-ร่ างบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2558
วัน เวลา และสถานที่ประชุม
เมื่อวันศุกร์ ที่ 10 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมเจ้ าพระยาปาร์ ค ห้ องเจ้ าพระยาบอลรู ม ชั ้น 2 เลขที่
247 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุ งเทพมหานคร 10320
กรรมการที่เข้ าร่ วมประชุม จํานวน 9 ท่ าน
1. นายกัลกุล
ดํารงปิ ยวุฒิ์
2. นายสถาพร
โคธีรานุรักษ์
3. พลตํารวจตรี วิศิษฐ์ ศุกรเสพย์
4. ดร.ชิต

เหล่าวัฒนา

5. นางสาวโศภชา

ดํารงปิ ยวุฒิ์

6. นายสมบูรณ์

เอื ้ออัชฌาสัย

7. นางสาวนฤชล

ดํารงปิ ยวุฒิ์

8. นายเฉลิมพล

ศรี เจริ ญ

9. นางอารี วรรณ

เฉลิมแดน

ประธานกรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
และ กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และ ประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการ ประธานกรรมการบริ หาร
และกรรมการบริ หารความเสี่ยง
กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้จดั การ
และ เลขานุการคณะกรรมการบริ ษัท
กรรมการ กรรมการบริหาร และ
ผู้อํานวยการอาวุโส สายงานวางแผนกลยุทธ์และการลงทุน
กรรมการ กรรมการบริหาร และ
ผู้อํานวยการ สายงานขายและการตลาด
กรรมการ กรรมการบริ หาร และ
ผู้อํานวยการอาวุโส สายงานโรงงาน

กรรมการชุดย่ อยที่เข้ าร่ วมประชุม จํานวน 4 ท่ าน
1. พลอากาศตรี ดร.เพียร โตท่าโรง
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายเดชา
ชูลกิ รณ์
กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
3. นายชรัณ
เลิศธีรพจน์
กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
4. นายพงษ์ เทพ
ถิฐาพันธ์
กรรมการกํากับดูแลกิจการ
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ผู้บริหารและผู้จัดการที่เข้ าร่ วมประชุม จํานวน 14 ท่ าน
1. นายพงษ์ สกร
ดําเนิน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ สายงานพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ
2. นายวรเทพ
เหลืองสิรพรชัย ผู้อํานวยการอาวุโส ตรวจสอบภายใน
3. นางสมลักษณ์
คนึงเหตุ
ผู้อํานวยการอาวุโส สายงานสํานักบริหาร
4. นายฐิ ติพงศ์
เตชะรัตนยืนยง ผู้อํานวยการอาวุโส สายงานสนับสนุนธุรกิจ
5. นายธํารงค์
จันทรไกรทอง ผู้อํานวยการอาวุโส สายงานขายและการตลาด
6. นายไพโรจน์
ภานุกาญจน์
ผู้อํานวยการอาวุโส สายงาน PM&OM
7. นายภูดิศ
ไตรวิลาสกุล
ผู้อํานวยการ สายงานโลจิสติกส์
8. นายศราวุธ
มาสรวง
ผู้อํานวยการสายงาน PDI
9. นายเจนพล
งามอรุณโชติ
ผู้อํานวยการฝ่ ายวางแผนกลยุทธ์และการลงทุน
10. นางณัฐวรรณ
วงษ์ จนั ทร์
ผู้อํานวยการ สายงานสนับสนุนธุรกิจ
11. นางลัคนา
สันติร่วมใจรักษ์ ผู้จดั การฝ่ ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
12. นางสาววิจิตรา
ฉลาดล้ น
รักษาการผู้อํานวยการ EBD
13. นายธฤติ
บุณยายน
ผู้จดั การ โครงการพลังงานลม
14. นางสาวจันทรา
จงจามรี สีทอง เลขานุการบริษัท และ
ผู้อํานวยการสํานักกรรมการผู้จดั การและฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์
ผู้เข้ าร่ วมการประชุมอื่น ๆ จํานวน 12 ท่ าน
1. นางสาวซูซาน
เอี่ยมวณิชชา
2. นายสุชาติ
พานิชย์เจริ ญ
3. นายกุดนั่
กุสมุ านนท์
4. นายคงกช

ยงสวัสดิกลุ

5. นายสมศักดิ์
6. นางสาวมธุรส
7. นายสุริยา
8. นางสาวพรหมพร
9. นายขันธกฤต
10. นางสาวภาพิศทุ ธิ์
11. นายทองทศ
12. นายทรงศักดิ์

ศิริชยั นฤมิตร
สาราณียธรรม
ธรรมธีระ
สุรพลชัย
ศรี ธวัชชัย
จันทร์ สว่าง
แพงลาด
ฮึงสกุล

ผู้แทน บริษัท เอส พี ออดิท จํากัด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ผู้แทน บริษัท เอส พี ออดิท จํากัด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ผู้แทน บริ ษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จํากัด ที่ปรึกษากฎหมาย
และผู้แทนอิสระร่ วมเป็ นกรรมการในการตรวจสอบการลงคะแนน
ผู้แทน บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จํากัด ที่ปรึกษากฎหมาย
และผู้แทนอิสระร่ วมเป็ นกรรมการในการตรวจสอบการลงคะแนน
ผู้แทน บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้ นท์ จํากัด ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
ผู้แทน บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้ นท์ จํากัด ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
ผู้แทน บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้ นท์ จํากัด ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
ผู้แทน บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้ นท์ จํากัด ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
ผู้แทน บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้ นท์ จํากัด ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
ผู้แทน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ผู้แทน สมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย
ผู้แทนอิสระจากผู้ถือหุ้นรายย่อย
ร่วมเป็ นกรรมการในการตรวจสอบการลงคะแนน
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การประชุมในครัง้ นี ้มีที่ปรึกษาด้ านกฎหมาย และผู้สอบบัญชี เข้ าร่วมประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี ้
 ที่ปรึกษาด้ านกฎหมาย บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จํากัด ทําหน้ าที่เป็ นคนกลางในการ
ตรวจสอบการลงคะแนน
 ผู้สอบบัญชีจากบริ ษัท เอสพี ออดิท จํากัด
บริ ษัทฯ ได้ จดั ส่งหนังสือแจ้ งการเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจําปี 2558 เป็ นการล่วงหน้ า พร้ อมทังระบุ
้ หลักเกณฑ์ที่บริ ษัทฯ กําหนดสําหรับการเสนอระเบียบวาระให้ กบั ผู้ถือหุ้น
ได้ รับทราบโดยทัว่ กันโดยได้ เผยแพร่ ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ ตังแต่
้
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 จนถึงวันที่ 14 มกราคม 2558 ที่ผ่านมานัน้ ซึง่ ไม่มีท่านใดเสนอระเบียบวาระเพื่อให้ ที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาเพื่อกําหนดเป็ นระเบียบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ นี ้ รวมทังได้
้ นําส่งหนังสือเชิญ
ประชุมพร้ อมเอกสารประกอบการประชุม และได้ เผยแพร่ แ จ้ ง การส่ง หนัง สือ เชิ ญ ประชุมผ่า นทางเว็บ ไซด์ ข องตลาด
หลักทรัพย์เป็ นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด
ก่อนเริ่ มการประชุมตามระเบียบวาระ ที่ประชุมได้ รับแจ้ งรายละเอียดการประชุมและกระบวนการนับคะแนน
เสียงดังนี ้
ตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อที่ 28 การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุ้นที่
ถืออยูแ่ ละหุ้นที่ได้ รับมอบฉันทะ โดยถือว่าหนึง่ หุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง สําหรับการลงคะแนนเสียง ประธานที่ประชุมจะเป็ นผู้เสนอ
ให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระหลังจากที่ได้ มีการนําเสนอและพิจารณาแต่ละวาระในที่ประชุมแล้ ว
ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจะต้ องออกเสี ยงและลงคะแนนในกรณี ดังต่อไปนี ค้ ื อ เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื อ
งดออกเสียง ไม่อนุญาตให้ มีการแยกการออกเสียงลงคะแนน ประธานจะขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่ลงมติไม่เห็นด้ วย หรื อ งดออกเสียง
ในระเบียบวาระใด ๆ ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนที่ได้ แจกให้ เมื่อลงทะเบียน พร้ อมลงลายมือชื่อ หลังจากนันเจ้
้ าหน้ าที่
ของบริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อนํามาสรุ ปผลการลงคะแนนเพื่อให้ ประธานแจ้ งต่อที่ประชุมรับทราบต่อไป
สําหรับการนับคะแนนนัน้ สําหรับวาระทั่วไป บริ ษัทฯ จะใช้ วิธีหกั คะแนนเสียงไม่เห็นด้ วย และ งดออกเสียง
(ขึ ้นกับกฎเกณฑ์ของการนับคะแนนแล้ วแต่กรณีตามที่อธิบายไว้ ในตารางด้ านล่าง) ออกจากจํานวนเสียงทังหมดที
้
่เข้ าร่วม
ประชุม และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงที่เห็นด้ วยในระเบียบวาระนัน้ ๆ สําหรับวาระเลือกตังกรรมการ
้
จะนับบัตร
ลงคะแนนทัง้ เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียง ทังนี
้ ้ ในการพิจารณาคะแนนเสียงดังกล่าว จะคํานึงถึงการลงคะแนน
เสียงที่ผ้ ถู ือหุ้นได้ มอบฉันทะแสดงเจตนาไว้ ตามหนังสือมอบฉันทะด้ วย
มติของที่ประชุมในแต่ละวาระให้ นบั คะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
วาระที่
ประเภทมติ
การนับคะแนน
1, 3, 4, 5, 10, 11, 13
มติธรรมดา
คะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ถ้ ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียง
เพิ่มขึ ้นอีกหนึง่ เสียงเป็ นเสียงชี ้ขาด
12
มติธรรมดา
คะแนนเสียงเห็นด้ วยมากกว่าสองในสามของเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือ
หุ้นที่มาประชุม
6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 18 มติพิเศษ
คะแนนเสียงเห็นด้ วยมากกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ
มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
2, 19.1, 19.2
แจ้ งเพื่อทราบ ไม่มีการนับคะแนน
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เริ่มการประชุม
นายสมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย กรรมการผู้จดั การ กล่าวต้ อนรับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และสรุ ปจํานวนผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมด้ วยตนเองและรับมอบฉันทะก่อนเริ่มการประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ผู้ถือหุ้นที่มาด้ วยตนเอง
138 ราย
นับจํานวนหุ้นได้ 532,549,514 หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ
364 ราย
นับจํานวนหุ้นได้ 134,531,682 หุ้น
รวมทังสิ
้ ้น
502 ราย
นับจํานวนหุ้นได้ 667,081,196 หุ้น
คิดเป็ นร้ อยละ 75.8055 ของหุ้นที่ออกและจําหน่ายแล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯ จํานวน 879,990,265 หุ้น ซึง่ ครบ
เป็ นองค์ประชุมตามข้ อบังคับข้ อ 27
นายกัลกุล ดํารงปิ ยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริ ษัท กล่าวเปิ ดการประชุม โดยมอบหมายให้ นางสาวโศภชา
ดํารงปิ ยวุฒ์ิ กรรมการ และประธานกรรมการบริ หาร และ นายสมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย กรรมการ กรรมการผู้จดั การ และ
เลขานุการคณะกรรมการบริ ษัท เป็ นผู้ดําเนินการเข้ าสู่วาระการประชุมต่อไป
นายสมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย กรรมการผู้จดั การ ได้ เรี ยนเชิญบริ ษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จํากัด ที่
ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ เข้ าร่วมเป็ นกรรมการในการตรวจนับคะแนน และได้ เรี ยนเชิญผู้แทนจากผู้ถือหุ้นรายย่อยเข้ า
ร่วมเป็ นกรรมการในการตรวจนับคะแนน โดยในครัง้ นี ้มี นายทรงศักดิ์ ฮึงสกุล ให้ เกียรติเป็ นผู้แทนจากผู้ถือหุ้นรายย่อย
นายสมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย กรรมการผู้จดั การ นําเข้ าสูว่ าระการประชุมดังต่อไปนี ้
พิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557
นายสมบูร ณ์ เอื ้ออัช ฌาสัย กรรมการผู้จ ดั การ เสนอต่อ ที่ป ระชุม เพื ่อ พิจ ารณารับ รองรายงานการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557 ที่จดั ประชุมเมื่อวันพุธที่ 9 เมษายน 2557 ซึ่งได้ นําส่งต่อกระทรวงพาณิชย์ภายใน
ระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว ตามที่ได้ จดั ส่งสําเนารายงานการประชุมให้ กบั ผู้ถือหุ้นพร้ อมกับหนังสือนัด
ประชุมในครัง้ นี ้ ดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้ วยลําดับที่ 1 หน้ าที่ 17 โดยได้ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริ ษัท
เห็นว่าได้ มีการบันทึกรายงานไว้ อย่างครบถ้ วนถูกต้ อง จึงขอให้ ที่ประชุมโปรดพิจารณารับรอง

วาระที่ 1

นางสาวโศภชา ดํารงปิ ยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริ หาร เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557 เมื่อวันพุธที่ 9 เมษายน 2557 ตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
ผู้ถือหุ้น
จํานวน (เสียง)
อัตราร้ อยละ
เห็นด้ วย
680,172,433
100.0000
ไม่เห็นด้ วย
0
0.0000
รวม
680,172,433
100.0000
งดออกเสียง *
8,100
รวมจํานวนผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมในวาระนี ้ทังสิ
้ ้น 559 ราย
* ไม่นบั รวมเป็ นฐานการคํานวณคะแนนเสียง

หน้ าที่ 13

รั บทราบการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557
นางสาวโศภชา ดํารงปิ ยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริ หาร กล่าวรายงานกิจกรรมของบริ ษัทฯ ในรอบปี 2557
นายสมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย กรรมการผู้จดั การ ได้ รายงานต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบสรุ ปผลการดําเนินงานที่
ผ่านมาในรอบปี 2557 ตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 29 กําหนดให้ บริ ษัท ฯ รายงานผลการดําเนินการของบริ ษัทฯ ในรอบปี
ที่ผ่านมาต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ซึง่ ปรากฏอยู่ในรายงานประจําปี 2557 ดังปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้ วยลําดับที่
2 (รายงานประจําปี 2557) พร้ อมทังได้
้ สรุปผลการดําเนินงานในรอบปี 2557 ของบริษัทฯ ดังนี ้
ในปี 2557 บริ ษัทฯ มีรายได้ หลักจากการดําเนินธุรกิจ จํานวน 3,011.48 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี 2556 ซึง่
เท่ากับ 2,819.64 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 6.80 ซึง่ หากพิจารณาผลการดําเนินงานอันเป็ นปกติของบริ ษัทฯ ใน
ปี 2557 เปรี ยบเทียบกับผลการดําเนินงานงวดเดียวกันกับปี ก่อน โดยไม่นบั รายการกําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุน จํานวน
775.04 ล้ านบาท ที่เกิดขึ ้นในงวดเดียวกันกับปี ก่อน โดยมีรายละเอียดดังนี ้
วาระที่ 2

- รายได้ จากการรับเหมาก่อสร้ าง สําหรับปี 2557 มีจํานวน 1,407.93 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี 2556 ซึง่ มี
จํานวน 681.39 ล้ านบาท คิดเป็ นเพิ่มขึ ้น 726.54 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 106.63 เนื่องจาก
บริษัท ฯ ได้ รับงานเพิ่มขึ ้นและส่งมอบงานให้ กบั คูส่ ญ
ั ญาเป็ นไปตามกําหนดการ
- รายได้ จากการขาย สําหรับปี 2557 มีจํานวน 1,500.01 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี 2556 ซึง่ มีจํานวน
1,302.40 ล้ านบาท คิดเป็ นเพิ่มขึ ้น 197.61 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 15.17 เนื่องจากมีการ
บันทึกรายได้ จากการขายสินค้ าค้ าไปยังประเทศสาธารณรัฐสหภาพเมียนม่าร์ จํานวน 473 ล้ านบาท
- รายได้ จากการให้ บริ การ สําหรับปี 2557 มีจํานวน 55.32 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี 2556 ซึง่ มีจํานวน
41.59 ล้ านบาท คิดเป็ นเพิ่มขึ ้น 13.73 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 33.00 เนื่องจากบริ ษัท ฯ
ได้ รับความไว้ วางใจให้ บริหารและบํารุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จากลูกค้ าเพิ่มมากขึ ้น
- ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วมและบริ ษัทย่อย สําหรับปี 2557 มีจํานวน 269.28 ล้ านบาท
เพิ่มขึ ้นจากปี 2556 ซึ่งมีจํานวน 150.01 ล้ านบาท คิดเป็ นเพิ่มขึ ้น 119.27 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ น
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 79.51 เนื่อ งจากบริ ษัท ฯ ได้ ดําเนินการก่อสร้ างโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์จน
สามารถจําหน่ายไฟฟ้ า เชิงพาณิชย์เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ วครบทุกโครงการ ซึ่งจะยังผลให้ บริ ษัท ฯ จะได้ รับ
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วมและบริ ษัทย่อยที่บริ ษัทได้ ถือสัดส่วนเท่ากับ 26.16 เมกะวัตต์
(โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ดงั กล่าวได้ รับ Adder 8 บาท เป็ นระยะเวลา 10 ปี )
มติที่ประชุม ประชุมโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมจํานวนทังสิ
้ ้น 559 ราย รวมเป็ นจํานวนหุ้น 680,180,533 หุ้น รับทราบการ
ดําเนินงานของบริ ษัทในรอบปี 2557

หน้ าที่ 14

พิจารณาอนุมัตงิ บการเงินของบริษัทฯ สําหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
นายสมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย กรรมการผู้จดั การ ได้ เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติ
บริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และ มาตรา 113 และตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 29 และข้ อ 42 บริ ษัทฯ ได้
จัดทํางบการเงินสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งได้ ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของ
บริ ษัท เอส พี ออดิท จํ ากัด และขอเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบ
การเงินของรายงานประจําปี 2557 ซึง่ ได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับหนังสือนัดประชุมในครัง้ นี ้ ดังปรากฏตามสิ่งที่สง่ มา
ด้ วยลําดับที่ 2 โดยสรุปสาระสําคัญได้ ดงั นี ้
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายการ
ปี 2557
ปี 2556
ปี 2557
ปี 2556
สินทรัพย์รวม (ล้ านบาท)
7,259.20
4.579.61 6,175.84 3,498.01
หนี ้สินรวม (ล้ านบาท)
3,899.50
1,458.88 3,193.40 1,022.40
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้ านบาท)
3,359.70
3,120.73 2,982.44 2,475.61
รายได้ รวม (ล้ านบาท)
3,061.55
2,855.72 2,794.83 2,431.51
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี (ล้ านบาท)
541.13
867.97
531.91
614.62
กําไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)
0.62
1.00
0.60
0.70
วาระที่ 3

นางสาวโศภชา ดํารงปิ ยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริ หาร เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมตั ิงบการเงิน
สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึง่ ได้ ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของ
บริ ษัทฯ อีกทังได้
้ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษัทแล้ ว ตามที่เสนอ
ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
ผู้ถือหุ้น
จํานวน (เสียง)
อัตราร้ อยละ
เห็นด้ วย
694,842,102
100.0000
ไม่เห็นด้ วย
0
0.0000
รวม
694,842,102
100.0000
งดออกเสียง *
8,066
รวมจํานวนผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมในวาระนี ้ทังสิ
้ ้น 696 ราย
* ไม่นบั รวมเป็ นฐานการคํานวณคะแนนเสียง

หน้ าที่ 15

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัตกิ ารกําหนดหลักเกณฑ์ การจ่ ายปั นผลประจําปี 2558
นายสมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย กรรมการผู้จดั การ ได้ เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ เป็ นไปตามนโยบายการจ่าย
ปั นผลของบริษัทฯ โดยบริ ษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40 ของกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของ
บริ ษัทฯ หลังหักภาษี เงินได้ นิติบคุ คล เงินสํารองตามกฎหมาย และเงินสํารองต่าง ๆ ทังหมด
้
ทังนี
้ ้ ตามมติของที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบให้ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมตั ิการกําหนดหลักเกณฑ์การจ่ายปั นผลจากผลการ
ดําเนินงานประจําปี 2557 โดยให้ จ่ายเป็ นหุ้นปั นผล และจ่ายเป็ นเงินสดปั นผล ดังรายละเอียดปรากฏตามสิง่ ที่สงิ่ มาด้ วย
ลําดับที่ 3 หน้ า 44 และหลักเกณฑ์นี ้ จะนําไปใช้ เป็ นแนวทางในการพิจารณาวาระที่ 5 เรื่ อง “พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรเงิน
กําไรสุทธิประจําปี 2557 และจ่ายปั นผล (ถ้ ามี)” ต่อไป
นางสาวโศภชา ดํารงปิ ยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริ หาร เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมตั ิให้ กําหนด
หลักเกณฑ์การจ่ายปั นผลประจําปี 2558 โดยให้ จ่ายเป็ นหุ้นปั นผลและจ่ายเป็ นเงินสดตามที่เสนอ ด้ วย
คะแนนเสียงดังนี ้
ผู้ถือหุ้น
จํานวน (เสียง)
อัตราร้ อยละ
เห็นด้ วย
694,844,168
100.0000
ไม่เห็นด้ วย
0
0.0000
รวม
694,844,168
100.0000
งดออกเสียง *
12,000
รวมจํานวนผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมในวาระนี ้ทังสิ
้ ้น 698 ราย
* ไม่นบั รวมเป็ นฐานการคํานวณคะแนนเสียง
ทังนี
้ ้หลักเกณฑ์การจ่ายปั นผลนี ้จะนําไปใช้ เป็ นแนวทางในการพิจารณาวาระที่ 5 เรื่ อง “พิจารณาอนุมตั ิ
จัดสรรกําไรประจําปี 2557 และจ่ายเงินปั นผล” ต่อไป
วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัตกิ ารจัดสรรเงินกําไรสุทธิประจําปี 2557 และจ่ ายปั นผล (ถ้ ามี)
นายสมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย กรรมการผู้จดั การ ได้ นําเสนอข้ อมูลต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาว่า เพื่อให้ เป็ นไป
ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้ อบังคับของบริ ษัท ฯ ข้ อ 38 กําหนดให้ บริ ษัทฯ ต้ อง
จัดสรรกําไรสุทธิประจําปี ส่วนหนึ่งไว้ เป็ นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปี หักด้ วยยอดเงินขาดทุนสะสม
ยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสํารองนี ้จะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เว้ นแต่บริ ษัท ฯ จะมีข้อบังคับหรื อ
กฎหมายอื่นกําหนดให้ ต้องมีทนุ สํารองมากกว่านัน้ และมีนโยบายการจ่ายปั นผลไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40 ของกําไรสุทธิตามงบ
การเงินเฉพาะของบริ ษัทฯ หลังหักภาษี เงินได้ นิติบคุ คล เงินสํารองตามกฎหมาย และเงินสํารองอื่น ๆ ทังหมด
้
อย่างไรก็ตาม
บริ ษัทฯ อาจกําหนดให้ จ่ายเงินปั นผลในอัตราน้ อยกว่าอัตราที่กําหนดข้ างต้ นได้ ขึน้ อยู่กบั ความจําเป็ น โดยมีรายละเอียด
เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรเงินกําไรสุทธิประจําปี 2557 และการจ่ายเงินปั นผล ดังรายละเอียดปรากฏ
ตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 4 หน้ า 46 โดยสรุปสาระสําคัญได้ ดงั นี ้

หน้ าที่ 16

การจัดสรรเงินทุนสํารองตามกฎหมาย
ประจําปี
ปี 2554
ปี 2555
ปี 2556
ปี 2557 *
ปี 2558 *

จัดสรรเงินทุนสํารอง
ตามกฎหมายในปี (บาท)
5,000,000
4,000,000
22,000,000
22,000,000
-

รวมเงินทุนสํารอง
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
-

* คํานวณจากทุนจดทะเบียน 879,999,929 บาท ได้ จดั สรรเงินทุนสํารองตามกฎหมายเต็มจํานวนในอัตราร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว ก่อนจ่ายปั นผลจากผลประกอบการประจําปี 2557

การจ่ายปั นผล
ประเภทการจ่ายปั นผล
1) หุ้นสามัญ *
(มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
2) เงินสด *
รวมจ่ายปั นผล

จํานวน (หุ้น)
ไม่เกิน 220,000,000 หุ้น
(4 หุ้นเดิม : 1 หุ้นปั นผล) **

จํานวนเงินรวม (บาท)
ไม่เกิน 220,000,000 บาท

อัตราการจ่ายต่อหุ้น (บาท)
0.250 บาท

-

ไม่เกิน 24,800,000 บาท
ไม่เกิน 244,800,000 บาท

0.028 บาท

ไม่เกิน 220,000,000 หุ้น

0.278 บาท ***

* เป็ นการจ่ายปั นผลประจําปี จากผลการดําเนินงานประจําปี 2557 ในส่วนที่เสียภาษี เงินได้ นิติบคุ คลในอัตราร้ อยละ 20 ที่สามารถ
เครดิตภาษีได้ โดยจ่ายจากกําไรสุทธิหลังหักเงินสํารองตามกฎหมาย (ถ้ ามี)
** กรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปั นผลแล้ ว ให้ จ่ายปั นผลเป็ นเงินสดแทนการจ่ายเป็ นหุ้นปั นผลในอัตรา 0.250
บาท ต่อหุ้น
*** เงินปั นผลทังหมดจะถู
้
กหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้ อยละ 10 หรื อ 0.0278 บาท ต่อหุ้น ดังนันเงิ
้ นปั นผลสุทธิสําหรับหุ้นปั นผลและ
เงินปั นผลจะเท่ากับ 0.2502 บาท ต่อหุ้น

โดยกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปั นผล ในวันที่ 23 เมษายน 2558 และให้ รวบรวมรายชื่อตาม
ม.225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 24 เมษายน 2558 วันที่ไม่ได้ รับ
สิทธิปันผล (XD) คือวันที่ 21 เมษายน 2558 กําหนดจ่ายหุ้นปั นผลและเงินสดปั นผลดังกล่าวภายในวันที่ 8 พฤษภาคม
2558

หน้ าที่ 17

นายณกรณ์ วิภษู ณวรรณ ผู้รับมอบฉันทะ : ได้ มีประเด็นซักถามต่อที่ประชุม ดังนี ้
1. ในช่วงที่ผา่ นมาบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายปั นผลทังในรู
้ ปของหุ้นปั นผลและเงินสดปั นผล อยากทราบว่า
ในอนาคตบริษัทฯ ยังคงจ่ายปั นผลทังรู้ ปของหุ้นปั นผลและเงินสดปั นผลหรื อไม่
นางสาวโศภชา ดํารงปิ ยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริ หาร : ได้ ตอบข้ อซักถาม ดังนี ้
1. เนื่องจากบริษัท ฯ มีโครงการที่อยูร่ ะหว่างดําเนินการและรอการพัฒนาหลายโครงการ ซึง่ บริ ษัท ฯ มีความ
จําเป็ นที่จะต้ องใช้ เงินสําหรับลงทุนโครงการดังกล่าว อีกทัง้ บริ ษัทฯ ยังได้ นําเงินไปใช้ ในการลงทุนใน
โครงการที่ให้ ผลตอบแทนในอัตราที่สงู ซึง่ เป็ นประโยชน์กบั ผู้ถือและบริ ษัท จึงคาดว่าในระยะเวลา 2-3 ปี
ข้ างหน้ า บริษัทฯ ยังคงจ่ายปั นผลในรูปแบบดังกล่าว โดยคณะกรรมการบริษัท จะมีการพิจารณานโยบาย
การจ่ายปั นผลเป็ นรายปี
นางสาวโศภชา ดํารงปิ ยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริหาร เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมตั ิให้ จดั สรรเงิน
กําไรสุทธิประจําปี 2557 และอนุมตั ิการจ่ายปั นผล ดังนี ้
1) พิจารณาอนุมัติไม่ต้องจัดสรรเงินทุนสํารองตามกฎหมาย เนื่องด้ วยได้ กันเงินทุนสํารองตามกฎหมาย
จํานวน 88,000,000 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 10.00 ของทุนจดทะเบียน 879,999,929 บาท เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว
2) อนุมตั ิการจ่ายปั นผลประจําปี สําหรับผลการดําเนินงานในส่วนที่เสียภาษี เงินได้ นิติบคุ คลในอัตราร้ อยละ
20 ที่สามารถเครดิตภาษี ได้ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี ้
2.1 โดยจ่ายปั นผลเป็ นหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ จํานวนไม่เกิน 220,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1
บาท ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นของบริ ษัทฯ ในอัตรา 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปั นผล รวมมูลค่าทัง้ สิน้ ไม่เกิ น
220,000,000 บาท หรื อคิดเป็ นอัตราการจ่ายเงินปั นผล 0.250 บาทต่อหุ้น ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้น
รายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปั นผลแล้ ว ให้ จ่ายปั นผลเป็ นเงินสดแทนการจ่ายเป็ น
หุ้นปั นผลในอัตรา 0.250 บาทต่อหุ้น
2.2 อนุมัติการจ่ายปั นผลเป็ นเงิ น สดในอัตราหุ้นละ 0.028 บาท รวมเป็ นเงินปั นผลจ่ ายไม่เกิ น
24,800,000 บาท
รวมเป็ นการจ่ายปั นผลทังในรู
้ ปของหุ้นปั นผลและเงินสดปั นผล เท่ากับอัตราหุ้นละ 0.278 บาท คิดเป็ น
จํานวนเงินรวมทังสิ
้ ้นไม่เกิน 244,800,000 บาท โดยเงินปั นผลทังหมดจะถู
้
กหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตรา
ร้ อยละ 10 หรื อ 0.0278 บาท ต่อหุ้น จากเงินที่ผ้ ถู ือหุ้นจะได้ รับปั นผล ทังนี
้ ้เงินปั นผลสุทธิเท่ากับ 0.2502
บาท ต่อหุ้น
ทังนี
้ ้ กําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปั นผล ในวันที่ 23 เมษายน 2558 และให้ รวบรวมรายชื่อตาม
ม.225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 24 เมษายน
2558 วันที่ไม่ได้ รับสิทธิปันผล (XD) คือวันที่ 21 เมษายน 2558 กําหนดจ่ายหุ้นปั นผลและเงินสดปั นผล
ดังกล่าวภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 ตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้

หน้ าที่ 18

ผู้ถือหุ้น

จํานวน (เสียง)
เห็นด้ วย
694,860,338
ไม่เห็นด้ วย
0
รวม
694,860,338
งดออกเสียง *
12,000
รวมจํานวนผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมในวาระนี ้ทังสิ
้ ้น 704 ราย
* ไม่นบั รวมเป็ นฐานการคํานวณคะแนนเสียง

อัตราร้ อยละ
100.0000
0.0000
100.0000

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัตกิ ารลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในส่ วนที่ไม่ สามารถจัดสรรเพื่อจ่ ายหุ้นปั นผลได้
ตามมติท่ ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557
นายสมบูรณ์ เอือ้ อัชฌาสัย กรรมการผู้จัดการ กล่าวว่า ตามมติที่ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจํ าปี 2557
อนุมตั ิให้ มีการจ่ายหุ้นปั นผลเป็ นหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมในอัตรา 3 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปั นผล แต่เนื่องด้ วยมี
จํานวนหุ้นปั นผลคงเหลือจากการจัดสรรจํานวน 9,664 หุ้น ทําให้ ทนุ ชําระแล้ วน้ อยกว่าทุนจดทะเบียนจํานวน 9,664 บาท
หรื อจํานวน 9,664 หุ้น (มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) และเพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจะต้ องดําเนินการลดทุน
จดทะเบียนของบริ ษัทฯ จํานวน 9,664 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท เพื่อให้ ทนุ จดทะเบียนมีจํานวนเท่ากับทุนที่ชําระแล้ วก่อน
การเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปั นผล ดังรายละเอียดปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 5 หน้ า 47 โดยสรุ ปข้ อมูลสําคัญ
ๆ ได้ ดงั นี ้
ประเภททุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนปั จจุบนั
เพื่อพิจารณาลดทุนจดทะเบียนในส่วนที่ไม่
สามารถจัดสรรเพื่อจ่ายหุ้นปั นผลได้
รวมเป็ นทุนจดทะเบียนใหม่

ทุนจดทะเบียน
(หุ้น)
879,999,929 หุ้น
9,664 หุ้น

ทุนจดทะเบียน
(บาท)
879,999,929 บาท
9,664 บาท

มูลค่าหุ้นละ
(บาท)
1 บาท
1 บาท

879,990,265 หุ้น

879,990,265 บาท

-

นางสาวโศภชา ดํารงปิ ยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริ หาร เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม ที่ป ระชุมมีมติด้วยคะแนนเสี ยงเห็น ด้ ว ยมากกว่าสามในสี่ของผู้ถือ หุ้นที่ มาประชุมและมี สิท ธิ อ อกเสี ยง
ลงคะแนน อนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ จํานวน 9,664 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจํานวน 9,664
หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ซึ่งเป็ นหุ้นในส่วนที่คงเหลือจากการจัดสรรเพื่อจ่ายเป็ นหุ้นปั นผลตามมติที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557 ตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้

หน้ าที่ 19

ผู้ถือหุ้น

จํานวน (เสียง)
เห็นด้ วย
694,862,738
ไม่เห็นด้ วย
0
งดออกเสียง
12,000
รวม
694,874,738
รวมจํานวนผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมในวาระนี ้ทังสิ
้ ้น 706 ราย

อัตราร้ อยละ
99.9983
0.0000
0.0017
100.0000

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัตแิ ก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์ สนธิของบริษัทฯ ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุน
จดทะเบียนของบริษัทฯ
นายสมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย กรรมการผู้จดั การ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทได้ มี
มติอนุมตั ิให้ บริ ษัทฯ ลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ จํานวน 9,664 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ซึง่ เป็ นหุ้นในส่วนที่ไม่สามารถ
จัดสรรเพื่อจ่ายเป็ นหุ้นปั นผลได้ ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557 ที่มีมติอนุมตั ิให้ จ่ายหุ้นปั นผลเป็ นหุ้นสามัญ
ของบริ ษัทฯ ให้ แก่ ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ในอัตรา 3 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปั นผล แต่เนื่องด้ วยมีจํานวนหุ้นปั นผลคงเหลือ
จากการจัดสรรจํานวน 9,664 หุ้น ทัง้ นี ้ เพื่อให้ ทุนจดทะเบียนมีจํานวนเท่ากับทุนที่ ชําระแล้ ว จึงจะสามารถเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริ ษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปั นผลต่อไปได้ ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้ วยลําดับที่ 5 หน้ า 47
โดยสรุปข้ อมูลสําคัญ ๆ ได้ ดงั นี ้
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าหุ้นละ
การแก้ ไขเพิ่มเติม
(บาท)
(หุ้น)
(บาท)
ปั จจุบนั
879,999,929 บาท หุ้นสามัญ : 879,999,929 หุ้น
1 บาท
หุ้นบุริมสิทธิ : ขอแก้ ไขเพิ่มเติมเป็ น
879,990,265 บาท หุ้นสามัญ : 879,990,265 หุ้น
1 บาท
หุ้นบุริมสิทธิ : -

หน้ าที่ 20

ทังนี
้ ้ ขอที่ประชุมโปรดพิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์ของบริษัทฯ ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ อง
กับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดการแก้ ไขเพิ่มเติม ดังนี ้
ข้ อ 4.

ทุนจดทะเบียน

แบ่งออกเป็ น

มูลค่าหุ้นละ
โดยแบ่งออกเป็ น
- หุ้นสามัญ

- หุ้นบุริมสิทธิ

ทุนจดทะเบียนจากเดิม
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)

ลดทุนจดทะเบียนเป็ น
879,990,265 บาท
(แปดร้ อยเจ็ดสิบเก้ าล้ านเก้ าแสนเก้ า
หมื่นสองร้ อยหกสิบห้ าบาท)
879,990,265 หุ้น
(แปดร้ อยเจ็ดสิบเก้ าล้ านเก้ าแสนเก้ า
หมื่นสองร้ อยหกสิบห้ าหุ้น)
1 บาท (หนึง่ บาท)

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

879,990,265 หุ้น
(แปดร้ อยเจ็ดสิบเก้ าล้ านเก้ าแสนเก้ า
หมื่นสองร้ อยหกสิบห้ าหุ้น)
- หุ้น

นางสาวโศภชา ดํารงปิ ยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริ หาร เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม ที่ป ระชุมมีมติด้วยคะแนนเสี ยงเห็น ด้ ว ยมากกว่าสามในสี่ของผู้ถือ หุ้นที่ มาประชุมและมี สิท ธิ อ อกเสี ยง
ลงคะแนน อนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัทฯ ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุน
จดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
ผู้ถือหุ้น
จํานวน (เสียง)
อัตราร้ อยละ
เห็นด้ วย
694,866,738
99.9988
ไม่เห็นด้ วย
0
0.0000
งดออกเสียง
8,000
0.0012
รวม
694,874,738
100.0000
รวมจํานวนผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมในวาระนี ้ทังสิ
้ ้น 706 ราย
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วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัตกิ ารเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรั บการจ่ ายหุ้นปั นผล
นายสมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย กรรมการผู้จัดการ กล่าวว่า ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทได้ มีมติอนุมตั ิ
การจ่ายปั นผลจากผลการดําเนินงานประจําปี 2557 โดยจ่ายเป็ นเงินสดและหุ้นปั นผล ดังนันเพื
้ ่อรองรับการจ่ายหุ้นปั นผล
ดัง กล่า ว บริ ษั ท ฯ ต้ อ งมี ก ารเพิ่ ม ทุน จดทะเบี ย นของบริ ษั ท ฯ โดยการออกหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน ของบริ ษั ท ฯ เป็ นจํ า นวน
220,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท โดยบริ ษัทฯ จะมีทนุ จดทะเบียนหลังไปดําเนินการลดทุนจดทะเบียน
จํานวน 9,664 หุ้น หรื อ 9,664 บาท ก่อนการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปั นผลข้ างต้ น จะยังผลให้ บริ ษัทฯ มี
ทุนจดทะเบียนจํานวน 879,990,265 หุ้น จํานวนเงิน 879,990,265 บาท ซึง่ จะเป็ นจํานวนเท่ากับทุนจดทะเบียนที่ชําระแล้ ว
จํานวน 879,990,265 หุ้น จํานวนเงิน 879,990,265 บาท ดังนัน้ ทุนจดทะเบียนใหม่หลังการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้น
ปั นผลจะมีจํานวน 1,099,990,265 หุ้น เป็ นจํานวน 1,099,990,265 บาท มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท ดังรายละเอียดตาม
สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 5 หน้ า 48 โดยสรุปข้ อมูลสําคัญ ๆ ได้ ดงั นี ้
ประเภททุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าหุ้นละ
(หุ้น)
(บาท)
(บาท)
ทุนจดทะเบียนปั จจุบนั ที่ชําระแล้ ว
879,990,265 หุ้น
879,990,265 บาท
1 บาท
เพื่อพิจารณาเพิ่มทุนจดทะเบียนรองรับการ
220,000,000 หุ้น
220,000,000 บาท
1 บาท
จ่ายหุ้นปั นผล
โดยการออกหุ้นสามัญใหม่
รวมเป็ นทุนจดทะเบียนใหม่
1,099,990,265 หุ้น 1,099,990,265 บาท
นางสาวโศภชา ดํารงปิ ยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริ หาร เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม ที่ป ระชุมมีมติด้วยคะแนนเสี ยงเห็น ด้ ว ยมากกว่าสามในสี่ของผู้ถือ หุ้นที่ มาประชุมและมี สิท ธิ อ อกเสี ยง
ลงคะแนน อนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 879,990,265 บาท
เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จํานวน 1,099,990,265 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 220,000,000
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท ตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
ผู้ถือหุ้น
จํานวน (เสียง)
อัตราร้ อยละ
เห็นด้ วย
694,862,738
99.9983
ไม่เห็นด้ วย
0
0.0000
งดออกเสียง
12,000
0.0017
รวม
694,874,738
100.0000
รวมจํานวนผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมในวาระนี ้ทังสิ
้ ้น 706 ราย

หน้ าที่ 22

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัตแิ ก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์ สนธิของบริษัทฯ ข้ อ 4.
เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
นายสมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย กรรมการผู้จดั การ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทได้
มีมติอนุมัติให้ เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ จํ านวน 220,000,000 หุ้น เพื่อรองรั บการจ่ายหุ้นปั นผล ดังนัน้ เพื่อให้
สอดคล้ อ งกั บ การเพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท ฯ จึ ง ต้ องแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม หนั ง สื อ บริ ค ณห์ ส นธิ ข องบริ ษั ท ฯ ข้ อ 4.
ดังรายละเอียดตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 5 หน้ า 48 โดยสรุ ปข้ อมูลสําคัญ ๆ ได้ ดงั นี ้
การแก้ ไขเพิ่มเติม
ปั จจุบนั

ทุนจดทะเบียน

ทุนจดทะเบียน

มูลค่าหุ้นละ

(บาท)

(หุ้น)

(บาท)

หุ้นสามัญ : 879,990,265 หุ้น

1 บาท

879,990,265 บาท

หุ้นบุริมสิทธิ : ขอแก้ ไขเพิ่มเติมเป็ น

1,099,990,265 บาท

หุ้นสามัญ : 1,099,990,265 หุ้น

1 บาท

หุ้นบุริมสิทธิ : ทังนี
้ ้ ขอที่ประชุมโปรดพิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์ของบริษัทฯ ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ อง
กับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ ในการรองรับการจ่ายหุ้นปั นผล โดยมีรายละเอียดการแก้ ไขเพิ่มเติม ดังนี ้
ทุนจดทะเบียนจากเดิม
เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น
ข้ อ 4. ทุนจดทะเบียน
879,990,265 บาท
1,099,990,265 บาท
(แปดร้ อยเจ็ดสิบเก้ าล้ านเก้ าแสนเก้ า (หนึง่ พันเก้ าสิบเก้ าล้ านเก้ าแสนเก้ า
หมื่นสองร้ อยหกสิบห้ าบาท)
หมื่นสองร้ อยหกสิบห้ าบาท)
แบ่งออกเป็ น
879,990,265 หุ้น
1,099,990,265 หุ้น
(แปดร้ อยเจ็ดสิบเก้ าล้ านเก้ าแสนเก้ า (หนึง่ พันเก้ าสิบเก้ าล้ านเก้ าแสนเก้ า
หมื่นสองร้ อยหกสิบห้ าหุ้น)
หมื่นสองร้ อยหกสิบห้ าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ
1 บาท (หนึง่ บาท)
1 บาท (หนึง่ บาท)
โดยแบ่งออกเป็ น
- หุ้นสามัญ
879,990,265 หุ้น
1,099,990,265 หุ้น
(แปดร้ อยเจ็ดสิบเก้ าล้ านเก้ าแสนเก้ า (หนึง่ พันเก้ าสิบเก้ าล้ านเก้ าแสนเก้ า
หมื่นสองร้ อยหกสิบห้ าหุ้น)
หมื่นสองร้ อยหกสิบห้ าหุ้น)
- หุ้นบุริมสิทธิ
- หุ้น
- หุ้น
นางสาวโศภชา ดํารงปิ ยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริ หาร เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา
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มติที่ประชุม ที่ป ระชุมมีมติด้วยคะแนนเสี ยงเห็น ด้ ว ยมากกว่าสามในสี่ของผู้ถือ หุ้นที่ มาประชุมและมี สิท ธิ อ อกเสียง
ลงคะแนน อนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัทฯ ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุน
จดทะเบียนของบริษัทฯ ในการรองรับการจ่ายหุ้นปั นผล ตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
ผู้ถือหุ้น
จํานวน (เสียง)
อัตราร้ อยละ
เห็นด้ วย
694,862,738
99.9983
ไม่เห็นด้ วย
0
0.0000
งดออกเสียง
12,000
0.0017
รวม
694,874,738
100.0000
รวมจํานวนผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมในวาระนี ้ทังสิ
้ ้น 706 ราย
วาระที่ 10

พิจารณาอนุมัตกิ ารจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรั บการจ่ ายหุ้นปั นผล
นายสมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย กรรมการผู้จดั การ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทได้ มี
มติอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปั นผลจากผลการดําเนินงานประจําปี 2557 นัน้ บริ ษัท
ฯ ต้ องดําเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 220,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่าย
หุ้นปั นผลดังกล่าวดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้ วยลําดับที่ 5 หน้ า 48 โดยสรุปสาระสําคัญได้ ดงั นี ้
ประเภททุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าหุ้นละ
(หุ้น)
(บาท)
(บาท)
ทุนจดทะเบียนปั จจุบนั ที่ชําระแล้ ว
879,990,265 หุ้น
879,990,265 บาท
1 บาท
เพื่อพิจารณาเพิ่มทุนจดทะเบียน
220,000,000 หุ้น
220,000,000 บาท
1 บาท
รองรับการจ่ายหุ้นปั นผล
โดยการออกหุ้นสามัญใหม่
รวมเป็ นทุนจดทะเบียนใหม่
1,099,990,265 หุ้น 1,099,990,265 บาท
นางสาวโศภชา ดํารงปิ ยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริหาร เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมตั ิการจัดสรร
หุ้นเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปั นผล โดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน
220,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท ตามที่เสนอ ด้ วยคะแนน เสียงดังนี ้
ผู้ถือหุ้น
จํานวน (เสียง)
อัตราร้ อยละ
เห็นด้ วย
694,862,738
99.9994
ไม่เห็นด้ วย
4,000
0.0006
รวม
694,866,738
100.0000
งดออกเสียง *
8,000
รวมจํานวนผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมในวาระนี ้ทังสิ
้ ้น 706 ราย
* ไม่นบั รวมเป็ นฐานการคํานวณคะแนนเสียง

หน้ าที่ 24

วาระที่ 11

พิจารณาอนุมตั ิเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ดํารงตําแหน่งครบวาระ
นายสมบูรณ์ เอื อ้ อัชฌาสัย กรรมการผู้จัดการ นํ าเสนอข้ อมูลต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติเลือกตัง้
กรรมการแทนกรรมการที่ดํารงตําแหน่งครบวาระ เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา
71 และข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ 13 กําหนดให้ ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวน 1
ใน 3 ของจํานวนกรรมการในขณะนัน้ ถ้ ากรรมการที่จะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจํานวนใกล้ ที่สดุ กับ
ส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่จะต้ องออกจากตําแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนเป็ นบริ ษัทนันให้
้ ใช้ วิธีจบั
สลาก ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไปให้ กรรมการท่านที่อยู่ในตําแหน่งนานที่สุดเป็ นผู้ออกจากตํ าแหน่ง โดยกรรมการที่ ออกจาก
ตําแหน่งไปแล้ วนัน้ อาจเลือกเพื่อเข้ ามาดํารงตําแหน่งใหม่ก็ได้ ซึง่ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ครัง้ นี ้มีกรรมการที่
ดํารงตําแหน่งครบวาระ 3 ท่าน ดังนี ้
1. นายสถาพร
2. พลตํารวจตรี วิศิษฐ์
3. นายสมบูรณ์

โคธีรานุรักษ์
ศุกรเสพย์
เอื ้ออัชฌาสัย

กรรมการบริ ษัท / กรรมการอิสระ
กรรมการบริ ษัท / กรรมการอิสระ
กรรมการบริ ษัท

ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ จดั ส่งหนังสือแจ้ งการเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ ารับการเลือกตังเป็
้ น
กรรมการของบริ ษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 เป็ นการล่วงหน้ า พร้ อมทังระบุ
้ รายละเอียดคุณสมบัติ
และวิธีการเสนอชื่อตามหลักเกณฑ์ที่บริ ษัทฯ กําหนด ให้ กบั ผู้ถือหุ้นได้ รับทราบโดยทัว่ กัน โดยได้ เผยแพร่ ผา่ นทางเว็บไซต์
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ 6 พฤศจิกายน 2557 จนถึงวันที่ 14 มกราคม 2558 ที่ผา่ น
มานัน้ ซึง่ ไม่มีท่านใดเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเข้ ารับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครัง้
นี ้
เนื่องด้ วยในวาระนี ้ กรรมการทัง้ 3 ท่าน ที่ดํารงตําแหน่งครบวาระต้ องออกจากห้ องประชุมเพื่อให้ การประชุม
เป็ นไปโดยหลักธรรมาภิบาล
นางสาวโศภชา ดํ า รงปิ ยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริ ห าร กล่ า วเสนอให้ ที่ ป ระชุ มผู้ถื อ หุ้น พิ จ ารณาว่ า
คณะกรรมการบริ ษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้ เสียได้ หารื อกันอย่างกว้ างขวาง รวมทัง้ พิจารณาจากคุณสมบัติเป็ น
รายบุคคลอย่างรอบคอบ กล่าวคือ ต้ องเป็ นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์ในด้ านต่าง ๆ มีประวัติการทํางานที่โปร่ งใสไม่
ด่างพร้ อย คณะกรรมการบริ ษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตังบุ
้ คคลทังสามดั
้
งกล่าวกลับเข้ ามา
ดํารงตําแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทัง้ นีป้ ระวัติของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่ อ ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย
ลําดับที่ 6 หน้ า 49-56 รวมทังเอกสารประกอบการประชุ
้
มที่ได้ นําส่งเพิ่มเติมต่อผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ ว
นางสาวโศภชา ดํารงปิ ยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริ หาร เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมตั ิเลือกตัง้
นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ พลตํารวจวิศิษฐ์ ศุกรเสพย์ และ นายสมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย กรรมการที่ดํารง
ตําแหน่งจนครบวาระกลับเข้ ามาดํารงตําแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึง่ ตามที่คณะกรรมการบริ ษัท
เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้

หน้ าที่ 25

1. นายสถาพร โคธีรานุรักษ์
กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
ผู้ถือหุ้น
จํานวน (เสียง)
เห็นด้ วย
694,858,178
ไม่เห็นด้ วย
4,000
รวม
694,862,178
งดออกเสียง *
13,960
รวมจํานวนผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมในวาระนี ้ทังสิ
้ ้น 707 ราย
* ไม่นบั รวมเป็ นฐานการคํานวณคะแนนเสียง
2. พลตํารวจตรี วิศิษฐ์ ศุกรเสพย์
กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
ผู้ถือหุ้น
จํานวน (เสียง)
เห็นด้ วย
694,770,112
ไม่เห็นด้ วย
92,066
รวม
694,862,178
งดออกเสียง *
13,960
รวมจํานวนผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมในวาระนี ้ทังสิ
้ ้น 707 ราย
* ไม่นบั รวมเป็ นฐานการคํานวณคะแนนเสียง
3. นายสมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย
กรรมการบริษัท
ผู้ถือหุ้น
จํานวน (เสียง)
เห็นด้ วย
694,770,112
ไม่เห็นด้ วย
92,066
รวม
694,862,178
งดออกเสียง *
13,960
รวมจํานวนผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมในวาระนี ้ทังสิ
้ ้น 707 ราย
* ไม่นบั รวมเป็ นฐานการคํานวณคะแนนเสียง

อัตราร้ อยละ
99.9994
0.0006
100.0000

อัตราร้ อยละ
99.9868
0.0132
100.0000

อัตราร้ อยละ
99.9868
0.0132
100.0000

หน้ าที่ 26

วาระที่ 12

พิจารณาอนุมัตกิ ารกําหนดค่ าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่ อยประจําปี 2558
นายสมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย กรรมการผู้จดั การ นําเสนอข้ อมูลต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาว่า ตามข้ อบังคับ
ของบริ ษัท ข้ อ 29 กํา หนดให้ ที่ป ระชุมผู้ถือ หุ้น สามัญ ประจํา ปี กํา หนดค่า ตอบแทนของกรรมการ โดยได้ เ รี ยนเชิญ
พลตํารวจตรี วิศิษฐ์ ศุกรเสพย์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน เป็ นผู้นําเสนอต่อที่ประชุมดังนี ้
พลตํ ารวจตรี วิ ศิษฐ์ ศุกรเสพย์ กรรมการบริ ษัท กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาผลตอบแทน ได้ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือเพื่อพิจารณาอนุมตั ิการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุด
ย่อยประจําปี 2558 โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้ พิจารณาให้ อยู่ในระดับที่เหมาะสมและ
สอดคล้ องกับภาระหน้ าที่ในการปฏิบตั ิงานเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริ ษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีสว่ นได้ เสียกลุม่ ต่าง ๆ และมีการ
เปรี ยบเทียบอ้ างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ซึ่งเป็ นตัวเลขที่ ได้ ขออนุมัติจากที่ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2558
ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้ วยลําดับที่ 7 หน้ า 57 ซึง่ สามารถสรุปสาระสําคัญได้ ดงั นี ้
หน่วย : บาท

ค่ าเบีย้ ประชุม
ตําแหน่ง

คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริ ษัท
ตรวจสอบ
บริ หาร

คณะกรรมการ
บริ หารความ
เสี่ยง

คณะกรรมการ คณะกรรมการ
สรรหาและ
กํากับดูแล
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
ประชุมของคณะกรรมการในตําแหน่งสูงสุดเพียงตําแหน่งเดียวในแต่ละคณะกรรมการ

หน่วย : บาท

ค่ าตอบแทนรายปี
ตําแหน่ง

คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริ ษัท
ตรวจสอบ
บริ หาร

คณะกรรมการ
บริ หารความ
เสี่ยง

คณะกรรมการ คณะกรรมการ
สรรหาและ
กํากับดูแล
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. เลขานุการบริ ษัท
100,000
หมายเหตุ: กรณีกรรมการอิสระได้ รับการแต่งตังให้
้ เป็ นประธานกรรมการของแต่ละกรรมการ ให้ ได้ รับสิทธิการจ่ายอัตราค่าตอบแทนรายปี ของ
คณะกรรมการในตําแหน่งสูงสุดเพียงตําแหน่งเดียวในแต่ละกรรมการ

หน้ าที่ 27

ค่ าตอบแทนโบนัส
ตําแหน่ง

1. ประธาน กรรมการบริ ษัท
2. ประธาน กรรมการบริ หาร
3. ประธานคณะกรรมการ
ทุกชุด
ยกเว้ น
ประธานกรรมการบริ ษัท
และประธาน
กรรมการบริ หาร
4. กรรมการผู้จดั การ
5. กรรมการบริ หาร
6. กรรมการชุดอื่น ๆ
ยกเว้ น
กรรมการบริ หาร

คณะกรรมการ
บริ ษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
บริ หาร

คณะกรรมการ
บริ หารความ
เสี่ยง

คณะกรรมการสรร
หาและพิจารณา
ผลตอบแทน

คณะกรรมการ
กํากับดูแลกิจการ
ที่ดี

หลักเกณฑ์การคิดคํานวณการจ่ายเงินโบนัส
1. เงินโบนัสไม่เกินร้ อยละ 1 ของกําไรเบ็ดเสร็ จสําหรับปี ของงบการเงินเฉพาะกิจการ
โดยต้ องหักกําไร/รายได้ ดงั นี ้ก่อนนํามาคํานวณ
1.1 หักด้ วย กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนก่อนภาษี
1.2 หักด้ วย กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนก่อนภาษี
1.3 หักด้ วย รายได้ หรื อกําไรจากรายการพิเศษก่อนภาษี
1.4 หากกรรมการท่านใดดํารงตําแหน่งมากกว่าหนึง่ ตําแหน่ง ให้ จ่ายในอัตราที่สงู ที่สดุ เพียงตําแหน่งเดียว
2. วิธีการคิดคํานวณการจ่ายโบนัสตามรายตําแหน่งกรรมการ หลังจากคํานวณยอดรวมโบนัสทังหมดที
้
่พงึ จ่ายตามข้ อ 1.
2.1 ให้ จ่ายเงินโบนัสในอัตราคงที่สําหรับประธานกรรมการบริ ษัทเป็ นจํานวน 1,500,000 บาท
2.2 ยอดรวมเงินโบนัสของแต่ละคณะกรรมการ
ยอดรวมตามข้ อ 1. – ข้ อ 2.1 เท่ากับยอดโบนัสคงเหลือที่จ่ายให้ คณะกรรมการแต่ละคณะ
โดยพิจารณาจากจํานวนครัง้ ของการประชุมในแต่ละคณะกรรมการ
หารด้ วยยอดรวมจํานวนครัง้ ของการประชุมทังหมดของคณะกรรมการทุ
้
กชุด ซึง่ แสดงตามสูตรได้ ดงั นี ้
A = (ยอดโบนัสรวมหลังหักรายการตามข้ อ 1 และข้ อ 2.1) x จํานวนครัง้ ของการประชุมของแต่ละคณะกรรมการ
ยอดรวมจํานวนครัง้ ของการประชุมของคณะกรรมการทุกคณะทังหมด
้
2.3 ยอดโบนัสรายบุคคลแต่ละคณะกรรมการ
โบนัสรายบุคคล = ยอดรวมโบนัสของแต่ละคณะกรรมการ (A) / จํานวนคณะกรรมการแต่ละคณะ

หมายเหตุ ทังนี
้ ้ กําหนดวงเงินสําหรับการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภทไว้ ดงั นี ้
1) ประธานกรรมการบริ ษัท
จํากัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 2,500,000 บาท
2) ประธานกรรมการบริ หาร
จํากัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,800,000 บาท
3) ประธานคณะกรรมการทุกชุด
จํากัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท
(ยกเว้ นประธานกรรมการบริ ษัทและประธานกรรมการบริ หาร)
4) กรรมการผู้จดั การ
จํากัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท
5) กรรมการบริ หาร
จํากัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 800,000 บาท
6) กรรมการชุดอื่น ๆ
จํากัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 400,000 บาท
(ยกเว้ นกรรมการบริ หาร)

และหากกรรมการท่านใดดํารงตําแหน่งมากกว่าหนึง่ ตําแหน่ง ให้ จ่ายจากการคํานวณผลรวมของค่าตอบแทน
ทุกประเภท ทังค่
้ าตอบแทนเบี ้ยประชุม ค่าตอบแทนรายปี และค่าตอบแทนเงินโบนัส โดยต้ องไม่เกินกว่าอัตราเพดานหรื อ
วงเงินสูงสุดของแต่ละตําแหน่งสูงสุดที่กรรมการท่านนันดํ
้ ารงตําแหน่งอยู่ ทังนี
้ ้หากกรรมการท่านนันดํ
้ ารงตําแหน่งมากกว่า
หนึง่ ตําแหน่ง ให้ จ่ายจากอัตราเพดานของตําแหน่งสูงสุดเพียงตําแหน่งเดียว
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นางสาวโศภชา ดํารงปิ ยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริหาร เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเห็นด้ วยมากกว่าสองในสามของจํ านวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
อนุมตั ิคา่ ตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจําปี 2558 ตามที่เสนอ ดังนี ้
ผู้ถือหุ้น
จํานวน (เสียง)
อัตราร้ อยละ
เห็นด้ วย
694,749,213
99.9814
ไม่เห็นด้ วย
119,459
0.0172
งดออกเสียง
9,466
0.0014
รวม
694,878,138
100.0000
รวมจํานวนผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมในวาระนี ้ทังสิ
้ ้น 709 ราย
วาระที่ 13

พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าสอบบัญชีประจําปี 2558
นายสมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย กรรมการผู้จดั การ นําเสนอข้ อมูลต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา เพื่อให้ เป็ นไปตาม
พระราชบัญญัตบิ ริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้ อบังคับของบริษัทฯ ข้ อที่ 29 กําหนดให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
สามัญประจําปี แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริ ษัทฯ ทุกปี ในการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจะแต่งตัง้
ผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีของบริ ษัท ฯ และกําหนดค่าตอบแทนสอบบัญชี
ประจําปี 2558 ดังรายละเอียดตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 8 หน้ า 61 โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1. แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีของ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด (มหาชน) ประจําปี 2557
- นางสาวซูซาน
เอี่ยมวณิชชา
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4306 และ/หรื อ
- นายสุชาติ
พานิชย์เจริ ญ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4475 และ/หรื อ
- นางสาวยุพิน
ชุ่มใจ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8622 และ/หรื อ
- นางสาววันดี
เอี่อมวณิชชา
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8210 และ/หรื อ
- นางสาวชื่นตา
ชมเมิน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7570
แห่งบริ ษัท เอส พี ออดิท จํากัด โดยเป็ นผู้สอบบัญชีที่มีคณ
ุ สมบัติสอดคล้ องกับประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. อนุมตั ิคา่ สอบบัญชีประจําปี 2558 ของ บริ ษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด (มหาชน) เป็ นจํานวนเงินไม่เกิน
940,000 บาท
ทังนี
้ ้ บริษัทที่เป็ นสํานักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้ างต้ นไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีสว่ นได้
เสียกับบริ ษัท/บริ ษัทย่อย/ผู้บริ หาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่แต่อย่างใด
นายสถาพร โคธี รานุรักษ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กล่าวเสนอต่อที่ประชุมว่า ผู้สอบบัญชีที่ได้ รับ
การเสนอชื่อเพื่อให้ ที่ประชุมพิจารณาแต่งตัง้ ได้ ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษัท
โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตั ิงาน ประสบการณ์ มาตรฐานและประสิทธิภาพในการทํางาน ความเชี่ยวชาญในการสอบ
บัญชี ความเป็ นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี และเป็ นผู้สอบบัญชีที่มีคณ
ุ ภาพสมบัติสอดคล้ อง

หน้ าที่ 29

กับประกาศคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษัท จึงเห็นควร
นําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิตอ่ ไป
นางสาวโศภชา ดํารงปิ ยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริ หาร เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมตั ิแต่งตัง้
นางสาวซูซาน เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4306 และ/หรื อ
นายสุชาติ พานิชย์เจริ ญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4475 และ/หรื อ
นางสาวยุพิน ชุ่มใจ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8622 และ/หรื อ
นางสาววันดี เอี่อมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8210 และ/หรื อ
นางสาวชื่นตา ชมเมิน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7570
แห่งบริษัท เอส พี ออดิท จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ ประจําปี 2558 โดยกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี
2558 เป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 940,000 บาท สําหรับงบการเงินของบริษัทฯ ตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
ผู้ถือหุ้น
จํานวน (เสียง)
อัตราร้ อยละ
เห็นด้ วย
685,747,379
99.9994
ไม่เห็นด้ วย
4,000
0.0006
รวม
685,751,379
100.0000
งดออกเสียง *
9,134,759
รวมจํานวนผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมในวาระนี ้ทังสิ
้ ้น 711 ราย
* ไม่นบั รวมเป็ นฐานการคํานวณคะแนนเสียง
วาระที่ 14

พิจารณาอนุมัตกิ ารเข้ าซือ้ หุ้นและลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมของ
บริษัท โคราชวินด์ เอ็นเนอร์ ยี จํากัด
นายสมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย กรรมการผู้จดั การ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทได้ มี
มติอนุมตั ิให้ บริ ษัท ฯ นําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิการซื ้อหุ้นสามัญของ บริ ษัท โคราชวินด์เอ็นเนอร์ ยี
จํากัด (“KWE”)) จาก บริ ษัท ควอนติตสั เอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด (“QE”) จํานวนรวม 9,998 หุ้น หรื อ คิดเป็ นร้ อยละ 99.98 ของ
จํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
10,000 หุ้น ในมูลค่าทังสิ
้ ้นไม่เกิน 432,000,000 บาท และการลงทุนในการก่อสร้ าง
และพัฒนาโครงการประมาณ 4,249,000,000 บาท รวมมูลค่าของขนาดรายการรวมเท่ากับ 4,681,000,000 บาท คิดเป็ น
ขนาดของรายการคํานวณตามหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ของประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูล
และการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 ตามวิธีการคํานวณขนาด
รายการโดยใช้ หลักเกณฑ์มลู ค่ารวมของสิ่งตอบแทนที่ชําระ เปรี ยบเทียบกับมูลค่าของสินทรัพย์ของบริ ษัทจดทะเบียนจาก
งบการเงินเฉพาะกิจการ ซึง่ คํานวณได้ ในอัตราร้ อยละ 64.48 และเข้ าเกณฑ์ต้องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ
โดยต้ อ งแต่ ง ตัง้ ที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น อิ ส ระเพื่ อ ให้ ค วามเห็ น ต่ อ การเข้ า ทํ า รายการดัง กล่ า ว เพื่ อ เป็ นข้ อ มูล เอกสาร
ประกอบการพิจารณาสําหรับผู้ถือหุ้น โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558 ได้
มีมติแต่งตังบริ
้ ษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้ นท์ จํ ากัด เป็ นที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของ
ประกาศการได้ มาหรื อจําหน่ายไปฯ ด้ วยแล้ วนัน้
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จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการเข้ าซื ้อหุ้นและลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมของ บริ ษัท โคราช
วินด์เอ็นเนอร์ ยี จํากัด โดยได้ แนบเอกสารดังรายละเอียด “สารสนเทศการจะได้ มาซึ่งหุ้นสามัญของ บริ ษัท โคราชวินด์
เอ็นเนอร์ ยี จํากัด” ตามสิ่งที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 9 หน้ า 67-74 และ “รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินเกี่ยวกับการ
ได้ มาซึง่ ทรัพย์สนิ ” ตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 21 เพื่อประกอบการพิจารณา
ผู้รับมอบฉันทะรายหนึง่ : ได้ มีประเด็นซักถามต่อที่ประชุม ดังนี ้
1. โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมขนาด 50 เมกะวัตต์ ของบริ ษัท โคราชวินด์เอ็นเนอร์ ยี จํากัด ได้ รับส่วน
เพิ่มราคารับซื ้อไฟฟ้า (Adder) ในอัตรา 3.50 บาท โดยจําหน่ายไฟฟ้าให้ กบั การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย ในอัตรา 7 บาทต่อกิโลวัตต์ตอ่ ชัว่ โมง อยากทราบประมาณการรายได้ ตอ่ ปี
2. ในปั จจุบนั รัฐบาลมีการเปลี่ยนแปลงการสนับสนุนส่วนเพิ่มราคารับซื ้อไฟฟ้า (Adder) อยากทราบว่า
บริ ษัทได้ รับผลกระทบและมีความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวหรื อไม่
นางสาวโศภชา ดํารงปิ ยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริหาร : ได้ ตอบข้ อซักถาม ดังนี ้
1. โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม สามารถผลิตไฟฟ้าได้ ตลอด 24 ชัว่ โมง โดยในการประมาณการรายได้
บริ ษัทฯ จะคํานวณค่าเฉลี่ยที่ 8 ชัว่ โมง อัตราผลตอบแทนที่จะได้ รับจากการจําหน่ายไฟประมาณ 7 บาท
ต่อกิโลวัตต์ ซึง่ จะทําให้ บริษัทฯ มีอตั ราผลตอบแทนต่อโครงการประมาณ 700 ล้ านบาทต่อปี และมีอตั รา
คืนทุนที่ 6 ปี
2. การเปลี่ยนแปลงการสนับสนุนส่วนเพิ่มราคารับซื ้อไฟฟ้า (Adder) ของหน่วยงานภาครัฐ ไม่มีผลกระทบ
ต่อบริษัทฯ เนื่องจากสัญญาการจําหน่ายไฟฟ้า มีอายุ 25 ปี ซึง่ จะต่อสัญญาทุก 5 ปี ไม่สามารถบอก
ยกเลิกได้ โดยการบอกยกเลิกผู้จําหน่ายไฟมีสิทธิ์บอกเลิกได้ เพียงฝ่ ายเดียว อีกทังสั
้ ญญาการจําหน่าย
ไฟฟ้าเป็ นแบบ Non-Firm ซึง่ บริ ษัทฯ สามารถจําหน่ายไฟฟ้าได้ ตามที่ผลิตได้ จริง
นายสมศักดิ์ (ไม่ทราบนามสกุล) ผู้ถือหุ้น : ได้ มีประเด็นซักถามต่อที่ประชุม ดังนี ้
1. ที่ตงของกั
ั้
งหันลม อยู่ในแนวรับลมและสามารถรับลมได้ ตลอดทังปี
้ หรื อไม่ และสามารถทํารายได้ ให้ แก่
โครงการตลอดทังปี
้ หรื อไม่
2. การรับลมที่ไม่สมํ่าเสมอ จะมีผลต่อสัญญาการจําหน่ายไฟฟ้าหรื อไม่
3. ขอทราบรายละเอียดการเข้ าซื ้อหุ้นของ บริ ษัท โคราชวินด์เอ็นเนอร์ ยี จํากัด ซึ่งดําเนินธุรกิจโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานลม ในมูลค่า 432,000,000 บาท โดยบริ ษัทฯ จะต้ องลงทุนการก่อสร้ างและพัฒนา
โครงการอีกประมาณ 4,249,000,000 บาท ใข่หรื อไม่
นายสมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย กรรมการผู้จดั การ : ได้ ตอบข้ อซักถาม ดังนี ้
1. ลมในประเทศไทยจะมีตลอดทังปี
้ ซึ่งกังหันลมที่บริ ษัทฯ เลือกสําหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม จะ
สามารถหันเข้ าหาทิศทางลม และกรณีเกิดลมพายุกงั หันก็จะพับลงอัตโนมัติ
2. เนื่องจากสัญญาการจําหน่ายไฟฟ้า มีลกั ษณะแบบ Non-Firm สามารถจําหน่ายไฟฟ้าได้ ตามที่ผลิตจริง จึง
ไม่มีผลกระทบใด ๆ
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3. บริ ษัทฯ เข้ าซือ้ หุ้นของ บริ ษัท โคราชวินด์เอ็นเนอร์ ยี จํ ากัด ซึ่งมีสญ
ั ญาจํ าหน่ายไฟฟ้า ขนาด 50
เมกะวัตต์ กับการไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย ในมูลค่า 432,000,000 บาท โดยจะต้ องดําเนินการ
ลงทุนการก่อสร้ างและพัฒนาโครงการอีกประมาณ 4,249,000,000 บาท
นายคมธัช โชติรักษ์ ผู้ถือหุ้น : ได้ มีประเด็นซักถามต่อที่ประชุม ดังนี ้
1. การเข้ าซื ้อหุ้น บริ ษัท โคราชวินด์เอ็นเนอร์ ยี จํากัด ซึง่ มีสญ
ั ญาเช่าพื ้นที่ระยะเวลา 25 ปี ใช่หรื อไม่
2. เนื่องจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมของบริ ษัท โคราชวินด์เอ็นเนอร์ ยี จํากัด เป็ นโครงการที่ดี เหตุใด
ผู้ถือหุ้นเดิม จึงไม่ดําเนินการเอง
3. ความเป็ นไปได้ เกี่ยวกับระยะเวลาการคืนทุน 6 ปี เนื่องจากโครงการยังไม่ได้ เริ่มดําเนินการ
นายสมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย กรรมการผู้จดั การ : ได้ ตอบข้ อซักถาม ดังนี ้
1. โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมของ บริ ษัท โคราชวินด์เอ็นเนอร์ ยี จํากัด ตังอยู
้ ่บนพื ้นที่ของกรมป่ าไม้ ซึง่ มี
สัญญาเช่าระยะเวลา 25 ปี โดยบริ ษัท ฯ คาดว่าจะดําเนินการก่อสร้ าง และเริ่ มจําหน่ายไฟฟ้า ซึง่ คาด
ว่าจะคงเหลือระยะเวลา 19 ปี แต่พื ้นที่เช่าของกรมป่ าไม้ สามารถเช่าต่อได้
2. โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ต้ องใช้ เงินลงทุนเป็ นจํานวนมาก ซึ่งปั จจุบนั มีสถาบันการเงินเพียงไม่กี่
แห่ง ที่ให้ การสนับสนุนทางการเงินสําหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม แต่เนื่องด้ วยบริ ษัทฯ ได้ รับ
ความไว้ วางใจและได้ รับความเชื่อถือจากสถาบันการเงินด้ วยดีตลอดมา บริ ษัทฯ จึงได้ รับโอกาสและ
การสนับสนุนโครงการนี ้จากสถาบันการเงิน
3. โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ของบริ ษัท พัฒนาพลังงานลม จํ ากัด ได้ รับอนุมัติการสนับสนุนทาง
การเงิ น จากสถาบัน การเงิ น ซึ่ง ปั จ จุบัน ได้ เลื อ กซื อ้ กัง หัน ลมแล้ ว อี ก ทัง้ พื น้ ที่ บ ริ เ วณข้ า งเคี ยงของ
โครงการอื่น ได้ ดําเนินการติดตังกั
้ งหันลมเรี ยบร้ อยแล้ ว กอปรกับความเห็นของที่ปรึ กษาทางการเงิน
อิสระได้ ศกึ ษาและคํานวณผลตอบแทนอย่างระมัดระวัง
ผู้ถือหุ้นรายหนึง่ : ได้ มีประเด็นซักถามต่อที่ประชุม ดังนี ้
1. ส่วนเพิ่มราคารับซื ้อไฟฟ้า (Adder) ได้ รับการสนับสนุนเป็ นระยะเวลา 10 ปี และหลังจากนันเป็
้ นอย่างไร
2. ระยะเวลาการคืนทุนที่บริ ษัท ฯ และที่ปรึกษาทางการเงินอิสระคาดการณ์
3. โครงการจะได้ รับผลตอบแทนในช่วงระยะเวลา 10 ปี อย่างไร
4. ทิศทางของลมมีโอกาสที่จะเปลี่ยนไปจากเดิมหรื อไม่
นายสมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย กรรมการผู้จดั การ : ได้ ตอบข้ อซักถาม ดังนี ้
1. ส่วนเพิ่มราคารับซื ้อไฟฟ้า (Adder) ได้ รับการสนับสนุนเป็ นระยะเวลา 10 ปี และหลังจากนันเป็
้ นค่าไฟฟ้า
พื ้นฐานบวก Feed in Tariff
2. บริ ษัทฯ คํานวณระยะเวลาการคืนทุนภายในประมาณ 6 ปี โดยคํานวณที่ P75 และที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระคํานวณระยะเวลาการคืนทุนภายในประมาณ 9 ปี โดยใช้ P90
3. ผลตอบแทนที่จะได้ รับบริ ษัทคาดการณ์ไว้ ที่ EIRR 16.39% และที่ปรึกษาทางการเงินอิสระคาดการณ์ไว้ ที่
12.35%
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4. บริ ษัทฯ ได้ ดําเนินการศึกษาผลวัดลมเป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี เพื่อให้ ได้ ผลวัดลมที่แน่นอน จึงจะ
ดําเนินการหาจุดที่ตงของกั
ั้
งหันลม
นายศักดิ์ชยั สกุลศรี มนตรี ผู้ถือหุ้น : ได้ มีประเด็นซักถามต่อที่ประชุม ดังนี ้
1. ในอนาคตหากบริ ษัทฯ มีรายได้ จากการดําเนินการโครงการพลังงานลมแล้ ว บริ ษัทฯ จะมีการจําหน่าย
เงินลงทุนให้ กบั กองทุนหรื อไม่
นายสมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย กรรมการผู้จดั การ : ได้ ตอบข้ อซักถาม ดังนี ้
1. บริ ษัทฯ ไม่จําหน่ายเงินลงทุนดังกล่าวให้ กบั กองทุน
นางสาวโศภชา ดํารงปิ ยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริหาร เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม ที่ป ระชุมมีมติด้วยคะแนนเสี ยงเห็น ด้ ว ยมากกว่าสามในสี่ของผู้ถือ หุ้นที่ มาประชุมและมี สิท ธิ อ อกเสี ยง
ลงคะแนน อนุมตั ิการเข้ าซื ้อหุ้นและลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมของ บริ ษัท โคราชวินด์เอ็นเนอร์ ยี
จํากัด ตามที่เสนอ ดังนี ้
ผู้ถือหุ้น
จํานวน (เสียง)
อัตราร้ อยละ
เห็นด้ วย
694,808,312
99.9860
ไม่เห็นด้ วย
88,066
0.0127
งดออกเสียง
9,300
0.0013
รวม
694,905,678
100.0000
รวมจํานวนผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมในวาระนี ้ทังสิ
้ ้น 720 ราย
วาระที่ 15

พิจารณาให้ สัตยาบันต่ อการเข้ าทํารายการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมของ บริ ษัท
พัฒนาพลังงานลม จํากัด ซึ่งเป็ นบริษัทย่ อยของบริษัทฯ ในมูลค่ าโครงการรวมประมาณ
6,145,721,100 บาท
- ลงนามสัญญาจัดซื ้อ จัดจ้ าง ขนส่ง พร้ อมติดตัง้ และทดสอบกังหันลมไฟฟ้า กับ PowerChina
Zhongnan Engineering Corporation Limited และ PowerChina Zhongnan Engineering
Corporation Limited (Thailand Branch) มูลค่าประมาณ 3,684,000,000 บาท
- ลงนามสัญญาบริการบํารุงรักษาและรับประกันความพร้ อมสําหรับการเดินเครื่ อง กับ PowerChina
Zhongnan Engineering Corporation Limited (Thailand Branch) และ Gamesa EOLICA S.L.U.
มูลค่าประมาณ 45,000,000 บาท ต่อปี
- ลงนามสัญญาสินเชื่อเพื่อสนับสนุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม กับ ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จํากัด
(มหาชน) วงเงินรวม 3,725,000,000 บาท
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นายสมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย กรรมการผู้จดั การ กล่าวต่อที่ป ระชุมว่า สืบเนื่องจากบริ ษัทฯ ได้ เข้ าซื ้อหุ้น
สามัญของ บริ ษัท พัฒนาพลังงานลม จํากัด ในสัดส่วนทังหมดร้
้
อยละ 100 โดยได้ แจ้ งสารสนเทศต่อการเข้ าทํารายการ
- ที่ GUNKUL 55/046 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2555 เรื่ อง “สารสนเทศการได้ มาซึง่ หุ้นสามัญของ บริ ษัท
พัฒนาพลังงานลม จํากัด ในสัดส่วนร้ อยละ 70” โดยมีมลู ค่าขนาดรายการเท่ากับ 522,000,000 บาท
คิดเป็ นขนาดรายการตามการคํานวณโดยใช้ วิธีมลู ค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึง่ คํานวณได้ ในอัตราร้ อยละ
9.42 และ
- ที่ GUNKUL 57/059 ลงวันที่ 3 มิถนุ ายน 2557 เรื่ อง “สารสนเทศการได้ มาซึง่ หุ้นสามัญของ บริ ษัท
พัฒนาพลังงานลม จํากัด ในสัดส่วนร้ อยละ 30” โดยมีมลู ค่าขนาดรายการเท่ากับ 373,721,100 บาท
บาท คิดเป็ นขนาดรายการตามการคํานวณโดยใช้ วิธีมลู ค่ารวมของสิง่ ตอบแทน ซึง่ คํานวณได้ ในอัตรา
ร้ อยละ 8.46
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดําเนินการตามหลักเกณฑ์ตา่ ง ๆ ของประกาศตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้ มาหรื อจําหน่าย
ไปซึง่ สินทรัพย์ พ.ศ.2547 เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ วนัน้
โดยเมื่อคํานวณมูลค่าของการลงทุนเพื่อพัฒนาโครงการอีก จํานวน 5,250,000,000 บาท รวมประมาณการ
การลงทุนทังหมดเพื
้
่อใช้ สําหรับคํานวณขนาดรายการสําหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมของ บริษัท พัฒนาพลังงานลม
จํากัด เท่ากับประมาณ 6,145,721,100 บาท ซึง่ เมื่อ คํานวณขนาดรายการโดยใช้ หลักเกณฑ์มลู ค่ารวมของสิง่ ตอบแทนที่ชําระ
เปรี ยบเทียบกับมูลค่าของสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ซึง่ คํานวณได้ ในอัตราร้ อยละ 84.66 โดยเข้ าเกณฑ์ต้องได้ รับอนุมตั ิ
จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และเปิ ดเผยสารสนเทศของรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้ อมทังแต่
้ งตังที
้ ่
ปรึกษาทางการเงินเพื่อให้ ความเห็นต่อการเข้ าทํารายการดังกล่าว และนําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาให้ สตั ยาบันต่อการเข้ าทํารายการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมของ
บริ ษัท พัฒนาพลังงานลม จํากัด ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยของบริ ษัทฯ ในมูลค่าโครงการรวมประมาณ 6,145,721,100 บาท โดยได้
แนบเอกสารดังรายละเอียด ““สารสนเทศการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ของ บริษัท พัฒนาพลังงานลม จํากัด”
ตามเอกสารแนบลําดับที่ 10 หน้ า 77-85 และ “รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินเกี่ยวกับการได้ มาซึง่ ทรัพย์สนิ ”
ตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 21 เพื่อประกอบการพิจารณา
นายคมธัช โชติรักษ์ ผู้ถือหุ้น : ได้ มีประเด็นซักถามต่อที่ประชุม ดังนี ้
1. เนื่องจากบริ ษัทฯ ได้ เข้ าทําสัญญาซื ้อหุ้น โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมของ บริ ษัท พัฒนาพลังงานลม
จํากัด ตังแต่
้ ปี 2555 และโครงการนี ้จะรับรู้ รายได้ ในปี 2558 เหตุใดจึงใช้ ระยะเวลานานในการดําเนิน
โครงการดังกล่าว
นายสมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย กรรมการผู้จดั การ : ได้ ตอบข้ อซักถาม ดังนี ้
1. เนื่องจากการดําเนินโครงการพลังงานลม
จะต้ องทําการศึกษาและวัดผลลมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ ได้
ค่าเฉลี่ยของลมที่แน่นอน จึงต้ องใช้ ระยะเวลาในการศึกษาและวัดลมอย่างต่อเนื่อง
นางสาวโศภชา ดํารงปิ ยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริหาร เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา
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มติที่ประชุม ที่ป ระชุมมีมติด้วยคะแนนเสี ยงเห็น ด้ ว ยมากกว่าสามในสี่ของผู้ถือ หุ้นที่ มาประชุมและมี สิท ธิ อ อกเสี ยง
ลงคะแนน ให้ สตั ยาบันต่อการเข้ าทํารายการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมของ บริ ษัท พัฒนา
พลังงานลม จํากัด ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยของบริ ษัทฯ ในมูลค่าโครงการรวมประมาณ 6,145,721,100 บาท และ
- ลงนามสัญญาจัดซื ้อ จัดจ้ าง ขนส่ง พร้ อมติดตัง้ และทดสอบกังหันลมไฟฟ้า กับ PowerChina
Zhongnan Engineering Corporation Limited และ PowerChina Zhongnan Engineering
Corporation Limited (Thailand Branch) มูลค่าประมาณ 3,684,000,000 บาท
- ลงนามสัญญาบริ การบํารุงรักษาและรับประกันความพร้ อมสําหรับการเดินเครื่ อง กับ PowerChina
Zhongnan Engineering Corporation Limited (Thailand Branch) และ Gamesa EOLICA S.L.U.
มูลค่าประมาณ 45,000,000 บาท ต่อปี
- ลงนามสัญญาสินเชื่อเพื่อสนับสนุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม กับ ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จํากัด
(มหาชน) วงเงินรวม 3,725,000,000 บาท
ตามที่เสนอ ดังนี ้
ผู้ถือหุ้น
จํานวน (เสียง)
เห็นด้ วย
694,804,212
ไม่เห็นด้ วย
88,066
งดออกเสียง
13,400
รวม
694,905,678
รวมจํานวนผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมในวาระนี ้ทังสิ
้ ้น 720 ราย

อัตราร้ อยละ
99.9854
0.0127
0.0019
100.0000

วาระที่ 16

พิจารณาให้ สัตยาบันต่ อการเข้ าทํารายการเกี่ยวโยงระหว่ าง บริษัท พัฒนาพลังงานลม จํากัด กับ
บริ ษัท ฟิ วเจอร์ อี เล็คทริ คอล คอนโทรล จํากั ด เพื่อลงนามว่ าจ้ างให้ เ ป็ นผู้ จัดหาอุ ปกรณ์ และ
ดําเนินการก่ อสร้ างสายส่ งระบบ 115 kV สําหรั บโครงการวายุวนิ ด์ ฟาร์ ม มูลค่ า 147,065,178 บาท
นายสมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย กรรมการผู้จ ดั การ กล่า วต่อ ที่ป ระชุมว่า ตามที่ บริ ษัท พัฒนาพลังงานลม
จํากัด ได้ ทําการว่าจ้ างบริ ษัท ฟิ วเจอร์ อีเล็คทริ คอล คอนโทรล จํากัด เพื่อเป็ นผู้จดั หาอุปกรณ์และดําเนินการก่อสร้ างสาย
ส่งระบบ 115 kV สําหรับโครงการวายุวินด์ฟาร์ ม มูลค่า 147,065,178 บาท โดยบริ ษัท ฟิ วเจอร์ อีเล็ค ทริ คอล คอนโทรล
จํากัด นันเป็
้ นบริษัทที่เกี่ยวโยง เนื่องด้ วยมี บริษัท กันกุล กรุ๊พ จํากัด เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ ซึง่ เข้ าข่ายตามประกาศหลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้ องของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่เนื่องด้ วยรายการดังกล่าวเป็ นรายการเกี่ยวโยงที่เป็ นธุรกิจปกติในการประกอบกิจการ โดย
รายการดังกล่าวมีเงื่ อนไขการค้ าโดยทั่วไป ดังนัน้ เมื่อพิจารณาตามหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ของประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เรื่ องการเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในการทํารายการเกี่ยวโยง รายการดังกล่าวจัด
อยู่ในประเภทรายการธุรกิจปกติ บริ ษัทฯ ไม่ต้องนํารายการดังกล่าวไปคํานวณขนาดรายการและไม่ต้องแต่งตังที
้ ่ปรึ กษา
ทางการเงินเพื่อให้ ความเห็นต่อการเข้ าทํารายการเพื่อนําเสนอต่อผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่อย่างใด
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โดยบริ ษัทฯ มีความประสงค์ที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ สตั ยาบัน เนื่องด้ วยรายการดังกล่าวเป็ น
ส่วนหนึง่ ของวาระที่ 15 เรื่ อง พิจารณาให้ สตั ยาบันต่อการเข้ าทํารายการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมของ บริษัท
พัฒนาพลังงานลม จํากัด ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยของบริ ษัทฯ ในมูลค่าโครงการรวมประมาณ 6,145,721,100 บาท
จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาให้ สตั ยาบันต่อการเข้ าทํารายการเกี่ยวโยงระหว่าง บริษัท พัฒนาพลังงานลม
จํากัด กับบริษัท ฟิ วเจอร์ อีเล็คทริคอล คอนโทรล จํากัด เพื่อลงนามว่าจ้ างให้ เป็ นผู้จดั หาอุปกรณ์และดําเนินการก่อสร้ าง
สายส่งระบบ 115 kV สําหรับโครงการวายุวินด์ฟาร์ ม มูลค่า 147,065,178 บาท
นางสาวโศภชา ดํารงปิ ยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริ หาร เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม ที่ป ระชุมมีมติด้วยคะแนนเสี ยงเห็น ด้ ว ยมากกว่าสามในสี่ของผู้ถือ หุ้นที่ มาประชุมและมี สิท ธิ อ อกเสี ยง
ลงคะแนน (โดยไม่นบั รวมผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียงสําหรับวาระนี ้ได้ แก่ บริ ษัท กันกุล กรุ๊ พ
จํากัด จํานวน 527,694,200 เสียง, นายกัลกุล ดํารงปิ ยวุฒิ์ จํานวน 260,480 เสียง และ นางสาวนฤชล
ดํารงปิ ยวุฒ์ิ จํานวน 44,000 เสียง รวมเป็ นจํานวนผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียงเท่ากับ 527,998,680 เสียง)
ให้ สตั ยาบันต่อการเข้ าทํารายการเกี่ยวโยงระหว่าง บริ ษัท พัฒนาพลังงานลม จํ ากัด กับ บริ ษัท ฟิ วเจอร์
อีเล็คทริคอล คอนโทรล จํากัด เพื่อลงนามว่าจ้ างให้ เป็ นผู้จดั หาอุปกรณ์และดําเนินการก่อสร้ างสายส่งระบบ
115 kV สําหรับโครงการวายุวินด์ฟาร์ ม มูลค่า 147,065,178 บาท ตามที่เสนอ ดังนี ้
ผู้ถือหุ้น
จํานวน (เสียง)
อัตราร้ อยละ
เห็นด้ วย
162,367,024
97.2799
ไม่เห็นด้ วย
4,215,074
2.5254
งดออกเสียง
325,000
0.1947
รวม
166,907,098
100.0000
รวมจํานวนผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมในวาระนี ้ทังสิ
้ ้น 721 ราย
วาระที่ 17

พิจารณาอนุมัตกิ ารออกหุ้นกู้ระยะสัน้ (Non Rating) อายุไม่ เกิน 2 ปี จํานวน 1,000 ล้ านบาท
นายสมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย กรรมการผู้จดั การ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
ครัง้ ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2558 มีมติอนุมตั ิให้ บริ ษัทฯ ออกหุ้นกู้ระยะสัน้ (Non-Rating) เพื่อใช้ เป็ นเงินทุน
หมุนเวียนสําหรับโครงการที่อยู่ระหว่างการดําเนินการในปั จจุบนั ซึ่งได้ เรี ยนแจ้ งต่อที่ประชุมในเรื่ องการจัดหาแหล่งเงินทุน
ในวาระที่ 14 และ วาระที่ 15 แล้ วนัน้ และโครงการที่อาจจะเกิดขึ ้นในอนาคตอันใกล้ ดังรายละเอียดตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย
ลําดับที่ 11 หน้ า 86
นางสาวโศภชา ดํารงปิ ยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริ หาร เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม ที่ป ระชุมมีมติด้วยคะแนนเสี ยงเห็น ด้ ว ยมากกว่าสามในสี่ของผู้ถือ หุ้นที่ มาประชุมและมี สิท ธิ อ อกเสี ยง
ลงคะแนน อนุมตั ิการออกหุ้นกู้ระยะสัน้ (Non Rating) อายุไม่เกิน 2 ปี จํานวน 1,000 ล้ านบาท ตามที่เสนอ
ดังนี ้
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ผู้ถือหุ้น

จํานวน (เสียง)
เห็นด้ วย
694,892,498
ไม่เห็นด้ วย
0
งดออกเสียง
13,400
รวม
694,905,898
รวมจํานวนผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมในวาระนี ้ทังสิ
้ ้น 723 ราย

อัตราร้ อยละ
99.9981
0.0000
0.0019
100.0000

วาระที่ 18

พิจารณาอนุมัตกิ ารเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) ในสัดส่ วนร้ อยละ 10 ของ
ทุนที่ชาํ ระแล้ วเพื่อรองรั บการขยายการลงทุน
นายสมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย กรรมการผู้จดั การ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
ครัง้ ที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2557 มีมติอนุมตั ิให้ บริ ษัทฯ เพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทัว่ ไป (General Mandate)
ให้ กบั กลุม่ บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ในสัดส่วนร้ อยละ 10 ของทุนที่ชําระแล้ ว หรื อไม่เกิน 87,999,026 หุ้น
เพื่อรองรับการขยายการลงทุน โดยเสนอขายไม่ตํ่ากว่าราคาตลาด ดังรายละเอียดตามที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 12
นายทองทศ แพงลาด ผู้ถือหุ้น : ได้ มีประเด็นซักถามต่อที่ประชุม ดังนี ้
1. สอบถามคณะกรรมการอิสระ การเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทัว่ ไป มีประโยชน์ กบั บริ ษัทอย่างไร และมี
ความเสี่ยงหรื อไม่
นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ กรรมการอิสระ : ได้ ตอบข้ อซักถาม ดังนี ้
1. คณะกรรมการอิสระได้ พจิ ารณาแล้ วเห็นว่าการเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทัว่ ไปมีความสําคัญ และควร
จําหน่ายในราคาไม่ตํ่ากว่าราคาตลาด ทังนี
้ ้ คณะกรรมการอิสระจะดูแลผลประโยชน์แก่ผ้ ถู ือหุ้น และจะ
พิจารณาการเพิ่มทุนแบบอํานาจทัว่ ไปไม่เกินร้ อยละ 10 ของทุนที่ชําระแล้ ว ซึง่ ประโยชน์ของการเพิ่มทุน
แบบมอบอํานาจทัว่ ไป เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้ กบั บริ ษัท โดยปั จจุบนั บริษัทฯ มีโครงการที่อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ และโครงการใหม่ที่จะเกิดขึ ้นในอนาคตหลายโครงการ
นางสาวโศภชา ดํารงปิ ยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริ หาร เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม ที่ป ระชุมมีมติด้วยคะแนนเสี ยงเห็น ด้ ว ยมากกว่าสามในสี่ของผู้ถือ หุ้นที่ มาประชุมและมี สิท ธิ อ อกเสี ยง
ลงคะแนน อนุมตั ิการเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทัว่ ไป (General Mandate) ในสัดส่วนร้ อยละ 10 ของทุนที่
ชําระแล้ วเพื่อรองรับการขยายการลงทุน ตามที่เสนอ ดังนี ้
ผู้ถือหุ้น
จํานวน (เสียง)
อัตราร้ อยละ
เห็นด้ วย
689,438,413
99.2132
ไม่เห็นด้ วย
373,886
0.0538
งดออกเสียง
5,093,599
0.7330
รวม
694,905,898
100.0000
รวมจํานวนผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมในวาระนี ้ทังสิ
้ ้น 723 ราย

หน้ าที่ 37

วาระที่ 19 เรื่ องแจ้ งเพื่อทราบ
19.1 แจ้ งเพื่อทราบการลงทุนสําหรั บโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ของ บริษัท กรี โนเวชั่น เพาเวอร์ จํากัด
นายสมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย กรรมการผู้จดั การ กล่าวต่อที่ป ระชุมว่า สืบเนื่องจากบริ ษัทฯ ได้ เข้ าซือ้ หุ้น
สามัญของ บริ ษัท กรี โนเวชัน่ เพาเวอร์ จํากัด ในสัดส่วนทังหมดร้
้
อยละ 100 โดยได้ แจ้ งสารสนเทศต่อการเข้ าทํารายการ ที่
GUNKUL 57/008 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 ดังเอกสารแนบลําดับที่ 13 หน้ า 92 เรื่ อง “สารสนเทศการได้ มาซึง่ หุ้น
สามัญของ บริ ษัท กรี โนเวชัน่ เพาเวอร์ จํากัด” โดยมีมลู ค่าขนาดรายการเท่ากับ 432,000,000 บาท คิดเป็ นขนาดรายการ
ตามการคํานวณโดยใช้ วิธีมลู ค่ารวมของสิง่ ตอบแทน ซึง่ คํานวณได้ ในอัตราร้ อยละ 12.349 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย และได้ ดําเนินการตามหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ของประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและ
การปฏิบตั ิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ พ.ศ.2547 เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ วนัน้
ทัง้ นี บ้ ริ ษัท ฯ มีความประสงค์ ที่จะแจ้ งถึงการดํ าเนิ นการเพื่อให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ในการจะเข้ าทํ า
รายการสําหรับการลงทุนในบริษัทดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมครัง้ นี ้เพื่อทราบ
19.2 แจ้ งเพื่อทราบการลงทุนสําหรั บโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ของ Sendai Okura Mega Solar
Godo Kaisha ในประเทศญี่ปุ่น
นายสมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย กรรมการผู้จดั การ กล่าวต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากบริ ษัทฯ ได้ เข้ าซื ้อหุ้นของ
Sendai Okura Mega Solar Godo Kaisha (“GK Sendai) ประเทศญี่ปนุ่ ในสัดส่วนทังหมดร้
้
อยละ 100 โดยได้ แจ้ ง
สารสนเทศต่อการเข้ าทํารายการ ที่ GUNKUL 57/126 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2557 เรื่ อง “สารสนเทศการได้ มาซึง่ หุ้นของ
Sendai Okura Mega Solar Godo Kaisha (“GK Sendai) ประเทศญี่ปน”
ุ่ โดยมีมลู ค่าขนาดรายการเท่ากับ 504,000,000
บาท คิดเป็ นขนาดรายการตามการคํานวณโดยใช้ วิธีมลู ค่ารวมของสิง่ ตอบแทนจากงบการเงินเฉพาะของกิจการ ซึง่ คํานวณ
ได้ ในอัตราร้ อยละ 8.48 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้ ดําเนินการตามหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ของประกาศตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึง่
สินทรัพย์ พ.ศ.2547 เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ วนัน้
ทัง้ นี ้ บริ ษัทฯ มี ความประสงค์ ที่จะแจ้ งถึงการดํ าเนิ นการเพื่อให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ในการจะเข้ าทํ า
รายการดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมครัง้ นี ้ โดยบริ ษัทฯ ได้ แนบรายละเอียด “สารสนเทศการการได้ มาซึ่งหุ้น
ของ Sendai Okura Mega Solar Godo Kaisha ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2557” ดังปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 14
หน้ า 97-101
นางสาวโศภชา ดํารงปิ ยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริหาร เสนอต่อที่ประชุมเพื่อทราบ
มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมจํานวนทังสิ
้ ้น 723 ราย รวมเป็ นจํานวนหุ้น 694,905,898 หุ้น รับทราบ
- การลงทุนสําหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ของ บริ ษัท กรี โนเวชัน่ เพาเวอร์ จํากัด
- การลงทุนสําหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ของ Sendai Okura Mega Solar Godo
Kaisha ในประเทศญี่ปนุ่

หน้ าที่ 38

วาระที่ 20 พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
นายศักดิ์ชยั สกุลศรี มนตรี ผู้ถือหุ้น : ได้ มีประเด็นซักถามต่อที่ประชุม ดังนี ้
1. ถ้ าเปรี ยบเทียบโครงการโรงฟ้าพลังงานลมกับรายอื่น ๆ บริ ษัทฯ จะอยูท่ ี่อนั ดับใดของประเทศ
2. โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม มีโอกาสที่จะขาดทุนหรื อไม่ และมีแนวโน้ มที่จะซื ้อเพิ่มอีกหรื อไม่
นายสมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย กรรมการผู้จดั การ : ได้ ตอบข้ อซักถาม ดังนี ้
1. ปั จจุบนั บริษัท ฯ มีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมรวมทังสิ
้ ้น 170 เมกะวัตต์ ซึง่ คาดว่าน่าจะอยู่ประมาณ
อันดับที่ 3 ของประเทศ
2. ในช่วงที่ผ่านมา โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของบริ ษัท ฯ มีกําไรอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากเป็ น
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม บริ ษัทฯ จะทําการศึกษาผลวัดลมให้ ได้ ค่าเฉลี่ยที่แน่นอนก่อนการดําเนิน
โครงการ อีกทัง้ ขึน้ อยู่กับประสบการณ์ และความเชี่ ยวชาญของทีมผู้บริ หาร โดยในอนาคตบริ ษัทฯ มี
แนวโน้ มที่จะลงทุนโครงการอื่น ๆ เพิ่มเติมอีก
ผู้ถือหุ้นรายหนึง่ : ได้ มีประเด็นซักถามต่อที่ประชุม ดังนี ้
1. การออกหุ้นกู้ระยะสัน้ (Non Rating) อายุไม่เกิน 2 ปี จํานวน 1,000 ล้ านบาท ดอกเบี ้ยน่าจะแพงกว่า
แบบ Rating
2. โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ขนาด 60 เมกะวัตต์ ของบริษัท พัฒนาพลังงานลม จํากัด ใช้ เงินลงทุน
6,145,721,100 บาท โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ขนาด 50 เมกะวัตต์ ของบริษัท โคราชวินด์
เอ็นเนอร์ ยี จํากัด ใช้ เงินลงทุนประมาณ 4,681,000,000 บาท เพราะเหตุใดจึงมีมลู ค่าเงินลงทุนที่ตา่ งกัน
3. ที่ดินที่เป็ นที่ตงโครงการโรงไฟฟ
ั้
้ าพลังงานลมเป็ นที่ดินทับซ้ อนหรื อไม่
4. ความคืบหน้ าของโครงการโซล่าร์ รูฟ เป็ นอย่างไร
นายสมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย กรรมการผู้จดั การ : ได้ ตอบข้ อซักถาม ดังนี ้
1. ปั จจุบนั บริษัทฯ ใช้ วงเงินตัว๋ แลกเงิน 4,000 ล้ านบาท อัตราดอกเบี ้ยไม่เกิน 3.5%
2. การออกหุ้นกู้ระยะสัน้ (Non Rating) อายุไม่เกิน 2 ปี อัตราดอกเบี ้ยอยูท่ ี่ประมาณ 4% ซึง่ ทางบริ ษัทฯ มี
ความประสงค์ที่จะจัดอันดับเครดิตบริษัท (Rating) เพื่อออกหุ้นกู้ระยะเวลา 7 ปี ให้ เหมาะสมกับ
ระยะเวลาคืนทุน โดยได้ พิจารณาแล้ วหากจัดอันดับเครดิตบริ ษัท (Rating) อยูท่ ี่ระดับ A- อัตราดอกเบี ้ย
คงที่สําหรับการออกหุ้นกู้ อยูท่ ี่ประมาณ 5.1% ซึง่ มีอตั ราที่สงู กว่าการออกหุ้นกู้ระยะสัน้ (Non Rating)
ที่บริ ษัท ฯ ใช้ อยู่
3. โครงการของบริ ษัท พัฒนาพลังงานลม จํากัด เป็ นการซื ้อที่ดินโดยบริ ษัทฯ ถือกรรมสิทธิ์ในโฉนด สําหรับ
โครงการบริ ษัท โคราชวินด์ เอ็นเนอร์ ยี จํากัด เป็ นพื ้นที่เช่าจากกรมป่ าไม้ จึงมีมลู ค่าลงทุนแตกต่างกัน
4. บริ ษัทฯ ได้ ดําเนินการว่าจ้ างบริ ษัทประเมินราคาเพื่อเทียบระวางที่ดิน และให้ สํานักงานกฎหมาย
ดําเนินการตรวจสอบความถูกต้ องของการได้ มาซึง่ ที่ดินแปลงดังกล่าว คณะกรรมการบริ ษัทจึงได้ มีมติ
อนุมตั ิการเข้ าลงทุนในโครงการดังกล่าว
5. โครงการโซลาร์ รูฟที่รัฐบาลอนุมตั ิใบอนุญาตจํานวน 100 เมกะวัตต์ บริษัทฯ ได้ รับและจําหน่ายไฟฟ้า
เรี ยบร้ อยแล้ วจํานวน 12 เมกะวัตต์ ขณะนี ้อยูร่ ะหว่างการก่อสร้ างอีกจํานวน 2 เมกะวัตต์ ซึง่ ถือได้ วา่
บริ ษัทฯ มีสว่ นแบ่งตลาดประมาณร้ อยละ 15 ของโซลาร์ รูฟ อีกทังบริ
้ ษัทฯ ได้ มีการหาพันธมิตรเพิ่มเติม
เพื่อดําเนินการหาหลังคากลุม่ อุตสาหกรรมสําหรับก่อสร้ างโซลาร์ รูฟเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง

หน้ าที่ 39

นายสมเกียรติ เฉลิมอิสระชัย ผู้ถือหุ้น : ได้ มีประเด็นซักถามต่อที่ประชุม ดังนี ้
1. คณะกรรมการบริษัทและผู้บริ หารมีความสนใจเข้ าซื ้อหุ้นของ บริษัท วินด์ เอ็นเนอร์ ยีโฮลดิ ้ง จํากัด หรื อไม่
นางสาวโศภชา ดํารงปิ ยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริ หาร : ได้ ตอบข้ อซักถาม ดังนี ้
1. บริ ษัทฯ ยังไม่มีความสนใจในการเข้ าซื ้อหุ้นของบริ ษัทดังกล่าว เนื่องจากบริษัทฯ มีโครงการที่อยู่ระหว่าง
รอการพัฒนาทังในประเทศและต่
้
างประเทศอีกหลายโครงการ อีกทังบริ
้ ษัทดังกล่าวยังไม่มีความชัดเจน
จึงยังไม่ได้ พิจารณาแต่อย่างใด
นายพีระพัชร์ เอี ้ยวสกุล ผู้ถือหุ้นรายย่อย : ได้ มีประเด็นสอบถามต่อที่ประชุม ดังนี ้
1. บริ ษัทฯ ได้ รับส่วนเพิ่มราคารับซื ้อไฟฟ้า (Adder) สําหรับโครงการพลังงานแสงอาทิตย์และโครงการ
พลังงานลม โดยจะมีระยะเวลาในการรับส่วนเพิ่มราคารับซื ้อไฟฟ้าตามที่ระบุในสัญญา ซึง่ หากครบ
กําหนดระยะเวลาตามสัญญา บริษัทจะมีรายได้ จากการจําหน่ายไฟที่อตั ราเท่าไร
นายสมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย กรรมการผู้จดั การ : ได้ ตอบข้ อซักถาม ดังนี ้
1. บริ ษัทฯ คํานวณอัตราผลตอบแทนของเงินลงทุนอยูท่ ี่อตั รา EIRR เท่ากับ 14% โดยในส่วนของกําไรสุทธิ
จะแตกต่างกัน สําหรับ 10 ปี แรกที่ได้ รับส่วนเพิ่มราคารับซื ้อไฟฟ้าจะมีกําไรสุทธิในอัตราที่สงู แต่ในปี ที่
11 เป็ นต้ นไป บริ ษัทจะได้ รับค่าไฟพื ้นฐานและ Feed in Tariff ซึง่ เมื่อเทียบกับการบํารุงรักษาและ
ค่าเสื่อมยังมีกําไรสุทธิในอัตราที่สงู อย่างไรก็ตาม บริษัท ฯ ยังคงเน้ นหาสัญญาใหม่มารองรับเพื่อสร้ าง
ความมัน่ คงให้ แก่บริษัท ฯ
ผู้ถือหุ้นรายหนึง่ : : ได้ มีประเด็นสอบถามต่อที่ประชุม ดังนี ้
1. ตามที่บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดเผยในรายงานประจําปี 2557 เกี่ยวกับการศึกษาการเข้ าร่วมโครงการต่อต้ าน
คอรัปชัน่ ไม่ทราบว่ามีความคืบหน้ าอย่างไร
ดร.ชิต เหล่าวัฒนา ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี : ได้ ตอบข้ อซักถาม ดังนี ้
1. คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี มีมติเห็นควรให้ บริษัทศึกษาการเข้ าร่วมโครงการต่อต้ านคอรัปชัน่
และคาดว่าจะดําเนินการให้ แล้ วเสร็จภายในปี 2558
ทังนี
้ ้ก่อนปิ ดการประชุม มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ ามาประชุมด้ วยตนเองและโดยผู้รับมอบฉันทะ ดังนี ้
ผู้ถือหุ้นที่มาด้ วยตนเอง 182 ราย
นับจํานวนหุ้นได้ 540,515,472 หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ
541 ราย
นับจํานวนหุ้นได้ 154,390,426 หุ้น
รวมทังสิ
้ ้น
723 ราย
นับจํานวนหุ้นได้ 694,905,898 หุ้น
คิดเป็ นร้ อยละ 78.9675 ของหุ้นที่ออกและจําหน่ายแล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯ จํานวน 879,990,265 หุ้น
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ไม่มีผ้ ใู ดเสนอเรื่ องอื่นใดเพื่อพิจารณา ประธานจึงขอกล่าวปิ ดประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 17.28 น.

(นายกัลกุล ดํารงปิ ยวุฒิ์)
ประธานกรรมการบริษัท

นางสาวจันทรา จงจามรี สีทอง
เลขานุการบริษัท
ผู้อํานวยการสํานักกรรมการผู้จดั การและฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์: 02-242-5867, อีเมล์: chantra@gunkul.com
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