านบาท)
4.579.61
7,197.34
3,498.01 4,664.97
หนี ้สินรวม (ล้ านบาท)
1,458.88
4,983.90
1,022.40 2,777.58
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้ านบาท)
3,120.73
2,213.44
2,475.61 1,887.39
รายได้ รวม (ล้ านบาท)
2,855.72
4,763.89
2,431.51 4,836.72
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปี (ล้ านบาท)
867.97
768.34
614.62
650.75
กาไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)
1.34
1.18
0.93
0.99
Mr. Basant Kumar Dugar (ผู้ถือหุ้น) : ได้ มีประเด็นสอบถามต่อที่ประชุม ดังนี ้
1. จากงบกระแสเงินสด รายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ ้นปี 2556 มีมูลค่า 224.89
ล้ านบาท ลดลงจากปี 2555 ซึ่งมีมูลค่า 581.93 ล้ านบาท มีผลต่อการดาเนินธุรกิจหรื อไม่
นายสมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย กรรมการผู้จดั การ : ได้ ตอบข้ อซักถาม ดังนี ้
1. จานวนกระแสเงินสดคงเหลือดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ เนื่องจากบริ ษัทมีสนิ ทรัพย์
หมุนเวียน อาทิ ลูกค้ าการค้ า สินค้ าคงเหลือ และหากบริษัทฯ ได้ รับชาระหนี ้จากลูกหนี ้การค้ า หรื อมีการ
จาหน่ายสินค้ า ก็จะเปลีย่ นเป็ นรายการเงินสดต่อไป
นางสาวโศภชา ดารงปิ ยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริ หาร เสนอต่อทีป่ ระชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมตั ิงบการเงิน
สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งได้ ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของ
บริ ษัทฯ อีกทังได้
้ ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษัทแล้ ว ตามที่เสนอ
ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
ผู้ถือหุ้น
จานวน (เสียง)
อัตราร้ อยละ
เห็นด้ วย
453,577,739
99.9910
ไม่เห็นด้ วย
0
0.0000
งดออกเสียง
41,000
0.0090
จานวนผู้ออกเสียง (412 ราย)
453,618,739
100.0000
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วาระที่ 4

พิจารณาอนุมตั ิการกาหนดหลักเกณฑ์ การจ่ ายปั นผลประจาปี 2557
นายสมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย กรรมการผู้จดั การ ได้ เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ เป็ นไปตามนโยบายการจ่าย
ปั นผลของบริ ษัทฯ โดยบริ ษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40 ของกาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของ
บริ ษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้ นิติบคุ คล เงินสารองตามกฎหมาย และเงินสารองต่าง ๆ ทังหมด
้
ทังนี
้ ้ ตามมติของที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษัท เห็นชอบให้ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมตั ิการกาหนดหลักเกณฑ์การจ่ายปั นผลจากผลการ
ดาเนินงานประจาปี 2556 โดยให้ จ่ายเป็ นหุ้นปั นผล และจ่ายเป็ นเงินสดปั นผล ดังรายละเอียดปรากฏตามสิง่ ที่สงิ่ มาด้ วย
ลาดับที่ 3 หน้ า 35 และหลักเกณฑ์นี ้ จะนาไปใช้ เป็ นแนวทางในการพิจารณาวาระที่ 5 เรื่ อง “พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรเงิน
กาไรสุทธิประจาปี 2556 และจ่ายปั นผล” ต่อไป
นายพรชัย ธรณธรรม ผู้ถือหุ้นรายย่อย : ได้ มีประเด็นสอบถามต่อที่ประชุม ดังนี ้
1. ประสงค์ทราบที่มาของการกาหนดหลักเกณฑ์การจ่ายปั นผลประจาปี 2557 โดยการจ่ายหุ้นปั นผลใน
อัตรา 3 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปั นผล
นายสมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย กรรมการผู้จดั การ : ได้ ตอบข้ อซักถาม ดังนี ้
1. เนื่องจากบริษัทฯ กาหนดนโยบายการจ่ายเงินปั นผลไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40 ของกาไรสุทธิตามงบการเงิน
เฉพาะของบริ ษัทฯ หลังหักภาษี เงินได้ นิติบคุ คล เงินสารองตามกฎหมาย และเงินสารองต่าง ๆ ทังหมด
้
โดยในปี 2556 บริ ษัทมีกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี (เฉพาะกิจการ) จานวน 614.62 ล้ านบาท
เมื่อหักเงินสารองตามกฎหมายจานวน 22.00 ล้ านบาท จะเหลือกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเพื่อคานวณการ
จ่ายเงินปั นผล จานวน 592.62 ล้ านบาท โดยบริ ษัทฯ ได้ กาหนดจ่ายปั นผลเป็ นเงินสดจานวน 25.08
ล้ านบาท และออกหุ้นสามัญเพิม่ ทุนเพื่อจ่ายเงินปั นผล ในราคาพาร์ 1 บาท จานวน 220 ล้ านหุ้น ซึง่
คานวณได้ ในอัตราการจ่ายหุ้นปั นผล 3 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปั นผล รวมมูลค่าหุ้นปั นผลและเงินสดปั นผล
ทังสิ
้ ้นประมาณ 245.08 ล้ านบาท ซึง่ คิดเป็ นการจ่ายเงินปั นผลร้ อยละ 41.36 ของกาไรสุทธิตามงบ
การเงินเฉพาะของบริ ษัท
นายไชยพร โกมลกิติ (ผู้ถือหุ้น) : ได้ มีประเด็นสอบถามต่อที่ประชุม ดังนี ้
1. เงินปั นผลและหุ้นปั นผลต้ องนาไปรวมแจ้ งเสียภาษี เงินได้ บคุ คลธรรมดาหรื อไม่
นายสมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย กรรมการผู้จดั การ : ได้ ตอบข้ อซักถาม ดังนี ้
1. รายได้ จากการรับหุ้นปั นผลและเงินสดปั นผลจะต้ องนาไปรวมเพื่อเสียภาษี เงิ นได้ บุคคลธรรมดา โดย
บริ ษัทฯ ได้ มีการจ่ายเงินปั นผลเพื่อให้ เพียงพอต่อการหักภาษี ณ ที่จ่ายของผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถ
เลือกที่จะนาภาษี หกั ณ ที่จ่ายนี ้ไปเครดิตภาษี หรื อไม่ก็ได้ โดยในกรณีเลือกนาไปขอเครดิตภาษี ผู้มีเงินได้
จะต้ องนาเงินปั นผลดังกล่าวไปรวมคานวณเป็ นรายได้ เพื่อยื่นแบบภาษี เงินได้ บคุ คลธรรมดา ทังนี
้ ้ ผู้ถือหุ้น
สามารถเลือกได้ กรณีใดกรณีหนึง่ เท่านัน้
นางสาวโศภชา ดารงปิ ยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริ หาร เสนอต่อทีป่ ระชุมเพื่อพิจารณา
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มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมตั ิให้ กาหนด
หลักเกณฑ์การจ่ายปั นผลประจาปี 2557 โดยให้ จ่ายเป็ นหุ้นปั นผลและจ่ายเป็ นเงินสดตามทีเ่ สนอ ด้ วย
คะแนนเสียงดังนี ้
ผู้ถือหุ้น
จานวน (เสียง)
อัตราร้ อยละ
เห็นด้ วย
453,631,639
99.9910
ไม่เห็นด้ วย
0
0.0000
งดออกเสียง
41,000
0.0090
จานวนผู้ออกเสียง (417 ราย)
453,672,639
100.0000
ทังนี
้ ้หลักเกณฑ์การจ่ายปั นผลนี ้จะนาไปใช้ เป็ นแนวทางในการพิจารณาวาระที่ 5 เรื่ อง “พิจารณาอนุมตั ิ
จัดสรรกาไรประจาปี 2556 และจ่ายเงินปั นผล” ต่อไป
วาระที่ 5

พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรเงินกาไรสุทธิประจาปี 2556 และจ่ ายปั นผล (ถ้ ามี)
นายสมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย กรรมการผู้จดั การ ได้ นาเสนอข้ อมูลต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาว่า เพื่อให้ เป็ นไป
ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้ อบังคับของบริ ษัท ฯ ข้ อ 38 กาหนดให้ บริ ษัทฯ ต้ อง
จัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ส่วนหนึง่ ไว้ เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี หักด้ วยยอดเงินขาดทุนสะสม
ยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสารองนี ้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เว้ นแต่บริ ษัทจะมีข้อบังคับหรื อ
กฎหมายอื่นกาหนดให้ ต้องมีทนุ สารองมากกว่านัน้ และมีนโยบายการจ่ายปั นผลไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40 ของกาไรสุทธิตามงบ
การเงินเฉพาะของบริ ษัทฯ หลังหักภาษี เงินได้ นิติบคุ คล เงินสารองตามกฎหมาย และเงินสารองอื่น ๆ ทังหมด
้
อย่างไรก็ตาม
บริ ษัทฯ อาจกาหนดให้ จ่ายเงินปั นผลในอัตราน้ อยกว่าอัตราที่กาหนดข้ างต้ นได้ ขึ ้นอยู่ กับความจาเป็ น โดยมีรายละเอียด
เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรเงินกาไรสุทธิประจาปี 2556 และการจ่ายเงินปั นผล ดังรายละเอียดปรากฏ
ตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 4 หน้ า 37 โดยสรุปสาระสาคัญได้ ดงั นี ้
การจัดสรรเงินทุนสารองตามกฎหมาย
ประจาปี
ปี 2554
ปี 2555
ปี 2556 *
ปี 2557 **

จัดสรรเงินทุนสารอง
ตามกฎหมายในปี (บาท)
5,000,000
4,000,000
22,000,000
22,000,000

รวมเงินทุนสารอง
ตามกฎหมาย (บาท)
40,000,000
44,000,000
66,000,000
88,000,000

คิดเป็ นร้ อยละ
ของทุนจดทะเบียน
10.00
10.00
10.00
10.00

* ทุนจดทะเบียน 659,999,984.00 บาท
** ทุนจดทะเบียนหลังเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปั นผล
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การจ่ายปั นผล *
ประเภทการจ่ายปั นผล
1) หุ้นสามัญ
(มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
2) เงินสด
รวมจ่ายปั นผล

จานวน (หุ้น)
ไม่เกิน 220,000,000 หุ้น
(3 หุ้นเดิม : 1 หุ้นปั นผล)
ไม่เกิน 220,000,000 หุ้น

จานวนเงินรวม (บาท)
อัตราการจ่ายต่อหุ้น (บาท)
ไม่เกิน 220,000,000 บาท
0.333 บาท **
ไม่เกิน 25,080,000 บาท
ไม่เกิน 245,080,000 บาท

0.038 บาท
0.371 บาท ***

* เป็ นการจ่ายปั นผลประจาปี สาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2556 ในส่วนที่เสียภาษีเงินได้ นิติบคุ คลในอัตราร้ อยละ 20 ที่สามารถ
เครดิตภาษีได้ โดยจ่ายจากกาไรสุทธิหลังหักเงินสารองตามกฎหมาย
** กรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปั นผลแล้ ว ให้ จ่ายปั นผลเป็ นเงินสดแทนการจ่ายเป็ นหุ้นปั นผลในอัตรา 0.333
บาท ต่อหุ้น
*** เงินปั นผลทังหมดจะถู
้
กหักภาษี ณ ที่จา่ ยในอัตราร้ อยละ 10 หรือ 0.037 บาทต่อหุ้น ดังนัน้ เงินปั นผลสุทธิสาหรับหุ้นปั นผลและ
เงินปั นผลจะเท่ากับ 0.334 บาท ต่อหุ้น

โดยกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิรับหุ้นปั นผลและเงินสดปั นผลในวันที่ 22 เมษายน 2557 และให้ รวบรวม
รายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 23 เมษายน
2557 วันที่ไม่ได้ รับสิทธิปันผล (XD) คือวันที่ 18 เมษายน 2557 และกาหนดจ่ายหุ้นปั นผลและเงินสดปั นผลดังกล่าวภายใน
วันที่ 9 พฤษภาคม 2557
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมตั ิให้ จดั สรรเงิน
กาไรสุทธิและอนุมตั ิการจ่ายปั นผลสาหรับปี 2556 ดังนี ้
1) อนุมตั ิให้ จดั สรรเงินกาไรสุทธิประจาปี 2556 ไปเป็ นทุนสารองตามกฎหมายจานวน 22,000,000 บาท
ยังผลให้ เงินทุนสารองตามกฎหมายของบริ ษัท ฯ มีจานวน 88,000,000 บาท หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ
10 ของทุนจดทะเบียนใหม่ที่จะมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปั นผล
2) อนุมตั ิการจ่ายปั นผลประจาปี สาหรับผลการดาเนินงานในส่วนที่เสียภาษีเงินได้ นิติบคุ คลในอัตราร้ อยละ
20 ที่สามารถเครดิตภาษี ได้ โดยจ่ายจากกาไรสุทธิหลังหักเงินสารองตามกฎหมายแล้ ว ให้ กบั ผู้ถือหุ้น
ของบริ ษัทฯ ดังนี ้
2.1) จ่ายปั นผลเป็ นหุ้นสามัญของบริ ษัท ฯ จานวนไม่เกิน 220,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1
บาท ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นของบริ ษัทฯ ในอัตรา 3 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปั นผล รวมมูลค่าทัง้ สิ ้นไม่เกิ น
220,000,000 บาท หรื อคิดเป็ นอัตราการจ่ายเงินปั นผล 0.333 บาทต่อหุ้น ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ผ้ ถู ือ
หุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปั นผลแล้ ว ให้ จ่ายปั นผลเป็ นเงินสดแทนการจ่าย
เป็ นหุ้นปั นผลในอัตรา 0.333 บาทต่อหุ้น
2.2) จ่ายปั นผลเป็ นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.038 บาท รวมเป็ นเงินปั นผลจ่ายไม่เกิน 25,080,000บาท
รวมเป็ นการจ่ายปั นผลในรู ปของหุ้นปั นผลและเงินสดปั นผล รวมทังสิ
้ ้นในอัตราหุ้นละ 0.371 บาท คิดเป็ น
จานวนเงินรวมทังสิ
้ ้นไม่เกิน 245,080,000 บาท โดยเงินปั นผลทังหมดจะถู
้
กหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้ อยละ
10 หรื อ 0.037 บาทต่อหุ้น จากเงินที่ผ้ ถู ือหุ้นจะได้ รับปั นผล ทังนี
้ ้เงินปั นผลสุทธิเท่ากับ 0.334 บาท ต่อหุ้น
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ทังนี
้ ้ กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิรับหุ้นปั นผลและเงินสดปั นผลในวันที่ 22 เมษายน 2557 และให้ รวบรวม
รายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่
23 เมษายน 2557 วันที่ไม่ได้ รับสิทธิปันผล (XD) คือวันที่ 18 เมษายน 2557 และกาหนดจ่ายหุ้นปั นผลและ
เงินสดปั นผลดังกล่าวภายในวันที่ 9 พฤษภาคม 2557 ตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
ผู้ถือหุ้น
จานวน (เสียง)
อัตราร้ อยละ
เห็นด้ วย
453,411,679
99.9901
ไม่เห็นด้ วย
0
0.0000
งดออกเสียง
45,100
0.0099
จานวนผู้ออกเสียง (419 ราย)
453,456,779
100.0000
วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในส่ วนที่ไม่ สามารถจัดสรรเพื่อจ่ ายหุ้นปั นผลได้
ตามมติท่ ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2556

นายสมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย กรรมการผู้จดั การ กล่าวว่า ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2556
อนุมตั ิให้ มีการจ่ายหุ้นปั นผลเป็ นหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมในอัตรา 2 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปั นผล แต่เนื่องด้ วยมีผ้ ู
ถือหุ้นที่ถือหุ้นน้ อยกว่า 2 หุ้น จานวน 55 ราย จึงไม่สามารถจัดสรรเพื่อจ่ายเป็ นหุ้นปั นผลได้ ทาให้ ทนุ ชาระแล้ วน้ อยกว่าทุน
จดทะเบียนจานวน 55 บาท หรื อ 55 หุ้น (มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) และเพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชน บริ ษัทฯ
จะต้ องดาเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ จานวน 55 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท เพื่อให้ ทนุ จดทะเบียนมีจานวนเท่ากับทุน
ที่ชาระแล้ วก่อนการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปั นผล ดังรายละเอียดตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 5 หน้ า 38 โดยสรุปข้ อมูล
สาคัญ ๆ ได้ ดงั นี ้
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าหุ้นละ
ประเภททุนจดทะเบียน
(หุ้น)
(บาท)
(บาท)
ทุนจดทะเบียนปั จจุบนั
659,999,984 หุ้น 659,999,984 บาท
1 บาท
เพื่อพิจารณาลดทุนจดทะเบียนในส่วนที่ไม่
55 หุ้น
55 บาท
1 บาท
สามารถจัดสรรเพื่อจ่ายหุ้นปั นผลได้
รวมเป็ นทุนจดทะเบียนใหม่
659,999,929 หุ้น 659,999,929 บาท
นางสาวโศภชา ดารงปิ ยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริ หาร เสนอต่อทีป่ ระชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมตั ิการลดทุนจด
ทะเบียนของบริ ษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 659,999,984 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จานวน
659,999,929 บาท โดยลดทุนหุ้นสามัญจานวน 55 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท ตามที่เสนอ ด้ วยคะแนน
เสียงดังนี ้
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ผู้ถือหุ้น
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
จานวนผู้ออกเสียง (420 ราย)

จานวน (เสียง)
453,633,139
6,500
46,000
453,685,639

อัตราร้ อยละ
99.9884
0.0014
0.0101
100.0000

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์ สนธิของบริษัทฯ ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุน
จดทะเบียนของบริษัทฯ
นายสมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย กรรมการผู้จดั การ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษัทได้ มี
มติอนุมตั ิให้ บริ ษัทฯ ลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ จานวน 55 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ซึ่งเป็ นหุ้นในส่วนที่ไม่สามารถจัดสรร
เพื่อจ่ายเป็ นหุ้นปั นผลได้ ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2556 ที่มีมติอนุมตั ิให้ จ่ายหุ้นปั นผลเป็ นหุ้นสามัญของ
บริ ษัทฯ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทฯ ในอัตรา 2 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปั นผล เนื่องด้ วยมีผ้ ถู ือหุ้นที่ถือหุ้นน้ อยกว่า 2 หุ้นจานวน 55
ราย จึงไม่สามารถจัดสรรหุ้นปั นผลได้ ดงั กล่าว ทังนี
้ ้เพื่อให้ ทนุ จดทะเบียนมีจานวนเท่ากับทุนที่ชาระแล้ ว จึงจะสามารถเพิ่ม
ทุนจดทะเบียนของ บริ ษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปั นผลต่อไปได้ ดังรายละเอียดตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 5 หน้ า 38 โดย
สรุปข้ อมูลสาคัญๆ ได้ ดงั นี ้
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าหุ้นละ
การแก้ ไขเพิม่ เติม
(บาท)
(หุ้น)
(บาท)
ปั จจุบนั

659,999,984 บาท

หุ้นสามัญ

: 659,999,984 หุ้น

1 บาท

หุ้นบุริมสิทธิ : ขอแก้ ไขเพิ่มเติมเป็ น

659,999,929 บาท

หุ้นสามัญ

: 659,999,929 หุ้น

1 บาท

หุ้นบุริมสิทธิ : -
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ทังนี
้ ้ ขอที่ประชุมโปรดพิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์ของบริ ษัทฯ ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ อง
กับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดการแก้ ไขเพิ่มเติม ดังนี ้

ข้ อ 4.

ทุนจดทะเบียน

แบ่งออกเป็ น

มูลค่าหุ้นละ
โดยแบ่งออกเป็ น
- หุ้นสามัญ

-

หุ้นบุริมสิทธิ

ทุนจดทะเบียนจากเดิม
659,999,984 บาท
(หกร้ อยห้ าสิบเก้ าล้ านเก้ าแสนเก้ าหมื่น
เก้ าพันเก้ าร้ อยแปดสิบสี่บาท)
659,999,984 หุ้น
(หกร้ อยห้ าสิบเก้ าล้ านเก้ าแสนเก้ าหมื่น
เก้ าพันเก้ าร้ อยแปดสิบสี่ห้ นุ )
1 บาท (หนึง่ บาท)

ลดทุนจดทะเบียนเป็ น
659,999,929 บาท
(หกร้ อยห้ าสิบเก้ าล้ านเก้ าแสนเก้ า
หมื่นเก้ าพันเก้ าร้ อยยี่สิบเก้ าบาท)
659,999,929 หุ้น
(หกร้ อยห้ าสิบเก้ าล้ านเก้ าแสนเก้ า
หมื่นเก้ าพันเก้ าร้ อยยี่สิบเก้ าหุ้น)
1 บาท (หนึง่ บาท)

659,999,984 หุ้น
(หกร้ อยห้ าสิบเก้ าล้ านเก้ าแสนเก้ าหมื่น
เก้ าพันเก้ าร้ อยแปดสิบสี่ห้ นุ )
- หุ้น

659,999,929 หุ้น
(หกร้ อยห้ าสิบเก้ าล้ านเก้ าแสนเก้ า
หมื่นเก้ าพันเก้ าร้ อยยี่สิบเก้ าหุ้น)
- หุ้น

นางสาวโศภชา ดารงปิ ยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริ หาร เสนอต่อทีป่ ระชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมตั ิการแก้ ไข
เพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัทฯ ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ
ตามทีเ่ สนอ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
ผู้ถือหุ้น
จานวน (เสียง)
อัตราร้ อยละ
เห็นด้ วย
453,632,139
99.9882
ไม่เห็นด้ วย
7,500
0.0017
งดออกเสียง
46,000
0.0101
จานวนผู้ออกเสียง (420 ราย)
453,685,639
100.0000

หน้ า 14 / 26

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ ายหุ้นปั นผล
นายสมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย กรรมการผู้จดั การ กล่าวว่า ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทได้ มีมติอนุมตั ิการ
จ่ายปั นผลประจาปี 2556 โดยจ่ายเป็ นเงินสดและหุ้นปั นผล ดังนัน้ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปั นผลดังกล่าว บริ ษัทฯ ต้ องมีการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท ฯ เป็ นจานวน 220,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
หุ้นละ 1 บาท โดยบริ ษัทฯ จะมีทนุ จดทะเบียนหลังไปดาเนินการลดทุนจดทะเบียนจานวน 55 หุ้น กับกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้ า เท่ากับจานวน 659,999,929 หุ้น โดยเป็ นทุนจดทะเบียนชาระแล้ วจานวน 659,999,929 หุ้น เป็ นจานวนเงิน
659,999,929 บาท ดังนัน้ ทุนจดทะเบียนใหม่หลังการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปั นผลจานวน 220,000,000 หุ้น
จานวนเงิน 220,000,000 บาท จะมีจานวนทุนจดทะเบียนใหม่เป็ น 879,999,929 หุ้น เท่ากับจานวนเงิน 879,999,929
บาท มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท ดังรายละเอียดตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 5 หน้ า 39 โดยสรุปข้ อมูลสาคัญ ๆ ได้ ดงั นี ้
ประเภททุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนปั จจุบนั ที่ชาระแล้ ว
เพื่อพิจารณาเพิม่ ทุนจดทะเบียน
รองรับการจ่ายหุ้นปั นผล
โดยการออกหุ้นสามัญใหม่
รวมเป็ นทุนจดทะเบียนใหม่

ทุนจดทะเบียน
(หุ้น)
659,999,929 หุ้น
220,000,000 หุ้น

ทุนจดทะเบียน
(บาท)
659,999,929 บาท
220,000,000 บาท

มูลค่าหุ้นละ
(บาท)
1 บาท
1 บาท

879,999,929 หุ้น

879,999,929 บาท

-

นางสาวโศภชา ดารงปิ ยวุฒ์ิ ประธานกรรมการบริ หาร เสนอต่อทีป่ ระชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมตั ิการเพิ่มทุน
จดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 659,999,929 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จานวน
879,999,929 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 220,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
ตามทีเ่ สนอ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
ผู้ถือหุ้น
จานวน (เสียง)
อัตราร้ อยละ
เห็นด้ วย
453,637,139
99.9893
ไม่เห็นด้ วย
7,500
0.0017
งดออกเสียง
41,000
0.0090
จานวนผู้ออกเสียง (420 ราย)
453,685,639
100.0000
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วาระที่ 9

พิจารณาอนุมตั ิแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์ สนธิของบริษัทฯ ข้ อ 4.
เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
นายสมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย กรรมการผู้จดั การ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทได้
มีมติอนุมตั ิให้ เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ จานวน 220,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปั นผล ดังนั ้นเพื่อให้
สอดคล้ อ งกับ การเพิ่ม ทุน จดทะเบีย นของบริ ษัทฯ จึง ต้ อ งแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือ บริ ค ณห์สนธิของบริ ษัท ฯ ข้ อ 4. ดัง
รายละเอียดตามสิ่งที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 5 หน้ า 39 โดยสรุ ปข้ อมูลสาคัญ ๆ ได้ ดังนี ้
การแก้ ไขเพิม่ เติม
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าหุ้นละ
(บาท)
ปั จจุบนั

659,999,929 บาท

หุ้นสามัญ

(หุ้น)

(บาท)

: 659,999,929 หุ้น

1 บาท

หุ้นบุริมสิทธิ : ขอแก้ ไขเพิ่มเติมเป็ น

879,999,929 บาท

หุ้นสามัญ

: 879,999,929 หุ้น

1 บาท

หุ้นบุริมสิทธิ : ทังนี
้ ้ ขอที่ประชุมโปรดพิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์ของบริ ษัทฯ ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ อง
กับการเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในการรองรับการจ่ายหุ้นปั นผล โดยมีรายละเอียดการแก้ ไขเพิ่มเติม ดังนี ้
ข้ อ 4.

ทุนจดทะเบียน

แบ่งออกเป็ น

มูลค่าหุ้นละ
โดยแบ่งออกเป็ น
- หุ้นสามัญ

- หุ้นบุริมสิทธิ

ทุนจดทะเบียนจากเดิม
659,999,929 บาท
(หกร้ อยห้ าสิบเก้ าล้ านเก้ าแสนเก้ าหมื่น
เก้ าพันเก้ าร้ อยยี่สิบเก้ าบาท)
659,999,929 หุ้น
(หกร้ อยห้ าสิบเก้ าล้ านเก้ าแสนเก้ าหมื่น
เก้ าพันเก้ าร้ อยยี่สิบเก้ าหุ้น)
1 บาท (หนึง่ บาท)

เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น
879,999,929 บาท
(แปดร้ อยเจ็ดสิบเก้ าล้ านเก้ าแสนเก้ า
หมื่นเก้ าพันเก้ าร้ อยยี่สิบเก้ าบาท)
879,999,929 หุ้น
(แปดร้ อยเจ็ดสิบเก้ าล้ านเก้ าแสนเก้ า
หมื่นเก้ าพันเก้ าร้ อยยี่สิบเก้ าหุ้น)
1 บาท (หนึง่ บาท)

659,999,929 หุ้น
(หกร้ อยห้ าสิบเก้ าล้ านเก้ าแสนเก้ าหมื่น
เก้ าพันเก้ าร้ อยยี่สิบเก้ าหุ้น)
- หุ้น

879,999,929 หุ้น
(แปดร้ อยเจ็ดสิบเก้ าล้ านเก้ าแสนเก้ า
หมื่นเก้ าพันเก้ าร้ อยยี่สิบเก้ าหุ้น)
- หุ้น

นางสาวโศภชา ดารงปิ ยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริ หาร เสนอต่อทีป่ ระชุมเพื่อพิจารณา
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มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมตั ิการแก้ ไข
เพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัทฯ ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ใน
การรองรับการจ่ายหุ้นปั นผล ตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
ผู้ถือหุ้น
จานวน (เสียง)
อัตราร้ อยละ
เห็นด้ วย
453,637,139
99.9893
ไม่เห็นด้ วย
7,500
0.0017
งดออกเสียง
41,000
0.0090
จานวนผู้ออกเสียง (420 ราย)
453,685,639
100.0000
วาระที่ 10

พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ ายหุ้นปั นผล
นายสมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย กรรมการผู้จดั การ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทได้ มี
มติอนุมตั กิ ารเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปั นผลจากผลการดาเนินงานประจาปี 2556 นัน้ ดังนัน้
บริ ษัทฯ ต้ องดาเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 220,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่าย
หุ้นปั นผลดังกล่าว ดังรายละเอียดตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 5 หน้ า 39 โดยสรุปสาระสาคัญได้ ดงั นี ้
ประเภททุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนปั จจุบนั ที่ชาระแล้ ว
เพื่อพิจารณาเพิม่ ทุนจดทะเบียน
รองรับการจ่ายหุ้นปั นผล
โดยการออกหุ้นสามัญใหม่
รวมเป็ นทุนจดทะเบียนใหม่

ทุนจดทะเบียน
(หุ้น)
659,999,929 หุ้น
220,000,000 หุ้น

ทุนจดทะเบียน
(บาท)
659,999,929 บาท
220,000,000 บาท

มูลค่าหุ้นละ
(บาท)
1 บาท
1 บาท

879,999,929 หุ้น

879,999,929 บาท

-

นางสาวโศภชา ดารงปิ ยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริ หาร เสนอต่อทีป่ ระชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมตั ิการจัดสรรหุ้น
เพิ่ มทุนจดทะเบี ยนของบริ ษั ทฯ เพื่อรองรั บการจ่ายหุ้นปั นผล โดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ มทุนจานวน
220,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท ตามที่เสนอ ด้ วยคะแนน เสียงดังนี ้
ผู้ถือหุ้น
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
จานวนผู้ออกเสียง (420 ราย)

จานวน (เสียง)
453,637,139
7,500
41,000
453,685,639

อัตราร้ อยละ
99.9893
0.0017
0.0090
100.0000
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วาระที่ 11

พิจารณาอนุมตั ิเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ดารงตาแหน่ งครบวาระ
นายสมบูรณ์ เอือ้ อัชฌาสัย กรรมการผู้จัดการ นาเสนอข้ อมูลต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมตั ิเลือกตัง้
กรรมการแทนกรรมการที่ดารงตาแหน่งครบวาระ เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา
71 และข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ 13 กาหนดให้ ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการออกจากตาแหน่งจานวน 1
ใน 3 ของจานวนกรรมการในขณะนัน้ ถ้ ากรรมการที่จะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนใกล้ ที่สดุ กับ
ส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่จะต้ องออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนเป็ นบริ ษัทนันให้
้ ใช้ วิธีจับ
สลาก ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไปให้ กรรมการท่านที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สุดเป็ นผู้ออกจากตาแหน่ง โดยกรรมการที่ออกจาก
ตาแหน่งไปแล้ วนัน้ อาจเลือกเพื่อเข้ ามาดารงตาแหน่งใหม่ก็ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ครัง้ นี ้มีกรรมการที่
ดารงตาแหน่งครบวาระ 3 ท่าน ดังนี ้
1. นายสมบัติ ศานติจารี
กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ
2. นางสาวโศภชา
ดารงปิ ยวุฒิ์ กรรมการบริษัท
3. นายเฉลิมพล ศรี เจริ ญ
กรรมการบริษัท
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ จดั ส่งหนังสือแจ้ งการเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ ารับการเลือกตังเป็
้ น
กรรมการของบริ ษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2557 เป็ นการล่วงหน้ า พร้ อมทังระบุ
้ รายละเอียดคุณสมบัติ
และวิธีการเสนอชื่อตามหลักเกณฑ์ที่บริ ษัทฯ กาหนด ให้ กบั ผู้ถือหุ้นได้ รับทราบโดยทัว่ กัน โดยได้ เผยแพร่ผา่ นทางเว็บไซต์
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริ ษัท ฯ ตังแต่
้ วนั ที่ 17 ตุลาคม 2556 จนถึงวันที่ 14 มกราคม 2557
ที่ผา่ นมานัน้ ซึง่ ไม่มีทา่ นใดเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเข้ ารับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการของบริ ษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ในครัง้ นี ้
เนื่องด้ วยในวาระนี ้ กรรมการทัง้ 3 ท่าน ที่ดารงตาแหน่งครบวาระต้ องออกจากห้ องประชุมเพื่อให้ การประชุม
เป็ นไปโดยหลักธรรมาภิบาล
นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ กรรมการบริ ษัท กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ กล่าวเสนอให้ ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาว่า คณะกรรมการบริ ษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้ เสียได้ หารื อกันอย่างกว้ างขวาง รวมทัง้
พิจารณาจากคุณสมบัติเป็ นรายบุคคลอย่างรอบคอบ กล่าวคือ ต้ องเป็ นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์ในด้ านต่าง ๆ มี
ประวัติการทางานที่โปร่ งใสไม่ด่างพร้ อย คณะกรรมการบริ ษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ ที่ป ระชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้
บุคคลทังสามดั
้
งกล่าวกลับเข้ ามาดารงตาแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทังนี
้ ้ประวัติของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อ ดัง
รายละเอียดตามสิ่งที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 6 หน้ า 41-43 รวมทังเอกสารประกอบการประชุ
้
มที่ได้ นาส่งเพิ่มเติมต่อผู้ถือหุ้นทุก
ท่านแล้ ว
นายสถาพร โคธี รานุรักษ์ กรรมการบริ ษัท กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ เสนอต่อที่
ประชุมเพื่อพิจารณา
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มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมตั ิเลือกตัง้
นายสมบัติ ศานติจารี นางสาวโศภชา ดารงปิ ยวุฒิ์ และ นายเฉลิมพล ศรี เจริ ญ กรรมการทีด่ ารงตาแหน่ง
จนครบวาระกลับเข้ ามาดารงตาแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึง่ ตามทีค่ ณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้ วย
คะแนนเสียงดังนี ้
1. นายสมบัติ ศานติจารี
ผู้ถือหุ้น
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
จานวนผู้ออกเสียง (421 ราย)

กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
จานวน (เสียง)
453,528,689
94,550
62,500
453,685,739

อัตราร้ อยละ
99.9654
0.0208
0.0138
100.0000

2. นางสาวโศภชา ดารงปิ ยวุฒิ์
ผู้ถือหุ้น
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
จานวนผู้ออกเสียง (421 ราย)

กรรมการบริษัท
จานวน (เสียง)
453,609,739
9,500
66,500
453,685,739

อัตราร้ อยละ
99.9832
0.0021
0.0147
100.0000

3. นายเฉลิมพล ศรี เจริ ญ
ผู้ถือหุ้น
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
จานวนผู้ออกเสียง (421 ราย)

กรรมการบริษัท
จานวน (เสียง)
453,609,739
7,500
68,500
453,685,739

อัตราร้ อยละ
99.9832
0.0017
0.0151
100.0000
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วาระที่ 12

พิจารณาอนุมตั ิการกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่ อยประจาปี 2557
นายสมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย กรรมการผู้จัดการ นาเสนอข้ อมูลต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาว่า ตามข้ อบังคับ
ของบริ ษัท ข้ อ 29 กาหนดให้ ที่ป ระชุม ผู้ ถือ หุ้น สามัญ ประจาปี กาหนดค่า ตอบแทนของกรรมการ โดยได้ เ รี ย นเชิญ
พลตารวจตรี วิศิษฐ์ ศุกรเสพย์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน เป็ นผู้นาเสนอต่อที่ประชุมดังนี ้
พลตารวจตรี วิศิษฐ์ ศุกรเสพย์ กรรมการบริ ษัท กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาผลตอบแทน ได้ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือเพื่อพิจารณาอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุด
ย่อยประจาปี 2557 โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้ พิจารณาให้ อยู่ในระดับที่เหมาะสมและ
สอดคล้ องกับภาระหน้ าที่ในการปฏิบตั ิงานเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริ ษัท ผู้ถือ หุ้น และผู้มีสว่ นได้ เสียกลุม่ ต่าง ๆ และมีการ
เปรี ยบเทียบอ้ างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ซึ่งเป็ นตัวเลขที่ได้ ขออนุมตั ิจากทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2556 ดัง
รายละเอียดตามสิ่งที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 7 หน้ า 44 ซึง่ สามารถสรุปสาระสาคัญได้ ดงั นี ้
ค่ าเบีย้ ประชุม
ตาแหน่ง

คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริษัท
ตรวจสอบ
บริหาร

คณะกรรมการ
บริหารความ
เสี่ยง

คณะกรรมการ คณะกรรมการ
สรรหาและ
กากับดูแล
พิจารณา
กิจการที่ดี
ผลตอบแทน
12,500
12,500
10,000
10,000
5,000
5,000

1. ประธานกรรมการ
20,000
20,000
7,500
12,500
2. กรรมการ
17,000
17,000
5,000
10,000
3. เลขานุการ
5,000
5,000
5,000
คณะกรรมการ
หมายเหตุ: กรณีกรรมการอิสระได้ รับการแต่งตังให้
้ เป็ นประธานกรรมการของแต่ละคณะกรรมการ ให้ ได้ รับสิทธิการจ่ายอัตราค่าตอบแทนเบี ้ย
ประชุมของคณะกรรมการในตาแหน่งสูงสุดเพียงตาแหน่งเดียวในแต่ละคณะกรรมการ

ค่ าตอบแทนรายปี
ตาแหน่ง

คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริษัท
ตรวจสอบ
บริหาร

คณะกรรมการ
บริหารความ
เสี่ยง

คณะกรรมการ คณะกรรมการ
สรรหาและ
กากับดูแล
พิจารณา
กิจการที่ดี
ผลตอบแทน
100,000
100,000
50,000
50,000
25,000
25,000

1. ประธานกรรมการ
500,000
240,000
500,000
100,000
2. กรรมการ
200,000
200,000
200,000
50,000
3. เลขานุการ
50,000
50,000
25,000
คณะกรรมการ
4. เลขานุการบริษัท
100,000
หมายเหตุ: กรณีกรรมการอิสระได้ รับการแต่งตังให้
้ เป็ นประธานกรรมการของแต่ละกรรมการ ให้ ได้ รับสิทธิการจ่ายอัตราค่าตอบแทนรายปี ของ
คณะกรรมการในตาแหน่งสูงสุดเพียงตาแหน่งเดียวในแต่ละกรรมการ
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ค่ าตอบแทนโบนัส
ตาแหน่ง

1. ประธาน กรรมการบริษัท
2. ประธาน กรรมการบริหาร
3. ประธานคณะกรรมการ
ทุกชุด
ยกเว้ น
ประธานกรรมการบริษัท
และประธาน
กรรมการบริหาร
4. กรรมการผู้จดั การ
5. กรรมการบริหาร
6. กรรมการชุดอื่น ๆ
ยกเว้ น
กรรมการบริหาร

คณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
บริหาร

คณะกรรมการ
บริหารความ
เสี่ยง

คณะกรรมการสรร
หาและพิจารณา
ผลตอบแทน

คณะกรรมการ
กากับดูแลกิจการ
ที่ดี

หลักเกณฑ์การคิดคานวณการจ่ายเงินโบนัส
1. เงินโบนัสไม่เกินร้ อยละ 1 ของกาไรเบ็ดเสร็จสาหรับปี ของงบการเงินเฉพาะกิจการ
โดยต้ องหักกาไร/รายได้ ดงั นี ้ก่อนนามาคานวณ
1.1 หักด้ วย กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนก่อนภาษี
1.2 หักด้ วย กาไรจากการจาหน่ายเงินลงทุนก่อนภาษี
1.3 หักด้ วย รายได้ หรือกาไรจากรายการพิเศษก่อนภาษี
1.4 หากกรรมการท่านใดดารงตาแหน่งมากกว่าหนึ่งตาแหน่ง ให้ จา่ ยในอัตราทีส่ งู ที่สดุ เพียงตาแหน่งเดียว
2. วิธีการคิดคานวณการจ่ายโบนัสตามรายตาแหน่งกรรมการ หลังจากคานวณยอดรวมโบนัสทังหมดที
้
่พงึ จ่ายตามข้ อ 1. แล้ ว
2.1 ให้ จา่ ยเงินโบนัสในอัตราคงที่สาหรับประธานกรรมการบริษัทเป็ นจานวน 1,500,000 บาท
2.2 ยอดรวมเงินโบนัสของแต่ละคณะกรรมการ
ยอดรวมตามข้ อ 1. – ข้ อ 2.1 เท่ากับยอดโบนัสคงเหลือที่จา่ ยให้ คณะกรรมการแต่ละคณะ
โดยพิจารณาจากจานวนครัง้ ของการประชุมในแต่ละคณะกรรมการ
หารด้ วยยอดรวมจานวนครัง้ ของการประชุมทังหมดของคณะกรรมการทุ
้
กชุด ซึง่ แสดงตามสูตรได้ ดงั นี ้
A = (ยอดโบนัสรวมหลังหักรายการตามข้ อ 1 และข้ อ 2.1) x จานวนครัง้ ของการประชุมของแต่ละคณะกรรมการ
ยอดรวมจานวนครัง้ ของการประชุมของคณะกรรมการทุกคณะทังหมด
้
2.3 ยอดโบนัสรายบุคคลแต่ละคณะกรรมการ
โบนัสรายบุคคล = ยอดรวมโบนัสของแต่ละคณะกรรมการ (A) / จานวนคณะกรรมการแต่ละคณะ

หมายเหตุ ทังนี
้ ้ กาหนดวงเงินสาหรับการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภทไว้ ดงั นี ้
1) ประธานกรรมการบริษัท
จากัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 2,500,000 บาท
2) ประธานกรรมการบริหาร
จากัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,800,000 บาท
3) ประธานคณะกรรมการทุกชุด
จากัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท
(ยกเว้ นประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร)
4) กรรมการผู้จดั การ
จากัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท
5) กรรมการบริหาร
จากัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 800,000 บาท
6) กรรมการชุดอื่น ๆ
จากัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 400,000 บาท
(ยกเว้ นกรรมการบริหาร)

และหากกรรมการท่านใดดารงตาแหน่งมากกว่าหนึง่ ตาแหน่ง ให้ จา่ ยจากการคานวณผลรวมของค่าตอบแทน
ทุกประเภท ทังค่
้ าตอบแทนเบี ้ยประชุม ค่าตอบแทนรายปี และค่าตอบแทนเงินโบนัส โดยต้ องไม่เกินกว่าอัตราเพดานหรื อ
วงเงินสูงสุดของแต่ละตาแหน่งสูงสุดที่กรรมการท่านนันด
้ ารงตาแหน่งอยู่ ทังนี
้ ้หากกรรมการท่านนันด
้ ารงตาแหน่งมากกว่า
หนึง่ ตาแหน่ง ให้ จ่ายจากอัตราเพดานของตาแหน่งสูงสุดเพียงตาแหน่งเดียว
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นางสาวโศภชา ดารงปิ ยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริ หาร เสนอต่อทีป่ ระชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมตั ิคา่ ตอบแทน
ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจาปี 2557 ตามที่เสนอ ดังนี ้
ผู้ถือหุ้น
จานวน (เสียง)
อัตราร้ อยละ
เห็นด้ วย
453,282,079
99.9613
ไม่เห็นด้ วย
92,800
0.0205
งดออกเสียง
82,500
0.0182
จานวนผู้ออกเสียง (421 ราย)
453,457,379
100.0000
วาระที่ 13

พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าสอบบัญชีประจาปี 2557
นายสมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย กรรมการผู้จดั การ นาเสนอข้ อมูลต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา เพื่อให้ เป็ นไปตาม
พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อที่ 29 กาหนดให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
สามัญประจาปี แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริ ษัทฯ ทุกปี ในการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจะแต่งตัง้
ผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีของบริ ษัท และกาหนดค่าตอบแทนสอบบัญชี
ประจาปี 2557 ดังรายละเอียดตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 8 หน้ า 48 โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1. แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีของ บริ ษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ ง จากัด (มหาชน) ประจาปี 2557
- นางสาวซูซาน เอี่ยมวณิชชา
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4306 และ/หรื อ
- นายสุชาติ พานิชย์เจริ ญ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4475 และ/หรื อ
- นายสมยศ วิวรรธน์อภินยั
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5476 และ/หรื อ
- นางสาววันดี เอี่ยมวณิชชา
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8210 และ/หรื อ
- นางสาวชื่นตา ชมเมิน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7570
แห่งบริ ษัท เอส พี ออดิท จากัด โดยเป็ นผู้สอบบัญชีที่มีคณ
ุ สมบัติสอดคล้ องกับประกาศคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. อนุมตั ิคา่ สอบบัญชีประจาปี 2557 ของ บริ ษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ ง จากัด (มหาชน) เป็ นจานวนเงินไม่เกิน
892,000 บาท
ทังนี
้ ้ บริ ษัทที่เป็ นสานักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้ างต้ นไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีสว่ นได้
เสียกับบริ ษัท/บริ ษัทย่อย/ผู้บริ หาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่แต่อย่างใด
นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กล่าวเสนอต่อที่ประชุมว่า ผู้สอบบัญชีที่ได้ รับ
การเสนอชื่อเพื่อให้ ที่ประชุมพิจารณาแต่งตัง้ ได้ ผา่ นความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษัท
โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตั ิงาน ประสบการณ์ มาตรฐานและประสิทธิภาพในการทางาน ความเชี่ยวชาญในการสอบ
บัญชี ความเป็ นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี และเป็ นผู้สอบบัญชีที่มีคณ
ุ ภาพสมบัติสอดคล้ อง
กับประกาศคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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นางสาวโศภชา ดารงปิ ยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริ หาร เสนอต่อทีป่ ระชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมตั ิแต่งตัง้
นางสาวซูซาน เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4306 และ/หรื อ
นายสุชาติ พานิชย์เจริ ญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4475 และ/หรื อ
นายสมยศ วิวรรธน์อภินยั
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5476 และ/หรื อ
นางสาววันดี เอี่อมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8210 และ/หรื อ
นางสาวชื่นตา ชมเมิน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7570
แห่งบริ ษัท เอส พี ออดิท จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ ประจาปี 2557 โดยกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี
2557 เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 892,000 บาท สาหรับงบการเงินของบริ ษัทฯ ตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
ผู้ถือหุ้น
จานวน (เสียง)
อัตราร้ อยละ
เห็นด้ วย
453,529,239
99.9611
ไม่เห็นด้ วย
90,300
0.0199
งดออกเสียง
86,200
0.0190
จานวนผู้ออกเสียง (423 ราย)
453,705,739
100.0000
วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
นางพัชริ นทร์ ชานเมือง ผู้ถือหุ้นรายย่อย : ได้ มีประเด็นสอบถามต่อที่ประชุม ดังนี ้
1. ความคืบหน้ าของโครงการพลังงานลม โครงการที่ 1 จานวน 60 เมกะวัตต์ และโครงการที่ 2 จานวน 60
เมกะวัตต์ ที่ ตาบลห้ วยบง อาเภอด่านขุนทน จังหวัดนครราชสีมา
2. โครงการพลังงานเครื่ องยนต์ที่ประเทศสหภาพเมียนมาร์ มีความคืบหน้ าอย่างไร และคาดว่าจะรับรู้
รายได้ เมื่อไร
3. รายได้ จากการจาหน่ายอุปกรณ์ให้ กบั ประเทศสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์ จานวนประมาณ 500 ล้ าน
บาท จะรับรู้เมื่อใด
4. เนื่องจากโรงไฟฟ้ าแต่ละโครงการต้ องใช้ เงินลงทุนเป็ นจานวนมาก นอกจากเงินสนับสนุนจากสถาบันทาง
การเงิน บริ ษัทฯ มีความจาเป็ นต้ องเพิ่มทุนหรื อไม่
5. ปั จจุบันโครงการโรงไฟฟ้ าที่ติดตัง้ บนหลังคามีความคืบหน้ าอย่างไร และปั ญหาที่เกิ ดจากหน่วยงาน
ราชการเป็ นอย่างไร
นายสมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย กรรมการผู้จดั การ : ได้ ตอบข้ อซักถาม ดังนี ้
1. ในปี 2557 บริ ษัทฯ คาดการณ์วา่ จะมีรายได้ จากการดาเนินธุรกิจประมาณ 3,300 ล้ านบาท โดยเป็ น
- งานก่อสร้ างประมาณ 1,500 ล้ านบาท
- โครงการโรงไฟฟ้ าทีต่ ิดตังบนหลั
้
งคาประมาณ 500 ล้ านบาท
- รายได้ จากการจาหน่ายอุปกรณ์ ประมาณ 1,000 ล้ านบาท
- รายได้ จากการจาหน่ายต่างประเทศ ประมาณ 500 ล้ านบาท
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ซึง่ ตัวเลขประมาณการดังกล่าว เป็ นงานที่บริ ษัทฯ อยูร่ ะหว่างดาเนินการ
2. โครงการพลังงานลมขนาด 60 เมกะวัตต์ ตังอยู
้ ท่ ี่ ตาบลห้ วยบง อาเภอด่านขุนทน จังหวัดนครราชสีมา
ซึง่ ดาเนินธุรกิจภายใต้ บริษัท พัฒนาพลังงานลม จากัด (บริ ษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 70) บริ ษัทฯ
ได้ ดาเนินการซื ้อทีด่ ินจานวน 2,111 ไร่ และได้ มีการว่าจ้ างเพื่อก่อสร้ างระบบสายส่งขนาด 115 เมกะ
วัตต์ สาหรับเชื่อมต่อกับสถานีไฟฟ้ าด่านขุนทด ปั จจุบนั บริ ษัทฯ ได้ รับการพิจารณาสนับสนุนทางการเงิน
จากสถาบันการเงินเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว และอยูร่ ะหว่างการพิจารณาเลือกกังหันลม โดยคาดว่าจะ
สามารถจาหน่ายไฟฟ้ าพลังงานลมได้ ประมาณไตรมาสที่ 2 ปี 2558
3. บริ ษัทฯ ได้ เข้ าซื ้อหุ้นในบริษัท กรี โนเวชัน่ เพาเวอร์ จากัด ในสัดส่วนร้ อยละ 100 ซึง่ มีใบอนุญาต
จาหน่ายไฟฟ้ าพลังงานลมขนาด 60 เมกะวัตต์ ตังอยู
้ บ่ ริ เวณเดียวกับโครงการพลังงานลมของบริ ษัท
พัฒนาพลังงานลม จากัด โดยโครงการนี ้ จะดาเนินการหลังจากโครงการที่ 1 เสร็ จเรียบร้ อยแล้ ว
4. ปั จจุบนั โครงการพลังงานเครื่ องยนต์ที่ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนม่าร์ บริ ษัทฯ ได้ ดาเนินการ
จัดหาเครื่ องจักรเพื่อใช้ ในการร่วมลงทุน โดยโครงการนี ้บริ ษัทฯ มีความประสงค์ทจี่ ะถือหุ้นมากกว่าร้ อย
ละ 51 ซึง่ จะยังผลให้ บริ ษัทในสาธารณรัฐฯ ต้ องดาเนินการเปลีย่ นแปลงการจดทะเบียนเป็ นบริ ษัท
ต่างประเทศ ทางสาธารณรัฐฯ จึงต้ องดาเนินการปรับเปลีย่ นในส่วนของสิทธิบตั ร ซึง่ คาดว่าจะเสร็ จสิ ้นใน
ไตรมาสที่ 2 ปี 2557 โดยหากดาเนินการจัดตังบริ
้ ษัทและเข้ าถือหุ้นเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว รายได้ จากการ
จาหน่ายไฟในปี 2557 ของโครงการที่ 1 ขนาด 25 เมกะวัตต์ จะโอนกลับเข้ ามาเป็ นรายได้ ของบริ ษัทฯ
สาหรับโครงการที่ 2 ขนาด 25 เมกะวัตต์ จะดาเนินการก่อสร้ างหลังจากที่บริ ษัทฯ เข้ าถือหุ้นเป็ นที่
เรี ยบร้ อยแล้ ว
5. โครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานเครื่ องยนต์ ขนาด 25 เมกะวัตต์ บริ ษัทฯ ได้ รับการสนับสนุนจากสถาบัน
การเงิน โดยในส่วนค่าเครื่ องจักร บริ ษัทฯ ได้ ชาระเงินแล้ ว ซึง่ ไม่มผี ลกระทบใด ๆ ต่อโครงการนี ้ สาหรับ
ในส่วนของ โครงการลม ขนาด 60 เมกะวัตต์ ซึง่ จะมีต้นทุนเมกะวัตต์ละประมาณ 70 ล้ านบาท บริ ษัท
ฯ จะทยอยดาเนินการทีละโครงการ
นางสาวโศภชา ดารงปิ ยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริ หาร : ได้ ตอบข้ อซักถามเพิม่ เติม ดังนี ้
1. รายได้ จากการจาหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้ าให้ กบั ประเทศสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์ จานวนประมาณ 500
ล้ านบาท เป็ นการจาหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้ าที่เกี่ยวข้ องกับโรงไฟฟ้ าพลังงานเครื่ องยนต์ ขนาด 25 เมกะ
วัตต์ โดยโครงการทังหมด
้
18 โครงการ คาดว่าจะส่งมอบสินค้ าได้ ทงหมดภายในสิ
ั้
้นปี 2557
2. โครงการโรงไฟฟ้ าทีต่ ิดตังบนหลั
้
งคามีบางส่วนทีด่ าเนินการได้ อย่างต่อเนื่อง บางส่วนติดปั ญหา อาทิ
โครงการที่อยูใ่ นเขตกรุงเทพฯ จะติดปั ญหาเรื่ องผังเมือง ส่วนโครงการอื่น ๆ จะได้ รับบัตรส่งเสริมการ
ลงทุนเรี ยบร้ อยแล้ ว สาหรับความขัดแย้ งระหว่างกรมโรงงานอุตสาหกรรม กับสานักกากับกิจการ
พลังงาน ทาให้ โครงการบางแห่งเกิดความล่าช้ า แต่อย่างไรก็ตาม ทางบริ ษัทฯ ก็ได้ ดาเนินการตาม
ขันตอนอย่
้
างต่อเนื่องโดยไม่ติดปั ญหาใด ๆ
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นายพรชัย ธรณธรรม ผู้ถือหุ้นรายย่อย : ได้ มีประเด็นเสนอต่อที่ประชุม ดังนี ้
1. ขอให้ ทางบริ ษัทฯ พิจารณาสรุปค่าใช้ จา่ ยในส่วนของการดาเนินการด้ านความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิง่ แวดล้ อม เพื่อให้ ทราบตัวเลขแต่ละปี
นางสาวโศภชา ดารงปิ ยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริ หาร : ได้ ตอบข้ อซักถาม ดังนี ้
1. บริ ษัทฯ ได้ กาหนดงบประมาณในการดาเนินงานด้ านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้ อมเป็ นรายปี
แต่ไม่ได้ แยกเป็ นค่าใช้ จา่ ยเฉพาะด้ านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้ อม
2. บริ ษัทฯ ได้ ดาเนินการจัดทา ISO14000 สาหรับในส่วนของโรงไฟฟ้ า นอกจากนี ้ กลุม่ บริ ษัท ได้ รับ
โล่และเกียรติบตั รผู้ประกอบการที่ผา่ นมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อ
สังคมด้ านสิง่ แวดล้ อม (CSR-DIW for Beginner Award 2556) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรมด้ วย
3. ทางบริ ษัทฯ จะนาคาเสนอแนะเพื่อดาเนินการให้ เป็ นรูปธรรมชัดเจนยิ่งขึ ้น
นายไชยพร โกมลกิติ ผู้ถือหุ้นรายย่อย : ได้ มีประเด็นซักถามต่อทีป่ ระชุม ดังนี ้
1. ขอทราบตัวเลขรายได้ หลังหักค่าเสือ่ มราคาของแต่ละโครงการ
นายสมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย กรรมการผู้จดั การ : ได้ ตอบข้ อซักถาม ดังนี ้
1. เนื่องจากใบอนุญาตจาหน่ายไฟฟ้ าที่บริ ษัทได้ รับมีหลายประเภท และจะมีรายได้ คา่ ไฟฟ้ าส่วนเพิ่ม
(adder) แตกต่างกัน ในส่วนของสินทรัพย์ที่ลงทุนก็จะมีมลู ค่าต่างกัน โดยเฉพาะในช่วงต้ นของการ
ลงทุนจะมีต้นทุนของสินทรัพย์คอ่ นข้ างสูง อย่างไรก็ตาม อัตราผลตอบแทนโดยเฉลีย่ ของบริษัทไม่น้อย
กว่าร้ อยละ 17
นางสาวสุดารัตน์ (ไม่ทราบนามสกุล) ผู้รับมอบฉันทะ : ได้ มีประเด็นซักถามต่อที่ประชุม ดังนี ้
1. โครงการหญ้ าเนเปี ยร์ ที่ทางบริ ษัทฯ ได้ แจ้ งต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อปี 2555 หลังจากนันมี
้
โครงการต่อยอดอย่างไร และในส่วนของพลังงานชีวมวล ใช้ ทาอะไรบ้ าง
นายสมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย กรรมการผู้จดั การ : ได้ ตอบข้ อซักถาม ดังนี ้
1. เนื่องจากโครงการพลังงานลมมีเนื ้อที่ประมาณ 2,111 ไร่ ทางบริ ษัทฯ มีความต้ องการใช้ ประโยชน์จาก
พื ้นที่สว่ นที่วา่ งเปล่า จึงได้ พฒ
ั นาพื ้นที่ด้านล่างให้ เป็ นชีวมวล โดยในส่วนนี ้จะดาเนินการหลังจากเสร็ จสิ ้น
โครงการพลังงานลมเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว ซึง่ ปั จจุบนั บริ ษัทฯ ได้ ร่วมลงทุนกับกระทรวงวิทยาศาสตร์ เพื่อ
ทดลองปลูกชีวมวลแต่ละสายพันธุ์ และทดสอบค่าความร้ อนของแต่ละชนิด โดยจะทยอยลงทุนเป็ นลาดับ
ถัดไป
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ทังนี
้ ้ก่อนปิ ดการประชุม มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ ามาประชุมด้ วยตนเองและโดยผู้รับมอบฉันทะ ดังนี ้
ผู้ถือหุ้นที่มาด้ วยตนเอง 218 ราย
นับจานวนหุ้นได้ 399,614,374 หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ
205 ราย
นับจานวนหุ้นได้
54,091,365 หุ้น
รวมทังสิ
้ ้น
423 ราย
นับจานวนหุ้นได้ 453,705,739 หุ้น
คิดเป็ นร้ อยละ 68.7433 ของหุ้นที่ออกและจาหน่ายแล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท ฯ จานวน 659,999,929 หุ้น
ไม่มีผ้ ใู ดเสนอเรื่ องอื่นใดเพื่อพิจารณา ประธานจึงขอกล่าวปิ ดประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 16.00 น.

(นายกัลกุล ดารงปิ ยวุฒ)์ิ
ประธานกรรมการบริ ษัท

จันทรา จงจามรี สีทอง
ผู้จดั การฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์
เลขานุการบริ ษัท
โทรศัพท์: 02-242-5867, อีเมล์: chantra@gunkul.com
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