สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 1
บริ ษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด (มหาชน)

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560

วัน เวลา และสถานที่ประชุม
เมื่อวันศุกร์ ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้ องเจ้ าพระยาบอลรู ม ชั ้น 2 โรงแรมเจ้ าพระยาปาร์ ค เลขที่
247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพมหานคร 10400
กรรมการที่เข้ าร่ วมประชุม จํานวน 9 ท่ าน
1. นายกัลกุล
ดํารงปิ ยวุฒ์ิ
2. ดร. ชิต
เหล่าวัฒนา
3. พลตํารวจตรี วิศิษฐ์ ศุกรเสพย์
4. ดร. จงรัก

ระรวยทรง

5. นางสาวโศภชา

ดํารงปิ ยวุฒ์ิ

6. ดร. สมบูรณ์

เอื ้ออัชฌาสัย

7. นางสาวนฤชล

ดํารงปิ ยวุฒิ์

8. นางอารี วรรณ

เฉลิมแดน

9. นายเฉลิมพล

ศรี เจริ ญ

ประธานกรรมการบริ ษัท
กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และ ประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการบริ ษัท ประธานกรรมการบริ หาร
และกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
กรรมการบริ ษัท กรรมการบริ หาร กรรมการผู้จดั การ
และ เลขานุการคณะกรรมการบริ ษัท
กรรมการบริ ษัท กรรมการบริ หาร
รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ สายงานพัฒนาธุรกิจและวางแผนกลยุทธ์
ผู้อํานวยการอาวุโส สายงานโลจิสติกส์
กรรมการบริ ษัท กรรมการบริ หาร และ
ผู้อํานวยการอาวุโส สายงานโรงงาน
กรรมการบริ ษัท กรรมการบริ หาร และ
ผู้อํานวยการ สายงานขายและการตลาด

กรรมการชุดย่ อยที่เข้ าร่ วมประชุม จํานวน 3 ท่ าน
1. พลอากาศตรี ดร.เพียร โตท่าโรง
ประธานคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
2. คุณเดชา
ชูลกิ รณ์
กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
3. นายสมชาย
ไตรรัตนภิรมย์ กรรมการบริ หารความเสีย่ ง และกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
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ผู้บริหารและผู้จัดการที่เข้ าร่ วมประชุม จํานวน 20 ท่ าน
1. นายพงษ์ สกร
ดําเนิน
รองกรรมการผู้จดั การ สายงานพัฒนาธุรกิจและวางแผนกลยุทธ์
2. นางสมลักษณ์
คนึงเหตุ
ผู้อํานวยการอาวุโส สายงานสํานักบริ หาร
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
3. นายธํารงค์
จันทรไกรทอง ผู้อํานวยการอาวุโส สายงานขายและการตลาด
4. นายภูดิศ
ไตรวิลาสกุล
ผู้อํานวยการอาวุโส สายงานขายและการตลาด LED
5. นายฐิ ติพงศ์
เตชะรัตนยืนยง Chief Financial Officer
ผู้อํานวยการอาวุโส สายงานบริ หารการเงินและควบคุมกิจการต่างประเทศ
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
6. นายไพโรจน์
ภานุกาญจน์
ผู้อํานวยการอาวุโส สายงานบริ หารงานโครงการก่อสร้ างและ
บํารุงรักษาโรงไฟฟ้ า
7. นางสาวณัฐวรรณ วงศ์จนั ทร์
รักษาการผู้อํานวยการอาวุโส สายงานสนับสนุนธุรกิจ
8. นายเจนพล
งามอรุณโชติ
รักษาการผู้อํานวยการอาวุโส สายงานวางแผนกลยุทธ์และการลงทุน
9. นางสาวจันทรา
จงจามรี สที อง เลขานุการบริ ษัท และ
รักษาการผู้อํานวยการอาวุโส สํานักกรรมการผู้จดั การและนักลงทุนสัมพันธ์
เลขานุการคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
10. นางสาววิจิตรา
แสงปรี ดีกรณ์
ผู้อํานวยการ สายงานพัฒนาธุรกิจพลังงานทดแทน
11. นายศราวุธ
มาสรวง
ผู้อํานวยการ สายงานโรงงาน
ผู้อํานวยการ สายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์และปรับปรุงกระบวนการผลิต
12. นางสาวศุทธิรัตน์
ตังนรกุ
้ ล
รักษาการผู้อํานวยการ สายงานบัญชี
13. นางสาวกุลรวี
แสนชัยกร
ผู้ช่วยผู้อํานวยการ สายงานบริ หารการเงินและควบคุมกิจการต่างประเทศ
14. นายธเนศศิริ
ฝากมิตร
ผู้ช่วยผู้อํานวยการ สายงานตรวจสอบภายใน
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
15. นายธนะพัฒน์
วงศ์หิรัญชยธร ผู้ช่วยผู้อํานวยการ สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
16. นางสาววริ นทิพย์ โรซาร์ พิทกั ษ์
ผู้ช่วยผู้อํานวยการ สายงานวางแผนกลยุทธ์และการลงทุน
17. นางสาววนิตา
ลิมมะณีประเสริ ฐ รักษาการผู้ช่วยผู้อํานวยการ สายงานวางแผนกลยุทธ์และการลงทุน
18. นางลัคนา
สันติร่วมใจรักษ์ ผู้จดั การฝ่ ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
19. นายบุญศักดิ์
ภูมิสขุ สันต์
ผู้ช่วยผู้จดั การ ฝ่ ายทรัพย์สนิ
20. นายนิตภิ ทั ร์
เวชกามา
ผู้ช่วยผู้จดั การ สายงานตรวจสอบภายใน
ผู้เข้ าร่ วมการประชุมอื่น ๆ จํานวน 7 ท่ าน
1. นางสาวซูซาน
เอี่ยมวณิชชา
2. นายสุชาติ
พานิชย์เจริ ญ
3. นายวัยวัฒน์
กอสมานชัยกิจ
4. นางปาลิกา
แสงวิไล
5. นายกุดนั่
กุสมุ านนท์

ผู้แทน บริ ษัท เอส พี ออดิท จํากัด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ผู้แทน บริ ษัท เอส พี ออดิท จํากัด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ผู้สอบบัญชี บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
ผู้สอบบัญชี บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
ผู้แทน บริ ษัท กุดน่ั แอนด์ พาร์ ทเนอร์ ส จํากัด ที่ปรึกษากฎหมาย
และผู้แทนอิสระร่วมเป็ นกรรมการในการตรวจสอบการลงคะแนน
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6. นายคงกช

ยงสวัสดิกลุ

7. นายฮังใช้
้

อัคควัสกุล

ผู้แทน บริ ษัท กุดน่ั แอนด์ พาร์ ทเนอร์ ส จํากัด ที่ปรึกษากฎหมาย
และผู้แทนอิสระร่วมเป็ นกรรมการในการตรวจสอบการลงคะแนน
ผู้แทนอิสระจากผู้ถือหุ้นรายย่อย
ร่วมเป็ นกรรมการในการตรวจสอบการลงคะแนน

การประชุมในครัง้ นี ้มีตวั แทนผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ได้ เข้ าร่วมประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี ้
- ตัวแทนจากผู้สอบบัญชี บริ ษัท เอสพี ออดิท จํากัด
- ตัวแทนจ่ากผู้สอบบัญชี บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
- ตัวแทนจากที่ปรึ กษาด้ านกฎหมาย บริ ษัท กุดนั่ แอนด์ พาร์ ทเนอร์ ส จํากัด ทําหน้ าที่เป็ นคนกลางในการ
ตรวจสอบการลงคะแนน
บริ ษัทฯ ได้ จัดส่งหนังสือเชิ ญ ประชุมพร้ อมเอกสารประกอบการประชุม และได้ เผยแพร่ แจ้ งการส่งหนังสือเชิ ญ
ประชุมผ่านทางเว็บไซด์ของตลาดหลักทรัพย์เป็ นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด
ก่อนเริ่ มการประชุมตามระเบียบวาระ ที่ประชุมได้ แจ้ งรายละเอียดการประชุมและวิธีการออกเสียงการลงคะแนน
รายละเอียดดังปรากฏตามเอกสารแนบ ลําดับที่ 12 ลําดับที่ 13 และ ลําดับที่ 14 หน้ า 59 – หน้ า 73 ดังนี ้
ตามพระราชบัญ ญั ติ บริ ษั ทมหาชน พ.ศ. 2535 แก้ ไขเพิ่ มเติ ม พ.ศ. 2551 มาตรา 90 และ มาตรา 107 และตาม
ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 28 ได้ กําหนดหลักเกณฑ์ในเรื่ องการลงคะแนนสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ ดงั นี ้
มาตรา 90
ห้ ามมิ ให้ บริ ษั ทจ่ายเงิ นหรื อทรั พย์ สินอื่นใดให้ แก่กรรมการ เว้ นแต่จ่ ายเป็ นค่าตอบแทนตาม
ข้ อบังคับของบริ ษัท
ในกรณีที่ข้อบังคับของบริ ษัทมิได้ กําหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งให้ เป็ นไปตามมติ
ของที่ ประชุมผู้ถื อหุ้น ซึ่งประกอบด้ วยคะแนนเสียงไม่น้ อยกว่าสองในสามของจํ านวนเสียง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม
มาตรา 107
มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนันให้
้ ประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
(1) ในกรณีปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
และถ้ ามี คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ ประชุมออกเสียงเพิ่ มขึน้ อี กหนึ่งเสียงเป็ น
เสียงชี ้ขาด
(2) ในกรณี ดังต่อไปนี ้ ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้ อยกว่าสามในสี่ของจํ านวนเสียงทัง้ หมดของ
ผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ก. การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาํ คัญให้ แก่บคุ คลอื่น
ข. การซื ้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทอื่นหรื อบริ ษัทเอกชนมาเป็ นของบริ ษัท
ค. การทํา แก้ ไข หรื อเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้ เช่ากิจการของบริ ษัททังหมดหรื
้
อบางส่วน
ที่สาํ คัญ การมอบหมายให้ บคุ คลอืน่ เข้ าจัดการธุรกิจของบริ ษัท หรื อการรวมกิจการกับ
บุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน
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ข้ อ 28

ในการออกเสียงลงคะแนนให้ ห้ นุ หนึง่ หุ้นมีเสียงหนึง่ เสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนันให้
้
ประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
(1) ในกรณีปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
และถ้ ามี คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ ประชุมออกเสียงเพิ่ มขึน้ อี กหนึ่งเสียงเป็ น
เสียงชี ้ขาด
(2) ในกรณี ดังต่อไปนี ้ ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้ อยกว่าสามในสี่ของจํ านวนเสียงทัง้ หมดของ
ผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ก. การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาํ คัญให้ แก่บคุ คลอื่น
ข. การซื ้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทอื่นหรื อบริ ษัทเอกชนมาเป็ นของบริ ษัท
ค. การทํา แก้ ไข หรื อเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้ เช่ากิจการของบริ ษัททังหมดหรื
้
อบางส่วน
ที่สาํ คัญ การมอบหมายให้ บคุ คลอืน่ เข้ าจัดการธุรกิจของบริ ษัท หรื อการรวมกิจการกับ
บุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน
ง. การแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิหรื อข้ อบังคับ
จ. การเพิ่มหรื อการลดทุนของบริ ษัทหรื อการออกหุ้นกู้
ฉ. การควบหรื อเลิกบริ ษัท

วิธีการนับคะแนน
ผู้ถื อ หุ้น และผู้รั บ มอบฉัน ทะจะต้ อ งออกเสี ย งและลงคะแนนในกรณี ดังต่ อ ไปนี ค้ ื อ เห็ น ด้ ว ย ไม่ เห็ น ด้ วย หรื อ
งดออกเสียง ไม่อนุญาตให้ มีการแยกการออกเสียงลงคะแนน โดยกําหนดขันตอนการเก็
้
บบัตรลงคะแนนเสียงและวิธีการนับ
คะแนน ดังนี ้

การเก็บบัตรลงคะแนนเสียงและวิธีการนับคะแนนเสียงในวาระทัว่ ไป
- ประธานที่ประชุมจะขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่ลงมติ “ไม่เห็นด้ วย” หรื อ “งดออกเสียง” ในระเบียบวาระใด ๆ ลงคะแนนเสียง
ในบัตรลงคะแนนที่ได้ แจกให้ เมื่อลงทะเบียน พร้ อมลงลายมือชื่อ หลังจากนันเจ้
้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ จะเก็บบัตร
ลงคะแนนเสียงเฉพาะ “ไม่เห็นด้ วย” และ “งดออกเสียง”เพื่อนํามาสรุปผลการลงคะแนนเพื่อให้ ประธานฯ แจ้ งต่อ
ที่ประชุมรับทราบต่อไป
- วิธีการนับคะแนนเสียงสําหรับวาระทัว่ ไปนัน้ บริ ษัทฯ จะใช้ วิธีหกั คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้ วย” และ “งดออกเสียง”
ออกจากจํานวนเสียงทังหมดที
้
่เข้ าร่ วมประชุม และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงที่เห็นด้ วยในระเบียบ
วาระนัน้ ๆ
การเก็บบัตรลงคะแนนเสียงและวิธีการนับคะแนนเสียงในวาระเลือกตังกรรมการบริ
้
ษัท
- ประธานที่ประชุมจะขอให้ ผ้ ูถือหุ้นที่ลงมติ “เห็นด้ วย” หรื อ “ไม่เห็นด้ วย” หรื อ “งดออกเสียง” ในระเบียบวาระนี ้
ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนที่ได้ แจกให้ เมื่อลงทะเบียน พร้ อมลงลายมื อชื่ อ หลังจากนัน้ เจ้ าหน้ าที่ของ
บริ ษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทังหมดจากผู
้
้ ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้ าร่ วมประชุมทุกท่าน เพื่อนํามา
สรุปผลการลงคะแนนเพื่อให้ ประธานฯ แจ้ งต่อที่ประชุมรับทราบต่อไป
- วิธีการนับคะแนนเสียงในวาระเลือกตังกรรมการบริ
้
ษัทนี ้ บริ ษัทฯ จะนับคะแนนทัง้ “เห็นด้ วย” และ “ไม่เห็นด้ วย”
และ “งดออกเสียง”

หน้ าที่ 14

สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 1
บริ ษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด (มหาชน)
ทังนี
้ ้ ในการพิจารณาคะแนนเสียงดังกล่าว จะคํานึงถึงการลงคะแนนเสียงที่ผ้ ถู ือหุ้นได้ มอบฉันทะแสดงเจตนาไว้
ตามหนังสือมอบฉันทะด้ วย โดยมติของที่ประชุมในแต่ละวาระให้ ใช้ คะแนนเสียงข้ างมาก ถ้ ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้
ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกหนึ่งเสียงเป็ นเสียงชี ้ขาด สําหรับมติของระเบียบวาระเรื่ องการลดทุนหรื อการเพิม่ ทุน
ของบริ ษัทฯ การแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิ การซื ้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทอื่นมาเป็ นของบริ ษัท การออกหุ้นกู้ รวมทัง้
การเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทัว่ ไป ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมติระเบียบวาระการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสอง
ในสามของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม โดยรายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระ จะแจ้ งให้ ที่ประชุม
ทราบหลังจบการประชุมในวาระถัดไป
บริ ษัทฯ ได้ สรุปกฎเกณฑ์ของการนับคะแนนในแต่วาระซึง่ ขึ ้นกับแต่ละกรณี ดังนี ้
วาระที่
1, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 14
7, 8, 9, 10, 15
13
16 (ถ้ ามี)

ประเภทมติ
มติธรรมดา

การนับคะแนน
คะแนนเสียงข้ างมากผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณี
ถ้ ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกหนึ่งเสียงเป็ นเสียงชี ้ขาด
มติพิเศษ
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
มติธรรมดา คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม
มติ ธ รรมดา อาจใช้ คะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุม หรื อ
หรือ
คะแนนเสียงสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
มติพิเศษ
หรื อ คะแนนเสียงสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนนในการประชุม
ผู้ถือหุ้น (แล้ วแต่กรณี)

เริ่มการประชุม
ดร. สมบูรณ์ เอื อ้ อัชฌาสัย กรรมการผู้จัดการ กล่าวต้ อนรับ ผู้ถื อ หุ้น ผู้รับ มอบฉัน ทะ และสรุ ป จํ านวน
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้ วยตนเองและรับมอบฉันทะก่อนเริ่ มการประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ผู้ถือหุ้นที่มาด้ วยตนเอง 109 ราย นับจํานวนหุ้นได้ 347,137,309 หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ
211 ราย นับจํานวนหุ้นได้ 4,840,824,284 หุ้น
รวมทังสิ
้ ้น
320 ราย นับจํานวนหุ้นได้ 5,187,961,593 หุ้น
คิดเป็ นร้ อยละ 81.5874 ของหุ้นที่ออกและจําหน่ายแล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯ จํานวน 6,358,775,851 หุ้น ซึ่ง
ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้ อบังคับข้ อ 27
นายกัลกุล ดํารงปิ ยวุฒิ์ เป็ นประธานในที่ประชุม กล่าวเปิ ดการประชุม โดยมอบหมายให้ นางสาวโศภชา
ดํารงปิ ยวุฒิ์ กรรมการบริ ษัท และประธานกรรมการบริ หาร และ นายสมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย กรรมการบริ ษัท กรรมการ
ผู้จดั การ และเลขานุการคณะกรรมการบริ ษัท เป็ นผู้ดําเนินการเข้ าสูว่ าระการประชุมต่อไป
ดร. สมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย กรรมการบริ ษัท กรรมการผู้จัดการ และเลขานุการคณะกรรมการบริ ษัท ได้
เรี ยนเชิญ บริ ษัท กุดนั่ แอนด์ พาร์ ทเนอร์ ส จํากัด ที่ปรึ กษากฎหมาย เป็ นผู้แทนอิสระเข้ าร่ วมเป็ นกรรมการในการตรวจนับ
คะแนน และได้ เรี ยนเชิญผู้แทนจากผู้ถือหุ้นรายย่อยเข้ าร่วมเป็ นกรรมการในการตรวจนับคะแนน โดยในครัง้ นี ้มี นายฮังใช้
้
อัคควัสกุล ให้ เกียรติ เป็ นผู้แทนจากผู้ถือหุ้นรายย่อย
ดร. สมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย กรรมการบริ ษัท กรรมการผู้จดั การ และเลขานุการคณะกรรมการบริ ษัท นําเข้ าสู่
วาระการประชุมดังต่อไปนี ้
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สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 1
บริ ษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด (มหาชน)
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอื หุ้น ครัง้ ที่ 2/2559
ดร. สมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย กรรมการผู้จัดการ เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม
วิส ามัญ ผู้ถือ หุ้น ครั ง้ ที่ 2/2559 ที ่จ ดั ประชุม เมื่อ วันอังคารที่ 29 พฤศจิ กายน 2559 ซึ่งได้ นําส่งต่อตลาดหลักทรั พย์ แห่ง
ประเทศไทย และกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว รวมทังได้
้
เผยแพร่รายงานดังกล่าวผ่านเว็บไซด์ของบริ ษัทฯ www.gunkul.com ตามที่ได้ จดั ส่งสําเนารายงานการประชุมให้ กบั ผู้ถือหุ้น
พร้ อมกับหนังสือนัดประชุมในครัง้ นี ้ รายละเอียดดังปรากฏตามเอกสารแนบ ลําดับที่ 1 หน้ า 16 - หน้ า 27 โดยได้ ผ่าน
การพิจารณาจากคณะกรรมการบริ ษัท เห็นว่าได้ มีการบันทึกรายงานไว้ อย่างครบถ้ วนถูกต้ อง จึงขอให้ ที่ประชุมโปรด
พิจารณารับรอง
นางสาวโศภชา ดํารงปิ ยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริ หาร แจ้ งต่อที่ป ระชุม ผู้ถือหุ้น ว่า จากความเห็นของ
คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาแล้ วเห็นว่ารายงานฉบับนี ้ ได้ มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้ อย่างถูกต้ องครบถ้ วน และ
เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 2 ปี 2559 จึงขอเสนอต่อ
ที่ประชุมเพื่อพิจารณา โดยในวาระนี ้จะนับคะแนนโดยให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ถ้ ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกหนึง่ เสียงเป็ นเสียงชี ้ขาด
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงาน
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 2/2559 เมื่อวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ตามที่เสนอ โดยมีมติด้วย
คะแนนเสียงดังนี ้
มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมทังสิ
้ ้น 352 ราย เป็ นจํานวนหุ้นรวม 5,191,674,543 หุ้น
ผู้ถือหุ้น
จํานวน (เสียง)
อัตราร้ อยละ
เห็นด้ วย
5,189,086,427
100.0000
ไม่เห็นด้ วย
0
0.0000
บัตรเสีย
0
0.0000
รวม
5,189,086,427
100.00000
งดออกเสียง*
2,588,116
* ไม่นบั รวมเป็ นฐานการคํานวณคะแนนเสียง
วาระที่ 2

รับทราบการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559
นางสาวโศภชา ดํารงปิ ยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริ หาร กล่าวรายงานกิจกรรมของบริ ษัทฯ ในรอบปี 2559
โดยสรุปเป็ นวิดีทศั น์ให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับชม
ดร. สมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย กรรมการผู้จัดการ ได้ รายงานต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบสรุ ปผลการดําเนินงาน
ที่ผ่านมาในรอบปี 2559 ตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 29 และ ข้ อ 42 กําหนดให้ บริ ษัท ฯ รายงานผลการดําเนินการของ
บริ ษั ท ฯ ในรอบปี ที่ ผ่า นมาต่อ ที่ ป ระชุม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น ประจํ าปี ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจํ าปี 2559 รายละเอี ย ด
ดังปรากฏตามเอกสารแนบ ลําดับที่ 2 (รายงานประจําปี 2559) พร้ อมทัง้ ได้ สรุ ปผลการดําเนินงานในรอบปี 2559 ของ
บริ ษัทฯ ดังนี ้
ในปี 2559 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีรายได้ หลักจากการดําเนินธุรกิจ รวมจํานวน 3,208 ล้ านบาท ลดลง
จากปี 2558 ซึ่งเท่ากับ 4,460 ล้ านบาท จะเห็นได้ ว่า รายได้ ในส่วนของการขายอุปกรณ์ ไฟฟ้ าลดลงเป็ นอย่างมาก ทังนี
้ ้
เนื่องจากในปี 2558 มีรายได้ จากงานก่อสร้ างโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ของบริ ษัทย่อย บริ ษัท รางเงิน โซลูชนั่ จํากัด
หน้ าที่ 16

สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 1
บริ ษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด (มหาชน)
ค้ างท่อประมาณ 1000 กว่าเมกกะวัตต์ ทําให้ โครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ ของ บริ ษัท รางเงิน โซลูชั่น จํากัด
ทัง้ 11 โครงการ ซึ่งบริ ษัทฯ ถื อหุ้นอยู่ในสัดส่วน 67% โดยผู้รับเหมาก่อสร้ างโรงไฟฟ้ าจะซือ้ อุปกรณ์ จากบริ ษัทฯ ทําให้
รายได้ จากการจําหน่ายอุปกรณ์ เพิ่มขึ ้นเกือบ 3,000 ล้ านบาท แต่ในปี 2559 กลับมีพลังงานแสงอาทิตย์ออกมาสู่ตลาด
เพียงสองร้ อยเมกะวัตต์เศษ อีกทังความล่
้
าช้ าในการออกใบอนุญาตก่อสร้ างโรงงานไฟฟ้ า (PPA) ซึ่งสาเหตุหลักเกิดจาก
การที่ราคานํ ้ามันลดลง ส่งผลให้ ราคาแก๊ สในการผลิตไฟฟ้ าถูกลง ซึ่งอัตราค่าไฟฟ้ าโดยอัตโนมัติ (Ft) เพิ่งปรับขึ ้นเมื่อไม่กี่
วันที่ผา่ นมาประมาณสิบกว่าสตางค์ เนื่องจากราคานํ ้ามันเริ่ มขยับเพิ่มขึ ้น ตรงกันข้ ามกับปี 2559 ที่มีแต่ลดลงเรื่ อย ๆ
ขณะเดี ย วกัน รายได้ ในส่วนของการขายไฟกลับ เพิ่ ม มากขึน้ เนื่ อ งจากการจ่ า ยไฟในโครงการรางเงิ น
โครงการพัฒนาลมจํานวน 60 เมกะวัตต์ ทําให้ รายได้ สดั ส่วนอยูท่ ี่ 27% ของรายได้ รวมทังหมด
้
เพิ่มขึ ้นจากปี 2558 มา 820
ล้ านบาท โดยประมาณ ส่วนรายได้ จากการก่อสร้ างในปี 2559 อยูท่ ี่ 910 ล้ านบาท และรายได้ ในการบริ การบํารุงรักษาอยูท่ ี่
80 ล้ านบาท เนื่องจากมีการรองรับในส่วนของโครงการรางเงินเองทังหมด
้
ในปี 2559 กําไรของบริ ษัทฯ อยู่ที่ 615,370,137.68 บาท แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากโครงการรางเงินยังมี
หุ้นส่วนอยูอ่ ีกกลุม่ หนึง่ ซึง่ ถือหุ้นอยูป่ ระมาณ 33% ดังนัน้ กําไรของบริ ษัทฯ จะอยูท่ ี่ประมาณ 500 กว่าล้ านบาท
นอกจากนี ้ ในปี 2559 ส่วนของผู้ถือหุ้นได้ เพิ่มขึ ้นจาก 8,590 ล้ านบาทในปี 2559 มาเป็ น 9,749 ล้ านบาท
สินทรัพย์รวมของบริ ษัทฯ ได้ เพิ่มขึ ้นจาก 18,815 ล้ านบาทในปี 2558 มาเป็ น 25,882 ล้ านบาทในปี 2559 ดังนัน้ จึงต้ อง
เรี ยนให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบว่า ฐานะการเงินของบริ ษัทฯ ในส่วนของผู้ถือหุ้นยังคงเติบโต โดยสามารถแบ่งหนี ้ออกเป็ นหนี ้ระยะสัน้
และหนี ้ระยะยาว ซึง่ ทางบริ ษัทกําลังจะดําเนินการปรับให้ หนี ้ระยะสันที
้ ่มีอยูก่ ลายเป็ นหนี ้ระยะยาวโดยผ่านทางหุ้นกู้ ซึง่ จะ
ส่งผลให้ ฐานะการเงินของบริ ษัทฯ มีความเสถียรมากยิ่งขึ ้น
มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมจํานวนทังสิ
้ ้น 352 ราย รวมเป็ นจํานวนหุ้น 5,191,674,543 หุ้น รับทราบ
การดําเนินงานของบริ ษัทในรอบปี 2559
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินของบริษัทฯ สําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ดร. สมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย กรรมการผู้จดั การ ได้ เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติ
บริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 – มาตรา 114 รวมทังตามข้
้
อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 29 และข้ อ 42 – ข้ อ 44
บริ ษัทฯ ได้ จดั ทํางบการเงินสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบ
บัญชีของบริ ษัท เอส พี ออดิท จํากัด และขอเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิ โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยูใ่ น
งบการเงินของรายงานประจําปี 2559 (ตามเอกสารแนบลําดับที่ 2 หน้ า 276) ซึง่ ได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับหนังสือนัด
ประชุมในครัง้ นี ้ โดยสรุปสาระสําคัญได้ ดงั นี ้
ในปี 2559 ถือได้ ว่าเป็ นปี แรกที่หน้ ารายงานการตรวจสอบบัญชีมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยหัวข้ อที่
เปลีย่ นแปลงไปมีดงั ต่อไปนี ้
- ความเห็นของผู้สอบบัญชี
- เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
- เรื่ องสําคัญในการตรวจสอบ
- ข้ อมูลอื่น
- ความรับผิดชอบของผู้บริ หารและผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแลต่องบการเงิน
- ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีตอ่ การตรวจสอบงบการเงิน
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สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 1
บริ ษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด (มหาชน)
หน่วย : พันบาท
รายการ
สินทรัพย์รวม (ล้ านบาท)
หนี ้สินรวม (ล้ านบาท)
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้ านบาท)
รายได้ รวม (ล้ านบาท)
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับปี (ล้ านบาท)
กําไรต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐาน (บาท/หุ้น)

งบการเงินรวม
ปี 2559
ปี 2558
25,662.15
18,815.26
15,912.89
10,225.03
9,749.25
8,590.22
3,366.83
4,590.69
505.56
690.44
0.08
0.13

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ปี 2559
ปี 2558
15,097.59 12,720.98
6,497.52
5,072.56
8,600.08
7,648.42
2,180.93
3,905.52
334.98
659.56
0.05
0.12

นายธนประเสริ ฐ ภมรไพโรจน์ ผู้ถือหุ้น : ได้ มีข้อเสนอและประเด็นสอบถามต่อที่ประชุม ดังนี ้
1. จากข้ อมูลงบการเงินเกี่ยวกับเรื่ องรายได้ ที่กําลังจะเกิดขึ ้น จะปรากฏอยู่ในงบการเงินไตรมาสใด ปี ใด
ส่ว นประเด็ น เรื่ อ งหนี เ้ งิ น กู้ ระยะสัน้ หรื อ หนี เ้ งิ น กู้ ระยะยาวนั น้ คงต้ องขึ น้ อยู่ กั บ ดุ ล ยพิ นิ จ ของ
กรรมการบริ หารว่า บริ ษัทฯ ต้ องใช้ เงินในการลงทุนมากน้ อยเพียงใดในการที่จะวางแผนการเงิน ซึง่ โดย
ปกติ ระยะเวลาจะไม่ตํ่ากว่า 5 ปี ถึง 10 ปี ทังนี
้ ้ ต้ องขึ ้นอยูก่ บั โครงการของบริ ษัทฯ ด้ วยเช่นกัน
ดร. สมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย กรรมการผู้จดั การ : ได้ ตอบข้ อซักถาม ดังนี ้
1. เมื่อพิจารณาจากข้ อมูลที่นําเสนอในวีดีทศั น์จะเห็นว่า มีโครงการลมซึง่ ได้ มีการจ่ายไฟฟ้ าเข้ าระบบเชิง
พาณิ ชย์เมื่อช่วงประมาณวันที่ 25 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา ดังนัน้ รายได้ ที่ว่ามานันจะ
้
ปรากฎอยูใ่ นงบการเงินไตรมาสที่ 1 ของปี 2560 เป็ นต้ นไป
นายสุริยพงศ์ วัฒนาศักดิ์ ผู้ถือหุ้น : ได้ มีข้อเสนอและประเด็นสอบถามต่อที่ประชุม ดังนี ้
1. จากข้ อมูลนําเสนอเกี่ยวกับเรื่ องรายได้ รวมในปี 2558 ที่มีอยู่ประมาณ 4,590 ล้ านบาท และในปี 2559
ที่ เหลือ เพี ย ง 3,366 ล้ า นบาท ทัง้ นี ้ ปั ญ หาสํา คัญ ที่ ทํ า ให้ ร ายได้ ล ดลงคื อ ปั ญ หาเรื่ อ งใบอนุญ าต
ก่อสร้ างโรงงานไฟฟ้ า (PPA) และเรื่ องราคานํ ้ามัน ดังนัน้ ประเด็นที่อยากทราบคือ ถ้ าหากว่าไม่ได้ มี
การพึง่ พานโยบายของรัฐบาล บริ ษัทฯ จะมีรายได้ อยูใ่ นสัดส่วนเท่าไหร่
ดร. สมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย กรรมการผู้จดั การ : ได้ ตอบข้ อซักถาม ดังนี ้
1. เมื่อพิจารณาจากข้ อมูลในปี 2559 จะเห็นได้ วา่ บริ ษัทฯ มีรายได้ หลักจากการดําเนินธุรกิจ รวมจํานวน
3,208 ล้ านบาท ซึง่ เท่ากับว่าไม่สามารถพึง่ พารัฐบาลได้ แต่อย่างไรก็ตามปั จจุบนั บริษัทฯ อยูใ่ น
ระหว่างการก่อสร้ างโครงการต่างๆ ซึง่ จะสามารถทยอยจ่ายไฟและสร้ างรายได้ ในปี นี ้เพิม่ มากขึ ้นทําให้
ไม่ต้องพึง่ พารัฐบาลได้
นายวิศิษฏ์ ปิ ติวฒ
ั นะกุล ผู้ถือหุ้น : ได้ มีข้อเสนอและประเด็นสอบถามต่อที่ประชุม ดังนี ้
1. จากข้ อ มูล รายได้ กับ ส่ว นที่ ได้ ล งทุ น ไป ในเรื่ อ งผลตอบแทนต่ อ ส่ว นผู้ถื อ หุ้น (Return on Equity)
ที่ป รากฏในปี 2555 – 2556 มี อ ยู่ถึง 30% แต่ในปั จ จุบัน ลดลงเหลือ เพี ย ง 6.25% แสดงให้ เห็ น ถึ ง
สัดส่วนที่แตกต่างกันระหว่างผลตอบแทนและการลงทุน ดังนัน้ จึงอยากทราบว่า ในอนาคตมีโอกาสที่
ผลตอบแทนจะเพิ่มขึ ้นมาเป็ นสามเท่าได้ หรื อไม่
ดร. สมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย กรรมการผู้จดั การ : ได้ ตอบข้ อซักถาม ดังนี ้
1. เมื่ อ พิ จารณาจากข้ อ มูล จะเห็ น ได้ ว่าในปี 2559 ผลตอบแทนต่อ ส่ว นผู้ถื อ หุ้น (Return on Equity)
ลดลงมาอยูท่ ี่ 6.25% ซึง่ ลดลงมาจาก 8.24% ในปี 2558 ทังนี
้ ้ ถ้ าเป็ นบริ ษัทประเภท Defensive Stock
หน้ าที่ 18

สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 1
บริ ษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด (มหาชน)
ซึง่ ถือเป็ นบริ ษัทที่ให้ กําไร และปั นผลมาก แต่ไม่มีการเติบโตในอนาคต เนื่องจากไม่มีใบอนุญาตซื ้อเพิ่ม
ได้ อีก ในทางกลับกันทางบริ ษัทฯ มีใบอนุญาตและกําลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้ าง หากสามารถสร้ าง
แล้ วเสร็ จก็ จะส่งผลให้ มี ผลตอบแทนมากขึน้ ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงจัด ว่าอยู่ในบริ ษั ทประเภท Growth
Stock จึงเป็ นเหตุผลให้ คณะกรรมการบริ หารให้ ความสําคัญกับการดําเนินงานในการจ่ายไฟ (COD)
ให้ ตรงกําหนด
นางสาวบุษกร งามพสุธาดล ผู้ถือหุ้น : ได้ มีข้อเสนอและประเด็นสอบถามต่อที่ประชุม ดังนี ้
1. อยากทราบว่า พลังงานทดแทนที่บริ ษัทฯ มีอยูน่ นั ้ สามารถแยกผลตอบแทนเป็ นสัดส่วนของพลังงานแต่
ละประเภทได้ หรื อไม่ ประมาณเท่าไหร่ และในอนาคตอีก 3 – 5 ปี จะส่งผลกระทบต่อสัดส่วนที่ว่ามานี ้
ในทิศทางใด
2. อยากทราบว่า พลังงานที่มีอยู่ ผลตอบแทนในปั จจุบนั มีประมาณเท่าไหร่
3. ถ้ าหากในอนาคตต้ นทุนทางการเงินเพิ่มขึ ้น รวมไปถึงอัตราดอกเบี ้ย จะส่งผลต่อโครงการ และผลกําไร
ในอนาคตอย่างไรบ้ าง
ดร. สมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย กรรมการผู้จดั การ : ได้ ตอบข้ อซักถาม ดังนี ้
1. เมื่อพิจารณาจากข้ อมูล จะเห็นได้ ว่า ธุรกิจของบริ ษัทฯ ในปี 2558 ไม่สามารถนํามาเปรี ยบเทียบกับ
ปี 2560 ได้ เนื่องจากรายได้ หลักในปี 2558 ส่วนใหญ่มาจากการซื ้อ-ขายอุปกรณ์ไฟฟ้ า ซึง่ ทางบริ ษัทฯ
เล็งเห็นว่าควรหารายได้ ที่มีความมัน่ คงในระยะยาว จึงเป็ นที่มาของการมีโรงไฟฟ้ าเป็ นของตนเอง ในปี
2559 จึงเริ่ มมีรายได้ จากการจําหน่ายไฟ 30% และจะเพิ่มขึ ้นเป็ น 50% ในปี 2560
2. สําหรับประเภทของพลังงานที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั แบ่งออกเป็ น
- โครงการพลังงานแสงอาทิตย์มีประมาณ 315 เมกะวัตต์
- โครงการพลังงานลมมีประมาณ 170 เมกะวัตต์
ทังนี
้ ้ ถ้ าการลงทุนโครงการหนึง่ โครงการ ต้ องมีการลงทุน 100% แล้ วใช้ สว่ นของผู้ถือหุ้นลงทุนไป 25%
ผู้ถือหุ้นจะได้ รับผลตอบแทนจากการลงทุนนี ้ไปอีก 25 ปี โดยไม่น้อยกว่า 12% ซึง่ เราเรี ยกผลตอบแทนนี ้
ว่า อัตราผลตอบแทนการลงทุนทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Internal Rate of Return : EIRR)
3. โดยปกติแล้ ว ทุกครั ง้ มีการประชุม คณะกรรมการบริ ษัท จะต้ องมีการพิจารณาการขอวงเงิ นสินเชื่ อ
โครงการ ซึ่งส่วนใหญ่ จ ะมี ก ารตกลงเรื่ อ งอัต ราดอกเบี ย้ ไว้ ก่ อ นทุก ครั ง้ ยกตัวอย่า งเช่ น โครงการ
พลังงานลมมีความจําเป็ นต้ องใช้ เงินจํานวน 5,000 ล้ านบาท บริ ษัทมีความจําเป็ นต้ องกู้เงินจํานวน
3,500 ล้ านบาท ซึง่ การก่อสร้ างอาจต้ องใช้ ระยะเวลาประมาณ 18 – 24 เดือน โดยระหว่างนี ้ก็จะค่อยๆ
มีการทยอยเบิก ทังนี
้ ้ ดอกเบี ้ยได้ มีการถูกกําหนดไว้ ตงแต่
ั ้ เวลาทําการกู้เงินแล้ ว เนื่องจากผลตอบแทนที่
จะได้ รับนันมี
้ ความเสถียร
ทังนี
้ ้ ดร. ชิต เหล่าวัฒนา ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ระบุว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณา
งบการเงินของบริ ษัทฯ สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็นจากผู้สอบบัญชี
ของบริ ษัท เอส พี ออดิท จํากัด อย่างรอบคอบ และเห็นชอบให้ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
รับรอง โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทได้ มีมติเห็นควรให้ นําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิรับรองต่อไป
นางสาวโศภชา ดํารงปิ ยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริ หาร เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา โดยวาระนี ้ต้ องได้ รับ
คะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออก
เสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด
หน้ าที่ 19

สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 1
บริ ษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด (มหาชน)
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมตั ิงบการเงิน
สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญ ชี ของ
บริ ษัทฯ อีกทังได้
้ ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษัทแล้ ว โดยมีมติด้วย
คะแนนเสียงดังนี ้
มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมทังสิ
้ ้น 394 ราย เป็ นจํานวนหุ้นรวม 5,193,406,722 หุ้น
ผู้ถือหุ้น
จํานวน (เสียง)
อัตราร้ อยละ
เห็นด้ วย
5,193,397,408
100.0000
ไม่เห็นด้ วย
0
0.0000
บัตรเสีย
0
0.0000
รวม
5,193,397,408
100.00000
งดออกเสียง*
9,314
* ไม่นบั รวมเป็ นฐานการคํานวณคะแนนเสียง
พิจารณาอนุ มัติการกําหนดหลักเกณฑ์ การจ่ ายปั นผลประจําปี 2560 จากผลการดําเนิ นงานของ
บริษัทฯ
ดร. สมบูร ณ์ เอื ้ออัช ฌาสัย กรรมการผู้ จ ัด การ เสนอต่อ ที ่ป ระชุม เพื ่อ พิ จ ารณาอนุมัติ ก ารกํ าหนด
หลักเกณฑ์การจ่ายปั นผลประจําปี 2560 จากผลการดําเนินงานของ บริ ษัทฯ เพื่อให้ เป็ นไปตามนโยบายการจ่ายปั นผลของ
บริ ษัทฯ โดยบริ ษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40 ของกําไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะของบริ ษัทฯ หลัง
หักภาษี เงินได้ นิติบคุ คล เงินสํารองตามกฎหมาย และเงินสํารองต่าง ๆ ทังหมด
้
และคณะกรรมการบริ ษัทได้ ร่วมกันพิจารณา
การจ่ายปั นผลด้ วยหุ้นปั นผลซึ่งเป็ นหนึ่งในเครื่ องมือทางการเงินที่เอื ้อประโยชน์ทงต่
ั ้ อบริ ษัท ฯ และต่อผู้ถือหุ้น รายละเอียด
ดังปรากฏตามเอกสารแนบ ลําดับที่ 3 หน้ า 29 – หน้ า 30 ซึง่ สรุปข้ อมูลสําคัญ ๆ ไว้ ในเอกสารประกอบการประชุมไว้ แล้ ว
ทังนี
้ ้ ตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ได้ ร่วมกันพิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายปั นผลเห็นสมควร
เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นกําหนดหลักเกณฑ์การจ่ายปั นผลประจําปี 2560 จากผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ โดยให้ จ่ายเป็ น
หุ้นปั นผลและจ่ายเป็ นเงินสดปั นผล ทังนี
้ ้หลักเกณฑ์การจ่ายปั นผลนี ้จะนําไปใช้ เป็ นแนวทางในการพิจารณาวาระที่ 5 เรื่ อง
“พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกําไรสําหรับปี 2559 และกําไรสะสมจากผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ และจ่ายปั นผลประจําปี
2560 (ถ้ ามี)” ต่อไป
นางสาวโศภชา ดํารงปิ ยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริ หาร เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา โดยวาระนี ้ต้ องได้ รับ
คะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออก
เสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด
วาระที่ 4

มติที่ประชุม ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ ด้ วยคะแนนเสี ย งข้ างมากของผู้ ถื อ หุ้ นที่ ม าประชุ ม และออกเสี ย งลงคะแนนอนุ มั ติ
การกํ าหนดหลักเกณฑ์ การจ่ายปั นผลประจํ าปี 2560 จากผลการดําเนินงานของบริ ษั ทฯ โดยมีมติด้วย
คะแนนเสียงดังนี ้

หน้ าที่ 20

สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 1
บริ ษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด (มหาชน)
มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมทังสิ
้ ้น 400 ราย เป็ นจํานวนหุ้นรวม 5,193,443,897 หุ้น
ผู้ถือหุ้น
จํานวน (เสียง)
อัตราร้ อยละ
เห็นด้ วย
5,193,441,581
100.0000
ไม่เห็นด้ วย
0
0.0000
บัตรเสีย
0
0.0000
รวม
5,193,441,581
100.00000
งดออกเสียง*
2,316
* ไม่นบั รวมเป็ นฐานการคํานวณคะแนนเสียง
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสําหรับปี 2559 และกําไรสะสมจากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ
และจ่ ายเงินปั นผลประจําปี 2560 (ถ้ ามี)
ดร. สมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย กรรมการผู้จดั การ ได้ นําเสนอข้ อมูลต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาว่า เพื่อให้ เป็ นไป
ตามพระราชบัญ ญั ติ บริ ษั ทมหาชนจํ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้ อบังคับของบริ ษั ท ฯ ข้ อ 38 กํ าหนดให้ บริ ษั ทฯ
ต้ องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี ส่วนหนึ่งไว้ เป็ นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปี หักด้ วยยอดเงินขาดทุน
สะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสํารองนี ้จะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เว้ นแต่บริ ษัท ฯ จะมีข้อบังคับ
หรื อกฎหมายอื่นกําหนดให้ ต้องมีทุนสํารองมากกว่านัน้ และมีนโยบายการจ่ายปั นผลไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40 ของกําไรสุทธิ
ตามงบการเงินเฉพาะของบริ ษัทฯ หลังหักภาษี เงินได้ นิติบคุ คล เงินสํารองตามกฎหมาย และเงินสํารองอื่น ๆ ทังหมด
้
อย่างไร
ก็ ตาม บริ ษั ทฯ อาจกํ าหนดให้ จ่ ายเงิ นปั นผลในอัต ราน้ อยกว่าอัต ราที่ กํ าหนดข้ างต้ นได้ ขึน้ อยู่กับความจํ าเป็ น โดยมี
รายละเอียดเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกําไรสําหรับปี 2559 และกําไรสะสมจากผลการดําเนินงานของ
บริ ษัทฯ และจ่ายเงินปั นผลประจําปี 2560 (ถ้ ามี) รายละเอียดดังปรากฏตามเอกสารแนบ ลําดับที่ 4 หน้ า 31 – หน้ า 32 โดย
สรุปสาระสําคัญได้ ดงั นี ้
จัดสรรกํ าไรสําหรับปี 2559 ส่วนของบริ ษัทใหญ่ ในส่วนที่เสียภาษี เงินได้ นิติบุคคลในอัตราร้ อยละ 20 เพื่ อพิ จารณาเป็ น
เงินทุนสํารองทางกฎหมายเพิ่มขึ ้นอีก 17,000,000.00 บาท
วาระที่ 5

หมายเหตุ

1)

นําเสนอจัดสรรเงินทุนสํารองตามกฎหมายในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 โดยจัดสรรเงินทุนสํารองตามกฎหมายจาก
กําไรสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และมีทนุ จดทะเบียนปั จจุบนั เท่ากับ 1,699,686,359.00 บาท

หน้ าที่ 21

สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 1
บริ ษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด (มหาชน)
จัดสรรกําไรสําหรับปี 2559 ส่วนของบริ ษัทใหญ่ ในส่วนที่เสียภาษี เงินได้ นติ ิบคุ คลร้ อยละ 20 ที่สามารถเครดิตภาษี ได้ เพือ่
จ่ายเงินสดปั นผล และ กําไรสําหรับปี 2557 และ 2558 ตามลําดับ ส่วนของบริ ษัทใหญ่ ในส่วนที่เสียภาษี เงินได้ นิติบคุ คล
ร้ อยละ 20 ที่สามารถเครดิตภาษีได้ เพื่อจ่ายหุ้นปั นผล
เสนอต่อที่ประชุม
เพื่อพิจารณา
1) การจ่ ายปั นผลเป็ นเงินสด : จัดสรรจากกําไรสําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
อัตราการจ่ายเงินสดปั นผล
บาทต่อหุ้น
0.0400
จํานวนหุ้นทีม่ ีสทิ ธิได้ รับเงินสดปั นผล 1)
หุ้น
6,358,775,851
รวมเงินสดปั นผลจ่าย 1)
บาท
254,351,035.00
2) การจ่ ายปั นผลเป็ นหุ้นปั นผล : จัดสรรจากกําไรสําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2558 ตามลําดับ
อัตราการจ่ายหุ้นปั นผล
6 หุ้นเดิม : 1 หุ้นปั นผล
จํานวนหุ้นทีม่ ีสทิ ธิได้ รับหุ้นปั นผล 1) 2)
หุ้น
6,358,775,851
จํานวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นปั นผล 1) 2)
หุ้น
1,059,795,975
คิดเป็ นอัตราเงินปั นผลต่อหุ้น
บาทต่อหุ้น
0.0417
คิดเป็ นเงินปั นผลจ่าย
บาท
265,160,953.00
3) รวมเป็ นเงินปั นผลจ่ ายทัง้ ในรูปของหุ้นปั นผลและเงินสดปั นผล
อัตราการจ่ายปั นผลรวม
บาทต่อหุ้น
0.0817
รวมจ่ายปั นผลทังสิ
้ ้น
บาท
519,511,988
หมายเหตุ

1)
2)

กรณีที่ไม่มีการแปลงสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปั นผลแล้ ว ให้ จา่ ยปั นผลเป็ นเงินสดแทนการจ่ายเป็ นหุ้นปั นผลใน
อัตรา 0.0417 บาทต่อหุ้น

คณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควรให้ เสนอที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นพิจารณาการจัดสรรเงินทุนสํารองตาม
กฎหมายและการจ่ายปั นผลจากผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ดังนี ้
1. พิจารณาการจัดสรรกําไรสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ส่วนที่เป็ นของบริษัทใหญ่ ใน
ส่วนที่เสียภาษีเงินได้ นติ ิบคุ คลในอัตราร้ อยละ 20 เพื่อ
1) เป็ นเงิน ทุน สํารองตามกฎหมายเพิ่ ม ขึน้ อีกจํ านวน 17,000,000 บาท ยังผลให้ เงิ นทุน
สํารองทางกฎหมายของบริ ษั ท ฯ จะมี จํ านวนรวมเท่ากับ 176,000,000 บาท คิ ด เป็ น
ร้ อยละ 10.35 ของทุนจดทะเบียนปั จจุบนั ของบริ ษัทฯ
2) จ่ า ยเป็ นเงิ น สดปั นผลในอั ต ราหุ้ นละ 0.0400 บาท รวมเป็ นเงิ น สดปั นผลไม่ เกิ น
254,351,035.00 บาท
2. พิจารณาการจัดสรรกําไรสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2558 ตามลําดับ ส่วนที่
เป็ นของบริ ษัทใหญ่ ในส่วนที่เสียภาษี เงินได้ นิติบคุ คลในอัตราร้ อยละ 20 เพื่อ
1) จ่ายเป็ นหุ้นสามัญเพิ่มทุนปั นผล มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท ในอัตรา 6 หุ้นสามัญ
เดิ ม ต่อ 1 หุ้น สามัญ ปั น ผล คิ ด เป็ นอัต ราหุ้น ปั น ผล หุ้น ละ 0.0417 บาท รวมเป็ นหุ้น
สามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่เพื่อรองรับการจ่ายปั นผลหุ้นจํานวน 1,059,795,975 หุ้น หรื อ
คิดเป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 265,160,953.00 บาท
หน้ าที่ 22

สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 1
บริ ษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด (มหาชน)
2) ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปั นผลแล้ ว ให้ จ่ายปั นผลเป็ น
เงินสดแทนการจ่ายเป็ นหุ้นปั นผลในอัตราหุ้นละ 0.0417 บาท
รวมเป็ นเงินปั นผลทังสิ
้ ้นทังในรู
้ ปแบบการจ่ายเงินสดปั นผลและหุ้นสามัญปั นผลเท่ากับ 0.0817 บาทต่อหุ้น
หรื อคิดเป็ นจํานวนเงินรวมไม่เกิน 519,511,988.00 บาท โดยเงินปั นผลทังหมดจะถู
้
กหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้ อยละ 10
หรื อ 0.00817 บาทต่อหุ้น จากเงินที่ผ้ ถู ือหุ้นจะได้ รับปั นผลในครัง้ นี ้ ทังนี
้ ้เงินปั นผลสุทธิที่ผ้ ูถือหุ้นจะได้ รับหลังหักภาษี ณ
ที่จ่ายจะเท่ากับ 0.07353 บาท ต่อหุ้น
กําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ รับหุ้นปั นผลและเงินสดปั นผล ในวันที่ 27 เมษายน 2560 และให้ รวบรวม
รายชื่อตาม ม.225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 28 เมษายน 2560 วันที่ไม่ได้ รับสิทธิ
ปั นผล (XD) คือวันที่ 25 เมษายน 2560 และกําหนดจ่ายเงินปั นผลภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2560
นายฮังใช้
้ อัคควัสกุล ผู้ถือหุ้น : ได้ มีข้อเสนอและประเด็นสอบถามต่อที่ประชุม ดังนี ้
1. ขออนุญ าตพูดถึ งเรื่ องจริ ยธรรมในการจ่ายปั นผล ทัง้ นี ้ เนื่องจากตนนัน้ มีโอกาสอยู่ในตลาดทุนมา
ประมาณ 20 – 30 ปี ตนเห็ นว่าบริ ษั ท ฯ สามารถตอบโจทย์ ด้ านจริ ยธรรมได้ เป็ นอย่างดี เนื่ องจาก
ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ทุกท่านสามารถรับรู้และเข้ าถึงข้ อมูลในเรื่ องการจ่ายปั นผลได้ ถกู ต้ องตามเงื่อนไข
ของตลาดหลักทรัพย์ ตนจึงขอขอบคุณผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ที่สามารถปั นผลได้ อย่างต่อเนื่อง
สมํ่าเสมอมาแล้ วหลายปี
ดร. สมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย กรรมการผู้จดั การ : ได้ ตอบข้ อซักถาม ดังนี ้
1. ขอบพระคุณครับ ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ต้ องใช้ ระยะเวลาถึง 6 ปี ในการได้ รับความชื่นชมเช่นนี ้
นางสาวโศภชา ดํารงปิ ยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริ หาร เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา โดยวาระนี ้ต้ องได้ รับ
คะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออก
เสียงเพิ่มขึ ้นอีกหนึง่ เสียงเป็ นเสียงชี ้ขาด
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมตั ิให้ จดั สรร
เงินทุนสํารองตามกฎหมายและอนุมตั ิจ่ายปั นผลจากผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ตามที่เสนอ ดังนี ้
1. อนุมตั ิการจัดสรรกําไรสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ส่วนที่เป็ นของบริ ษัทใหญ่ ในส่วนที่เสีย
ภาษี เงินได้ นติ ิบคุ คลในอัตราร้ อยละ 20 เพื่อ
1) เป็ นเงินทุนสํารองตามกฎหมายเพิ่มขึ ้นอีกจํานวน 17,000,000.00 บาท ยังผลให้ เงินทุนสํารอง
ทางกฎหมายของบริ ษั ท ฯ จะมี จํ า นวนรวมเท่า กับ 176,000,000.00 บาท คิ ด เป็ นร้ อยละ
10.35 ของทุนจดทะเบียนปั จจุบนั ของบริ ษัทฯ
2) จ่ า ยเป็ น เงิ น สดปั นผลใน อั ต ราหุ้ นละ 0.0400 บาท รวม เป็ นเงิ น สดปั นผลไม่ เ กิ น
254,351,035.00 บาท
2. อนุมตั ิการจัดสรรกําไรสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2558 ตามลําดับ ส่วนที่เป็ นของ
บริ ษัทใหญ่ ในส่วนที่เสียภาษี เงินได้ นิติบคุ คลในอัตราร้ อยละ 20 เพื่อ
1) จ่ายเป็ นหุ้นสามัญเพิ่มทุนปั นผล มูลค่าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 0.25 บาท ในอัตรา 6 หุ้นสามัญเดิมต่อ
1 หุ้นสามัญปั นผล คิดเป็ นอัตราหุ้นปั นผลหุ้นละ 0.0417 บาท รวมเป็ นหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออก
ใหม่เพื่ อรองรับ การจ่ายปั นผลหุ้นจํ านวน 1,059,795,975 หุ้น หรื อคิ ดเป็ นจํ านวนเงิ นไม่เกิ น
265,160,953.00 บาท
หน้ าที่ 23

สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 1
บริ ษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด (มหาชน)
2) ในกรณี ที่ผ้ ูถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปั นผลแล้ ว ให้ จ่ายปั นผลเป็ น
เงินสดแทนการจ่ายเป็ นหุ้นปั นผลในอัตราหุ้นละ 0.0417 บาท
รวมเป็ นเงินปั นผลทังสิ
้ ้นทังในรู
้ ปแบบการจ่ายเงินสดปั นผลและหุ้นสามัญปั นผลเท่ากับ 0.0817 บาท ต่อหุ้น
หรื อคิดเป็ นจํานวนเงินรวมไม่เกิน 519,511,988.00 บาท โดยเงินปั นผลทังหมดจะถู
้
กหักภาษี ณ ที่จ่ายใน
อัตราร้ อยละ 10 หรื อ 0.00817 บาทต่อหุ้น จากเงินที่ผ้ ูถือหุ้นจะได้ รับปั นผลในครัง้ นี ้ ทังนี
้ ้ เงินปั นผลสุทธิ
ที่ผ้ ถู ือหุ้นจะได้ รับหลังหักภาษี ณ ที่จ่ายจะเท่ากับ 0.07353 บาท ต่อหุ้น
กําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นทีม่ ีสทิ ธิรับหุ้นปั นผลและเงินสดปั นผล ในวันที่ 27 เมษายน 2560 และให้ รวบรวม
รายชื่อตาม ม.225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 28 เมษายน 2560
วัน ที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ สิ ท ธิ ปั นผล (XD) คื อ วัน ที่ 25 เมษายน 2560 และกํ า หนดจ่ า ยเงิ น ปั นผลภายในวัน ที่
16 พฤษภาคม 2560 โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมทังสิ
้ ้น 402 ราย เป็ นจํานวนหุ้นรวม 5,193,457,553 หุ้น
ผู้ถือหุ้น
จํานวน (เสียง)
อัตราร้ อยละ
เห็นด้ วย
5,193,455,237
100.0000
ไม่เห็นด้ วย
0
0.0000
บัตรเสีย
0
0.0000
รวม
5,193,455,237
100.00000
งดออกเสียง*
2,316
* ไม่นบั รวมเป็ นฐานการคํานวณคะแนนเสียง
วาระที่ 6

พิ จารณาอนุ มั ติ การปรั บสิ ทธิ ครั ้งที่ 2 สําหรั บใบสําคั ญแสดงสิ ทธิ ท่ ี จะซื อ้ หุ้ นสามั ญของบริ ษั ทฯ
ครัง้ ที่ 1 (GUNKUL-W)
ดร. สมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย กรรมการผู้จดั การ ได้ นําเสนอข้ อมูลต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมตั ิการปรับสิทธิ
ครัง้ ที่ 2 สําหรับใบสําคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 1 (GUNKUL-W) ตามที่ที่ประชุมได้ มีมติให้ จัดสรร
กํ าไรสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2558 ตามลําดับ เพื่อจ่ายหุ้นปั นผล ซึ่งบริ ษัทฯ ต้ องดําเนิ นการเพิ่มทุน
จดทะเบียนเพื่อดําเนินการจ่ายหุ้นปั นผลเพื่อให้ เป็ นไปตามมตินนั ้
โดยที่ผ่านมา บริ ษัทฯ ได้ มีการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ ครัง้ ที่
1 (GUNKUL-W) ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ ที่ซื ้อหุ้น Right Offering โดยบริ ษัทฯ จะต้ องปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามเงื่อนไขการ
ปรับสิทธิ ใบสําคัญแสดงสิทธิ ฯ ที่ระบุไว้ ใน “ข้ อกําหนดสิทธิ ว่าด้ วยสิทธิ และหน้ าที่ของผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิฯ และผู้ถือ
ใบสํ าคัญ แสดงสิ ทธิ ที่ จะซื อ้ หุ้ นสามัญ ของ บริ ษั ท กั นกุ ล เอ็ น จิ เนี ยริ่ ง จํ ากั ด (มหาชน) ครั ง้ ที่ 1 (GUNKUL–W)” โดยมี
รายละเอียดที่เกี่ยวข้ องต่อการปรับสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ในครัง้ นี ้ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมประกอบการพิจารณา รายละเอียด
ดังปรากฏตามเอกสารแนบ ลําดับที่ 5 หน้ า 33 – หน้ า 35 โดยมีรายละเอียดของการปรับสิทธิฯ ดังนี ้

หน้ าที่ 24

สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 1
บริ ษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด (มหาชน)
เงื่อนไขการปรับสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิฯ
การคํานวณเปลี่ยนราคาการใช้ สิ ท ธิ แ ละอัต ราการใช้ สิ ท ธิ ต ามข้ อ 1.5.1 ถึงข้ อ 1.5.6 เป็ นอิ ส ระต่อกัน และจะคํ านวณการเปลี่ ย นแปลง
ตามลําดับเหตุการณ์ ก่อนหลังของการเปรี ยบเทียบกับราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ สําหรับในกรณีที่มีเหตุการณ์ ต่างๆ จะเกิดขึน้
พร้ อมกันให้ คํานวณการเปลี่ยนแปลงเรี ยงลําดับดังนี ้ คือ ข้ อ1.5.1 ข้ อ 1.5.5 ข้ อ 1.5.4 ข้ อ 1.5.2 ข้ อ 1.5.3 และข้ อ 1.5.6 โดยในแต่ละลําดับ
ครัง้ ที่มกี ารคํานวณการเปลี่ยนแปลงให้ คงสภาพของราคาการใช้ สิทธิและอัตราการใช้ สทิ ธิเป็ นทศนิยม 3 (สาม) ตําแหน่ง

โดยข้ อที่เกี่ยวเนื่องต่อการคํานวณการปรับสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ในครัง้ นี ้ ได้ แก่ ข้ อ 1.5.4 รายละเอียดดังนี ้
ข้ อ
ข้ อ 1.5.4

ข้ อที่เกี่ยวเนื่องกับการคํานวณการปรับสิทธิฯ

ผลบังคับใช้ ในการเปลี่ยนแปลงราคาและ
อัตราการใช้ สิทธิฯ
กรณี จ่า ยเงิน ปั น ผลทัง้ หมดหรื อ บางส่ ว นเป็ นหุ้ นสามั ญ จะมีผลบังคับทันทีตงแต่
ั ้ วนั แรกที่ผ้ ูซื ้อหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิ
ที่ออกใหม่ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทฯ
รับหุ้นปั นผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ ้นเครื่ องหมาย XD)

สําหรับข้ อ 1.5.1 ข้ อ 1.5.2 ข้ อ 1.5.3 ข้ อ 1.5.5 และ ข้ อ 1.5.6 ซึง่ ไม่เกี่ยวเนื่องต่อการคํานวณในครัง้ นี ้ รายละเอียดดังนี ้
ข้ อ

ข้ อที่เกี่ยวเนื่องกับการคํานวณการปรับสิทธิ

ข้ อ 1.5.1

กรณีเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ
อันเป็ นผลมาจากการรวมหุ้นหรื อแบ่งแยกหุ้นของบริ ษัทฯ
กรณีเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้ กบั ผู้ถือหุ้นเดิม และ/
หรื อประชาชนทัว่ ไป และ/หรื อ บุคคลในวงจํากัด โดยราคา
เฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ตํ่ากว่าร้ อยละ 90 ของ
ราคาตลาดของหุ้นสามัญบริ ษัทฯ

ข้ อ 1.5.2

ข้ อ 1.5.3

ข้ อ 1.5.5

กรณี เสนอขายหลักทรัพย์ ออกใหม่ใดๆ ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิ ม
และ/หรื อ เสนอขายประชาชนทั่ว ไป และ/หรื อ บุค คลใน
วงจํ า กั ด โดยที่ ห ลั ก ทรั พ ย์ นั น้ มี สิ ท ธิ ที่ จ ะแปลงสภาพ /
เปลี่ ย นเป็ นหุ้น สามัญ ได้ หรื อ ให้ สิ ท ธิ ใ นการจองซื อ้ หุ้ น
สามัญ (“หลักทรั พย์ ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิ แปลงสภาพ”) เช่น
หุ้น กู้แ ปลงสภาพ หรื อใบสํ า คัญ แสดงสิ ท ธิ ฯ ที่ จะซื อ้ หุ้น
สามัญ โดยที่ “ราคาเฉลี่ยต่อหุ้น ของหุ้น สามัญ ที่ จะออก
ใหม่เพื่อรองรับสิทธิ ” ดังกล่าว ตํ่ากว่าร้ อยละ 90 (เก้ าสิบ)
ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ”

ผลบังคับใช้ ในการเปลี่ยนแปลง
ราคาและอัตราการใช้ สิทธิ
จะมีผลบังคับทันทีนบั ตังแต่
้ วนั ที่ได้ มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่า
ที่ตราไว้ ของหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ
จะมีผลบังคับทันทีตงแต่
ั ้ วนั แรกที่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิ ฯ
ไม่ได้ รับ สิทธิ ในการจองซือ้ หุ้นสามัญ ที่ ออกใหม่ (วัน แรก
ที่ต ลาดหลัก ทรั พย์ ขึ น้ เครื่ องหมาย XR) สํ าหรั บ กรณี ที่ เป็ น
การเสนอขายให้ แก่ ผ้ ู ถื อ หุ้ นเดิ ม (Right Issue) และ/หรื อ
วั น แรกของการเสนอขายหุ้ นสามั ญ ที่ อ อกใหม่ ใ ห้ แก่
ประชาชนทัว่ ไปและ/หรื อบุคคลในวงจํากัดแล้ วแต่กรณี
จะมีผลบังคับทันทีตงแต่
ั ้ วนั แรกที่ผ้ ูถือหุ้นสามัญจะไม่ได้ รับ
สิ ท ธิ ในการจองซื อ้ หลัก ทรั พย์ อ อกใหม่ ใดๆ ที่ มีสิ ท ธิ แ ปลง
สภาพ / เปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญ หรื อให้ สิทธิ ในการจองซื ้อหุ้น
สามั ญ (วั น แรกที่ ต ลาดหลั ก ทรั พ ย์ ขึ น้ เครื่ อ งหมาย XR)
สํ าหรั บ กรณี ที่ เป็ นการเสนอขายให้ กับ ผู้ถือหุ้น เดิ ม (Right
Issue) และ/หรื อ วัน แรกของการเสนอขายหลัก ทรั พย์ ออก
ใหม่ใดๆ ที่มีสิทธิ ที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญได้
หรื อให้ สิท ธิ ในการจองซือ้ หุ้น สามัญ กรณี เสนอขายให้ กับ
ประชาชนทั่ว ไปและ/หรื อ กรณี ที่ เป็ นการเสนอขายให้ แ ก่
บุคคลในวงจํากัด แล้ วแต่กรณี
จะมีผลบังคับทันทีตงแต่
ั ้ วนั แรกที่ผ้ ูซื ้อหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิ
รับเงินปั นผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ ้นเครื่ องหมาย XD)

กรณี จ่ า ยเงิ น ปั นผลเป็ นเงิ น เกิ น กว่ า อั ต ราร้ อยละ 90
(เก้ าสิ บ ) ของกํ าไรสุท ธิ ต ามงบการเงิน เฉพาะกิ จการของ
บริ ษัทฯหลังจากหักขาดทุนสะสมและสํารองตามกฎหมาย
สํ า หรั บ การดํ า เนิ น งานในรอบระยะเวลาบั ญ ชี ใ ดๆ ใน
ระหว่างอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ
ในข้ อ 1.5.5: เนื่ องจากการจ่ายเงิน ปั นผลเป็ นเงินในครั ง้ นี ้ มี อัตราไม่เกิ นกว่าร้ อยละ 90 ของกํ าไรสุทธิ ต ามงบการเงินเฉพาะกิ จการของ
บริษัทฯ จึงไม่ ต้องทําการปรั บสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ : การจ่ายปั นผลด้ วยเงินสดในครัง้ นี ้คํานวณได้ = 79.99% ของกําไรสุทธิในงวด

หน้ าที่ 25

สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 1
บริ ษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด (มหาชน)
ข้ อ 1.5.6

กรณี ที่ มี เหตุการณ์ ใ ดๆ อัน ทํ า ให้ ผ ลตอบแทนใดๆที่ ผ้ ูถื อ
ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ หรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิฯ จะ
ได้ รับ เมื่ อมี การใช้ สิท ธิ ตามใบสํา คัญ แสดงสิ ทธิ ฯ ด้ อยไป
กว่า เดิม โดยที่ เหตุการณ์ ใดๆ นัน้ ไม่ได้ กํ า หนดอยู่ในข้ อ
1.5.1 ถึ งข้ อ 1.5.5 ดังกล่า วข้ า งต้ น ให้ บ ริ ษั ท ฯ พิ จารณา
เพื่ อกํ า หนดการเปลี่ ยนแปลงราคาการใช้ สิ ท ธิ และ/หรื อ
อัต ราการใช้ สิท ธิ (หรื อปรั บ จํา นวนหน่ วยใบสํ าคัญ แสดง
สิทธิฯ แทนอัตราการใช้ สิทธิ) ใหม่อย่างเป็ นธรรม โดยไม่ทํา
ให้ สิทธิ ของผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ฯ ด้ อยไปกว่าเดิม โดย
ให้ ถือว่าผลการพิจารณานัน้ เป็ นที่สุด และให้ บริ ษัทฯ แจ้ ง
ให้ สํ า นัก งาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรั พ ย์ แ ห่ งประเทศไทย
และนายทะเบี ย นของใบสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ ฯ ทราบถึ ง
รายละเอียดดังกล่าวด้ วยภายในระยะเวลา 15 (สิบห้ า) วัน
นับตังแต่
้ วนั ที่มีมีเหตุให้ ต้องดําเนินการเปลี่ยนแปลงการใช้
สิทธิดงั กล่าว

-

โดยแสดงรายละเอียดของวิธีการคํานวณตามลําดับขันตอน
้
ข้ อ 1.5.4 ได้ ดงั นี ้
เงื่อนไขการปรับสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิฯ: กรณีจ่ายปั นผลเป็ นหุ้น
1.5.4

เมื่อบริ ษัทฯ จ่ายเงินปั นผลทังหมดหรื
้
อบางส่วนเป็ นหุ้นสามัญ ที่ออกใหม่ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นของบริ ษัทฯ การเปลี่ยนแปลง
ราคาการใช้ สิทธิ และอัตราการใช้ สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตงแต่
ั ้ วนั แรกที่ผ้ ซู ื ้อหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิรับหุ้นปั นผล (วันแรก
ที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ ้นเครื่ องหมาย XD)
(1) ราคาการใช้ สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณดังนี ้
Price 1
= (Price 0 x A) / (A + B)
ราคาใช้ สิทธิใหม่ = 5.625 x 6,358,775,851 / (6,358,775,851 + 1,059,795,975) = 4.821
(2) อัตราการใช้ สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณดังนี ้
Ratio 1
= [Ratio 0 x (A + B)] / A
อัตราการใช้ สิทธิใหม่ = 4.8 x (6,358,775,851 + 1,059,795,975) / 6,358,775,851 = 5.6
โดยที่
A
คือ จํานวนหุ้นสามัญที่ได้ เรี ยกชําระเต็มมูลค่าแล้ ว ก่อน XD
6,358,775,851 หุ้น
B
คือ จํานวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในรู ปแบบของหุ้นสามัญปั นผล 1,059,795,975 หุ้น
Price 0 คือ ราคาการใช้ สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
5.625 บาทต่อหุ้น
Ratio 0 คือ อัตราการใช้ สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิ : 4.8 หุ้น
Price 1 คือ ราคาการใช้ สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
4.821 บาทต่อหุ้น
Ratio 1 คือ อัตราการใช้ สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิ : 5.6 หุ้น

สรุป เนื่องจากบริ ษัทฯ มีการจ่ายปั นผลเป็ นหุ้นสามัญปั นผล ดังนัน้ การปรับสิทธิจึงมีผลบังคับใช้ โดยราคาการใช้
สิทธิใหม่และอัตราการใช้ สทิ ธิใหม่ จะแสดงตัวเลขตามวิธีการคํานวณข้ างต้ น

หน้ าที่ 26

สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 1
บริ ษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด (มหาชน)
สรุปจํานวนหุ้นสามัญทังหมดเพื
้
อ่ รองรับการปรับสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิฯ
- จํานวนหน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิฯ
- ราคาการใช้ สทิ ธิใหม่
- อัตราการใช้ สทิ ธิใหม่
- จํานวนหุ้นจดทะเบียนเพื่อรองรับการแปลงสิทธิ

91,660,074 หน่วย
4.821 บาทต่อหุ้น
1 หน่วยใบสําคัญสิทธิ : 5.6 หุ้นสามัญ
513,296,415 หุ้น

จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาการปรับสิทธิครัง้ ที่ 2 สําหรับใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญ
ของบริ ษัท ครัง้ ที่ 1 (GUNKUL-W) โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ใบสําคัญแสดงสิทธิ
(มติ EGM ครัง้ ที่ 1/2558)

ราคาใช้ สิทธิ
อัตราการใช้ สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ
จํานวนหน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิฯ
จํานวนหุ้นสามัญจดทะเบียนเพื่อรองรับการปรับสิทธิ

27.00 บาทต่อหุ้น
1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญ
91,660,129 หน่วย
91,660,373 หุ้น

ปรับสิทธิครัง้ ที่ 1
(มติ AGM ปี 2559)
(ตามการใช้ สิทธิใบสําคัญ
แสดงสิทธิ)
5.625 บาทต่อหุ้น
1 หน่วยต่อ 4.8 หุ้นสามัญ
91,660,074 หน่วย
439,968,136 หุ้น

ปรับสิทธิครัง้ ที่ 2
(นําเสนอเพื่อพิจารณาใน
การประชุม AGM ปี 2560)
4.821 บาทต่อหุ้น
1 หน่วยต่อ 5.6 หุ้นสามัญ
91,660,074 หน่วย
513,296,415 หุ้น

โดยเพิ่มหุ้นสามัญจดทะเบียนเพื่ อรองรับการปรับสิทธิ ของใบสําคัญแสดงสิทธิ เพื่อซื ้อหุ้นสามัญอีกจํานวน
73,328,279 หุ้น ดังนัน้ หุ้นสามัญจดทะเบียนเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อซื ้อหุ้นสามัญจะเพิ่มขึ ้นจาก
เดิมจํานวน 439,968,136 หุ้น เป็ น 513,296,415 หุ้น
นางสาวโศภชา ดํารงปิ ยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริ หาร เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา โดยวาระนี ้ต้ องได้ รับ
คะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในทีป่ ระชุมออก
เสียงเพิ่มขึ ้นอีกหนึง่ เสียงเป็ นเสียงชี ้ขาด
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมตั ิการปรับสิทธิ
ครั ง้ ที่ 2 สําหรั บ ใบสําคัญ แสดงสิท ธิ ที่ จ ะซือ้ หุ้น สามัญ ของบริ ษั ท ฯ ครัง้ ที่ 1 (GUNKUL-W) ตามที่ เสนอ
รายละเอียดดังนี ้
ใบสําคัญแสดงสิทธิ
(มติ EGM ครัง้ ที่ 1/2558)

ราคาใช้ สิทธิ
อัตราการใช้ สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ
จํานวนหน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิฯ
จํานวนหุ้นสามัญจดทะเบียนเพื่อรองรับการปรับสิทธิ

27.00 บาทต่อหุ้น
1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญ
91,660,129 หน่วย
91,660,373 หุ้น

ปรับสิทธิครัง้ ที่ 1
(มติ AGM ปี 2559)
(ตามการใช้ สิทธิใบสําคัญ
แสดงสิทธิ)
5.625 บาทต่อหุ้น
1 หน่วยต่อ 4.8 หุ้นสามัญ
91,660,074 หน่วย
439,968,136 หุ้น

ปรับสิทธิครัง้ ที่ 2
(นําเสนอเพื่อพิจารณาใน
การประชุม AGM ปี 2560)
4.821 บาทต่อหุ้น
1 หน่วยต่อ 5.6 หุ้นสามัญ
91,660,074 หน่วย
513,296,415 หุ้น

โดยเพิ่มหุ้นสามัญจดทะเบียนเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อซื ้อหุ้นสามัญอีกจํานวน
73,328,279 หุ้น ดังนัน้ หุ้นสามัญจดทะเบียนเพื่อรองรับการปรับสิทธิ ของใบสําคัญแสดงสิทธิ เพื่อซื ้อหุ้น
สามัญจะเพิ่มขึ ้นจากเดิมจํานวน 439,968,136 หุ้น เป็ น 513,296,415 หุ้น โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
หน้ าที่ 27

สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 1
บริ ษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด (มหาชน)
มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมทังสิ
้ ้น 406 ราย เป็ นจํานวนหุ้นรวม 5,193,461,259 หุ้น
ผู้ถือหุ้น
จํานวน (เสียง)
อัตราร้ อยละ
เห็นด้ วย
5,193,450,127
100.0000
ไม่เห็นด้ วย
0
0.0000
บัตรเสีย
0
0.0000
รวม
5,193,450,127
100.000
งดออกเสียง *
11,132
* ไม่นบั รวมเป็ นฐานการคํานวณคะแนนเสียง
พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารลดทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท ฯ ในส่ ว นที่ ไม่ สามารถจั ด สรรเพื่ อจ่ า ยหุ้ น
ปั นผลได้ ตามมติท่ ปี ระชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี 2559
ดร. สมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย กรรมการผู้จัดการ ได้ นําเสนอถึงความเป็ นมาของการเสนอวาระนี ้ต่อที่ประชุม
เพื่อพิจารณาลดทุนจดทะเบียนบริ ษัทฯ เนื่องด้ วยตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 มีมติจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนเพื่อจ่ายหุ้นปั นผลจากผลการดําเนินงานประจําปี 2558 ซึง่ มีจํานวนหุ้นที่ไม่สามารถจัดสรรเพื่อจ่ายหุ้นปั นผลได้ เป็ น
จํานวน 1,449 หุ้น ดังนันคณะกรรมการบริ
้
ษัทจึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ
ในส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรเพื่อจ่ายหุ้นปั นผลได้ ตามมติที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 จํานวน 1,449 หุ้น จาก
หุ้นจดทะเบียนปั จจุบัน 6,798,745,436 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท (ทุนจดทะเบียนปั จจุบันเท่ากับ 1,699,686,359.00
บาท) เป็ นหุ้นจดทะเบียนใหม่ 6,798,743,987 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท (ทุนจดทะเบียนใหม่เท่ากับ 1,699,685,996.75
บาท) และให้ นําเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป โดยมีรายละเอียดดังปรากฏตามเอกสารแนบ ลําดับที่ 6 หน้ า 36
ดังนี ้
วาระที่ 7

รายการ
หุ้น/ทุนจดทะเบียนปั จจุบนั
เพื่อพิจารณาลดทุนจดทะเบียนในส่วนที่
ไม่สามารถจัดสรรเพื่อจ่ายหุ้นปั นผลได้
คงเหลือหุ้น/ทุนจดทะเบียนใหม่

หุ้นจดทะเบียน (หุ้น)
6,798,745,436 หุ้น
1,449 หุ้น

ทุนจดทะเบียน (บาท)
1,699,686,359.00 บาท
362.25 บาท

มูลค่าหุ้นละ (บาท)
0.25 บาท
0.25 บาท

6,798,743,987 หุ้น

1,699,685,996.75 บาท

0.25 บาท

นายศักดิ์ชยั สกุลศรี มนตรี ผู้ถือหุ้น : ได้ มีข้อเสนอและประเด็นสอบถามต่อที่ประชุม ดังนี ้
1. อยากทราบเรื่ องจํานวนเงินปั นผลสําหรับปี 2559 ว่ามีจํานวนเงินทังหมดเท่
้
าไหร่ และเหตุใดตัวเลขจึง
ใกล้ เคียงกับปี 2557 และปี 2558
ดร. สมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย กรรมการผู้จดั การ : ได้ ตอบข้ อซักถาม ดังนี ้
1. สําหรับข้ อมูลที่ปรากฏในรายงานประจําปี 2559 หน้ า 288 เป็ นข้ อมูลที่ระบุถึงการจ่ายปั นผลที่ได้ มีการ
จ่ายไปเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ วในปี ที่ผ่านมา ส่วนหน้ า 372 จะเห็นว่า มีระบุหมายเหตุพิจารณาถึงอัตรา
ปั นผลปี 2559 ที่จะจ่ายให้ โดยจะปรากฏอยู่ในรายงานประจําปี 2560 ซึ่งจะต้ องเทียบกับงบการเงิน
ของปี 2561 ทังนี
้ ้สาเหตุที่ตวั เลขใกล้ เคียงกับปี ที่ผา่ นๆ มา เนื่องจากทางบริ ษัทฯ มีความเห็นว่า ควรสัง่
จ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นโดยให้ ประโยชน์ผ้ ถู ือหุ้นเป็ นหลัก และยังคงเหลือเงินสําหรับการลงทุนให้ กบั บริ ษัทฯ

หน้ าที่ 28

สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 1
บริ ษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด (มหาชน)
นางสาวโศภชา ดํารงปิ ยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริ หาร เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา โดยวาระนี ้ต้ องได้ รับ
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติที่ประชุม ที่ประชุม มีม ติด้วยคะแนนเสียงเห็น ด้ วยมากกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่ มาประชุม และมีสิท ธิ ออกเสีย ง
ลงคะแนนอนุมัติ ก ารลดทุน จดทะเบี ย นของบริ ษั ท ฯ จํ านวน 362.25 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญ จํ านวน
1,449 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท ซึ่งเป็ นหุ้นในส่วนที่คงเหลือจากการจัดสรรเพื่อจ่ายเป็ นหุ้นปั นผลตามมติ
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 ตามที่เสนอ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
รายการ
หุ้น/ทุนจดทะเบียนปั จจุบนั
เพื่อพิจารณาลดทุนจดทะเบียนในส่วนที่
ไม่สามารถจัดสรรเพื่อจ่ายหุ้นปั นผลได้
คงเหลือหุ้น/ทุนจดทะเบียนใหม่

หุ้นจดทะเบียน (หุ้น)
6,798,745,436 หุ้น
1,449 หุ้น

ทุนจดทะเบียน (บาท)
1,699,686,359.00 บาท
362.25 บาท

มูลค่าหุ้นละ (บาท)
0.25 บาท
0.25 บาท

6,798,743,987 หุ้น

1,699,685,996.75 บาท

0.25 บาท

โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมทังสิ
้ ้น 411 ราย เป็ นจํานวนหุ้นรวม 5,193,810,455 หุ้น
ผู้ถือหุ้น
จํานวน (เสียง)
อัตราร้ อยละ
เห็นด้ วย
5,193,792,341
100.0000
ไม่เห็นด้ วย
0
0.0000
บัตรเสีย
0
0.0000
รวม
5,193,792,341
100.000
งดออกเสียง *
18,114
* ไม่นบั รวมเป็ นฐานการคํานวณคะแนนเสียง
พิจารณาอนุ มัติแก้ ไขเพิ่มเติมหนั งสือบริ คณห์ สนธิของบริ ษัทฯ ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการ
ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
ดร. สมบูรณ์ เอือ้ อัชฌาสัย กรรมการผู้จัดการ เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมได้ มีมติอนุมัติให้ บริ ษั ทฯ
ลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ ในส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรเพื่อจ่ายหุ้นปั นผลได้ ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559
จํานวน 1,449 หุ้น จากหุ้นจดทะเบียนปั จจุบนั 6,798,745,436 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท (ทุนจดทะเบียนปั จจุบนั เท่ากับ
1,699,686,359.00 บาท) เป็ นหุ้นจดทะเบียนใหม่ 6,798,743,987 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท (ทุนจดทะเบียนใหม่เท่ากับ
1,699,685,996.75 บาท) และให้ นําเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป โดยมีรายละเอียดดังปรากฏตามเอกสารแนบ
ลําดับที่ 6 หน้ า 36 ดังนี ้
วาระที่ 8

หน้ าที่ 29

สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 1
บริ ษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด (มหาชน)

ข้ อ 4.

ทุนจดทะเบียน

แบ่งออกเป็ น

มูลค่าหุ้นละ
โดยแบ่งออกเป็ น
- หุ้นสามัญ

- หุ้นบุริมสิทธิ

ทุนจดทะเบียนปั จจุบนั
1,699,686,359.00 บาท
(หนึง่ พันหกร้ อยเก้ าสิบเก้ าล้ านหกแสนแปดหมื่นหกพัน
สามร้ อยห้ าสิบเก้ าบาท)
6,798,745,436 หุ้น
(หกพันเจ็ดร้ อยเก้ าสิบแปดล้ านเจ็ดแสน
สี่หมื่นห้ าพันสี่ร้อยสามสิบหกหุ้น)
0.25 บาท (ยี่สบิ ห้ าสตางค์)

ลดทุนจดทะเบียนเป็ น
1,699,685,996.75 บาท
(หนึง่ พันหกร้ อยเก้ าสิบเก้ าล้ านหกแสนแปดหมื่นห้ า
พันเก้ าร้ อยเก้ าสิบหกบาทเจ็ดสิบห้ าสตางค์)
6,798,743,987 หุ้น
(หกพันเจ็ดร้ อยเก้ าสิบแปดล้ านเจ็ดแสน
สี่หมื่นสามพันเก้ าร้ อยแปดสิบเจ็ดหุ้น)
0.25 บาท (ยี่สบิ ห้ าสตางค์)

6,798,745,436 หุ้น
(หกพันเจ็ดร้ อยเก้ าสิบแปดล้ านเจ็ดแสน
สี่หมื่นห้ าพันสี่ร้อยสามสิบหกหุ้น)
- หุ้น

6,798,743,987 หุ้น
(หกพันเจ็ดร้ อยเก้ าสิบแปดล้ านเจ็ดแสน
สี่หมื่นสามพันเก้ าร้ อยแปดสิบเจ็ดหุ้น)
- หุ้น

นางสาวโศภชา ดํารงปิ ยวุฒ์ิ ประธานกรรมการบริ หาร เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา โดยวาระนี ้ต้ องได้ รับ
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติที่ประชุม ที่ประชุม มีม ติด้วยคะแนนเสียงเห็น ด้ วยมากกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่ มาประชุม และมีสิท ธิ ออกเสีย ง
ลงคะแนน อนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัทฯ ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุน
จดทะเบียนของบริ ษัทฯ ตามที่เสนอ ซึง่ มีรายละเอียดการแก้ ไขเพิ่มเติม ดังนี ้
ข้ อ 4.

ทุนจดทะเบียน

แบ่งออกเป็ น

มูลค่าหุ้นละ
โดยแบ่งออกเป็ น
- หุ้นสามัญ

- หุ้นบุริมสิทธิ

ทุนจดทะเบียนปั จจุบนั
1,699,686,359.00 บาท
(หนึง่ พันหกร้ อยเก้ าสิบเก้ าล้ านหกแสนแปดหมื่นหกพัน
สามร้ อยห้ าสิบเก้ าบาท)
6,798,745,436 หุ้น
(หกพันเจ็ดร้ อยเก้ าสิบแปดล้ านเจ็ดแสน
สี่หมื่นห้ าพันสี่ร้อยสามสิบหกหุ้น)
0.25 บาท (ยี่สบิ ห้ าสตางค์)

ลดทุนจดทะเบียนเป็ น
1,699,685,996.75 บาท
(หนึง่ พันหกร้ อยเก้ าสิบเก้ าล้ านหกแสนแปดหมื่นห้ า
พันเก้ าร้ อยเก้ าสิบหกบาทเจ็ดสิบห้ าสตางค์)
6,798,743,987 หุ้น
(หกพันเจ็ดร้ อยเก้ าสิบแปดล้ านเจ็ดแสน
สี่หมื่นสามพันเก้ าร้ อยแปดสิบเจ็ดหุ้น)
0.25 บาท (ยี่สบิ ห้ าสตางค์)

6,798,745,436 หุ้น
(หกพันเจ็ดร้ อยเก้ าสิบแปดล้ านเจ็ดแสน
สี่หมื่นห้ าพันสี่ร้อยสามสิบหกหุ้น)
- หุ้น

6,798,743,987 หุ้น
(หกพันเจ็ดร้ อยเก้ าสิบแปดล้ านเจ็ดแสน
สี่หมื่นสามพันเก้ าร้ อยแปดสิบเจ็ดหุ้น)
- หุ้น

โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมทังสิ
้ ้น 411 ราย เป็ นจํานวนหุ้นรวม 5,193,810,455 หุ้น
ผู้ถือหุ้น
จํานวน (เสียง)
อัตราร้ อยละ
เห็นด้ วย
5,193,738,946
100.0000
ไม่เห็นด้ วย
0
0.0000
บัตรเสีย
0
0.0000
รวม
5,193,738,946
100.000
งดออกเสียง *
71,509
* ไม่นบั รวมเป็ นฐานการคํานวณคะแนนเสียง
หน้ าที่ 30

สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 1
บริ ษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด (มหาชน)
วาระที่ 9

พิจารณาอนุ มัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรั บการจ่ ายหุ้นปั นผล และเพื่อรองรั บ
การปรั บ สิ ท ธิ ค รั ้ง ที่ 2 สํ า หรั บ ใบสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ ท่ ี จะซื อ้ หุ้ นสามั ญ ของบริ ษั ท ฯ ครั ้ง ที่ 1
(GUNKUL-W)
ดร. สมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย กรรมการผู้จดั การ เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมได้ มีมติอนุมตั ิการจ่ายปั นผล
หุ้นโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและการปรับสิทธิครัง้ ที่ 2 สําหรับใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 1
(GUNKUL-W) จากทุนจดทะเบียนหลังจากลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ ในส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรเพื่อจ่ายหุ้นปั นผลได้
ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 แล้ ว จากทุนจดทะเบียน 1,699,685,996.75 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่
จํานวน 1,982,967,060.25 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จํานวน 1,133,124,254 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท เพื่อ
รองรับการปรับสิทธิครัง้ ที่ 2 สําหรับใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 1 (GUNKUL-W) เป็ นจํานวนหุ้น
เพิ่มขึ ้น 73,328,279 หุ้น และเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปั นผลเป็ นจํานวนหุ้น 1,059,795,975 หุ้น ให้ นําเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาต่อไป โดยมีรายละเอียดดังปรากฏตามเอกสารแนบ ลําดับที่ 7 หน้ า 37 – หน้ า 38 ดังนี ้

มูลค่าที่ตราไว้
จํานวนหุ้นสามัญของบริ ษัท
- หุ้นสามัญจดทะเบียน
จํานวนทุนของบริ ษัท
- ทุนจดทะเบียน

ทุนจดทะเบียนหลังลดทุนจดทะเบียน
ในส่วนที่ไม่สามารถจ่ายหุ้นปั นผล
ตามมติ AGM ปี 2559
0.25 บาท

เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น

6,798,743,987 หุ้น

7,931,868,241 หุ้น

1,699,685,996.75 บาท

1,982,967,060.25 บาท

0.25 บาท

นางสาวโศภชา ดํารงปิ ยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริ หาร เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา โดยวาระนี ้ต้ องได้ รับ
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติที่ประชุม ที่ประชุม มีม ติด้วยคะแนนเสียงเห็น ด้ วยมากกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่ มาประชุม และมีสิท ธิ ออกเสีย ง
ลงคะแนน อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 1,699,685,996.75
บาท เป็ นทุน จดทะเบี ย นใหม่ จํ า นวน 1,982,967,060.25 บาท โดยการออกหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน จํ า นวน
1,133,124,254 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท ตามที่เสนอ โดยมีรายละเอียดดังนี ้

มูลค่าที่ตราไว้
จํานวนหุ้นสามัญของบริ ษัท
- หุ้นสามัญจดทะเบียน
จํานวนทุนของบริ ษัท
- ทุนจดทะเบียน

ทุนจดทะเบียนหลังลดทุนจดทะเบียน
ในส่วนที่ไม่สามารถจ่ายหุ้นปั นผล
ตามมติ AGM ปี 2559
0.25 บาท

เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น

6,798,743,987 หุ้น

7,931,868,241 หุ้น

1,699,685,996.75 บาท

1,982,967,060.25 บาท

0.25 บาท

หน้ าที่ 31

สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 1
บริ ษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด (มหาชน)
โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมทังสิ
้ ้น 411 ราย เป็ นจํานวนหุ้นรวม 5,193,810,455 หุ้น
ผู้ถือหุ้น
จํานวน (เสียง)
อัตราร้ อยละ
เห็นด้ วย
5,193,743,746
100.0000
ไม่เห็นด้ วย
0
0.0000
บัตรเสีย
0
0.0000
รวม
5,193,743,746
100.000
งดออกเสียง *
66,709
* ไม่นบั รวมเป็ นฐานการคํานวณคะแนนเสียง
พิจารณาอนุ มัติแก้ ไขเพิ่มเติมหนั งสือบริ คณห์ สนธิของบริ ษัทฯ ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
ดร. สมบูรณ์ เอือ้ อัชฌาสัย กรรมการผู้จัดการ เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมได้ มีมติอนุมัติให้ บริ ษั ทฯ
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปั นผล และเพื่อรองรับการปรับสิทธิครัง้ ที่ 2 สําหรับใบสําคัญแสดงสิทธิ
ที่จะซือ้ หุ้นสามัญของบริ ษัทครัง้ ที่ 1 (GUNKUL-W) จากทุนจดทะเบียนหลังจากลดทุนจดทะเบียนของบริ ษั ทฯ ในส่วนที่
ไม่สามารถจัดสรรเพื่อจ่ายหุ้นปั นผลได้ ตามมติทปี่ ระชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 แล้ ว จาก 1,699,685,996.75 บาท เป็ น
ทุนจดทะเบียนใหม่จํานวน 1,982,967,060.25 บาท รายละเอียดดังปรากฏตามเอกสารแนบ ลําดับที่ 7 หน้ า 36 – หน้ า 38
ดังนี ้
วาระที่ 10

ข้ อ 4.

ทุนจดทะเบียน

แบ่งออกเป็ น

มูลค่าหุ้นละ
โดยแบ่งออกเป็ น
- หุ้นสามัญ

- หุ้นบุริมสิทธิ

ทุนจดทะเบียนปั จจุบนั
1,699,685,996.75 บาท
(หนึ่งพันหกร้ อยเก้ าสิบเก้ าล้ านหกแสน
แปดหมื่นห้ าพันเก้ าร้ อยเก้ าสิบหกบาท
เจ็ดสิบห้ าสตางค์)
6,798,743,987 หุ้น
(หกพันเจ็ดร้ อยเก้ าสิบแปดล้ านเจ็ดแสน
สี่หมื่นสามพันเก้ าร้ อยแปดสิบเจ็ดหุ้น)
0.25 บาท (ยี่สิบห้ าสตางค์)

เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น
1,982,967,060.25 บาท
(หนึ่งพันเก้ าร้ อยแปดสิบสองล้ าน
เก้ าแสนหกหมื่นเจ็ดพันหกสิบบาท
ยี่สิบห้ าสตางค์)
7,931,868,241 หุ้น
(เจ็ดพันเก้ าร้ อยสามสิบเอ็ดล้ านแปดแสน
หกหมื่นแปดพันสองร้ อยสี่สิบเอ็ดหุ้น)
0.25 บาท (ยี่สิบห้ าสตางค์)

6,798,743,987 หุ้น
(หกพันเจ็ดร้ อยเก้ าสิบแปดล้ านเจ็ดแสน
สี่หมื่นสามพันเก้ าร้ อยแปดสิบเจ็ดหุ้น)
- หุ้น

7,931,868,241 หุ้น
(เจ็ดพันเก้ าร้ อยสามสิบเอ็ดล้ านแปดแสน
หกหมื่นแปดพันสองร้ อยสี่สิบเอ็ดหุ้น)
- หุ้น

นางสาวโศภชา ดํารงปิ ยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริ หาร เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา โดยวาระนี ้ต้ องได้ รับ
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติที่ประชุม ที่ประชุม มีม ติด้วยคะแนนเสียงเห็น ด้ วยมากกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่ มาประชุม และมีสิท ธิ ออกเสีย ง
ลงคะแนน อนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัทฯ ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุน
หน้ าที่ 32

สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 1
บริ ษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด (มหาชน)
จดทะเบี ย นของบริ ษั ท ฯ ในการรองรับ การจ่ ายหุ้น ปั น ผล และเพื่ อรองรั บ การปรั บ สิท ธิ ค รั ง้ ที่ 2 สําหรั บ
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 1 (GUNKUL-W) ตามที่เสนอ ซึง่ มีรายละเอียดการ
แก้ ไขเพิ่มเติม ดังนี ้
ข้ อ 4.

ทุนจดทะเบียน

แบ่งออกเป็ น

มูลค่าหุ้นละ
โดยแบ่งออกเป็ น
- หุ้นสามัญ

- หุ้นบุริมสิทธิ

ทุนจดทะเบียนปั จจุบนั
1,699,685,996.75 บาท
(หนึ่งพันหกร้ อยเก้ าสิบเก้ าล้ านหกแสน
แปดหมื่นห้ าพันเก้ าร้ อยเก้ าสิบหกบาท
เจ็ดสิบห้ าสตางค์)
6,798,743,987 หุ้น
(หกพันเจ็ดร้ อยเก้ าสิบแปดล้ านเจ็ดแสน
สี่หมื่นสามพันเก้ าร้ อยแปดสิบเจ็ดหุ้น)
0.25 บาท (ยี่สิบห้ าสตางค์)

เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น
1,982,967,060.25 บาท
(หนึ่งพันเก้ าร้ อยแปดสิบสองล้ าน
เก้ าแสนหกหมื่นเจ็ดพันหกสิบบาท
ยี่สิบห้ าสตางค์)
7,931,868,241 หุ้น
(เจ็ดพันเก้ าร้ อยสามสิบเอ็ดล้ านแปดแสน
หกหมื่นแปดพันสองร้ อยสี่สิบเอ็ดหุ้น)
0.25 บาท (ยี่สิบห้ าสตางค์)

6,798,743,987 หุ้น
(หกพันเจ็ดร้ อยเก้ าสิบแปดล้ านเจ็ดแสน
สี่หมื่นสามพันเก้ าร้ อยแปดสิบเจ็ดหุ้น)
- หุ้น

7,931,868,241 หุ้น
(เจ็ดพันเก้ าร้ อยสามสิบเอ็ดล้ านแปดแสน
หกหมื่นแปดพันสองร้ อยสี่สิบเอ็ดหุ้น)
- หุ้น

โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมทังสิ
้ ้น 411 ราย เป็ นจํานวนหุ้นรวม 5,193,810,455 หุ้น
ผู้ถือหุ้น
จํานวน (เสียง)
อัตราร้ อยละ
เห็นด้ วย
5,193,804,139
100.0000
ไม่เห็นด้ วย
0
0.0000
บัตรเสีย
0
0.0000
รวม
5,193,804,139
100.000
งดออกเสียง *
6,316
* ไม่นบั รวมเป็ นฐานการคํานวณคะแนนเสียง
วาระที่ 11

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ ายหุ้นปั นผล
และการปรั บ สิท ธิ ค รั ้งที่ 2 สําหรั บ ใบสําคัญ แสดงสิท ธิ ท่ ี จ ะซือ้ หุ้ น สามั ญ ของบริ ษั ท ฯ ครั ้งที่ 1
(GUNKUL-W)
ดร. สมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย กรรมการผู้จัดการ เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมได้ มีมติอนุมัติการเพิ่มทุน
จดทะเบียนของบริ ษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปั นผล และการปรับสิทธิครัง้ ที่ 2 สําหรับใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญ
ของบริ ษัท ครัง้ ที่ 1 (GUNKUL-W) นัน้ บริ ษัทฯ ต้ องดําเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จํานวน 1,133,124,254 หุ้น มูลค่า
ที่ตราไว้ ห้ ุนละ 0.25 บาท โดยจัดสรรเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปั นผลเป็ นจํานวนหุ้น 1,059,795,975 หุ้น และเพื่อรองรับการ
ปรับสิทธิครัง้ ที่ 2 สําหรับใบสําคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 1 (GUNKUL-W) เป็ นจํานวนหุ้นเพิ่มขึ ้น
73,328,279 หุ้น รายละเอียดดังปรากฏตามเอกสารแนบ ลําดับที่ 7 หน้ า 37 – หน้ า 38 ดังนี ้
หน้ าที่ 33

สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 1
บริ ษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด (มหาชน)
ทุนจดทะเบียน

(หลังลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในส่วน
ที่ไม่สามารถจัดสรรเพื่อจ่ายหุ้นปั นผลได้
ตามมติ AGM ประจําปี 2559)

ทุนจดทะเบียน
หุ้นจดทะเบียน
มูลค่าหุ้นละ
แบ่งออกเป็ น
- หุ้นสามัญ
- หุ้นบุริมสิทธิ์

ทุนจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงเป็ น
(จัดสรรสําหรับหุ้นปั นผลและ
ปรับสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิฯ)

1,699,685,996.75 บาท
6,798,743,987 หุ้น
0.25 บาท

1,982,967,060.25 บาท
7,931,868,241 หุ้น
0.25 บาท

6,798,743,987 หุ้น
- หุ้น

7,931,868,241 หุ้น
- หุ้น

นางสาวโศภชา ดํารงปิ ยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริ หาร เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา โดยวาระนี ้ต้ องได้ รับ
คะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออก
เสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมตั ิการจัดสรร
หุ้นเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ จํานวนรวม 1,133,124,254 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาทต่อหุ้น
ตามที่เสนอ โดยจัดสรรดังนี ้
1. เพื่ อรองรั บ การปรับ สิท ธิ ครั ง้ ที่ 2 สําหรั บ ใบสําคัญ แสดงสิทธิ ที่ จะซือ้ หุ้นสามัญ ของบริ ษั ท ฯ ครั ง้ ที่ 1
(GUNKUL-W) เป็ นจํานวนหุ้นเพิ่มขึ ้น 73,328,279 หุ้น
2. เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปั นผลเป็ นจํานวนหุ้น 1,059,795,975 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท
โดยมีมติด้วยคะแนน เสียงดังนี ้
มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมทังสิ
้ ้น 411 ราย เป็ นจํานวนหุ้นรวม 5,193,810,455 หุ้น
ผู้ถือหุ้น
จํานวน (เสียง)
อัตราร้ อยละ
เห็นด้ วย
5,193,804,139
100.0000
ไม่เห็นด้ วย
0
0.0000
บัตรเสีย
0
0.0000
รวม
5,193,804,139
100.000
งดออกเสียง *
6,316
* ไม่นบั รวมเป็ นฐานการคํานวณคะแนนเสียง
วาระที่ 12

พิจารณาอนุมตั ิอนุมัตเิ ลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ดาํ รงตําแหน่ งครบตามวาระ
ดร. สมบูรณ์ เอือ้ อัชฌาสัย กรรมการผู้จัดการ นํ าเสนอข้ อมูล ต่อที่ประชุม เพื่ อพิจารณาอนุมัติ เลือกตัง้
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 โดยกรรมการที่ จะต้ องออกจากตํ าแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบี ยนเป็ นบริ ษั ทนัน้ ให้ ใช้ วิธี
จับสลาก ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไปให้ กรรมการท่านที่อยู่ในตําแหน่งนานที่สดุ เป็ นผู้ออกจากตําแหน่ง โดยกรรมการที่ออกจาก
หน้ าที่ 34

สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 1
บริ ษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด (มหาชน)
ตําแหน่งไปแล้ วนัน้ อาจเลือกเพื่อเข้ ามาดํารงตําแหน่งใหม่ก็ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ครัง้ นี ้มีกรรมการ
ที่ดํารงตําแหน่งครบวาระ 3 ท่าน ดังนี ้
1. ดร. ชิต เหล่าวัฒนา
กรรมการบริ ษัททีเ่ ป็ นกรรมการอิสระ
2. นางสาวโศภชา ดํารงปิ ยวุฒิ์ กรรมการบริษัท
3. นายเฉลิมพล ศรี เจริ ญ
กรรมการบริษัท
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ จดั ส่งหนังสือแจ้ งการเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒเิ พื่อเข้ ารับการเลือกตังเป็
้ น
กรรมการของบริ ษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 เป็ นการล่วงหน้ า พร้ อมทังระบุ
้ รายละเอียด คุณสมบัติ
และวิธีการเสนอชื่อตามหลักเกณฑ์ที่บริ ษัทฯ กําหนด ให้ กับผู้ถือหุ้นได้ ทราบโดยทัว่ กัน เผยแพร่ ผ่านเว็บไซด์ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซด์ของบริ ษัทฯ ตังแต่
้ วนั ที่ 7 พฤศจิกายน 2559 จนถึง 15 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา
โดยไม่มีท่านใดเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเข้ ารับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการของบริ ษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครัง้ นี ้
นางสาวโศภชา ดํารงปิ ยวุฒ์ิ ประธานกรรมการบริ หาร กล่าวเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาว่า คณะกรรมการบริ ษัทซึ่ง
ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้ เสียได้ หารื อกันอย่างกว้ างขวาง รวมทัง้ พิจารณาจากคุณสมบัติเป็ นรายบุคคลอย่างรอบคอบ
กล่ า วคื อ ต้ องเป็ นบุ ค คลผู้ ทรงคุ ณ วุฒิ มี ป ระสบการณ์ ในด้ านต่ า ง ๆ มี ป ระวัติ ก ารทํ า งานที่ โปร่ ง ใส ไม่ ด่ า งพร้ อย
คณะกรรมการบริ ษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ ทปี่ ระชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตังบุ
้ คคลทังสามดั
้
งกล่าวกลับเข้ ามาดํารงตําแหน่ง
กรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทังนี
้ ้ประวัติของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อ รายละเอียดดังปรากฏตามเอกสารแนบ ลําดับที่ 8
หน้ า 39 – หน้ า 46 รวมทังเอกสารประกอบการประชุ
้
มที่ได้ นําส่งเพิ่มเติมต่อผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ ว
นางสาวโศภชา ดํารงปิ ยวุฒ์ิ ประธานกรรมการบริ หาร เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา โดยวาระนี ้ต้ องได้ รับ
คะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุม
ออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกหนึง่ เสียงเป็ นเสียงชี ้ขาด
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมตั ิเลือกตัง้
ดร. ชิต เหล่าวัฒนา นางสาวโศภชา ดํารงปิ ยวุฒิ์ และ นายเฉลิมพล ศรี เจริ ญ กรรมการที่ดํารงตําแหน่งจน
ครบวาระกลับเข้ ามาดํ ารงตําแหน่งกรรมการต่อ ไปอี กวาระหนึ่ง ตามที่ค ณะกรรมการบริ ษั ท เสนอด้ วย
คะแนนเสียงดังนี ้
1. ดร. ชิต เหล่าวัฒนา
กรรมการบริษัทที่เป็ นกรรมการอิสระ
มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมทังสิ
้ ้น 412 ราย เป็ นจํานวนหุ้นรวม 5,193,810,456 หุ้น
ผู้ถือหุ้น
จํานวน (เสียง)
อัตราร้ อยละ
เห็นด้ วย
5,193,129,080
99.9884
ไม่เห็นด้ วย
592,369
0.0114
บัตรเสีย
10,000
0.0002
รวม
5,193,731,449
100.000
งดออกเสียง *
79,007
* ไม่นบั รวมเป็ นฐานการคํานวณคะแนนเสียง

หน้ าที่ 35

สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 1
บริ ษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด (มหาชน)
2. นางสาวโศภชา ดํารงปิ ยวุฒิ์
กรรมการบริษัท
มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมทังสิ
้ ้น 412 ราย เป็ นจํานวนหุ้นรวม 5,193,810,456 หุ้น
ผู้ถือหุ้น
จํานวน (เสียง)
อัตราร้ อยละ
เห็นด้ วย
5,193,788,740
99.9998
ไม่เห็นด้ วย
100
0.0000
บัตรเสีย
10,000
0.0002
รวม
5,193,798,840
100.000
งดออกเสียง *
11,616
* ไม่นบั รวมเป็ นฐานการคํานวณคะแนนเสียง
3. นายเฉลิมพล ศรี เจริ ญ
กรรมการบริษัท
มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมทังสิ
้ ้น 412 ราย เป็ นจํานวนหุ้นรวม 5,193,810,456 หุ้น
ผู้ถือหุ้น
จํานวน (เสียง)
อัตราร้ อยละ
เห็นด้ วย
5,193,743,566
99.9998
ไม่เห็นด้ วย
100
0.0000
บัตรเสีย
10,000
0.0002
รวม
5,193,753,666
100.000
งดออกเสียง *
56,790
* ไม่นบั รวมเป็ นฐานการคํานวณคะแนนเสียง
วาระที่ 13

พิจารณาอนุมตั ิการกําหนดค่ าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่ อยประจําปี 2560
พลตํารวจตรี วิศิษฐ์ ศุกรเสพย์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน รายงานต่อที่ประชุม
ว่า เพื่อให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อที่ 29 กําหนดให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี พิจารณากําหนดค่าตอบแทน
ของกรรมการ โดยบริ ษั ท ฯ มี นโยบายกํ าหนดค่าตอบแทนให้ อยู่ในระดับที่ เหมาะสม สอดคล้ องกับภาระหน้ าที่ ในการ
ปฏิ บัติ งานเพื่ อประโยชน์ สูงสุดของบริ ษั ท ผู้ถื อ หุ้น และผู้มี ส่วนได้ เสี ยกลุ่ม ต่าง ๆ และมี การเปรี ยบเที ยบอ้ างอิ งจาก
อุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และเทียบเคียงกับผลสํารวจจาก IOD รวมทังมู
้ ลค่าตามราคาตลาด หรื อ Market Cap และ
ความสามารถในการจ่ายชําระของกิจการ รายละเอียดดังปรากฏตามเอกสารแนบ ลําดับที่ 9 หน้ า 47 – หน้ า 51
นางสาวโศภชา ดํารงปิ ยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริ หาร เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา โดยวาระนี ้ต้ องได้ รับ
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม

มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเห็นด้ วยมากกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม
อนุมตั ิคา่ ตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจําปี 2560 ตามที่เสนอ ดังนี ้
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สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 1
บริ ษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด (มหาชน)
(หน่วย : บาท)

ค่ าเบีย้ ประชุม
ตําแหน่ง

คณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
บริ หาร

คณะกรรมการ
บริ หาร
ความเสี่ยง

คณะกรรมการ คณะกรรมการ
สรรหาและ
กํากับดูแล
พิจารณา
กิจการที่ดี
ผลตอบแทน
1. ประธานกรรมการ
22,000
22,000
7,500
15,000
15,000
15,000
2. กรรมการ
18,000
18,000
5,000
12,000
12,000
12,000
3. เลขานุการคณะกรรมการ
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
หมายเหตุ: กรณีกรรมการอิสระได้ รับการแต่งตังให้
้ เป็ นประธานกรรมการของแต่ละคณะกรรมการ ให้ ได้ รับสิทธิการจ่ายอัตราค่าตอบแทนเบี ้ย
ประชุมของคณะกรรมการในตําแหน่งสูงสุดเพียงตําแหน่งเดียวในแต่ละคณะกรรมการ

(หน่วย : บาท)

ค่ าตอบแทนรายปี
ตําแหน่ง

1. ประธานกรรมการ

คณะกรรมการ
บริษัท

750,000

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
บริ หาร

คณะกรรมการ
บริ หาร
ความเสี่ยง

240,000

500,000

100,000

คณะกรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา
ผลตอบแทน
100,000

คณะกรรมการ
กํากับดูแล
กิจการที่ดี
100,000

2. กรรมการ
300,000
200,000
200,000
100,000
100,000
100,000
3. เลขานุการคณะกรรมการ
50,000
50,000
25,000
25,000
25,000
4. เลขานุการบริษัท
100,000
หมายเหตุ: กรณีกรรมการอิสระได้ รับการแต่งตังให้
้ เป็ นประธานกรรมการของแต่ละกรรมการ ให้ ได้ รับสิทธิการจ่ายอัตราค่าตอบแทนรายปี ของ
คณะกรรมการในตําแหน่งสูงสุดเพียงตําแหน่งเดียวในแต่ละกรรมการ

(หน่วย : บาท)

ค่ าตอบแทนโบนัส
ตําแหน่ง

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

คณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
บริ หาร

คณะกรรมการ
บริ หาร
ความเสี่ยง

คณะกรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา
ผลตอบแทน

คณะกรรมการ
กํากับดูแล
กิจการที่ดี

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 หากกรรมการท่านใดดํารงตําแหน่งมากกว่าหนึ่งตําแหน่ง ให้ จา่ ยในอัตราทีส่ งู ที่สดุ เพียงตําแหน่งเดียว
2. วิธีการคิดคํานวณการจ่ายโบนัสตามรายตําแหน่งกรรมการ หลังจากคํานวณยอดรวมโบนัสทังหมดที
้
่พงึ จ่าย
ตามข้ อ 1. แล้ ว
2.1 ให้ จา่ ยเงินโบนัสในอัตราคงทีส่ ําหรับประธานกรรมการบริษัทเป็ นจํานวน 1,500,000 บาท
2.2 ยอดรวมเงินโบนัสของแต่ละคณะกรรมการ
- ยอดรวมตามข้ อ 1. – ข้ อ 2.1 เท่ากับยอดโบนัสคงเหลือที่จา่ ยให้ คณะกรรมการแต่ละคณะ
- โดยพิจารณาจากจํานวนครัง้ ของการประชุมในแต่ละคณะกรรมการ
- หารด้ วยยอดรวมจํานวนครัง้ ของการประชุมทังหมดของคณะกรรมการทุ
้
กชุด ซึง่ แสดงตามสูตรได้ ดงั นี ้

หน้ าที่ 37

สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 1
บริ ษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด (มหาชน)

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) ประธานกรรมการบริ หาร
จํากัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน
3) ประธานคณะกรรมการทุกชุด
จํากัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน
(ยกเว้ นประธานกรรมการบริ ษัทและประธานกรรมการบริ หาร)
4) กรรมการผู้จดั การ
จํากัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน
5) กรรมการบริ หาร
จํากัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน
6) กรรมการชุดอื่น ๆ
จํากัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน
(ยกเว้ นกรรมการบริ หาร)

3,500,000
2,500,000
1,500,000

บาท
บาท
บาท

1,000,000
800,000
400,000

บาท
บาท
บาท

และหากกรรมการท่ า นใดดํ า รงตํ า แหน่ งมากกว่า หนึ่ งตํ า แหน่ ง ให้ จ่ า ยจากการคํ า นวณผลรวมของค่า ตอบแทน
ทุกประเภท ทังค่
้ าตอบแทนเบีย้ ประชุม ค่าตอบแทนรายปี และค่าตอบแทนเงินโบนัส โดยต้ อ งไม่เกินกว่าอัตราเพดานหรื อวงเงิน
สูงสุดของแต่ละตําแหน่งสูงสุดที่กรรมการท่านนัน้ ดํารงตําแหน่งอยู่ ทังนี
้ ้หากกรรมการท่านนันดํ
้ ารงตําแหน่งมากกว่าหนึ่งตําแหน่ง
ให้ จ่ายจากอัตราเพดานของตําแหน่งสูงสุดเพียงตําแหน่งเดียว
โดยกําหนดวงเงินสําหรับการจ่ ายค่ าตอบแทนทุกประเภทและทุกตําแหน่ ง รวมทัง้ สิน้ ไม่ เกิน 18,000,000 บาท

ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมทังสิ
้ ้น 412 ราย เป็ นจํานวนหุ้นรวม 5,193,810,456 หุ้น
ผู้ถือหุ้น
จํานวน (เสียง)
อัตราร้ อยละ
เห็นด้ วย
5,172,891,793
99.5975
ไม่เห็นด้ วย
20,895,349
0.4023
บัตรเสีย
10,000
0.0002
รวม
5,193,797,142
100.000
งดออกเสียง *
13,314
* ไม่นบั รวมเป็ นฐานการคํานวณคะแนนเสียง
พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าสอบบัญชีประจําปี 2560
ดร. สมบูรณ์ เอื อ้ อัช ฌาสัย กรรมการผู้จัด การ นํ าเสนอข้ อมูลต่ อที่ ประชุมเพื่ อพิ จารณาให้ เป็ นไปตาม
พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อที่ 29 กําหนดให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
สามัญประจําปี แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริ ษัทฯ ทุกปี ในการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจะแต่งตัง้
ผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีของบริ ษัท ฯ และกําหนดค่าตอบแทนสอบบัญชี
ประจําปี 2560 รายละเอียดดังปรากฏตามเอกสารแนบ ลําดับที่ 10 หน้ า 52 – หน้ า 56 โดยมีรายละเอียดดังนี ้

วาระที่ 14
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สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 1
บริ ษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด (มหาชน)
ข้ อมูลบุคคลที่เสนอชื่อแต่ งตัง้ เป็ นผู้สอบบัญชี
1) นายเจริ ญ ผู้สมั ฤทธิ์เลิศ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาติเลขที่ 4068 และ/หรื อ
2) นายวัยวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาติเลขที่ 6333 และ/หรื อ
3) นายณัฐพงศ์ ตันติจตั ตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาติเลขที่ 8829
แห่งบริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ ประจําปี 2560 โดยเป็ นผู้สอบบัญชี
ที่มีคณ
ุ สมบัติสอดคล้ องกับประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
โดยบริ ษัทที่เป็ นสํานักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้ างต้ นไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรื อ ไม่มี
ส่วนได้ เสียกับบริ ษัท/บริ ษัทย่อย/ผู้บริ หาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
ข้ อมูลค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญ ชี (Audit Fee) ของบริ ษั ท ฯ ประกอบด้ วย ค่าสอบบัญชี ประจํ าปี และค่าสอบทาน
งบการเงินระหว่างกาล 3 ไตรมาส โดยมีข้อมูลเปรี ยบเทียบอัตราการจ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ดังนี ้
ค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี

บริษัทผู้สอบบัญชี

ปี 2556
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560 (ปี ที่นําเสนอ)

บริ ษัท เอส พี ออดิท จํากัด
บริ ษัท เอส พี ออดิท จํากัด
บริ ษัท เอส พี ออดิท จํากัด
บริ ษัท เอส พี ออดิท จํากัด
บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย จํากัด

หมายเหตุ

1)

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง
จํากัด (มหาชน)
892,000.00
892,000.00
940,000.00
1,100,000.00
1,480,000.00

ค่ าบริการอื่น ๆ 1)
157,350.00
338,049.00
1,362,529.00
347,776.46
n.a.

ประกอบด้ วย ค่าเบี ้ยประชุม ค่าล่วงเวลา ค่าพาหนะ ค่าเข้ าเล่มเอกสาร และค่ายืนยันยอด โดยในปี 2556 ปี 2557 และมี 2558
มีค่าตรวจสอบพิเศษเป็ นจํานวน 110,000.00 บาท 190,000.00 บาท และ 1,035,000.00 บาท ตามลําดับ ซึง่ ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี
รายอื่นที่มิใช่เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ

โดยเสนอเพื่อ พิจารณาค่าสอบบัญ ชี ประจํ าปี 2560 เป็ นจํ านวนเงิน ไม่เกิ น 1,480,000.00 บาท สําหรั บ
งบการเงินของบริ ษัทฯ และเมื่อรวมค่าตอบแทนสําหรับบริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม รวมกันไม่เกิน 11,000,000.00 บาท
ทังนี
้ ้ หากรวมค่าสอบบัญชีของบริ ษัทย่อยหรื อบริ ษัทที่เข้ าลงทุนในต่างประเทศแล้ ว ซึง่ มิได้ เป็ นผู้สอบบัญชี
ที่สงั กัดสํานักงานสอบบัญชีเดียวกัน จะรวมเป็ นค่าตอบแทนรวมทังสิ
้ ้นไม่เกิน 16,000,000.00 บาท โดยคณะกรรมการ
บริ ษัทจะดูแลให้ สามารถจัดทํางบการเงินได้ ทนั ตามกําหนดระยะเวลา
ดร.ชิต เหล่าวัฒนา ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กล่าวเสนอต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้ พิ จารณาการแต่งตัง้ ผู้สอบบัญ ชี และกํ าหนดค่าสอบบัญ ชี ประจํ าปี 2560 โดยได้ ให้ ฝ่ายจัดการนําเสนอประวัติและ
ใบเสนอราคาของผู้สอบบัญชีจํานวนหลายรายเพื่อเปรี ยบเทียบ โดยมีนําส่งมาทังหมด
้
4 ราย ได้ แก่
1) ผู้สอบบัญชี แห่งบริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด (KPMG)
2) ผู้สอบบัญชี แห่งบริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด (PwC)
3) ผู้สอบบัญชี แห่งบริ ษัท เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด (EY)
4) ผู้สอบบัญชี แห่งบริ ษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด (Deloitte)
โดย SP Audit ได้ เป็ นผู้สอบบัญชีให้ กับบริ ษัทฯ มาเป็ นระยะเวลาประมาณ 10 ปี แล้ ว และในปี นี ้ทาง SP
Audit ไม่ได้ เสนอราคามายังบริ ษัทฯ ประกอบกับ ธุรกิ จในภาพรวมของบริ ษัทฯ ได้ ขยายการเข้ าลงทุนไปสู่ธุรกิ จบริ ษั ท
ข้ ามชาติ และมุง่ สูพ่ ลังงานทดแทนในต่างประเทศ เช่น ในประเทศญี่ปนุ่ และมีแนวโน้ มจะขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศเพิ่ม
มากขึ ้นในอีก 3 - 5 ปี ข้ างหน้ า
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สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 1
บริ ษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด (มหาชน)
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ เลือก KPMG โดยพิจารณาจากเหตุผลดังต่อไปนี ้
1. ความเหมาะสมด้ านราคา โดยค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีรายดังกล่าว เสนอราคาเพิ่มขึ ้นเพียงเล็กน้ อย
เมื่อเทียบกับปริ มาณงานโครงการทีเ่ พิ่มขึ ้นในปี 2560
2. ความเหมาะสมทางด้ า นเวลา เนื่ อ งด้ ว ยบริ ษั ท ฯ มี ก ารขยายตัว และอาจได้ รั บ โครงการเพิ่ ม ขึ น้
ในปี 2560 ประกอบมีปริ มาณงานเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องในการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ โดยบริ ษัทดังกล่าวมีเครื อข่าย
ของผู้สอบบัญชีในหลากหลายประเทศ ซึง่ ทําให้ สะดวกในการประสานข้ อมูล
3. ความเหมาะสมทางด้ านรายได้ โดยในอนาคต บริ ษัทฯ อาจมีโครงสร้ างรายได้ ที่ได้ รับจากต่างประเทศ
เพิ่มมากขึ ้น
คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเลือกใช้ KPMG เป็ นผู้สอบบัญชีสาํ หรับปี 2560 ซึ่งไม่ได้ พิจารณาจากราคา
ที่ตํ่าที่สดุ แต่เพียงอย่างเดียวเท่านัน้ แต่ได้ ตระหนักถึงการพิจารณาจากคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีที่เป็ นที่ร้ ู จกั และยอมรับ
ผลการปฏิบตั ิงาน ประสบการณ์ มาตรฐานและประสิทธิภาพในการทํางาน ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี ความเป็ น
อิส ระของผู้สอบบัญ ชี และเป็ นผู้สอบบัญ ชี ที่ มี คุณ สมบัติ สอดคล้ อ งกับ ประกาศคณะกรรมการหลักทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์ เพื่อประโยชน์สงู สุดต่อผู้ถือหุ้นและบริ ษัทต่อไป
ทางคณะกรรมการตรวจสอบจึงได้ มีมติเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อนําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีเพื่อพิจารณาอนุมตั ิตอ่ ไป
นายฮังใช้
้ อัคควัสกุล ผู้ถือหุ้น : ได้ มีข้อเสนอและประเด็นสอบถามต่อที่ประชุม ดังนี ้
1. เรื่ องแรกที่อยากจะพูดถึงคือ ควรมีรูปภาพของผู้สอบบัญชีที่ถกู แต่งตังแนบมาเพื
้
่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นรับทราบ
ประกอบกับข้ อมูลที่ให้ มาด้ วย เรื่ องที่สองคือ อยากทราบสาเหตุที่ไม่เลือกใช้ SP Audit เป็ นผู้สอบบัญชี
ในปี 2560
ดร. สมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย กรรมการผู้จดั การ : ได้ ตอบข้ อซักถาม ดังนี ้
1. สําหรับสาเหตุที่ไม่ได้ เลือก SP Audit ไม่ใช่เพราะเรื่ องความสามารถในการดําเนินงาน แต่เนื่องจาก
ปั จจุบนั ทางบริ ษัทฯ มีธุรกิจในต่างประเทศเพิ่มมากขึ ้น เพื่อประโยชน์ในการคํานวณงบการเงินทังใน
้
และต่างประเทศ จึงจําเป็ นที่ต้องใช้ ผ้ ตู รวจสอบที่เป็ นสากล มีเครื อข่ายในหลากหลายประเทศ ซึง่ จะทํา
ให้ สะดวกในการประสานข้ อมูลมากยิ่งขึ ้น
อีกทัง้ โอกาสในการนัดหมายเวลากับทาง SP Audit เพื่อให้ ตรวจสอบบัญชีกับทางบริ ษัทฯ ในญี่ ปุ่น
อาจยากมากขึ ้นกว่าที่ผา่ นมา เนื่องจากภาระงานที่หนักขึ ้นของทาง SP Audit
นายศักดิ์ชยั สกุลศรี มนตรี ผู้ถือหุ้น : ได้ มีข้อเสนอและประเด็นสอบถามต่อที่ประชุม ดังนี ้
1. อยากทราบเรื่ องหลักเกณฑ์มาตราฐานในการกําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี เหตุใดแต่ละบริ ษัท
ถึงเสนอราคามาแตกต่างกัน และค่าสอบบัญชีเพิ่มมาจากปี ที่ผา่ นมาเท่าไหร่
ดร. สมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย กรรมการผู้จดั การ : ได้ ตอบข้ อซักถาม ดังนี ้
1. โดยหลัก แล้ ว ผู้ส อบบัญ ชี จ ะพิ จ ารณาจากหนึ่งชั่วโมงทํ า งาน และพิ จ ารณาเรื่ อ งการใช้ ตัว บุค คล
ระยะเวลาเข้ าทําการตรวจสอบ และค่าประเมินความเสี่ยง ส่วนค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ ้นจากปี ที่ผ่านมา
ประมาณ 2 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ น 20%
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สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 1
บริ ษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด (มหาชน)
นางสาวโศภชา ดํารงปิ ยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริ หาร: ได้ ตอบข้ อซักถามเพิ่มเติม ดังนี ้
1. บริ ษัทฯ ได้ มีการจัดตังบริ
้ ษัทย่อยเพิ่มมากขึ ้นเพื่อรองรับในส่วนของธุรกิจที่เป็ นพลังงานแสงอาทิตย์
(Solar) ไม่ ว่ า จะเป็ นราชการ หรื อ สหกรณ์ รวมถึ ง ในส่ ว นของธุ ร กิ จ ที่ เ ป็ นพลัง งานมวลชี ว ภาพ
(Biomass) ด้ วย
นางสาวโศภชา ดํารงปิ ยวุฒ์ิ ประธานกรรมการบริ หาร เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา โดยในวาระนี ้ต้ อง
ได้ รับคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานในที่ประชุม
ออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมตั ิแต่งตัง้
1)
นายเจริ ญ
ผู้สมั ฤทธิ์เลิศ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาติเลขที่ 4068 และ/หรื อ
2)
นายวัยวัฒน์ กอสมานชัยกิจ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาติเลขที่ 6333 และ/หรื อ
3)
นายณัฐพงศ์ ตันติจตั ตานนท์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาติเลขที่ 8829
แห่งบริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ ประจําปี 2560 โดยกําหนดค่าสอบ
บัญ ชี ประจํ าปี 2560 เป็ นจํ านวนเงิ นไม่ เกิ น 1,480,000 บาท สํ าหรั บงบการเงิ นของบริ ษั ทฯ และเมื่ อรวม
ค่าตอบแทนสําหรับบริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม รวมกันไม่เกิน 11,000,000 บาท ตามที่เสนอด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมทังสิ
้ ้น 412 ราย เป็ นจํานวนหุ้นรวม 5,193,810,456 หุ้น
ผู้ถือหุ้น
จํานวน (เสียง)
อัตราร้ อยละ
เห็นด้ วย
5,193,654,360
99.9978
ไม่เห็นด้ วย
103,422
0.0020
บัตรเสีย
10,000
0.0002
รวม
5,193,767,782
100.000
งดออกเสียง *
42,674
* ไม่นบั รวมเป็ นฐานการคํานวณคะแนนเสียง
วาระที่ 15

พิจารณาอนุ มัติการออกและเสนอขายหุ้ นกู้เพิ่ มอีกจํานวน 3,000,000,000 บาท จากวงเงินเดิม
ไม่ เกิน 6,000,000,000 บาท รวมเป็ นวงเงินใหม่ ไม่ เกิน 9,000,000,000 บาท อายุไม่ เกิน 7 ปี
ดร. สมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย กรรมการผู้จดั การ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
มีมติเห็นควรให้ นําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มอีกจํานวน 3,000,000,000 บาท
จากวงเงินเดิมไม่เกิน 6,000,000,000 บาท รวมเป็ นวงเงินใหม่ไม่เกิน 9,000,000,000 บาท อายุไม่เกิน 7 ปี รายละเอียด
ดังปรากฏตามเอกสารแนบ ลําดับที่ 11 หน้ า 57 – หน้ า 58 ดังนี ้
ประเภท
สกุลเงิน
จํานวนเงินรวมของหุ้นกู้ทงหมด
ั้

: หุ้นกู้ทกุ ประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรื อไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้ อยสิทธิหรื อไม่ด้อยสิทธิ
ซึง่ อาจมีหรื อไม่มีหลักประกัน และอาจมีหรื อไม่มีผ้ ถู ือแทนผู้ถือหุ้นกู้
: เงินบาท หรื อ เงินเหรี ยญสหรัฐ และ/หรื อ เงินสกุลต่างประเทศอื่นๆ
: ไม่เกิน 9,000,000,000.00 บาท
หากเป็ นสกุลเงินต่างประเทศ ให้ ใช้ อตั ราแลกเปลี่ยนในวันที่ออกหุ้นกู้ (Issue Date)
ในแต่ละคราว
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สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 1
บริ ษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด (มหาชน)
อัตราดอกเบี ้ย
อายุ
วิธีการจัดสรร

การชําระคืนเงินต้ น
การไถ่ถอนก่อนครบกําหนดอายุ

การขึ ้นทะเบียน
ตราสารหนี ้
เงื่อนไขพิเศษ
วัตถุประสงค์

: ขึ ้นอยู่กบั ความเหมาะสม และสภาพตลาดในขณะที่ออกและเสนอขาย
: ไม่เกิน 7 ปี
: เสนอขายในประเทศ และ/หรื อ ต่างประเทศ ให้ แก่ประชาชนทัว่ ไป
และ/หรื อ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรื อ ผู้ล งทุนโดยเฉพาะเจาะจง โดยอาจแบ่งขายเป็ น
รุ่ นเดียวหรื อหลายรุ่ น และ/หรื อ ในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) และสามารถออกและ
เสนอขายแยกต่างหากจากกันก็ได้ การออกเสนอขายสามารถเสนอขายให้ กบั ผู้ถือหุ้นเดิม
ซึ่งตราสารนัน้ ๆ กํ าลังจะครบกํ าหนดชําระคืนหรื อถูกไถ่ถอนคืนก่อนกําหนด ทังนี
้ ้ โดย
ปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้ อบังคับ หรื อประกาศที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงการขออนุญาต
จากหน่วยงานราชการใด ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
: ทยอยคืนเงินต้ นหรื อชําระงวดเดียวเมื่อครบกําหนด ตามข้ อกําหนดและเงื่อนไขในหุ้นกู้
: ผู้ถือ หุ้นอาจมี สิ ทธิ หรื อ ไม่มี สิท ธิข อให้ บ ริ ษั ทฯ ไถ่ถอนหุ้น กู้ก่อ นครบกํ าหนด และ/หรื อ
บริ ษั ท ฯ อาจมี สิ ท ธิ ห รื อ ไม่ มี สิ ท ธิ ไถ่ ถ อนหุ้น กู้ ก่ อ นครบกํ าหนด ทัง้ นี ก้ ารไถ่ ถ อน หุ้น กู้
ให้ เป็ นไปตามข้ อ ตกลงและเงื่ อ นไขของหุ้น กู้ที่ จ ะออกในแต่ ล ะคราว โดยปฏิ บัติ ต าม
กฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้ อบัง คับ หรื อ ประกาศที่ เกี่ ย วข้ อง รวมถึ ง การขออนุญ าตจาก
หน่วยงานราชการใด ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
: บริ ษัทฯ อาจขึ ้นทะเบียนหุ้นกู้กบั สมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทย และ/หรื อ ศูนย์ซื ้อขายตรา
สารหนี ้อื่นใด
: ในกรณีที่บริ ษัทฯ ได้ ไถ่ถอนหรื อชําระคืนหุ้นกู้ที่ได้ ออกภายในวงเงินที่ได้ รับอนุมตั ินี ้ บริ ษัท
ฯ สามารถออกหุ้นกู้ทดแทนเพิ่มเติมได้ อีกตามจํานวนที่ได้ ไถ่ถอนหรื อชําระคืน
: 1. เพื่ อ เป็ นวงเงิน สํ ารองให้ บ ริ ษั ทฯ มี ส ภาพคล่ อ งเพี ย งพอต่อ การขยายการลงทุน ใน
อนาคต
2. เพื่ อ ป้ องกัน ความเสี่ ย งจากาสภาวะความผัน ผวนของตลาดเงิ น ที่ อ าจก่ อ นให้ เกิ ด
การขาดสภาพคล่องในตลาดเงินระยะสัน้
3. เพื่ อ ป้องกันผลกระทบต่อ การ Funding ผ่านตลาดตราสารหนี ร้ ะยะสัน้ โดยให้ การ
ระดมทุนมีความคล่องตัวและยืดหยุ่นมากขึ ้น
4. เพื่อบริ หารสัดส่วนหนี ้สินระยะสันต่
้ อหนี ้สินระยะยาวให้ เหมาะสม

นอกจากนี ้ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาให้ คณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการบริ หาร ประธาน
กรรมการบริ ษัท ประธานกรรมการบริ หาร และกรรมการผู้จดั การ มีอํานาจดังนี ้
(1) การกํ าหนดรายละเอียดและเงื่อ นไขอื่น ๆ ที่ เกี่ ยวข้ องกับ การออกและเสนอขายหุ้น กู้ เช่ น การ
กําหนดชื่อ ลักษณะการขายหุ้นกู้ จํานวนหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของ
หุ้นกู้ หลักประกัน ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกําหนด อัตรา
ดอกเบี ้ย วิธีการชําระเงินต้ นและดอกเบี ้ย วิธีการจัดสรร และรายละเอียดการเสนอขาย เป็ นต้ น
(2) การแต่งตัง้ ที่ปรึ กษาทางการเงิน และ/หรื อ ผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรื อ สถาบันจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรื อ บุคคลที่เกี่ยวข้ องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้
(3) การเข้ า เจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญ ญาต่างๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง รวมทัง้ มี อํ านาจในการ
ดําเนินการใดๆ ตามที่จําเป็ น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครัง้ นี ้ รวมถึงการนํา
หน้ าที่ 42

สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 1
บริ ษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด (มหาชน)
หุ้นกู้ดงั กล่าวไปจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อ
สมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทย (The Thai Bond Market Association) หรื อ ตลาดรองอื่น
นอกจากนี ้แล้ ว บริ ษัทฯ ยังได้ รับการประเมินผลจากทาง TRIS RATING เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2560 โดย
ทางบริ ษัทฯ ได้ ผลประเมินคือ “BBB” with “STABLE” ซึ่งนัยยะสําคัญคือ ถือได้ ว่าเป็ นบริ ษัทฯ ที่มีความน่าเชื่อถือในการ
ลงทุน และมีแนวโน้ มที่จะปรับไปในทางที่ดีขึ ้น
นายฮังใช้
้ อัคควัสกุล ผู้ถือหุ้น : ได้ มีข้อเสนอและประเด็นสอบถามต่อที่ประชุม ดังนี ้
1. อยากทราบว่า เป็ นได้ หรื อไม่ที่เราจะกําหนดเงื่อนไขโดยระบุว่า ไม่สามารถไถ่ถอนก่อนกําหนดและ
กําหนดเป็ นระยะเวลายาว แต่ไม่ยาวจนเกินไป
ดร. สมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย กรรมการผู้จดั การ : ได้ ตอบข้ อซักถาม ดังนี ้
1. สําหรับเงื่อนไขดังกล่าว ทางบริ ษัทฯ จะนําไปใช้ ในการพิจารณาสําหรับการออกหุ้นกู้ในภายหน้ า
นางสาวโศภชา ดํารงปิ ยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริ หาร: ได้ ตอบข้ อซักถามเพิ่มเติม ดังนี ้
1. สําหรับเงื่อนไขดังกล่าว ทางบริ ษัทฯ จะนําไปพิจารณาเพื่อใช้ เวลาที่จะต้ องออกหุ้นกู้ และเป็ นเงื่อนไขใน
การเจรจา ส่วนเรื่ องระยะเวลาในการออกหุ้นกู้ ทางบริ ษัทฯ จะพิจารณาตามความเหมาะสม รวมไปถึง
เรื่ องของดอกเบี ้ยและระยะเวลาเพื่อให้ สอดคล้ องกับโครงการที่ทางบริ ษัทฯ ได้ ดําเนินการอยู่
นางสาวโศภชา ดํารงปิ ยวุฒ์ิ ประธานกรรมการบริ หาร เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา โดยในวาระนี ้ต้ อง
ได้ รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
อนุ มั ติ ว งเงิ น การออกและเสนอขายหุ้ นกู้ เพิ่ ม จํ า นวน 3,000,000,000 บาท จากวงเงิ น เดิ ม ไม่ เ กิ น
6,000,000,000 บาท รวมเป็ นวงเงินใหม่ไม่เกิน 9,000,000,000 บาท อายุไม่เกิน 7 ปี ตามที่เสนอ รวมทัง้
อนุมตั ิให้ คณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการบริ หาร ประธานกรรมการบริ ษัท ประธานกรรมการบริ หาร
และกรรมการผู้จดั การ มีอํานาจดังนี ้
(1) การกํ าหนดรายละเอียดและเงื่อ นไขอื่น ๆ ที่ เกี่ ยวข้ องกับ การออกและเสนอขายหุ้น กู้ เช่ น การ
กําหนดชื่อ ลักษณะการขายหุ้นกู้ จํานวนหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของ
หุ้นกู้ หลักประกัน ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกําหนด อัตรา
ดอกเบี ้ย วิธีการชําระเงินต้ นและดอกเบี ้ย วิธีการจัดสรร และรายละเอียดการเสนอขาย เป็ นต้ น
(2) การแต่งตัง้ ที่ปรึ กษาทางการเงิน และ/หรื อ ผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรื อ สถาบันจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรื อ บุคคลที่เกี่ยวข้ องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้
(3) การเข้ า เจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญ ญาต่างๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง รวมทัง้ มี อํ านาจในการ
ดําเนินการใดๆ ตามที่จําเป็ น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครัง้ นี ้ รวมถึงการนํา
หุ้นกู้ดงั กล่าวไปจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อ
สมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทย (The Thai Bond Market Association) หรื อ ตลาดรองอื่น
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สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 1
บริ ษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด (มหาชน)
โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมทังสิ
้ ้น 412 ราย เป็ นจํานวนหุ้นรวม 5,193,810,456 หุ้น
ผู้ถือหุ้น
จํานวน (เสียง)
อัตราร้ อยละ
เห็นด้ วย
5,188,084,616
99.8900
ไม่เห็นด้ วย
5,704,724
0.1098
บัตรเสีย
10,000
0.0002
รวม
5,193,799,340
100.000
งดออกเสียง *
11,116
* ไม่นบั รวมเป็ นฐานการคํานวณคะแนนเสียง
วาระที่ 16 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
16.1
แจ้ งเพื่อทราบถึงความคืบหน้ าแผนการดําเนินการด้ าน Anti-Corruption
ดร. จงรัก ระรวยทรง ประธานกรรมการกํ ากับดูแลกิ จการที่ดี ได้ รายงานต่อที่ป ระชุมเพื่อรับ ทราบถึงความ
คืบหน้ าแผนการดําเนินการด้ าน Anti-Corruption โดยบริ ษัทฯ ได้ เข้ าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชั่นตัง้ แต่วนั ที่ 19 พฤศจิกายน 2558 เป็ นต้ นมา ซึ่งกําหนดการที่บริ ษัทฯ ต้ องยื่นแบบประเมิน
ตนเองรวมทังเอกสารประกอบการพิ
้
จารณา ตามแบบที่คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตั ิฯ (CAC) กําหนด คือ ภายในวันที่ 19
พฤษภาคม 2560
บริ ษัทฯ ได้ กําหนดกรอบแผนงานและดําเนินการเพื่อให้ เป็ นไปตามแผนงานตามตาราง โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี ้
- บริ ษัทฯ ได้ ทบทวนและจัดทํานโยบายหลักทังหมดขององค์
้
กร เพื่อกําหนดหลักการและแนวทางเพื่อให้
สอดรับกับการดําเนินการด้ านการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ เช่น จริ ยธรรมทางธุรกิจ นโยบายกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี นโยบายต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และการแจ้ งเบาะแสหรื อข้ อร้ องเรี ยน วิสยั ทัศน์และ
พันธกิ จขององค์ ก ร กฎบัต รของคณะกรรมการทุก ชุด นโยบายบทบาทหน้ าที่ ค วามรับ ผิ ดชอบของ
ประธานกรรมการบริ ษัทและผู้บริ หารสูงสุด นโยบายเรื่ องมาตรการทํารายการกับบุคคลที่ไม่เกี่ยวโยงกัน
และกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน รวมทังตารางอํ
้
านาจอนุมตั ิ นโยบายการสรรหาและแต่งตังกรรมการและ
้
ผู้บริ หารสูงสุด การกําหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการทุกชุด และนโยบายเรื่ องการบริ หารความ
เสีย่ ง เป็ นต้ น เพื่อสร้ างรากฐานความมัน่ คง ความโปร่งใสที่สามารถตรวจสอบได้
- นํานโยบายที่กําหนดเป็ นแนวทางในการกําหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ ในระดับบริ หารทุกด้ านของ
องค์กร และจัดกระบวนการ Implement เพื่อให้ กระบวนการคลอบคลุมไปยังทุกขันตอนการทํ
้
างาน
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ แต่งตังให้
้ บริ ษัทที่ปรึกษาภายนอกให้ คําปรึกษาในขันตอนต่
้
าง ๆ เพื่อให้ เกิด
กระบวนการที่เป็ นรูปธรรม และดําเนินการด้ วยความโปร่งใส
- ในต้ นเดื อ นพฤษภาคม 2560 บริ ษั ท ฯ จะจั ด ให้ มี ป ระชุ ม คณะกรรมการกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อรายงานความคืบหน้ า และสรุ ปแบบประเมิน
ตนเองพร้ อมทังเอกสารทั
้
งหมด
้
ก่อนการยื่นแบบประเมินต่อ CAC ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560
ที่ประชุมโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมจํานวนทังสิ
้ ้น 412 ราย เป็ นจํานวนหุ้นรวม 5,193,810,456 หุ้น รับทราบ
ความคืบหน้ าแผนการดําเนินการด้ าน Anti-Corruption
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สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 1
บริ ษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด (มหาชน)
นายศักดิ์ชยั สกุลศรี มนตรี ผู้ถือหุ้น : ได้ มีข้อเสนอและประเด็นสอบถามต่อที่ประชุม ดังนี ้
1. มีเรื่ องที่อยากนําเสนอคือ รบกวนขอรายงานประจําปี ในรูปแบบของหนังสือแทน CD - Rom
ดร. สมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย กรรมการผู้จดั การ : ได้ ตอบข้ อซักถาม ดังนี ้
1. ทางผู้ถือหุ้นสามารถโทรเข้ ามาขอรายงานประจํ าปี ในรู ปแบบของหนังสือได้ บริ ษัทฯ พร้ อมอํานวย
ความสะดวกให้ กบั ทางผู้ถือหุ้น
นางสาวโศภชา ดํารงปิ ยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริ หาร: ได้ ตอบข้ อซักถามเพิ่มเติม ดังนี ้
1. ทางบริ ษัทฯ มีความยินดีที่จะอํานวยความสะดวกและต้ องการนําเสนอข้ อมูลของบริ ษั ทฯ เพื่อเป็ น
ประโยชน์แก่ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่าน นอกจากนี ้แล้ ว ทางผู้ถือหุ้นยังสามารถเข้ าถึงรายงานประจําปี ของบริ ษัทฯ
ย้ อนหลังได้ ทางเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ อีกทางหนึง่
ตัวแทนผู้รับมอบอํานาจจากผู้ถือหุ้น : ได้ มีข้อเสนอและประเด็นสอบถามต่อที่ประชุม ดังนี ้
1. จากข้ อมูลในรายงานประจําปี 2559 จะเห็นได้ ว่ามีรายได้ จากการขายไฟประมาณแปดร้ อยกว่าล้ าน
บาท และในปี 2560 อาจมีรายได้ อีกแปดร้ อยกว่าล้ านบาท จึงอยากทราบว่ารายได้ ตรงนี ้มาจากไหน
2. ไม่ทราบว่าการลงทุนในอีก 5 ปี ข้ างหน้ า จะมีเงินลงทุนเพียงพอหรื อไม่
ดร. สมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย กรรมการผู้จดั การ : ได้ ตอบข้ อซักถาม ดังนี ้
1. เนื่องจากภายในประมาณปลายปี นี ้จะมีการจ่ายไฟ (COD) ของโครงการลมอีกประมาณ 60 เมกะวัตต์
และอีกประมาณ 60 เมกะวัตต์ในประมาณกลางปี 2561 ซึ่งจะทําให้ เรามีพลังงานทังหมดประมาณ
้
279 เมกะวัตต์ ทังนี
้ ้ ยังไม่นบั รวมโครงการที่ยงั มีอยูใ่ นประเทศญี่ปนที
ุ่ ่จะเริ่ มทําการจ่ายไฟในปี 2561
2. หากในอนาคต บริ ษัทฯ มีการขยายธุรกิจในการลงทุนด้ านพลังงานเพิ่มมากยิ่งขึ ้น อาจจะต้ องพิจารณา
ตลาดเงิน และสถานะของบริ ษัทฯ ณ เวลานัน้ เพื่อขอเงินลงทุนเพิ่มจากผู้ถือหุ้นอีก แต่ทงนี
ั ้ ้จะรบกวนผู้
ถือหุ้นให้ น้อยที่สดุ
นางสาวโศภชา ดํารงปิ ยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริ หาร: ได้ ตอบข้ อซักถามเพิ่มเติม ดังนี ้
1. ปั จจุบนั บริ ษัทฯ มีพลังงานลมอยูป่ ระมาณ 170 เมกะวัตต์ โดย 1 เมกะวัตต์จะมีรายได้ ตกประมาณ 13
ล้ านบาท ซึ่งถ้ าพิจารณาเฉพาะรายได้ จากโครงการลมจะได้ ประมาณ 2 พันล้ านบาท ทังนี
้ ้ จากข้ อมูล
จะเห็ นได้ ว่า ปี 2559 มีรายได้ จากพลังงานลม 60 เมกะวัตต์ ปี 2560 จะได้ อีก 60 เมกะวัตต์ และปี
2561 อีก 50 เมกะวัตต์ ดังนัน้ ในปี 2562 โครงการลมทัง้ หมด 3 โครงการ จะมี รายได้ ป ระมาณ 2
พันล้ านบาท รวมกับพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีอยู่เดิมประมาณ 8 ร้ อยล้ านบาท ซึ่งไม่นบั รวมโครงการ
พลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปนุ่
2. ปั จจุบนั โครงการลมทังหมดของบริ
้
ษัทฯ ได้ ทําการใส่เงินลงทุนครบ 25% เป็ นที่เรี ยบร้ อย แต่โครงการใน
ประเทศญี่ปนจะลงทุ
ุ่
นประมาณ 15% จึงเป็ นที่มาของการขอออกหุ้นกู้เพิ่ม ทังนี
้ ้ เพื่อนําเงินมาชดเชย
ตัว๋ แลกเงินประมาณ 3 พันล้ านบาท และเพื่อใช้ ลงทุนในโครงการที่มีและกํ าลังจะมีในอนาคตอีก 6
พันล้ านบาท

หน้ าที่ 45

สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 1
บริ ษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด (มหาชน)
นางสาวโศภชา ดํารงปิ ยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริ หารกล่าวขอบคุณ ผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุมในครัง้ นี ้
รวมถึงคณะกรรมการบริ ษัท กรรมการอิสระ ที่ปรึกษา ผู้แทนผู้ถือหุ้นรายย่อย นายฮังใช้
้ อัค ควัส กุ ล ผู้แ ทนอิ ส ระจากผู้ถื อ
หุ้นรายย่อยที่ได้ ร่วมเป็ นกรรมการในการตรวจสอบการลงคะแนนในครัง้ นี ้
นายกัลกุล ดํารงปิ ยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริ ษัท กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น นักลงทุน สถาบันการเงินพันธมิตร
ทางธุรกิจ คู่ค้า และผู้ที่เกี่ยวข้ องทุกภาคส่วนที่ให้ ความไว้ วางใจ เชื่อมัน่ และให้ การสนับสนุนบริ ษัทฯ มาตลอด รวมถึง
คณะกรรมการบริ ห ารและพนัก งานซึ่ ง ทํ า งานด้ ว ยความซื่ อ สัต ย์ ร อบคอบ ทุ่ ม เทกํ า ลัง กายและใจอย่ า งเต็ ม ที่ ด้ ว ย
ความสามารถจนทําให้ บริ ษัทประสบความสําเร็ จตามเป้าหมาย และขอให้ คํามัน่ ว่าจะดําเนินธุรกิจ ด้ วยหลักธรรมาภิบาล
โดยคํานึงถึงส่วนได้ เสียของผู้ที่เกี่ยวข้ องทุกฝ่ าย ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้ อม เพื่อให้ สอดคล้ องกับวิสยั ทัศน์ของบริ ษัทฯ
ในการก้ าวไปสูก่ ารเป็ นผู้นาํ ด้ านพลังงานทดแทนอย่างครบวงจร รวมถึงการผลิตและจัดหาอุปกรณ์ สําหรับระบบไฟฟ้ า
ตรงตามความต้ องการและสร้ างความพึงพอใจให้ กบั ลูกค้ าอย่างสูงสุด สมดังวิสยั ทัศน์ของบริ ษัทที่วา่
“กันกุล พลังงานสร้ างสรรค์ คิดลํ ้า ทําจริง”
ไม่มีผ้ ใู ดเสนอเรื่ องอื่นใดเพื่อพิจารณา ประธานจึงขอกล่าวปิ ดประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 16.35 น. โดยมีผ้ ถู ือหุ้นทังหมด
้
412 ราย มีจํานวนหุ้นทังสิ
้ ้น 5,193,810,456 หุ้น

(นายกัลกุล ดํารงปิ ยวุฒ์)ิ
ประธานกรรมการบริ ษัท
ประธานที่ประชุม

(ดร. สมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย)
กรรมการ

ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม
(นางสาวจันทรา จงจามรี สที อง)
เลขานุการบริ ษัท

ผู้บนั ทึกการประชุม
(นางสาวธนวรรณ พัฒนะเอนก)
หัวหน้ าส่วนงานเลขานุการบริ ษัท
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