
สิง่ท่ีสง่มาด้วยลาํดบัท่ี  1 

บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

 

บริษัท กันกุลเอ็นจเินียร่ิง จาํกัด (มหาชน) 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2560 
วัน เวลา และสถานที่ประชุม 

เมื่อวนัศกุร์ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชัน้ 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขท่ี 

247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

 

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม จาํนวน 9 ท่าน 

1. นายกลักลุ ดํารงปิยวฒุิ์ ประธานกรรมการบริษัท 

2. ดร. ชิต เหลา่วฒันา กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ   

3. พลตํารวจตรี วิศิษฐ์  ศกุรเสพย์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  

   และ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

4. ดร. จงรัก ระรวยทรง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 

  และ ประธานคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

5. นางสาวโศภชา   ดํารงปิยวฒุิ์ กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร  

  และกรรมการบริหารความเสีย่ง 

6. ดร. สมบรูณ์ เอือ้อชัฌาสยั กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการผู้จดัการ  

  และ เลขานกุารคณะกรรมการบริษัท 

7. นางสาวนฤชล ดํารงปิยวฒุิ์ กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร  

  รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ สายงานพฒันาธุรกิจและวางแผนกลยทุธ์ 

  ผู้ อํานวยการอาวโุส สายงานโลจิสติกส์ 

8. นางอารีวรรณ เฉลมิแดน กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร  และ 

  ผู้ อํานวยการอาวโุส สายงานโรงงาน 

9. นายเฉลมิพล ศรีเจริญ กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และ 

  ผู้ อํานวยการ สายงานขายและการตลาด 

 

กรรมการชุดย่อยที่เข้าร่วมประชุม จาํนวน 3 ท่าน 

1. พลอากาศตรี ดร.เพียร โตทา่โรง ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง   

2. คณุเดชา   ชลูกิรณ์      กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

3. นายสมชาย  ไตรรัตนภิรมย์ กรรมการบริหารความเสีย่ง และกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 
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บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

 

ผู้บริหารและผู้จัดการที่เข้าร่วมประชุม จาํนวน 20 ท่าน 

1. นายพงษ์สกร  ดําเนิน รองกรรมการผู้จดัการ สายงานพฒันาธุรกิจและวางแผนกลยทุธ์  

2. นางสมลกัษณ์  คนงึเหต ุ ผู้ อํานวยการอาวโุส สายงานสาํนกับริหาร  

  กรรมการและเลขานกุารคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

3. นายธํารงค์  จนัทรไกรทอง ผู้ อํานวยการอาวโุส สายงานขายและการตลาด 

4. นายภดูิศ  ไตรวิลาสกลุ ผู้ อํานวยการอาวโุส สายงานขายและการตลาด LED 

5. นายฐิติพงศ์  เตชะรัตนยืนยง Chief Financial Officer 

  ผู้ อํานวยการอาวโุส สายงานบริหารการเงินและควบคมุกิจการตา่งประเทศ 

  กรรมการและเลขานกุารคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง  

6. นายไพโรจน์  ภานกุาญจน์ ผู้ อํานวยการอาวโุส สายงานบริหารงานโครงการก่อสร้างและ 

  บํารุงรักษาโรงไฟฟ้า 

7. นางสาวณฐัวรรณ  วงศ์จนัทร์ รักษาการผู้ อํานวยการอาวโุส สายงานสนบัสนนุธุรกิจ 

8. นายเจนพล  งามอรุณโชต ิ รักษาการผู้ อํานวยการอาวโุส สายงานวางแผนกลยทุธ์และการลงทนุ 

9. นางสาวจนัทรา  จงจามรีสทีอง เลขานกุารบริษัท และ 

   รักษาการผู้ อํานวยการอาวโุส สาํนกักรรมการผู้จดัการและนกัลงทนุสมัพนัธ์ 

   เลขานกุารคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

10. นางสาววิจิตรา  แสงปรีดีกรณ์ ผู้ อํานวยการ สายงานพฒันาธุรกิจพลงังานทดแทน  

11. นายศราวธุ  มาสรวง ผู้ อํานวยการ สายงานโรงงาน 

   ผู้ อํานวยการ สายงานพฒันาผลติภณัฑ์และปรับปรุงกระบวนการผลติ  

12. นางสาวศทุธิรัตน์  ตัง้นรกลุ รักษาการผู้ อํานวยการ สายงานบญัชี  

13. นางสาวกลุรวี  แสนชยักร ผู้ช่วยผู้ อํานวยการ สายงานบริหารการเงินและควบคมุกิจการตา่งประเทศ 

14. นายธเนศศิริ  ฝากมิตร ผู้ช่วยผู้ อํานวยการ สายงานตรวจสอบภายใน  

   เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

15. นายธนะพฒัน์  วงศ์หิรัญชยธร ผู้ช่วยผู้ อํานวยการ สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

16. นางสาววรินทิพย์  โรซาร์พิทกัษ์ ผู้ช่วยผู้ อํานวยการ สายงานวางแผนกลยทุธ์และการลงทนุ 

17. นางสาววนิตา  ลมิมะณีประเสริฐ รักษาการผู้ช่วยผู้ อํานวยการ สายงานวางแผนกลยทุธ์และการลงทนุ 

18. นางลคันา   สนัติร่วมใจรักษ์ ผู้จดัการฝ่ายทรัพยากรบคุคลและธุรการ 

19. นายบญุศกัดิ์ ภมูิสขุสนัต์ ผู้ช่วยผู้จดัการ  ฝ่ายทรัพย์สนิ   

20. นายนิตภิทัร์  เวชกามา ผู้ช่วยผู้จดัการ สายงานตรวจสอบภายใน 

 

ผู้เข้าร่วมการประชุมอื่น ๆ จาํนวน 7 ท่าน 

1. นางสาวซูซาน เอ่ียมวณิชชา  ผู้แทน บริษัท เอส พี ออดิท จํากดั ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 

2. นายสชุาต ิ พานิชย์เจริญ ผู้แทน  บริษัท เอส พี ออดิท จํากดั ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 

3. นายวยัวฒัน์ กอสมานชยักิจ ผู้สอบบญัชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จํากดั 

4. นางปาลกิา แสงวิไล ผู้สอบบญัชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จํากดั 

5. นายกดุัน่ กสุมุานนท์ ผู้แทน บริษัท กดุัน่ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จํากดั ท่ีปรึกษากฎหมาย 

  และผู้แทนอิสระร่วมเป็นกรรมการในการตรวจสอบการลงคะแนน 
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บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

 

6. นายคงกช ยงสวสัดิกลุ ผู้แทน บริษัท กดุัน่ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จํากดั ท่ีปรึกษากฎหมาย 

  และผู้แทนอิสระร่วมเป็นกรรมการในการตรวจสอบการลงคะแนน 

7. นายฮัง้ใช้  อคัควสักลุ ผู้แทนอิสระจากผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย 

   ร่วมเป็นกรรมการในการตรวจสอบการลงคะแนน 

 

 การประชมุในครัง้นีม้ีตวัแทนผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย ได้เข้าร่วมประชมุ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

- ตวัแทนจากผู้สอบบญัชี บริษัท เอสพี ออดิท จํากดั  

- ตวัแทนจ่ากผู้สอบบญัชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จํากดั 

- ตวัแทนจากท่ีปรึกษาด้านกฎหมาย บริษัท กุดัน่ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จํากัด ทําหน้าท่ีเป็นคนกลางในการ

ตรวจสอบการลงคะแนน 

 บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุม และได้เผยแพร่แจ้งการส่งหนังสือเชิญ

ประชมุผา่นทางเว็บไซด์ของตลาดหลกัทรัพย์เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกําหนด 

ก่อนเร่ิมการประชุมตามระเบียบวาระ ท่ีประชุมได้แจ้งรายละเอียดการประชุมและวิธีการออกเสียงการลงคะแนน 

รายละเอียดดงัปรากฏตามเอกสารแนบ ลาํดบัท่ี 12 ลาํดบัท่ี 13 และ ลาํดบัท่ี 14 หน้า 59 – หน้า 73 ดงันี ้

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2551 มาตรา 90 และ มาตรา 107 และตาม 

ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 28 ได้กําหนดหลกัเกณฑ์ในเร่ืองการลงคะแนนสยีงในการประชมุผู้ ถือหุ้นไว้ดงันี ้

 มาตรา 90 ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตาม

ข้อบงัคบัของบริษัท  

   ในกรณีท่ีข้อบงัคบัของบริษัทมิได้กําหนดไว้ การจ่ายคา่ตอบแทนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามมติ

ของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียง

ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ  

 มาตรา 107 มติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ให้ประกอบด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

และถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกหนึ่งเสียงเป็น    

เสยีงชีข้าด 

(2) ในกรณีดังต่อไปนี ้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทัง้หมดของ         

ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  

ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีสาํคญัให้แก่บคุคลอ่ืน  

ข. การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

ค. การทํา แก้ไข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่น

ท่ีสาํคญั การมอบหมายให้บคุคลอ่ืนเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบั

บคุคลอ่ืนโดยมีวตัถปุระสงค์จะแบง่กําไรขาดทนุกนั 

 

 

 

 

 

หน้าท่ี 13 



สิง่ท่ีสง่มาด้วยลาํดบัท่ี  1 

บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

 

ข้อ 28 ในการออกเสยีงลงคะแนนให้หุ้นหนึง่หุ้นมีเสยีงหนึง่เสยีง และมติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ให้ 

 ประกอบด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

และถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกหนึ่งเสียงเป็น     

เสยีงชีข้าด 

(2) ในกรณีดังต่อไปนี ้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทัง้หมดของ        

ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  

ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีสาํคญัให้แก่บคุคลอ่ืน  

ข. การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

ค. การทํา แก้ไข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่น

ท่ีสาํคญั การมอบหมายให้บคุคลอ่ืนเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบั

บคุคลอ่ืนโดยมีวตัถปุระสงค์จะแบง่กําไรขาดทนุกนั 

ง. การแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบั 

จ. การเพ่ิมหรือการลดทนุของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้  

ฉ. การควบหรือเลกิบริษัท 

วิธีการนบัคะแนน 

 ผู้ ถือหุ้ นและผู้ รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงและลงคะแนนในกรณีดังต่อไปนีค้ือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ              

งดออกเสียง ไม่อนญุาตให้มีการแยกการออกเสียงลงคะแนน โดยกําหนดขัน้ตอนการเก็บบตัรลงคะแนนเสยีงและวิธีการนบั

คะแนน ดงันี ้ 

 การเก็บบตัรลงคะแนนเสยีงและวิธีการนบัคะแนนเสยีงในวาระทัว่ไป 

- ประธานท่ีประชมุจะขอให้ผู้ ถือหุ้นท่ีลงมติ “ไมเ่ห็นด้วย” หรือ “งดออกเสยีง” ในระเบียบวาระใด ๆ ลงคะแนนเสยีง

ในบตัรลงคะแนนท่ีได้แจกให้เมื่อลงทะเบียน พร้อมลงลายมือช่ือ หลงัจากนัน้เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ จะเก็บบตัร

ลงคะแนนเสยีงเฉพาะ “ไมเ่ห็นด้วย” และ “งดออกเสยีง”เพ่ือนํามาสรุปผลการลงคะแนนเพ่ือให้ประธานฯ แจ้งต่อ

ท่ีประชมุรับทราบตอ่ไป 

- วิธีการนบัคะแนนเสยีงสาํหรับวาระทัว่ไปนัน้ บริษัทฯ จะใช้วิธีหกัคะแนนเสยีง “ไมเ่ห็นด้วย” และ “งดออกเสยีง”     

ออกจากจํานวนเสียงทัง้หมดท่ีเข้าร่วมประชมุ และสว่นท่ีเหลอืจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นด้วยในระเบียบ

วาระนัน้ ๆ 

 การเก็บบตัรลงคะแนนเสยีงและวิธีการนบัคะแนนเสยีงในวาระเลอืกตัง้กรรมการบริษัท  

- ประธานท่ีประชุมจะขอให้ผู้ ถือหุ้นท่ีลงมติ “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในระเบียบวาระนี ้

ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนท่ีได้แจกให้เมื่อลงทะเบียน พร้อมลงลายมือช่ือ หลงัจากนัน้เจ้าหน้าท่ีของ   

บริษัทฯ จะเก็บบตัรลงคะแนนเสียงทัง้หมดจากผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะท่ีเข้าร่วมประชุมทกุท่าน เพ่ือนํามา

สรุปผลการลงคะแนนเพ่ือให้ประธานฯ แจ้งตอ่ท่ีประชมุรับทราบตอ่ไป 

- วิธีการนบัคะแนนเสยีงในวาระเลือกตัง้กรรมการบริษัทนี ้บริษัทฯ จะนบัคะแนนทัง้ “เห็นด้วย” และ “ไม่เห็นด้วย” 

และ “งดออกเสยีง” 
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สิง่ท่ีสง่มาด้วยลาํดบัท่ี  1 

บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

 

 ทัง้นี ้ในการพิจารณาคะแนนเสียงดงักลา่ว จะคํานึงถึงการลงคะแนนเสียงท่ีผู้ ถือหุ้นได้มอบฉนัทะแสดงเจตนาไว้

ตามหนังสือมอบฉันทะด้วย โดยมติของท่ีประชุมในแต่ละวาระให้ใช้คะแนนเสียงข้างมาก ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้

ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกหนึ่งเสยีงเป็นเสียงชีข้าด สาํหรับมติของระเบียบวาระเร่ืองการลดทนุหรือการเพ่ิมทนุ

ของบริษัทฯ การแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิ การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนมาเป็นของบริษัท การออกหุ้นกู้  รวมทัง้  

การเพ่ิมทุนแบบมอบอํานาจทัว่ไป ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมติระเบียบวาระการพิจารณาคา่ตอบแทนกรรมการให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสอง   

ในสามของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ โดยรายละเอียดผลการนบัคะแนนของแตล่ะวาระ จะแจ้งให้ท่ีประชุม

ทราบหลงัจบการประชมุในวาระถดัไป 

 บริษัทฯ ได้สรุปกฎเกณฑ์ของการนบัคะแนนในแตว่าระซึง่ขึน้กบัแตล่ะกรณี ดงันี ้  

 

วาระที ่ ประเภทมติ การนบัคะแนน 

1, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 14 มติธรรมดา คะแนนเสียงข้างมากผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนนในการประชมุผู้ ถือหุ้น ในกรณี

ถ้ามีคะแนนเสียงเทา่กนัให้ประธานในที่ประชมุออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชีข้าด 

7, 8, 9, 10, 15 มติพิเศษ  คะแนนเสียงไมน้่อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนนในการประชมุผู้ ถือหุ้น 

13 มติธรรมดา คะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สองในสามของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุ 

16 (ถ้ามี) มติธรรมดา 

หรือ  

มติพิเศษ  

อาจใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนนในการประชมุ หรือ 

คะแนนเสียงสองในสามของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ ถือหุ้น 

หรือ คะแนนเสียงสามในสี่ของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุม    

ผู้ ถือหุ้น (แล้วแตก่รณี)   

 

เร่ิมการประชุม 

ดร. สมบูรณ์  เอือ้อัชฌาสัย กรรมการผู้ จัดการ กล่าวต้อนรับผู้ ถือหุ้ น ผู้ รับมอบฉันทะ และสรุปจํานวน           

ผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุด้วยตนเองและรับมอบฉนัทะกอ่นเร่ิมการประชมุ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 ผู้ ถือหุ้นท่ีมาด้วยตนเอง 109  ราย นบัจํานวนหุ้นได้ 347,137,309  หุ้น 

 ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะ         211  ราย นบัจํานวนหุ้นได้ 4,840,824,284  หุ้น 

 รวมทัง้สิน้  320  ราย นบัจํานวนหุ้นได้ 5,187,961,593  หุ้น 

คิดเป็นร้อยละ 81.5874 ของหุ้นท่ีออกและจําหนา่ยแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ จํานวน 6,358,775,851 หุ้น ซึ่ง

ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัข้อ 27  

นายกลักุล  ดํารงปิยวฒุิ์ เป็นประธานในท่ีประชมุ กลา่วเปิดการประชุม โดยมอบหมายให้ นางสาวโศภชา       

ดํารงปิยวฒุิ์ กรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร และ นายสมบรูณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการบริษัท กรรมการ

ผู้จดัการ และเลขานกุารคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ดําเนินการเข้าสูว่าระการประชุมต่อไป 

ดร. สมบูรณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการบริษัท กรรมการผู้ จัดการ และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ได้   

เรียนเชิญ บริษัท กุดัน่ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จํากดั ท่ีปรึกษากฎหมาย เป็นผู้แทนอิสระเข้าร่วมเป็นกรรมการในการตรวจนับ

คะแนน และได้เรียนเชิญผู้แทนจากผู้ ถือหุ้นรายย่อยเข้าร่วมเป็นกรรมการในการตรวจนบัคะแนน โดยในครัง้นีม้ี นายฮัง้ใช้ 

อคัควสักลุ ให้เกียรติ เป็นผู้แทนจากผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย  

ดร. สมบรูณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการบริษัท กรรมการผู้จดัการ และเลขานกุารคณะกรรมการบริษัท นําเข้าสู่

วาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้
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บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 2/2559 

 ดร. สมบูรณ์ เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จัดการ เสนอต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม

วิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 2/2559 ที่จดัประชุมเมื่อวนัอังคารท่ี 29 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งได้นําส่งต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย และกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนดเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว รวมทัง้ได้

เผยแพร่รายงานดงักลา่วผ่านเว็บไซด์ของบริษัทฯ www.gunkul.com ตามที่ได้จดัสง่สาํเนารายงานการประชุมให้กบัผู้ ถือหุ้น

พร้อมกบัหนงัสือนดัประชุมในครัง้นี ้รายละเอียดดงัปรากฏตามเอกสารแนบ ลาํดบัที่ 1 หน้า 16 - หน้า 27 โดยได้ผ่าน

การพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท เห็นวา่ได้มีการบนัทึกรายงานไว้อย่างครบถ้วนถกูต้อง จึงขอให้ที่ประชุมโปรด

พิจารณารับรอง  

 นางสาวโศภชา ดํารงปิยวุฒิ์  ประธานกรรมการบริหาร  แจ้งต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นว่า จากความเห็นของ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานฉบบันี ้ได้มีการบนัทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถกูต้องครบถ้วน และ

เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 2 ปี 2559 จึงขอเสนอต่อ     

ท่ีประชมุเพ่ือพิจารณา โดยในวาระนีจ้ะนบัคะแนนโดยให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน  ถ้ามีคะแนนเสยีงเทา่กนัให้ประธานในท่ีประชมุออกเสยีงเพ่ิมขึน้อีกหนึง่เสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 

มติท่ีประชมุ ท่ีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงาน     

การประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 2/2559 เมื่อวนัองัคารท่ี 29 พฤศจิกายน 2559 ตามท่ีเสนอ โดยมีมติด้วย

คะแนนเสยีงดงันี ้

 มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้ 352 ราย เป็นจํานวนหุ้นรวม 5,191,674,543 หุ้น 

ผู้ ถือหุ้น จํานวน (เสยีง) อตัราร้อยละ 

เห็นด้วย  5,189,086,427 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย   0 0.0000 

บตัรเสยี 0 0.0000 

รวม 5,189,086,427 100.00000 

งดออกเสยีง* 2,588,116  - 

  * ไมน่บัรวมเป็นฐานการคาํนวณคะแนนเสยีง 

 

วาระที่ 2  รับทราบการดาํเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 

นางสาวโศภชา  ดํารงปิยวฒุิ์ ประธานกรรมการบริหาร กลา่วรายงานกิจกรรมของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 

โดยสรุปเป็นวิดีทศัน์ให้ผู้ ถือหุ้นได้รับชม 

ดร. สมบูรณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จัดการ ได้รายงานต่อท่ีประชุมเพ่ือรับทราบสรุปผลการดําเนินงาน   

ท่ีผ่านมาในรอบปี 2559 ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 29 และ ข้อ 42 กําหนดให้บริษัท ฯ รายงานผลการดําเนินการของ

บริษัทฯ ในรอบปีท่ีผ่านมาต่อท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจําปี 2559 รายละเอียด           

ดงัปรากฏตามเอกสารแนบ ลําดับท่ี 2 (รายงานประจําปี 2559) พร้อมทัง้ได้สรุปผลการดําเนินงานในรอบปี 2559 ของ

บริษัทฯ ดงันี ้

 ในปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้หลกัจากการดําเนินธุรกิจ รวมจํานวน 3,208 ล้านบาท ลดลง

จากปี 2558 ซึ่งเท่ากับ 4,460 ล้านบาท จะเห็นได้ว่า รายได้ในส่วนของการขายอุปกรณ์ไฟฟ้าลดลงเป็นอย่างมาก ทัง้นี ้

เน่ืองจากในปี 2558 มีรายได้จากงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ของบริษัทย่อย บริษัท รางเงิน โซลชูัน่ จํากัด 
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สิง่ท่ีสง่มาด้วยลาํดบัท่ี  1 

บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

 

ค้างท่อประมาณ 1000 กว่าเมกกะวตัต์ ทําให้โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ของ บริษัท รางเงิน โซลูชั่น จํากัด     

ทัง้ 11 โครงการ ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ในสดัส่วน 67% โดยผู้ รับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้าจะซือ้อุปกรณ์จากบริษัทฯ ทําให้

รายได้จากการจําหน่ายอุปกรณ์เพ่ิมขึน้เกือบ 3,000 ล้านบาท แต่ในปี 2559 กลบัมีพลงังานแสงอาทิตย์ออกมาสู่ตลาด

เพียงสองร้อยเมกะวตัต์เศษ อีกทัง้ความล่าช้าในการออกใบอนญุาตก่อสร้างโรงงานไฟฟ้า (PPA) ซึ่งสาเหตหุลกัเกิดจาก

การท่ีราคานํา้มนัลดลง สง่ผลให้ราคาแก๊สในการผลิตไฟฟ้าถกูลง ซึ่งอตัราค่าไฟฟ้าโดยอตัโนมตัิ (Ft) เพ่ิงปรับขึน้เมื่อไม่ก่ี

วนัท่ีผา่นมาประมาณสบิกวา่สตางค์ เน่ืองจากราคานํา้มนัเร่ิมขยบัเพ่ิมขึน้ ตรงกนัข้ามกบัปี 2559 ท่ีมีแตล่ดลงเร่ือย ๆ  

 ขณะเดียวกันรายได้ในส่วนของการขายไฟกลับเพ่ิมมากขึน้ เน่ืองจากการจ่ายไฟในโครงการรางเงิน 

โครงการพฒันาลมจํานวน 60 เมกะวตัต์ ทําให้รายได้สดัสว่นอยูท่ี่ 27% ของรายได้รวมทัง้หมด เพ่ิมขึน้จากปี 2558 มา 820 

ล้านบาท โดยประมาณ สว่นรายได้จากการก่อสร้างในปี 2559 อยูท่ี่ 910 ล้านบาท และรายได้ในการบริการบํารุงรักษาอยูท่ี่ 

80 ล้านบาท เน่ืองจากมีการรองรับในสว่นของโครงการรางเงินเองทัง้หมด 

 ในปี 2559 กําไรของบริษัทฯ อยู่ท่ี 615,370,137.68 บาท แต่อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากโครงการรางเงินยงัมี

หุ้นสว่นอยูอี่กกลุม่หนึง่ซึง่ถือหุ้นอยูป่ระมาณ 33% ดงันัน้ กําไรของบริษัทฯ จะอยูท่ี่ประมาณ 500 กวา่ล้านบาท 

 นอกจากนี ้ในปี 2559 สว่นของผู้ ถือหุ้นได้เพ่ิมขึน้จาก 8,590 ล้านบาทในปี 2559 มาเป็น 9,749 ล้านบาท 

สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ได้เพ่ิมขึน้จาก 18,815 ล้านบาทในปี 2558 มาเป็น 25,882 ล้านบาทในปี 2559 ดงันัน้ จึงต้อง

เรียนให้ผู้ ถือหุ้นทราบวา่ ฐานะการเงินของบริษัทฯ ในสว่นของผู้ ถือหุ้นยงัคงเติบโต โดยสามารถแบง่หนีอ้อกเป็นหนีร้ะยะสัน้ 

และหนีร้ะยะยาว ซึง่ทางบริษัทกําลงัจะดําเนินการปรับให้หนีร้ะยะสัน้ท่ีมีอยูก่ลายเป็นหนีร้ะยะยาวโดยผา่นทางหุ้นกู้  ซึง่จะ

สง่ผลให้ฐานะการเงินของบริษัทฯ มีความเสถียรมากยิ่งขึน้ 

มติท่ีประชมุ  ท่ีประชุมโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมจํานวนทัง้สิน้ 352 ราย รวมเป็นจํานวนหุ้น 5,191,674,543 หุ้น รับทราบ

การดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 

 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงนิของบริษัทฯ สาํหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2559  

ดร. สมบูรณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จดัการ ได้เสนอต่อท่ีประชุมว่า เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติ

บริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 112 – มาตรา 114  รวมทัง้ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 29 และข้อ 42 – ข้อ 44

บริษัทฯ ได้จดัทํางบการเงินสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบ

บญัชีของบริษัท เอส พี ออดิท จํากดั และขอเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ โดยมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏอยูใ่น

งบการเงินของรายงานประจําปี 2559  (ตามเอกสารแนบลาํดบัท่ี 2 หน้า 276) ซึง่ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืนดั

ประชมุในครัง้นี ้โดยสรุปสาระสาํคญัได้ดงันี ้

ในปี 2559 ถือได้ว่าเป็นปีแรกท่ีหน้ารายงานการตรวจสอบบญัชีมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยหวัข้อท่ี

เปลีย่นแปลงไปมดีงัตอ่ไปนี ้ 

- ความเห็นของผู้สอบบญัชี 

- เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

- เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ 

- ข้อมลูอ่ืน 

- ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการกํากบัดแูลตอ่งบการเงิน 

- ความรับผิดชอบของผู้สอบบญัชีตอ่การตรวจสอบงบการเงิน 
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สิง่ท่ีสง่มาด้วยลาํดบัท่ี  1 

บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

 

 หนว่ย : พนับาท 

รายการ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558 

สินทรัพย์รวม (ล้านบาท) 25,662.15 18,815.26 15,097.59 12,720.98 

หนีส้ินรวม (ล้านบาท) 15,912.89 10,225.03 6,497.52 5,072.56 

ส่วนของผู้ ถือหุ้น (ล้านบาท) 9,749.25 8,590.22 8,600.08 7,648.42 

รายได้รวม (ล้านบาท) 3,366.83 4,590.69 2,180.93 3,905.52 

กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จสําหรับปี (ล้านบาท) 505.56 690.44 334.98 659.56 

กําไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน (บาท/หุ้น) 0.08 0.13 0.05 0.12 

  

  นายธนประเสริฐ ภมรไพโรจน์ ผู้ ถือหุ้น : ได้มีข้อเสนอและประเดน็สอบถามตอ่ท่ีประชมุ ดงันี ้

1. จากข้อมลูงบการเงินเก่ียวกับเร่ืองรายได้ท่ีกําลงัจะเกิดขึน้ จะปรากฏอยู่ในงบการเงินไตรมาสใด ปีใด 

ส่วนประเด็นเร่ืองหนีเ้งินกู้ ระยะสัน้หรือ หนี เ้งินกู้ ระยะยาวนัน้ คงต้องขึน้อยู่กับดุลยพินิจของ

กรรมการบริหารวา่ บริษัทฯ ต้องใช้เงินในการลงทนุมากน้อยเพียงใดในการท่ีจะวางแผนการเงิน ซึง่โดย

ปกติ ระยะเวลาจะไมต่ํ่ากวา่ 5 ปี ถึง 10 ปี ทัง้นี ้ต้องขึน้อยูก่บัโครงการของบริษัทฯ ด้วยเช่นกนั 

ดร. สมบรูณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จดัการ : ได้ตอบข้อซกัถาม ดงันี ้

1.  เมื่อพิจารณาจากข้อมลูท่ีนําเสนอในวีดีทศัน์จะเห็นวา่ มีโครงการลมซึง่ได้มีการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิง

พาณิชย์เมื่อช่วงประมาณวนัท่ี 25 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559 ท่ีผ่านมา ดงันัน้ รายได้ท่ีว่ามานัน้จะ

ปรากฎอยูใ่นงบการเงินไตรมาสท่ี 1 ของปี 2560 เป็นต้นไป 

  นายสริุยพงศ์ วฒันาศกัดิ์ ผู้ ถือหุ้น : ได้มีข้อเสนอและประเด็นสอบถามตอ่ท่ีประชมุ ดงันี ้

1. จากข้อมลูนําเสนอเก่ียวกบัเร่ืองรายได้รวมในปี 2558 ท่ีมีอยู่ประมาณ 4,590 ล้านบาท และในปี 2559 

ท่ีเหลือเพียง 3,366 ล้านบาท ทัง้นี ้ปัญหาสําคัญท่ีทําให้รายได้ลดลงคือ ปัญหาเร่ืองใบอนุญาต

ก่อสร้างโรงงานไฟฟ้า (PPA) และเร่ืองราคานํา้มนั ดงันัน้ ประเด็นท่ีอยากทราบคือ ถ้าหากว่าไม่ได้มี

การพึง่พานโยบายของรัฐบาล บริษัทฯ จะมีรายได้อยูใ่นสดัสว่นเทา่ไหร่ 

ดร. สมบรูณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จดัการ : ได้ตอบข้อซกัถาม ดงันี ้

1.  เมื่อพิจารณาจากข้อมลูในปี 2559 จะเห็นได้วา่ บริษัทฯ มีรายได้หลกัจากการดาํเนินธุรกิจ รวมจํานวน 

3,208 ล้านบาท ซึง่เทา่กบัวา่ไมส่ามารถพึง่พารัฐบาลได้ แตอ่ยา่งไรก็ตามปัจจบุนับริษัทฯ อยูใ่น

ระหวา่งการก่อสร้างโครงการตา่งๆ ซึง่จะสามารถทยอยจ่ายไฟและสร้างรายได้ในปีนีเ้พ่ิมมากขึน้ทําให้

ไมต้่องพึง่พารัฐบาลได้ 

  นายวศิิษฏ์ ปิติวฒันะกลุ ผู้ ถือหุ้น : ได้มีข้อเสนอและประเด็นสอบถามตอ่ท่ีประชมุ ดงันี ้

1. จากข้อมูลรายได้กับส่วนท่ีได้ลงทุนไป  ในเร่ืองผลตอบแทนต่อส่วนผู้ ถือหุ้ น (Return on Equity)           

ท่ีปรากฏในปี 2555 – 2556 มีอยู่ถึง 30% แต่ในปัจจุบัน ลดลงเหลือเพียง 6.25% แสดงให้เห็นถึง

สดัสว่นท่ีแตกต่างกนัระหวา่งผลตอบแทนและการลงทนุ ดงันัน้ จึงอยากทราบวา่ ในอนาคตมีโอกาสท่ี

ผลตอบแทนจะเพ่ิมขึน้มาเป็นสามเทา่ได้หรือไม ่

ดร. สมบรูณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จดัการ : ได้ตอบข้อซกัถาม ดงันี ้

1.  เมื่อพิจารณาจากข้อมูล จะเห็นได้ว่าในปี 2559 ผลตอบแทนต่อส่วนผู้ ถือหุ้ น (Return on Equity) 

ลดลงมาอยูท่ี่ 6.25% ซึง่ลดลงมาจาก 8.24% ในปี 2558 ทัง้นี ้ถ้าเป็นบริษัทประเภท Defensive Stock 
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บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

 

ซึง่ถือเป็นบริษัทท่ีให้กําไร และปันผลมาก แตไ่มม่ีการเติบโตในอนาคต เน่ืองจากไมม่ีใบอนญุาตซือ้เพ่ิม

ได้อีก ในทางกลบักนัทางบริษัทฯ มีใบอนญุาตและกําลงัอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง หากสามารถสร้าง

แล้วเสร็จก็จะส่งผลให้มีผลตอบแทนมากขึน้ ดังนัน้ บริษัทฯ จึงจัดว่าอยู่ในบริษัทประเภท Growth 

Stock จึงเป็นเหตผุลให้คณะกรรมการบริหารให้ความสําคญักับการดําเนินงานในการจ่ายไฟ (COD) 

ให้ตรงกําหนด 

  นางสาวบษุกร งามพสธุาดล ผู้ ถือหุ้น : ได้มีข้อเสนอและประเด็นสอบถามตอ่ท่ีประชมุ ดงันี ้

1. อยากทราบวา่ พลงังานทดแทนท่ีบริษัทฯ มีอยูน่ัน้ สามารถแยกผลตอบแทนเป็นสดัสว่นของพลงังานแต่

ละประเภทได้หรือไม ่ประมาณเทา่ไหร่ และในอนาคตอีก 3 – 5 ปี จะสง่ผลกระทบตอ่สดัสว่นท่ีว่ามานี ้

ในทิศทางใด 

2. อยากทราบวา่ พลงังานท่ีมีอยู ่ผลตอบแทนในปัจจบุนัมีประมาณเทา่ไหร่  

3. ถ้าหากในอนาคตต้นทนุทางการเงินเพ่ิมขึน้ รวมไปถึงอตัราดอกเบีย้ จะสง่ผลต่อโครงการ และผลกําไร

ในอนาคตอยา่งไรบ้าง  

ดร. สมบรูณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จดัการ : ได้ตอบข้อซกัถาม ดงันี ้

1.  เมื่อพิจารณาจากข้อมูล จะเห็นได้ว่า ธุรกิจของบริษัทฯ ในปี 2558 ไม่สามารถนํามาเปรียบเทียบกับ      

ปี 2560 ได้ เน่ืองจากรายได้หลกัในปี 2558 สว่นใหญ่มาจากการซือ้-ขายอปุกรณ์ไฟฟ้า ซึง่ทางบริษัทฯ 

เลง็เห็นวา่ควรหารายได้ท่ีมีความมัน่คงในระยะยาว จึงเป็นท่ีมาของการมีโรงไฟฟ้าเป็นของตนเอง ในปี 

2559 จึงเร่ิมมีรายได้จากการจําหนา่ยไฟ 30% และจะเพ่ิมขึน้เป็น 50% ในปี 2560 

2. สาํหรับประเภทของพลงังานท่ีมีอยูใ่นปัจจบุนั แบง่ออกเป็น 

- โครงการพลงังานแสงอาทิตย์มีประมาณ 315 เมกะวตัต์ 

- โครงการพลงังานลมมีประมาณ 170 เมกะวตัต์ 

ทัง้นี ้ถ้าการลงทนุโครงการหนึง่โครงการ ต้องมีการลงทนุ 100%  แล้วใช้สว่นของผู้ ถือหุ้นลงทนุไป 25% 

ผู้ ถือหุ้นจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทนุนีไ้ปอีก 25 ปี โดยไมน้่อยกวา่ 12% ซึง่เราเรียกผลตอบแทนนี ้

วา่ อตัราผลตอบแทนการลงทนุทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Internal Rate of Return : EIRR) 

3. โดยปกติแล้ว ทุกครัง้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท จะต้องมีการพิจารณาการขอวงเงินสินเช่ือ

โครงการ ซึ่งส่วนใหญ่จะมีการตกลงเร่ืองอัตราดอกเบีย้ไว้ก่อนทุกครัง้ ยกตัวอย่างเช่น โครงการ

พลงังานลมมีความจําเป็นต้องใช้เงินจํานวน 5,000 ล้านบาท บริษัทมีความจําเป็นต้องกู้ เงินจํานวน 

3,500 ล้านบาท ซึง่การก่อสร้างอาจต้องใช้ระยะเวลาประมาณ 18 – 24 เดือน โดยระหวา่งนีก็้จะคอ่ยๆ 

มีการทยอยเบิก ทัง้นี ้ดอกเบีย้ได้มีการถกูกําหนดไว้ตัง้แตเ่วลาทําการกู้ เงินแล้ว เน่ืองจากผลตอบแทนท่ี

จะได้รับนัน้มีความเสถียร 

 ทัง้นี ้ดร. ชิต เหลา่วฒันา ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ระบวุ่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา

งบการเงินของบริษัทฯ สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็นจากผู้สอบบญัชี

ของบริษัท เอส พี ออดิท จํากดั อยา่งรอบคอบ และเห็นชอบให้เสนอตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือพิจารณาอนมุตัิ

รับรอง โดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นควรให้นําเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุตัิรับรองต่อไป

 นางสาวโศภชา  ดํารงปิยวฒุิ์ ประธานกรรมการบริหาร เสนอต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา โดยวาระนีต้้องได้รับ

คะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสยีงเทา่กนั ให้ประธานในท่ีประชมุออก

เสยีงเพ่ิมขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 
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สิง่ท่ีสง่มาด้วยลาํดบัท่ี  1 

บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

 

มติท่ีประชมุ ท่ีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนมุตัิงบการเงิน

สําหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบญัชีของ

บริษัทฯ อีกทัง้ได้ผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีมติด้วย

คะแนนเสยีงดงันี ้

  มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้ 394 ราย เป็นจํานวนหุ้นรวม 5,193,406,722 หุ้น 

ผู้ ถือหุ้น จํานวน (เสยีง) อตัราร้อยละ 

เห็นด้วย  5,193,397,408 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย   0 0.0000 

บตัรเสยี 0 0.0000 

รวม 5,193,397,408 100.00000 

งดออกเสยีง* 9,314  - 

  * ไมน่บัรวมเป็นฐานการคาํนวณคะแนนเสยีง 

 

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการกําหนดหลักเกณฑ์การจ่ายปันผลประจําปี 2560 จากผลการดําเนินงานของ

 บริษัทฯ 

 ดร. สมบูรณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จ ัดการ เสนอต่อที่ประชุมเพื ่อพิจารณาอนุมัติการกําหนด

หลกัเกณฑ์การจ่ายปันผลประจําปี 2560 จากผลการดําเนินงานของ บริษัทฯ เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของ

บริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ หลงั    

หกัภาษีเงินได้นิติบคุคล เงินสาํรองตามกฎหมาย และเงินสํารองต่าง ๆ ทัง้หมด และคณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกนัพิจารณา

การจ่ายปันผลด้วยหุ้นปันผลซึ่งเป็นหนึ่งในเคร่ืองมือทางการเงินท่ีเอือ้ประโยชน์ทัง้ต่อบริษัท ฯ และต่อผู้ ถือหุ้น รายละเอียด        

ดงัปรากฏตามเอกสารแนบ ลาํดบัท่ี 3 หน้า 29 – หน้า 30 ซึง่สรุปข้อมลูสาํคญั ๆ ไว้ในเอกสารประกอบการประชมุไว้แล้ว  

 ทัง้นี ้ตามมติของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้ร่วมกันพิจารณาหลกัเกณฑ์การจ่ายปันผลเห็นสมควร

เสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นกําหนดหลกัเกณฑ์การจ่ายปันผลประจําปี 2560 จากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ โดยให้จ่ายเป็น

หุ้นปันผลและจ่ายเป็นเงินสดปันผล ทัง้นีห้ลกัเกณฑ์การจ่ายปันผลนีจ้ะนําไปใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาวาระท่ี 5 เร่ือง 

“พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรกําไรสาํหรับปี 2559 และกําไรสะสมจากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และจ่ายปันผลประจําปี 

2560 (ถ้ามี)” ตอ่ไป 

 นางสาวโศภชา  ดํารงปิยวฒุิ์ ประธานกรรมการบริหาร เสนอต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา โดยวาระนีต้้องได้รับ

คะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสยีงเทา่กนั ให้ประธานในท่ีประชมุออก

เสยีงเพ่ิมขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 

มติท่ีประชมุ ท่ีประชุมมีมติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ น ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติ                

การกําหนดหลกัเกณฑ์การจ่ายปันผลประจําปี 2560 จากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ โดยมีมติด้วย

คะแนนเสยีงดงันี ้
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สิง่ท่ีสง่มาด้วยลาํดบัท่ี  1 

บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

 

 มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้ 400 ราย เป็นจํานวนหุ้นรวม 5,193,443,897 หุ้น 

ผู้ ถือหุ้น จํานวน (เสยีง) อตัราร้อยละ 

เห็นด้วย  5,193,441,581 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย   0 0.0000 

บตัรเสยี 0 0.0000 

รวม 5,193,441,581 100.00000 

งดออกเสยีง* 2,316  - 

  * ไมน่บัรวมเป็นฐานการคาํนวณคะแนนเสยีง 

 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาํไรสําหรับปี 2559 และกาํไรสะสมจากผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ 

และจ่ายเงนิปันผลประจาํปี 2560 (ถ้ามี) 

ดร. สมบูรณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จดัการ ได้นําเสนอข้อมูลต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาว่า เพ่ือให้เป็นไป

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ฯ ข้อ 38 กําหนดให้บริษัทฯ        

ต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีสว่นหนึ่งไว้เป็นทนุสํารองไม่น้อยกวา่ร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิประจําปี หกัด้วยยอดเงินขาดทุน

สะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนีจ้ะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัท ฯ จะมีข้อบงัคบั

หรือกฎหมายอ่ืนกําหนดให้ต้องมีทุนสํารองมากกว่านัน้ และมีนโยบายการจ่ายปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิ

ตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ หลงัหกัภาษีเงินได้นิติบคุคล เงินสํารองตามกฎหมาย และเงินสาํรองอ่ืน ๆ ทัง้หมด อยา่งไร

ก็ตาม บริษัทฯ อาจกําหนดให้จ่ายเงินปันผลในอัตราน้อยกว่าอัตราท่ีกําหนดข้างต้นได้ ขึน้อยู่กับความจําเป็น โดยมี

รายละเอียดเสนอตอ่ท่ีประชมุเพ่ือพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรกําไรสาํหรับปี 2559 และกําไรสะสมจากผลการดําเนินงานของ

บริษัทฯ และจ่ายเงินปันผลประจําปี 2560 (ถ้ามี) รายละเอียดดงัปรากฏตามเอกสารแนบ ลําดบัท่ี 4 หน้า 31 – หน้า 32 โดย

สรุปสาระสาํคญัได้ดงันี ้

จัดสรรกําไรสําหรับปี 2559 ส่วนของบริษัทใหญ่ ในส่วนท่ีเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 เพ่ือพิจารณาเป็น

เงินทนุสาํรองทางกฎหมายเพ่ิมขึน้อีก 17,000,000.00 บาท 

 
หมายเหตุ 1) นําเสนอจดัสรรเงินทนุสํารองตามกฎหมายในที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 โดยจดัสรรเงินทนุสํารองตามกฎหมายจาก

 กําไรสําหรับปี สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 และมีทนุจดทะเบียนปัจจบุนัเทา่กบั 1,699,686,359.00 บาท 
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สิง่ท่ีสง่มาด้วยลาํดบัท่ี  1 

บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

 

จดัสรรกําไรสาํหรับปี 2559 สว่นของบริษัทใหญ่ ในสว่นท่ีเสยีภาษีเงินได้นิติบคุคลร้อยละ 20 ท่ีสามารถเครดิตภาษีได้ เพ่ือ

จ่ายเงินสดปันผล และ กําไรสาํหรับปี 2557 และ 2558 ตามลาํดบั สว่นของบริษัทใหญ่ ในสว่นท่ีเสยีภาษีเงินได้นิติบคุคล

ร้อยละ 20 ท่ีสามารถเครดิตภาษีได้ เพ่ือจ่ายหุ้นปันผล  

  เสนอตอ่ท่ีประชมุ 

เพ่ือพิจารณา 

1) การจ่ายปันผลเป็นเงนิสด : จัดสรรจากกาํไรสาํหรับปี สิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 

อตัราการจ่ายเงินสดปันผล บาทตอ่หุ้น 0.0400 

จํานวนหุ้นท่ีมีสทิธิได้รับเงินสดปันผล 1) หุ้น 6,358,775,851 

รวมเงินสดปันผลจ่าย 1) บาท 254,351,035.00 

2) การจ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผล : จัดสรรจากกาํไรสาํหรับปี สิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2558 ตามลาํดับ 

อตัราการจ่ายหุ้นปันผล  6 หุ้นเดิม : 1 หุ้นปันผล 

จํานวนหุ้นท่ีมีสทิธิได้รับหุ้นปันผล 1) 2) หุ้น 6,358,775,851 

จํานวนหุ้นท่ีออกเพ่ือรองรับหุ้นปันผล 1) 2) หุ้น 1,059,795,975 

คิดเป็นอตัราเงินปันผลตอ่หุ้น บาทตอ่หุ้น 0.0417 

คิดเป็นเงินปันผลจ่าย บาท 265,160,953.00 

3) รวมเป็นเงนิปันผลจ่ายทัง้ในรูปของหุ้นปันผลและเงนิสดปันผล 

อตัราการจ่ายปันผลรวม บาทตอ่หุ้น 0.0817 

รวมจา่ยปันผลทัง้สิน้ บาท 519,511,988 

หมายเหต ุ 1)     กรณีที่ไมมี่การแปลงสิทธิใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2560 

 2) ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลงัการจดัสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จา่ยปันผลเป็นเงินสดแทนการจา่ยเป็นหุ้นปันผลใน

  อตัรา 0.0417 บาทตอ่หุ้น 

  คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นพิจารณาการจัดสรรเงินทุนสํารองตาม

กฎหมายและการจ่ายปันผลจากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ดงันี ้ 

1. พิจารณาการจดัสรรกําไรสาํหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 สว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ ใน

สว่นท่ีเสยีภาษีเงินได้นิติบคุคลในอตัราร้อยละ 20 เพ่ือ 

1) เป็นเงินทุนสํารองตามกฎหมายเพ่ิมขึน้อีกจํานวน 17,000,000 บาท ยังผลให้เงินทุน

สํารองทางกฎหมายของบริษัทฯ จะมีจํานวนรวมเท่ากับ 176,000,000 บาท คิดเป็น     

ร้อยละ 10.35 ของทนุจดทะเบียนปัจจบุนัของบริษัทฯ  

2) จ่ายเป็นเงินสดปันผลในอัตราหุ้ นละ 0.0400 บาท รวมเป็นเงินสดปันผลไม่ เกิน 

254,351,035.00 บาท  

2. พิจารณาการจัดสรรกําไรสําหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2558 ตามลําดบั ส่วนท่ี

เป็นของบริษัทใหญ่ ในสว่นท่ีเสยีภาษีเงินได้นิติบคุคลในอตัราร้อยละ 20 เพ่ือ 

1) จ่ายเป็นหุ้นสามญัเพ่ิมทนุปันผล มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ในอตัรา 6 หุ้นสามญั

 เดิมต่อ 1 หุ้ นสามัญปันผล คิดเป็นอัตราหุ้ นปันผล หุ้ นละ 0.0417 บาท รวมเป็นหุ้ น

 สามญัเพ่ิมทนุท่ีออกใหม่เพ่ือรองรับการจ่ายปันผลหุ้นจํานวน 1,059,795,975 หุ้น หรือ

 คิดเป็นจํานวนเงินไมเ่กิน 265,160,953.00 บาท  
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2) ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลงัการจดัสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็น

 เงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอตัราหุ้นละ 0.0417 บาท 

  รวมเป็นเงินปันผลทัง้สิน้ทัง้ในรูปแบบการจ่ายเงินสดปันผลและหุ้นสามญัปันผลเทา่กบั 0.0817 บาทต่อหุ้น 

หรือคิดเป็นจํานวนเงินรวมไม่เกิน 519,511,988.00 บาท โดยเงินปันผลทัง้หมดจะถกูหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายในอตัราร้อยละ 10 

หรือ 0.00817 บาทต่อหุ้น จากเงินท่ีผู้ ถือหุ้นจะได้รับปันผลในครัง้นี ้ทัง้นีเ้งินปันผลสทุธิท่ีผู้ ถือหุ้นจะได้รับหลงัหกัภาษี ณ      

ท่ีจ่ายจะเทา่กบั 0.07353 บาท ตอ่หุ้น 

 กําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับหุ้นปันผลและเงินสดปันผล ในวนัท่ี 27 เมษายน 2560 และให้รวบรวม

รายช่ือตาม ม.225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนในวนัท่ี 28 เมษายน 2560 วนัท่ีไม่ได้รับสิทธิ

ปันผล (XD) คือวนัท่ี 25 เมษายน 2560 และกําหนดจ่ายเงินปันผลภายในวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2560 

  นายฮัง้ใช้  อคัควสักลุ ผู้ ถือหุ้น : ได้มีข้อเสนอและประเด็นสอบถามตอ่ท่ีประชมุ ดงันี ้

1. ขออนุญาตพูดถึงเร่ืองจริยธรรมในการจ่ายปันผล ทัง้นี ้เน่ืองจากตนนัน้มีโอกาสอยู่ในตลาดทุนมา

ประมาณ 20 – 30 ปี ตนเห็นว่าบริษัทฯ สามารถตอบโจทย์ด้านจริยธรรมได้เป็นอย่างดี เน่ืองจาก        

ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ทกุท่านสามารถรับรู้และเข้าถึงข้อมลูในเร่ืองการจ่ายปันผลได้ถกูต้องตามเง่ือนไข

ของตลาดหลกัทรัพย์ ตนจึงขอขอบคณุผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ท่ีสามารถปันผลได้อยา่งตอ่เน่ือง

สมํ่าเสมอมาแล้วหลายปี  

ดร. สมบรูณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จดัการ : ได้ตอบข้อซกัถาม ดงันี ้

1.  ขอบพระคณุครับ ทัง้นี ้บริษัทฯ ต้องใช้ระยะเวลาถงึ 6 ปี ในการได้รับความช่ืนชมเช่นนี ้

 นางสาวโศภชา  ดํารงปิยวฒุิ์ ประธานกรรมการบริหาร เสนอต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา โดยวาระนีต้้องได้รับ

คะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสยีงเทา่กนั ให้ประธานในท่ีประชมุออก

เสยีงเพ่ิมขึน้อีกหนึง่เสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 

มติท่ีประชมุ  ท่ีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนมุตัิให้จดัสรร

เงินทนุสาํรองตามกฎหมายและอนมุตัิจ่ายปันผลจากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ตามท่ีเสนอ ดงันี ้

1. อนมุตัิการจดัสรรกําไรสาํหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 สว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ ในสว่นท่ีเสีย

ภาษีเงินได้นิติบคุคลในอตัราร้อยละ 20 เพ่ือ  

1) เป็นเงินทนุสาํรองตามกฎหมายเพ่ิมขึน้อีกจํานวน 17,000,000.00 บาท ยงัผลให้เงินทนุสาํรอง

ทางกฎหมายของบริษัทฯ จะมีจํานวนรวมเท่ากับ 176,000,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 

10.35 ของทนุจดทะเบียนปัจจบุนัของบริษัทฯ 

2) จ่ าย เป็ น เงิน สด ปั น ผลใน อัต ราหุ้ น ละ 0.0400 บ าท  รวม เป็ น เงิน สดปั น ผลไม่ เกิ น 

254,351,035.00 บาท 

2. อนุมตัิการจดัสรรกําไรสําหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2558 ตามลําดบั ส่วนท่ีเป็นของ

บริษัทใหญ่ ในสว่นท่ีเสยีภาษีเงินได้นิติบคุคลในอตัราร้อยละ 20 เพ่ือ 

1) จ่ายเป็นหุ้นสามญัเพ่ิมทนุปันผล มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ในอตัรา 6 หุ้นสามญัเดิมต่อ     

1 หุ้นสามญัปันผล คิดเป็นอตัราหุ้นปันผลหุ้นละ 0.0417 บาท รวมเป็นหุ้นสามญัเพ่ิมทนุท่ีออก

ใหม่เพ่ือรองรับการจ่ายปันผลหุ้ นจํานวน 1,059,795,975 หุ้ น หรือคิดเป็นจํานวนเงินไม่เกิน 

265,160,953.00 บาท  
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2) ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลงัการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็น     

เงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอตัราหุ้นละ 0.0417 บาท 

รวมเป็นเงินปันผลทัง้สิน้ทัง้ในรูปแบบการจ่ายเงินสดปันผลและหุ้นสามญัปันผลเทา่กบั 0.0817 บาท ตอ่หุ้น 

หรือคิดเป็นจํานวนเงินรวมไม่เกิน 519,511,988.00 บาท โดยเงินปันผลทัง้หมดจะถกูหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายใน

อตัราร้อยละ 10 หรือ 0.00817 บาทต่อหุ้น จากเงินท่ีผู้ ถือหุ้นจะได้รับปันผลในครัง้นี ้ทัง้นี ้เงินปันผลสทุธิ     

ท่ีผู้ ถือหุ้นจะได้รับหลงัหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายจะเทา่กบั 0.07353 บาท ตอ่หุ้น 

  กําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิรับหุ้นปันผลและเงินสดปันผล ในวนัท่ี 27 เมษายน 2560 และให้รวบรวม

รายช่ือตาม ม.225 ของพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนในวนัท่ี 28 เมษายน 2560 

  วันท่ีไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) คือวันท่ี 25 เมษายน 2560  และกําหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันท่ี               

16 พฤษภาคม 2560 โดยมีมติด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

  มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้ 402 ราย เป็นจํานวนหุ้นรวม 5,193,457,553 หุ้น 

ผู้ ถือหุ้น จํานวน (เสยีง) อตัราร้อยละ 

เห็นด้วย  5,193,455,237 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย   0 0.0000 

บตัรเสยี 0 0.0000 

รวม 5,193,455,237 100.00000 

งดออกเสยีง* 2,316  - 

  * ไมน่บัรวมเป็นฐานการคาํนวณคะแนนเสยีง 

 

วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติการปรับสิทธิครั้งที่  2 สําหรับใบสําคัญแสดงสิทธิที่ จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทฯ       

ครัง้ที่ 1 (GUNKUL-W) 

ดร. สมบรูณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จดัการ ได้นําเสนอข้อมลูตอ่ท่ีประชมุเพ่ือพิจารณาอนมุตัิการปรับสทิธิ

ครัง้ท่ี 2 สําหรับใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ครัง้ท่ี 1 (GUNKUL-W) ตามท่ีท่ีประชุมได้มีมติให้จัดสรร

กําไรสําหรับปี สิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2558 ตามลําดับ เพ่ือจ่ายหุ้นปันผล ซึ่งบริษัทฯ ต้องดําเนินการเพ่ิมทุน       

จดทะเบียนเพ่ือดําเนินการจ่ายหุ้นปันผลเพ่ือให้เป็นไปตามมตินัน้ 

โดยท่ีผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการออกใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ ครัง้ท่ี 

1 (GUNKUL-W) ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ท่ีซือ้หุ้น Right Offering โดยบริษัทฯ จะต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามเง่ือนไขการ

ปรับสิทธิใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีระบุไว้ใน “ข้อกําหนดสิทธิว่าด้วยสิทธิและหน้าท่ีของผู้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิฯ และผู้ ถือ

ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ นสามัญของ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียร่ิง จํากัด (มหาชน) ครัง้ท่ี 1 (GUNKUL–W)” โดยมี

รายละเอียดท่ีเก่ียวข้องตอ่การปรับสทิธิใบสาํคญัแสดงสทิธิฯ ในครัง้นี ้เพ่ือเสนอตอ่ท่ีประชมุประกอบการพิจารณา รายละเอียด

ดงัปรากฏตามเอกสารแนบ ลาํดบัท่ี 5 หน้า 33 – หน้า 35 โดยมีรายละเอียดของการปรับสทิธิฯ ดงันี ้
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เง่ือนไขการปรับสทิธิใบสาํคญัแสดงสทิธิฯ 

การคํานวณเปลี่ยนราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ 1.5.1 ถึงข้อ 1.5.6 เป็นอิสระต่อกัน และจะคํานวณการเปลี่ยนแปลง

ตามลําดบัเหตุการณ์ก่อนหลงัของการเปรียบเทียบกับราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัทฯ สําหรับในกรณีที่มีเหตกุารณ์ต่างๆ จะเกิดขึน้

พร้อมกันให้คํานวณการเปลี่ยนแปลงเรียงลําดบัดงันี ้คือ ข้อ1.5.1 ข้อ 1.5.5 ข้อ 1.5.4 ข้อ 1.5.2 ข้อ 1.5.3 และข้อ 1.5.6 โดยในแต่ละลําดับ

ครัง้ที่มีการคํานวณการเปลี่ยนแปลงให้คงสภาพของราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สทิธิเป็นทศนิยม 3 (สาม) ตําแหน่ง 

โดยข้อท่ีเก่ียวเน่ืองตอ่การคํานวณการปรับสทิธิใบสาํคญัแสดงสทิธิฯ ในครัง้นี ้ได้แก่ ข้อ 1.5.4  รายละเอียดดงันี ้ 

ข้อ ข้อที่เก่ียวเน่ืองกบัการคํานวณการปรับสิทธิฯ ผลบงัคบัใช้ในการเปลี่ยนแปลงราคาและ 

อตัราการใช้สิทธิฯ 

ข้อ 1.5.4 กรณีจ่ายเงินปันผลทัง้หมดหรือบางส่วนเป็นหุ้ นสามัญ        

ที่ออกใหมใ่ห้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 

จะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แต่วนัแรกที่ผู้ ซือ้หุ้นสามญัจะไม่มีสิทธิ

รับหุ้นปันผล (วนัแรกที่ตลาดหลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมาย XD) 

 

สาํหรับข้อ 1.5.1 ข้อ 1.5.2  ข้อ 1.5.3  ข้อ 1.5.5 และ ข้อ 1.5.6 ซึง่ไมเ่ก่ียวเน่ืองตอ่การคํานวณในครัง้นี ้รายละเอียดดงันี ้ 

ข้อ ข้อที่เก่ียวเน่ืองกบัการคํานวณการปรับสิทธิ ผลบงัคบัใช้ในการเปลี่ยนแปลง 

ราคาและอตัราการใช้สิทธิ 

ข้อ 1.5.1 กรณีเปลี่ยนแปลงมลูค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามญัของบริษัทฯ 

อนัเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบง่แยกหุ้นของบริษัทฯ 

จะมีผลบงัคบัทนัทีนบัตัง้แตว่นัที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมลูค่า

ที่ตราไว้ของหุ้นสามญัของบริษัทฯ 

ข้อ 1.5.2 กรณีเสนอขายหุ้นสามญัที่ออกใหมใ่ห้กบัผู้ ถือหุ้นเดิม และ/

หรือประชาชนทัว่ไป และ/หรือ บุคคลในวงจํากัด โดยราคา

เฉลี่ยตอ่หุ้นของหุ้นสามญัที่ออกใหมต่ํ่ากวา่ร้อยละ 90 ของ

ราคาตลาดของหุ้นสามญับริษัทฯ 

จะมีผลบังคับทนัทีตัง้แต่วนัแรกที่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิฯ 

ไม่ได้รับสิทธิในการจองซือ้หุ้ นสามัญ   ที่ออกใหม่ (วันแรก     

ที่ตลาดหลักทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมาย XR) สําหรับกรณีที่เป็น

การเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิม (Right Issue) และ/หรือ    

วันแรกของการเสนอขายหุ้ นสามัญ ที่ ออกใหม่ให้แก่

ประชาชนทัว่ไปและ/หรือบคุคลในวงจํากดัแล้วแตก่รณี 

ข้อ 1.5.3 กรณีเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม 

และ/หรือ เสนอขายประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลใน

วงจํากัดโดยที่หลักทรัพย์นัน้มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ / 

เปลี่ยนเป็นหุ้ นสามัญได้ หรือให้สิทธิในการจองซือ้หุ้ น

สามัญ (“หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภาพ”) เช่น     

หุ้ นกู้ แปลงสภาพ หรือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ที่จะซือ้หุ้ น

สามัญ โดยที่ “ราคาเฉลี่ยต่อหุ้ นของหุ้ นสามัญที่จะออก

ใหม่เพ่ือรองรับสิทธิ” ดงักล่าว ตํ่ากว่าร้อยละ 90 (เก้าสิบ) 

ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัทฯ” 

จะมีผลบังคบัทันทีตัง้แต่วนัแรกที่ผู้ ถือหุ้นสามญัจะไม่ได้รับ

สิทธิในการจองซือ้หลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ที่มีสิทธิแปลง

สภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการจองซือ้หุ้น

สามัญ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึน้ เค ร่ืองหมาย XR) 

สําหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้กับผู้ ถือหุ้ นเดิม (Right 

Issue) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ออก

ใหม่ใดๆ ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามญัได้

หรือให้สิทธิในการจองซือ้หุ้ นสามัญ กรณีเสนอขายให้กับ

ประชาชนทั่วไปและ/หรือ กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่

บคุคลในวงจํากดั แล้วแตก่รณี 

ข้อ 1.5.5 กรณี จ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 90        

(เก้าสิบ) ของกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของ

บริษัทฯหลงัจากหกัขาดทนุสะสมและสํารองตามกฎหมาย

สําหรับการดําเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ ใน

ระหวา่งอายขุองใบสําคญัแสดงสิทธิฯ 

จะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แต่วนัแรกที่ผู้ ซือ้หุ้นสามญัจะไม่มีสิทธิ

รับเงินปันผล (วนัแรกที่ตลาดหลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมาย XD) 

ในข้อ 1.5.5:  เน่ืองจากการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินในครัง้นี ้มีอัตราไม่เกินกว่าร้อยละ 90 ของกําไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของ     

บริษัทฯ จงึไม่ต้องทาํการปรับสิทธิใบสําคญัแสดงสิทธิ : การจา่ยปันผลด้วยเงินสดในครัง้นีค้ํานวณได้ = 79.99% ของกําไรสทุธิในงวด 
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ข้อ 1.5.6 กรณีที่มีเหตุการณ์ใดๆ อันทําให้ผลตอบแทนใดๆที่ผู้ ถือ

ใบสําคญัแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิฯ จะ

ได้รับเม่ือมีการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ด้อยไป

กว่าเดิม  โดยที่เหตุการณ์ใดๆ นัน้ไม่ได้กําหนดอยู่ในข้อ 

1.5.1 ถึงข้อ 1.5.5 ดังกล่าวข้างต้น ให้บริษัทฯ พิจารณา

เพ่ือกําหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ 

อัตราการใช้สิทธิ (หรือปรับจํานวนหน่วยใบสําคัญแสดง

สิทธิฯ แทนอตัราการใช้สิทธิ) ใหมอ่ย่างเป็นธรรม โดยไมท่ํา

ให้สิทธิของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ด้อยไปกว่าเดิม โดย

ให้ถือว่าผลการพิจารณานัน้เป็นที่สุด และให้บริษัทฯ แจ้ง

ให้สํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

และนายทะเบียนของใบสําคัญ แสดงสิทธิฯ ทราบถึง

รายละเอียดดงักล่าวด้วยภายในระยะเวลา 15 (สิบห้า) วนั 

นบัตัง้แต่วนัที่มีมีเหตใุห้ต้องดําเนินการเปลี่ยนแปลงการใช้

สิทธิดงักลา่ว 

- 

โดยแสดงรายละเอียดของวิธีการคํานวณตามลาํดบัขัน้ตอน ข้อ 1.5.4 ได้ดงันี ้   

เง่ือนไขการปรับสทิธิใบสาํคญัแสดงสทิธิฯ: กรณีจ่ายปันผลเป็นหุ้น  

1.5.4 เม่ือบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลทัง้หมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญท่ีออกใหม่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ การเปล่ียนแปลง

ราคาการใช้สิทธิ และอตัราการใช้สิทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แตว่นัแรกท่ีผู้ ซือ้หุ้นสามญัจะไม่มีสิทธิรับหุ้นปันผล (วนัแรก

ท่ีตลาดหลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมาย XD) 

(1)  ราคาการใช้สิทธิจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการคํานวณดงันี ้

Price 1             =    (Price 0 x A) / (A + B) 

ราคาใช้สิทธิใหม่      =     5.625 x 6,358,775,851 / (6,358,775,851 + 1,059,795,975) = 4.821 

(2)  อตัราการใช้สิทธิจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการคํานวณดงันี ้

Ratio 1             =   [Ratio 0 x (A + B)] / A 

อตัราการใช้สิทธิใหม่  =    4.8 x (6,358,775,851 + 1,059,795,975) / 6,358,775,851 = 5.6 

โดยท่ี 

A             คือ   จํานวนหุ้นสามญัท่ีได้เรียกชําระเตม็มลูคา่แล้ว ก่อน XD            6,358,775,851   หุ้น    

B             คือ   จํานวนหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ในรูปแบบของหุ้นสามญัปันผล       1,059,795,975   หุ้น  

Price 0    คือ    ราคาการใช้สิทธิเดมิก่อนการเปล่ียนแปลง                                 5.625    บาทตอ่หุ้น 

Ratio 0    คือ    อตัราการใช้สิทธิเดมิก่อนการเปล่ียนแปลง                    1 หน่วยใบสําคญัแสดงสิทธิ : 4.8 หุ้น 

Price 1    คือ    ราคาการใช้สิทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง                                 4.821    บาทตอ่หุ้น 

Ratio 1    คือ    อตัราการใช้สิทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง                    1 หน่วยใบสําคญัแสดงสิทธิ : 5.6  หุ้น 

 สรุป เน่ืองจากบริษัทฯ มีการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัปันผล ดงันัน้ การปรับสทิธิจึงมีผลบงัคบัใช้ โดยราคาการใช้

สทิธิใหมแ่ละอตัราการใช้สทิธิใหม ่จะแสดงตวัเลขตามวิธีการคํานวณข้างต้น 
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สรุปจํานวนหุ้นสามญัทัง้หมดเพ่ือรองรับการปรับสทิธิใบสาํคญัแสดงสทิธิฯ  

- จํานวนหนว่ยใบสาํคญัแสดงสทิธิฯ    91,660,074 หนว่ย 

- ราคาการใช้สทิธิใหม ่    4.821  บาทตอ่หุ้น  

- อตัราการใช้สทิธิใหม ่     1 หนว่ยใบสาํคญัสทิธิ : 5.6 หุ้นสามญั 

- จํานวนหุ้นจดทะเบียนเพ่ือรองรับการแปลงสทิธิ   513,296,415  หุ้น 

 จึงเสนอต่อท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณาการปรับสิทธิครัง้ท่ี 2 สําหรับใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั

ของบริษัท ครัง้ท่ี 1 (GUNKUL-W) โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

   ใบสําคญัแสดงสิทธิ 

(มติ EGM ครัง้ที ่1/2558) 

ปรับสิทธิครัง้ที่ 1 

(มติ AGM ปี 2559) 

(ตามการใช้สิทธิใบสาํคญั

แสดงสิทธิ) 

ปรับสิทธิครัง้ที่ 2 

(นําเสนอเพ่ือพิจารณาใน

การประชมุ AGM ปี 2560) 

ราคาใช้สิทธิ 27.00 บาทตอ่หุ้น 5.625 บาทตอ่หุ้น 4.821 บาทตอ่หุ้น 

อตัราการใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิฯ 1 หน่วยตอ่ 1 หุ้นสามญั 1 หน่วยตอ่ 4.8 หุ้นสามญั 1 หน่วยตอ่ 5.6 หุ้นสามญั 

จํานวนหน่วยใบสําคญัแสดงสิทธิฯ 91,660,129 หน่วย 91,660,074 หน่วย 91,660,074 หน่วย 

จํานวนหุ้นสามญัจดทะเบียนเพ่ือรองรับการปรับสิทธิ 91,660,373 หุ้น 439,968,136 หุ้น 513,296,415 หุ้น 

โดยเพ่ิมหุ้นสามัญจดทะเบียนเพ่ือรองรับการปรับสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิเพ่ือซือ้หุ้ นสามัญอีกจํานวน 

73,328,279 หุ้น ดงันัน้ หุ้นสามญัจดทะเบียนเพ่ือรองรับการปรับสิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิเพ่ือซือ้หุ้นสามญัจะเพ่ิมขึน้จาก

เดิมจํานวน 439,968,136 หุ้น เป็น 513,296,415 หุ้น 

 นางสาวโศภชา  ดํารงปิยวฒุิ์ ประธานกรรมการบริหาร เสนอต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา โดยวาระนีต้้องได้รับ

คะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสยีงเทา่กนั ให้ประธานในท่ีประชมุออก

เสยีงเพ่ิมขึน้อีกหนึง่เสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 

มติท่ีประชมุ  ท่ีประชมุมีมติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน อนมุตัิการปรับสทิธิ

ครัง้ท่ี 2 สําหรับใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัทฯ ครัง้ท่ี 1 (GUNKUL-W) ตามท่ีเสนอ 

รายละเอียดดงันี ้ 

   ใบสําคญัแสดงสิทธิ 

(มติ EGM ครัง้ที ่1/2558) 

ปรับสิทธิครัง้ที่ 1 

(มติ AGM ปี 2559) 

(ตามการใช้สิทธิใบสาํคญั

แสดงสิทธิ) 

ปรับสิทธิครัง้ที่ 2 

(นําเสนอเพ่ือพิจารณาใน

การประชมุ AGM ปี 2560) 

ราคาใช้สิทธิ 27.00 บาทตอ่หุ้น 5.625 บาทตอ่หุ้น 4.821 บาทตอ่หุ้น 

อตัราการใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิฯ 1 หน่วยตอ่ 1 หุ้นสามญั 1 หน่วยตอ่ 4.8 หุ้นสามญั 1 หน่วยตอ่ 5.6 หุ้นสามญั 

จํานวนหน่วยใบสําคญัแสดงสิทธิฯ 91,660,129 หน่วย 91,660,074 หน่วย 91,660,074 หน่วย 

จํานวนหุ้นสามญัจดทะเบียนเพ่ือรองรับการปรับสิทธิ 91,660,373 หุ้น 439,968,136 หุ้น 513,296,415 หุ้น 

  โดยเพ่ิมหุ้นสามญัจดทะเบียนเพ่ือรองรับการปรับสิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิเพ่ือซือ้หุ้นสามญัอีกจํานวน 

73,328,279 หุ้น ดงันัน้ หุ้นสามญัจดทะเบียนเพ่ือรองรับการปรับสิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิเพ่ือซือ้หุ้ น

สามญัจะเพ่ิมขึน้จากเดิมจํานวน 439,968,136 หุ้น เป็น 513,296,415 หุ้น โดยมีมตด้ิวยคะแนนเสยีงดงันี ้
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สิง่ท่ีสง่มาด้วยลาํดบัท่ี  1 

บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

 

  มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้ 406 ราย เป็นจํานวนหุ้นรวม 5,193,461,259 หุ้น 

ผู้ ถือหุ้น จํานวน (เสยีง) อตัราร้อยละ 

เห็นด้วย 5,193,450,127 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 

บตัรเสยี 0 0.0000 

รวม 5,193,450,127 100.000 

งดออกเสยีง * 11,132 - 

 * ไมน่บัรวมเป็นฐานการคาํนวณคะแนนเสยีง 

 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในส่วนที่ ไม่สามารถจัดสรรเพื่ อจ่ายหุ้น              

ปันผลได้ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2559 

  ดร. สมบูรณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จัดการ ได้นําเสนอถึงความเป็นมาของการเสนอวาระนีต้่อท่ีประชุม

เพ่ือพิจารณาลดทุนจดทะเบียนบริษัทฯ เน่ืองด้วยตามมติท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 มีมติจัดสรรหุ้นสามัญ     

เพ่ิมทนุเพ่ือจ่ายหุ้นปันผลจากผลการดําเนินงานประจําปี 2558 ซึง่มีจํานวนหุ้นท่ีไมส่ามารถจดัสรรเพ่ือจ่ายหุ้นปันผลได้เป็น

จํานวน 1,449 หุ้น ดงันัน้คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอตอ่ท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ 

ในส่วนท่ีไม่สามารถจัดสรรเพ่ือจ่ายหุ้นปันผลได้ตามมติท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 จํานวน 1,449 หุ้ น จาก      

หุ้นจดทะเบียนปัจจุบัน 6,798,745,436 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท (ทุนจดทะเบียนปัจจุบันเท่ากับ 1,699,686,359.00 

บาท) เป็นหุ้นจดทะเบียนใหม ่6,798,743,987 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 0.25 บาท (ทนุจดทะเบียนใหม่เท่ากบั 1,699,685,996.75 

บาท) และให้นําเสนอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาต่อไป โดยมีรายละเอียดดงัปรากฏตามเอกสารแนบ ลําดบัท่ี 6 หน้า 36 

ดงันี ้ 

รายการ หุ้นจดทะเบียน (หุ้น) ทนุจดทะเบียน (บาท) มลูคา่หุ้นละ (บาท) 

หุ้น/ทนุจดทะเบียนปัจจบุนั 6,798,745,436 หุ้น 1,699,686,359.00 บาท 0.25 บาท 
เพ่ือพิจารณาลดทนุจดทะเบียนในสว่นที่    

ไมส่ามารถจดัสรรเพ่ือจา่ยหุ้นปันผลได้  

1,449 หุ้น 362.25 บาท 0.25 บาท 

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

  นายศกัดิ์ชยั สกลุศรีมนตรี ผู้ ถือหุ้น : ได้มีข้อเสนอและประเด็นสอบถามตอ่ท่ีประชมุ ดงันี ้ 

1. อยากทราบเร่ืองจํานวนเงินปันผลสําหรับปี 2559 ว่ามีจํานวนเงินทัง้หมดเท่าไหร่ และเหตุใดตวัเลขจึง

ใกล้เคียงกบัปี 2557 และปี 2558  

ดร. สมบรูณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จดัการ : ได้ตอบข้อซกัถาม ดงันี ้

1.  สาํหรับข้อมลูท่ีปรากฏในรายงานประจําปี 2559 หน้า 288 เป็นข้อมลูท่ีระบถุึงการจ่ายปันผลท่ีได้มีการ

จ่ายไปเป็นท่ีเรียบร้อยแล้วในปีท่ีผ่านมา สว่นหน้า 372 จะเห็นว่า มีระบุหมายเหตุพิจารณาถึงอตัรา    

ปันผลปี 2559 ท่ีจะจ่ายให้ โดยจะปรากฏอยู่ในรายงานประจําปี 2560 ซึ่งจะต้องเทียบกบังบการเงิน

ของปี 2561 ทัง้นีส้าเหตท่ีุตวัเลขใกล้เคียงกบัปีท่ีผา่นๆ มา เน่ืองจากทางบริษัทฯ มีความเห็นวา่ ควรสัง่

จ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นโดยให้ประโยชน์ผู้ ถือหุ้นเป็นหลกั และยงัคงเหลอืเงินสาํหรับการลงทนุให้กบับริษัทฯ 
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สิง่ท่ีสง่มาด้วยลาํดบัท่ี  1 

บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

 

 นางสาวโศภชา  ดํารงปิยวฒุิ์ ประธานกรรมการบริหาร เสนอต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา โดยวาระนีต้้องได้รับ

คะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

มติท่ีประชมุ  ท่ีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยมากกว่าสามในสี่ของผู้ ถือหุ้ นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนนอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 362.25 บาท โดยการตัดหุ้ นสามัญจํานวน    

1,449 หุ้ น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท ซึ่งเป็นหุ้นในส่วนท่ีคงเหลือจากการจัดสรรเพ่ือจ่ายเป็นหุ้นปันผลตามมต ิ    

ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559  ตามท่ีเสนอ โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

 รายการ หุ้นจดทะเบียน (หุ้น) ทนุจดทะเบียน (บาท) มลูคา่หุ้นละ (บาท) 

หุ้น/ทนุจดทะเบียนปัจจบุนั 6,798,745,436 หุ้น 1,699,686,359.00 บาท 0.25 บาท 
เพ่ือพิจารณาลดทนุจดทะเบียนในสว่นที่    

ไมส่ามารถจดัสรรเพ่ือจา่ยหุ้นปันผลได้  

1,449 หุ้น 362.25 บาท 0.25 บาท 

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

  โดยมีมตด้ิวยคะแนนเสยีงดงันี ้

  มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้ 411 ราย เป็นจํานวนหุ้นรวม 5,193,810,455 หุ้น 

ผู้ ถือหุ้น จํานวน (เสยีง) อตัราร้อยละ 

เห็นด้วย 5,193,792,341 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 

บตัรเสยี 0 0.0000 

รวม 5,193,792,341 100.000 

งดออกเสยีง * 18,114 - 

  * ไมน่บัรวมเป็นฐานการคํานวณคะแนนเสยีง 

 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการ    

ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

 ดร. สมบูรณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้ จัดการ เสนอต่อท่ีประชุมว่า ตามท่ีท่ีประชุมได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ       

ลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ ในสว่นท่ีไมส่ามารถจดัสรรเพ่ือจ่ายหุ้นปันผลได้ตามมติท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 

จํานวน 1,449 หุ้น จากหุ้นจดทะเบียนปัจจุบนั 6,798,745,436 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท (ทุนจดทะเบียนปัจจุบนัเทา่กับ 

1,699,686,359.00 บาท) เป็นหุ้นจดทะเบียนใหม่ 6,798,743,987 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท (ทุนจดทะเบียนใหม่เท่ากับ 

1,699,685,996.75 บาท) และให้นําเสนอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาต่อไป โดยมีรายละเอียดดงัปรากฏตามเอกสารแนบ 

ลาํดบัท่ี 6 หน้า 36 ดงันี ้ 
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สิง่ท่ีสง่มาด้วยลาํดบัท่ี  1 

บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

 

  ทนุจดทะเบียนปัจจบุนั ลดทนุจดทะเบียนเป็น 

ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน 1,699,686,359.00 บาท 

(หนึง่พนัหกร้อยเก้าสบิเก้าล้านหกแสนแปดหม่ืนหกพนั

สามร้อยห้าสบิเก้าบาท) 

1,699,685,996.75 บาท  

(หนึง่พนัหกร้อยเก้าสบิเก้าล้านหกแสนแปดหม่ืนห้า

พนัเก้าร้อยเก้าสบิหกบาทเจ็ดสบิห้าสตางค์) 

 แบ่งออกเป็น  6,798,745,436 หุ้น 

(หกพนัเจ็ดร้อยเก้าสบิแปดล้านเจ็ดแสน 

ส่ีหม่ืนห้าพนัส่ีร้อยสามสบิหกหุ้น) 

6,798,743,987 หุ้น 

(หกพนัเจ็ดร้อยเก้าสบิแปดล้านเจ็ดแสน 

ส่ีหม่ืนสามพนัเก้าร้อยแปดสบิเจ็ดหุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ 0.25 บาท (ย่ีสบิห้าสตางค์) 0.25 บาท (ย่ีสบิห้าสตางค์) 

 โดยแบ่งออกเป็น 

- หุ้นสามญั 

 

 

6,798,745,436 หุ้น 

(หกพนัเจ็ดร้อยเก้าสบิแปดล้านเจ็ดแสน 

ส่ีหม่ืนห้าพนัส่ีร้อยสามสบิหกหุ้น) 

 

6,798,743,987 หุ้น 

(หกพนัเจ็ดร้อยเก้าสบิแปดล้านเจ็ดแสน 

ส่ีหม่ืนสามพนัเก้าร้อยแปดสบิเจ็ดหุ้น) 

 - หุ้นบริุมสทิธิ - หุ้น - หุ้น 

  นางสาวโศภชา  ดํารงปิยวฒุิ์ ประธานกรรมการบริหาร เสนอต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา โดยวาระนีต้้องได้รับ

คะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

มติท่ีประชมุ  ท่ีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยมากกว่าสามในสี่ของผู้ ถือหุ้ นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน อนมุตัิการแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุน

จดทะเบียนของบริษัทฯ ตามท่ีเสนอ ซึง่มีรายละเอียดการแก้ไขเพ่ิมเติม ดงันี ้

  ทนุจดทะเบียนปัจจบุนั ลดทนุจดทะเบียนเป็น 

ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน 1,699,686,359.00 บาท 

(หนึง่พนัหกร้อยเก้าสบิเก้าล้านหกแสนแปดหม่ืนหกพนั

สามร้อยห้าสบิเก้าบาท) 

1,699,685,996.75 บาท  

(หนึง่พนัหกร้อยเก้าสบิเก้าล้านหกแสนแปดหม่ืนห้า

พนัเก้าร้อยเก้าสบิหกบาทเจ็ดสบิห้าสตางค์) 

 แบ่งออกเป็น  6,798,745,436 หุ้น 

(หกพนัเจ็ดร้อยเก้าสบิแปดล้านเจ็ดแสน 

ส่ีหม่ืนห้าพนัส่ีร้อยสามสบิหกหุ้น) 

6,798,743,987 หุ้น 

(หกพนัเจ็ดร้อยเก้าสบิแปดล้านเจ็ดแสน 

ส่ีหม่ืนสามพนัเก้าร้อยแปดสบิเจ็ดหุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ 0.25 บาท (ย่ีสบิห้าสตางค์) 0.25 บาท (ย่ีสบิห้าสตางค์) 

 โดยแบ่งออกเป็น 

- หุ้นสามญั 

 

 

6,798,745,436 หุ้น 

(หกพนัเจ็ดร้อยเก้าสบิแปดล้านเจ็ดแสน 

ส่ีหม่ืนห้าพนัส่ีร้อยสามสบิหกหุ้น) 

 

6,798,743,987 หุ้น 

(หกพนัเจ็ดร้อยเก้าสบิแปดล้านเจ็ดแสน 

ส่ีหม่ืนสามพนัเก้าร้อยแปดสบิเจ็ดหุ้น) 

 - หุ้นบริุมสทิธิ - หุ้น - หุ้น 

 โดยมีมตด้ิวยคะแนนเสยีงดงันี ้

 มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้ 411 ราย เป็นจํานวนหุ้นรวม 5,193,810,455 หุ้น 

ผู้ ถือหุ้น จํานวน (เสยีง) อตัราร้อยละ 

เห็นด้วย 5,193,738,946 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 

บตัรเสยี 0 0.0000 

รวม 5,193,738,946 100.000 

งดออกเสยีง * 71,509 - 

  * ไมน่บัรวมเป็นฐานการคํานวณคะแนนเสยีง 
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สิง่ท่ีสง่มาด้วยลาํดบัท่ี  1 

บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

 

วาระที่ 9  พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และเพื่อรองรับ

การปรับสิทธิครั้งที่  2 สําหรับใบสําคัญแสดงสิทธิที่ จะซือ้ หุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่  1 

(GUNKUL-W) 

 ดร. สมบรูณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จดัการ เสนอตอ่ท่ีประชุมว่า ตามท่ีท่ีประชุมได้มีมติอนมุตัิการจ่ายปันผล

หุ้นโดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุและการปรับสทิธิครัง้ท่ี 2 สําหรับใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ครัง้ท่ี 1 

(GUNKUL-W) จากทนุจดทะเบียนหลงัจากลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในส่วนท่ีไม่สามารถจัดสรรเพ่ือจ่ายหุ้นปันผลได้

ตามมติท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 แล้ว จากทุนจดทะเบียน 1,699,685,996.75 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่

จํานวน 1,982,967,060.25 บาท โดยการออกหุ้นสามญัใหมจํ่านวน 1,133,124,254 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพ่ือ

รองรับการปรับสทิธิครัง้ท่ี 2 สําหรับใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ครัง้ท่ี 1 (GUNKUL-W) เป็นจํานวนหุ้น

เพ่ิมขึน้ 73,328,279 หุ้น และเพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผลเป็นจํานวนหุ้น 1,059,795,975 หุ้น ให้นําเสนอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น

พิจารณาตอ่ไป โดยมีรายละเอียดดงัปรากฏตามเอกสารแนบ ลาํดบัท่ี 7 หน้า 37 – หน้า 38 ดงันี ้

 ทนุจดทะเบียนหลงัลดทนุจดทะเบียน 

ในสว่นที่ไมส่ามารถจา่ยหุ้นปันผล 

ตามมติ AGM ปี 2559 

เพ่ิมทนุจดทะเบียนเป็น  

มลูคา่ที่ตราไว้ 0.25 บาท 0.25 บาท 

จํานวนหุ้นสามญัของบริษัท   

- หุ้นสามญัจดทะเบียน 6,798,743,987 หุ้น 7,931,868,241 หุ้น 

จํานวนทนุของบริษัท    

- ทนุจดทะเบียน 1,699,685,996.75 บาท 1,982,967,060.25 บาท 

   นางสาวโศภชา  ดํารงปิยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริหาร เสนอต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา โดยวาระนีต้้องได้รับ

คะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

มติท่ีประชมุ  ท่ีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยมากกว่าสามในสี่ของผู้ ถือหุ้ นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน อนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 1,699,685,996.75 

บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จํานวน 1,982,967,060.25 บาท โดยการออกหุ้ นสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 

1,133,124,254 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ตามท่ีเสนอ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 ทนุจดทะเบียนหลงัลดทนุจดทะเบียน 

ในสว่นที่ไมส่ามารถจา่ยหุ้นปันผล 

ตามมติ AGM ปี 2559 

เพ่ิมทนุจดทะเบียนเป็น  

มลูคา่ที่ตราไว้ 0.25 บาท 0.25 บาท 

จํานวนหุ้นสามญัของบริษัท   

- หุ้นสามญัจดทะเบียน 6,798,743,987 หุ้น 7,931,868,241 หุ้น 

จํานวนทนุของบริษัท    

- ทนุจดทะเบียน 1,699,685,996.75 บาท 1,982,967,060.25 บาท 
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สิง่ท่ีสง่มาด้วยลาํดบัท่ี  1 

บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

 

  โดยมีมตด้ิวยคะแนนเสยีงดงันี ้

 มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้ 411 ราย เป็นจํานวนหุ้นรวม 5,193,810,455 หุ้น 

ผู้ ถือหุ้น จํานวน (เสยีง) อตัราร้อยละ 

เห็นด้วย 5,193,743,746 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 

บตัรเสยี 0 0.0000 

รวม 5,193,743,746 100.000 

งดออกเสยีง * 66,709 - 

  * ไมน่บัรวมเป็นฐานการคาํนวณคะแนนเสยีง 

 

วาระที่ 10  พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการ

เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ  

 ดร. สมบูรณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้ จัดการ เสนอต่อท่ีประชุมว่า ตามท่ีท่ีประชุมได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ      

เพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ เพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และเพ่ือรองรับการปรับสทิธิครัง้ท่ี 2 สาํหรับใบสาํคญัแสดงสทิธิ

ท่ีจะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัทครัง้ท่ี 1 (GUNKUL-W) จากทุนจดทะเบียนหลงัจากลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในส่วนท่ี       

ไมส่ามารถจดัสรรเพ่ือจ่ายหุ้นปันผลได้ตามมติท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 แล้ว จาก 1,699,685,996.75 บาท เป็น

ทนุจดทะเบียนใหม่จํานวน 1,982,967,060.25 บาท รายละเอียดดงัปรากฏตามเอกสารแนบ ลําดบัท่ี 7 หน้า 36 – หน้า 38 

ดงันี ้

  ทนุจดทะเบียนปัจจบุนั เพ่ิมทนุจดทะเบียนเป็น 

ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน 1,699,685,996.75 บาท  

(หนึ่งพนัหกร้อยเก้าสิบเก้าล้านหกแสน 

แปดหม่ืนห้าพนัเก้าร้อยเก้าสบิหกบาท 

เจ็ดสิบห้าสตางค์) 

1,982,967,060.25 บาท 

(หนึ่งพนัเก้าร้อยแปดสิบสองล้าน       

เก้าแสนหกหม่ืนเจ็ดพนัหกสบิบาท 

ยี่สิบห้าสตางค์) 

 แบง่ออกเป็น  6,798,743,987 หุ้น 

(หกพนัเจ็ดร้อยเก้าสิบแปดล้านเจ็ดแสน 

สี่หม่ืนสามพนัเก้าร้อยแปดสิบเจ็ดหุ้น) 

7,931,868,241 หุ้น 

(เจ็ดพนัเก้าร้อยสามสิบเอ็ดล้านแปดแสน

หกหม่ืนแปดพนัสองร้อยสี่สิบเอ็ดหุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ 0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางค์) 0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางค์) 

 โดยแบง่ออกเป็น 

- หุ้นสามญั 

 

 

6,798,743,987 หุ้น 

(หกพนัเจ็ดร้อยเก้าสิบแปดล้านเจ็ดแสน 

สี่หม่ืนสามพนัเก้าร้อยแปดสิบเจ็ดหุ้น) 

 

7,931,868,241 หุ้น 

(เจ็ดพนัเก้าร้อยสามสิบเอ็ดล้านแปดแสน

หกหม่ืนแปดพนัสองร้อยสี่สิบเอ็ดหุ้น) 

 - หุ้นบริุมสิทธิ - หุ้น - หุ้น 

 

 นางสาวโศภชา  ดํารงปิยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริหาร เสนอต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา โดยวาระนีต้้องได้รับ

คะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

มติท่ีประชมุ  ท่ีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยมากกว่าสามในสี่ของผู้ ถือหุ้ นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน อนมุตัิการแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพ่ิมทนุ
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สิง่ท่ีสง่มาด้วยลาํดบัท่ี  1 

บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

 

จดทะเบียนของบริษัทฯ ในการรองรับการจ่ายหุ้ นปันผล และเพ่ือรองรับการปรับสิทธิครัง้ท่ี 2 สําหรับ

ใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ครัง้ท่ี 1 (GUNKUL-W) ตามท่ีเสนอ ซึง่มีรายละเอียดการ

แก้ไขเพ่ิมเติม ดงันี ้

  ทนุจดทะเบียนปัจจบุนั เพ่ิมทนุจดทะเบียนเป็น 

ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน 1,699,685,996.75 บาท  

(หนึ่งพนัหกร้อยเก้าสิบเก้าล้านหกแสน 

แปดหม่ืนห้าพนัเก้าร้อยเก้าสบิหกบาท 

เจ็ดสิบห้าสตางค์) 

1,982,967,060.25 บาท 

(หนึ่งพนัเก้าร้อยแปดสิบสองล้าน       

เก้าแสนหกหม่ืนเจ็ดพนัหกสบิบาท 

ยี่สิบห้าสตางค์) 

 แบง่ออกเป็น  6,798,743,987 หุ้น 

(หกพนัเจ็ดร้อยเก้าสิบแปดล้านเจ็ดแสน 

สี่หม่ืนสามพนัเก้าร้อยแปดสิบเจ็ดหุ้น) 

7,931,868,241 หุ้น 

(เจ็ดพนัเก้าร้อยสามสิบเอ็ดล้านแปดแสน

หกหม่ืนแปดพนัสองร้อยสี่สิบเอ็ดหุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ 0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางค์) 0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางค์) 

 โดยแบง่ออกเป็น 

- หุ้นสามญั 

 

 

6,798,743,987 หุ้น 

(หกพนัเจ็ดร้อยเก้าสิบแปดล้านเจ็ดแสน 

สี่หม่ืนสามพนัเก้าร้อยแปดสิบเจ็ดหุ้น) 

 

7,931,868,241 หุ้น 

(เจ็ดพนัเก้าร้อยสามสิบเอ็ดล้านแปดแสน

หกหม่ืนแปดพนัสองร้อยสี่สิบเอ็ดหุ้น) 

 - หุ้นบริุมสิทธิ - หุ้น - หุ้น 

  โดยมีมตด้ิวยคะแนนเสยีงดงันี ้

 มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้ 411 ราย เป็นจํานวนหุ้นรวม 5,193,810,455 หุ้น 

ผู้ ถือหุ้น จํานวน (เสยีง) อตัราร้อยละ 

เห็นด้วย 5,193,804,139 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 

บตัรเสยี 0 0.0000 

รวม 5,193,804,139 100.000 

งดออกเสยีง * 6,316 - 

  * ไมน่บัรวมเป็นฐานการคาํนวณคะแนนเสยีง 

 

วาระที่ 11   พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล 

และการปรับสิทธิครั้งที่  2 สําหรับใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่  1 

(GUNKUL-W) 

 ดร. สมบูรณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้ จัดการ เสนอต่อท่ีประชุมว่า ตามท่ีท่ีประชุมได้มีมติอนุมัติการเพ่ิมทุน     

จดทะเบียนของบริษัทฯ เพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และการปรับสิทธิครัง้ท่ี 2 สาํหรับใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั

ของบริษัท ครัง้ท่ี 1 (GUNKUL-W) นัน้ บริษัทฯ ต้องดําเนินการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน จํานวน 1,133,124,254 หุ้น มูลค่า    

ท่ีตราไว้หุ้ นละ 0.25 บาท โดยจัดสรรเพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผลเป็นจํานวนหุ้น 1,059,795,975 หุ้น และเพ่ือรองรับการ   

ปรับสิทธิครัง้ท่ี 2 สําหรับใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ครัง้ท่ี 1 (GUNKUL-W) เป็นจํานวนหุ้นเพ่ิมขึน้ 

73,328,279 หุ้น รายละเอียดดงัปรากฏตามเอกสารแนบ ลาํดบัท่ี 7 หน้า 37 – หน้า 38 ดงันี ้ 
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สิง่ท่ีสง่มาด้วยลาํดบัท่ี  1 

บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

 

 ทนุจดทะเบียน 

(หลงัลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ ในสว่น

ที่ไมส่ามารถจดัสรรเพ่ือจา่ยหุ้นปันผลได้

ตามมติ AGM ประจําปี 2559) 

ทนุจดทะเบียนเปล่ียนแปลงเป็น 

(จดัสรรสําหรับหุ้นปันผลและ 

ปรับสทิธิใบสําคญัแสดงสทิธิฯ) 

ทนุจดทะเบียน 1,699,685,996.75  บาท 1,982,967,060.25 บาท 

หุ้นจดทะเบียน 6,798,743,987   หุ้น 7,931,868,241 หุ้น 

มลูคา่หุ้นละ 0.25  บาท   0.25  บาท 

แบง่ออกเป็น   

- หุ้นสามญั 6,798,743,987   หุ้น 7,931,868,241 หุ้น 

    -  หุ้นบริุมสิทธ์ิ -   หุ้น -   หุ้น 

 นางสาวโศภชา  ดํารงปิยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริหาร เสนอต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา โดยวาระนีต้้องได้รับ

คะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสยีงเทา่กนั ให้ประธานในท่ีประชมุออก

เสยีงเพ่ิมขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 

มติท่ีประชมุ  ท่ีประชมุมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนมุตัิการจดัสรร

หุ้นเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวนรวม 1,133,124,254 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาทต่อหุ้น 

ตามท่ีเสนอ โดยจดัสรรดงันี ้

1. เพ่ือรองรับการปรับสิทธิครัง้ท่ี 2 สําหรับใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัทฯ ครัง้ท่ี 1 

(GUNKUL-W) เป็นจํานวนหุ้นเพ่ิมขึน้ 73,328,279 หุ้น  

2. เพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผลเป็นจํานวนหุ้น 1,059,795,975 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท   

  โดยมีมตด้ิวยคะแนน เสยีงดงันี ้

 มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้ 411 ราย เป็นจํานวนหุ้นรวม 5,193,810,455 หุ้น 

ผู้ ถือหุ้น จํานวน (เสยีง) อตัราร้อยละ 

เห็นด้วย 5,193,804,139 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 

บตัรเสยี 0 0.0000 

รวม 5,193,804,139 100.000 

งดออกเสยีง * 6,316 - 

  * ไมน่บัรวมเป็นฐานการคํานวณคะแนนเสยีง 

 

วาระที่ 12  พิจารณาอนุมัติอนุมัตเิลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ดาํรงตาํแหน่งครบตามวาระ 

ดร. สมบูรณ์  เอือ้อัชฌาสยั กรรมการผู้ จัดการ นําเสนอข้อมูลต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาอนุมัติเลือกตัง้

กรรมการแทนกรรมการท่ีดํารงตําแหนง่ครบวาระ เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 

71 และข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 13 กําหนดให้ ในการประชุมสามญัประจําปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวน     

1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการในขณะนัน้ ถ้ากรรมการท่ีจะแบง่ออกให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสดุกบั

ส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนเป็นบริษัทนัน้ให้ใช้วิธี          

จบัสลาก ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปให้กรรมการท่านท่ีอยู่ในตําแหน่งนานท่ีสดุเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง โดยกรรมการท่ีออกจาก
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สิง่ท่ีสง่มาด้วยลาํดบัท่ี  1 

บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

 

ตําแหน่งไปแล้วนัน้ อาจเลือกเพ่ือเข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่ก็ได้ ซึ่งในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีครัง้นีม้ีกรรมการ      

ท่ีดํารงตําแหนง่ครบวาระ 3 ทา่น ดงันี ้

1. ดร. ชิต  เหลา่วฒันา                กรรมการบริษัทท่ีเป็นกรรมการอิสระ 

2. นางสาวโศภชา  ดาํรงปิยวฒุิ์     กรรมการบริษัท 

3. นายเฉลมิพล  ศรีเจริญ             กรรมการบริษัท 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้จดัสง่หนงัสอืแจ้งการเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือผู้ทรงคณุวฒุเิพ่ือเข้ารับการเลอืกตัง้เป็น

กรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 เป็นการล่วงหน้า พร้อมทัง้ระบุรายละเอียด คณุสมบตัิ 

และวิธีการเสนอช่ือตามหลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทฯ กําหนด ให้กับผู้ ถือหุ้นได้ทราบโดยทัว่กัน เผยแพร่ผ่านเว็บไซด์ของตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซด์ของบริษัทฯ ตัง้แต่วนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2559 จนถึง 15 มกราคม 2560 ท่ีผ่านมา 

โดยไม่มีท่านใดเสนอช่ือผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นในครัง้นี ้

นางสาวโศภชา  ดํารงปิยวฒุิ์ ประธานกรรมการบริหาร กลา่วเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาว่า คณะกรรมการบริษัทซึ่ง

ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้หารือกันอย่างกว้างขวาง รวมทัง้พิจารณาจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างรอบคอบ 

กล่าวคือ ต้องเป็นบุคคลผู้ ทรงคุณวุฒิ  มีประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ มีประวัติการทํางานท่ีโปร่งใส ไม่ด่างพร้อย  

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลอืกตัง้บคุคลทัง้สามดงักลา่วกลบัเข้ามาดํารงตําแหน่ง

กรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทัง้นีป้ระวตัิของบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ รายละเอียดดงัปรากฏตามเอกสารแนบ ลําดบัท่ี 8 

หน้า 39 – หน้า 46 รวมทัง้เอกสารประกอบการประชมุท่ีได้นําสง่เพ่ิมเติมตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นแล้ว  

นางสาวโศภชา  ดํารงปิยวฒุิ์ ประธานกรรมการบริหาร เสนอต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา โดยวาระนีต้้องได้รับ

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากนั  ให้ประธานในท่ีประชุม

ออกเสยีงเพ่ิมขึน้อีกหนึง่เสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 

มติท่ีประชมุ  ท่ีประชมุมีมติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน อนมุตัิเลอืกตัง้  

  ดร. ชิต  เหลา่วฒันา  นางสาวโศภชา ดํารงปิยวฒุิ์ และ นายเฉลมิพล  ศรีเจริญ กรรมการท่ีดํารงตําแหนง่จน

ครบวาระกลับเข้ามาดํารงตําแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเสนอด้วย

คะแนนเสยีงดงันี ้

1.  ดร. ชิต  เหลา่วฒันา                 กรรมการบริษัทท่ีเป็นกรรมการอิสระ 

 มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้ 412 ราย เป็นจํานวนหุ้นรวม 5,193,810,456 หุ้น 

ผู้ ถือหุ้น จํานวน (เสยีง) อตัราร้อยละ 

เห็นด้วย 5,193,129,080 99.9884 

ไมเ่ห็นด้วย 592,369 0.0114 

บตัรเสยี 10,000 0.0002 

รวม 5,193,731,449 100.000 

งดออกเสยีง * 79,007 - 

 * ไมน่บัรวมเป็นฐานการคาํนวณคะแนนเสยีง 
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สิง่ท่ีสง่มาด้วยลาํดบัท่ี  1 

บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

 

2. นางสาวโศภชา  ดาํรงปิยวฒุิ์      กรรมการบริษัท 

 มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้ 412 ราย เป็นจํานวนหุ้นรวม 5,193,810,456 หุ้น 

ผู้ ถือหุ้น จํานวน (เสยีง) อตัราร้อยละ 

เห็นด้วย 5,193,788,740 99.9998 

ไมเ่ห็นด้วย 100 0.0000 

บตัรเสยี 10,000 0.0002 

รวม 5,193,798,840 100.000 

งดออกเสยีง * 11,616 - 

  * ไมน่บัรวมเป็นฐานการคาํนวณคะแนนเสยีง 

3. นายเฉลมิพล  ศรีเจริญ              กรรมการบริษัท 

 มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้ 412 ราย เป็นจํานวนหุ้นรวม 5,193,810,456 หุ้น 

ผู้ ถือหุ้น จํานวน (เสยีง) อตัราร้อยละ 

เห็นด้วย 5,193,743,566 99.9998 

ไมเ่ห็นด้วย 100 0.0000 

บตัรเสยี 10,000 0.0002 

รวม 5,193,753,666 100.000 

งดออกเสยีง * 56,790 - 

  * ไมน่บัรวมเป็นฐานการคาํนวณคะแนนเสยีง 

 

วาระที่ 13 พิจารณาอนุมัติการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจาํปี 2560 

พลตํารวจตรี วิศิษฐ์ ศกุรเสพย์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน รายงานตอ่ท่ีประชุม

วา่ เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อท่ี 29 กําหนดให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีพิจารณากําหนดคา่ตอบแทน

ของกรรมการ โดยบริษัทฯ มีนโยบายกําหนดค่าตอบแทนให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสม สอดคล้องกับภาระหน้าท่ีในการ

ปฏิบัติงานเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษัท ผู้ ถือหุ้ น และผู้ มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ  และมีการเปรียบเทียบอ้างอิงจาก

อตุสาหกรรมประเภทเดียวกัน และเทียบเคียงกับผลสํารวจจาก IOD รวมทัง้มูลค่าตามราคาตลาด หรือ Market Cap และ

ความสามารถในการจ่ายชําระของกิจการ รายละเอียดดงัปรากฏตามเอกสารแนบ ลาํดบัท่ี 9 หน้า 47 – หน้า 51  

นางสาวโศภชา  ดํารงปิยวฒุิ์ ประธานกรรมการบริหาร เสนอต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา โดยวาระนีต้้องได้รับ

คะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สองในสามของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

มติท่ีประชมุ  ท่ีประชมุมีมติด้วยคะแนนเห็นด้วยมากกวา่สองในสามของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุม 

อนมุตัิคา่ตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุยอ่ยประจําปี 2560 ตามท่ีเสนอ ดงันี ้
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สิง่ท่ีสง่มาด้วยลาํดบัท่ี  1 

บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

 

ค่าเบีย้ประชุม                      (หน่วย : บาท)  

ตําแหน่ง คณะกรรมการ 

บริษัท 

คณะกรรมการ 

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 

บริหาร 

คณะกรรมการ

บริหาร 

ความเสี่ยง 

คณะกรรมการ

สรรหาและ

พิจารณา

ผลตอบแทน 

คณะกรรมการ

กํากบัดแูล

กิจการที่ด ี

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. เลขานกุารคณะกรรมการ 6,000 6,000 - 6,000 6,000 6,000 

หมายเหต:ุ   กรณีกรรมการอิสระได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นประธานกรรมการของแตล่ะคณะกรรมการ ให้ได้รับสิทธิการจา่ยอตัราคา่ตอบแทนเบีย้

ประชมุของคณะกรรมการในตําแหน่งสงูสดุเพียงตําแหน่งเดียวในแตล่ะคณะกรรมการ 

 

ค่าตอบแทนรายปี                      (หน่วย : บาท)  

ตําแหน่ง คณะกรรมการ 

บริษัท 

คณะกรรมการ 

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 

บริหาร 

คณะกรรมการ

บริหาร 

ความเสี่ยง 

คณะกรรมการ

สรรหาและ

พิจารณา

ผลตอบแทน 

คณะกรรมการ

กํากบัดแูล

กิจการที่ดี 

1.  ประธานกรรมการ 750,000 240,000 500,000 100,000 100,000 100,000 

2.  กรรมการ 300,000 200,000 200,000 100,000 100,000 100,000 

3. เลขานกุารคณะกรรมการ 50,000 50,000 - 25,000 25,000 25,000 

4. เลขานกุารบริษัท 100,000 - - - - - 

หมายเหต:ุ  กรณีกรรมการอิสระได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นประธานกรรมการของแตล่ะกรรมการ ให้ได้รับสิทธิการจา่ยอตัราคา่ตอบแทนรายปีของ

คณะกรรมการในตําแหน่งสงูสดุเพียงตาํแหน่งเดียวในแตล่ะกรรมการ 

 

ค่าตอบแทนโบนัส                      (หน่วย : บาท)  

ตําแหน่ง คณะกรรมการ 

บริษัท 

คณะกรรมการ 

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 

บริหาร 

คณะกรรมการ

บริหาร 

ความเสี่ยง 

คณะกรรมการ

สรรหาและ

พิจารณา

ผลตอบแทน 

คณะกรรมการ

กํากบัดแูล

กิจการที่ดี 

1. ประธาน กรรมการบริษัท หลกัเกณฑ์การคิดคาํนวณการจา่ยเงินโบนสั 

1.  เงินโบนสัไมเ่กินร้อยละ 1 ของกําไรเบ็ดเสร็จสําหรับปีของงบการเงินเฉพาะกิจการ  

 โดยต้องหกักําไร/รายได้ดงันีก้่อนนํามาคํานวณ   

 1.1 หกัด้วย     กําไรจากอตัราแลกเปลี่ยนก่อนภาษี 

 1.2 หกัด้วย     กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทนุก่อนภาษี 

 1.3     หกัด้วย      รายได้หรือกําไรจากรายการพิเศษก่อนภาษี 

 1.4 หากกรรมการทา่นใดดาํรงตําแหน่งมากกวา่หนึ่งตําแหน่ง ให้จา่ยในอตัราทีส่งูที่สดุเพียงตําแหน่งเดียว 

2. วิธีการคิดคํานวณการจา่ยโบนสัตามรายตําแหน่งกรรมการ หลงัจากคํานวณยอดรวมโบนสัทัง้หมดที่พงึจา่ย    

ตามข้อ 1. แล้ว 

 2.1 ให้จา่ยเงินโบนสัในอตัราคงทีส่ําหรับประธานกรรมการบริษัทเป็นจํานวน 1,500,000 บาท 

 2.2 ยอดรวมเงินโบนสัของแตล่ะคณะกรรมการ 

 -  ยอดรวมตามข้อ 1. – ข้อ 2.1 เทา่กบัยอดโบนสัคงเหลือที่จา่ยให้คณะกรรมการแตล่ะคณะ  

 - โดยพิจารณาจากจํานวนครัง้ของการประชมุในแตล่ะคณะกรรมการ 

 -  หารด้วยยอดรวมจํานวนครัง้ของการประชมุทัง้หมดของคณะกรรมการทกุชดุ ซึง่แสดงตามสตูรได้ดงันี ้

2. ประธานกรรมการบริหาร 

3. ประธานคณะกรรมการ 

 ทกุชดุ 

 ยกเว้น 

 ประธานกรรมการบริษัท 

 และประธาน

กรรมการบริหาร 

4. กรรมการผู้จดัการ 

5. กรรมการบริหาร 

6. กรรมการชดุอ่ืน ๆ  

      ยกเว้น 

      กรรมการบริหาร 
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A = (ยอดโบนสัรวมหลงัหกัรายการตามข้อ 1 และข้อ 2.1) x จํานวนครัง้ของการประชมุของแตล่ะคณะกรรมการ 

ยอดรวมจํานวนครัง้ของการประชมุของคณะกรรมการทกุคณะทัง้หมด 

    

 2.3    ยอดโบนสัรายบคุคลแตล่ะคณะกรรมการ 

โบนสัรายบคุคล    =    ยอดรวมโบนสัของแตล่ะคณะกรรมการ (A)  / จํานวนคณะกรรมการแตล่ะคณะ 
 

 

หมายเหต ุ ทัง้นี ้กําหนดวงเงินสําหรับการจ่ายคา่ตอบแทนทกุประเภทไว้ดงันี ้

1) ประธานกรรมการบริษัท  จํากดัวงเงินสงูสดุไม่เกิน    3,500,000  บาท 

2) ประธานกรรมการบริหาร  จํากดัวงเงินสงูสดุไม่เกิน    2,500,000  บาท 

3) ประธานคณะกรรมการทกุชดุ  จํากดัวงเงินสงูสดุไม่เกิน    1,500,000  บาท 

  (ยกเว้นประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร)   

4) กรรมการผู้จดัการ  จํากดัวงเงินสงูสดุไม่เกิน    1,000,000  บาท 

5) กรรมการบริหาร   จํากดัวงเงินสงูสดุไม่เกิน     800,000  บาท 

6) กรรมการชดุอ่ืน ๆ   จํากดัวงเงินสงูสดุไม่เกิน     400,000  บาท 

 (ยกเว้นกรรมการบริหาร)  

และหากกรรมการท่านใดดํารงตําแหน่งมากกว่าหนึ่งตําแหน่ง ให้จ่ายจากการคํานวณผลรวมของค่าตอบแทน              

ทุกประเภท ทัง้ค่าตอบแทนเบีย้ประชุม ค่าตอบแทนรายปี และค่าตอบแทนเงินโบนัส โดยต้องไม่เกินกว่าอัตราเพดานหรือวงเงิน

สูงสุดของแต่ละตําแหน่งสูงสดุท่ีกรรมการท่านนัน้ดํารงตําแหน่งอยู่ ทัง้นีห้ากกรรมการท่านนัน้ดํารงตําแหน่งมากกว่าหนึ่งตําแหน่ง 

ให้จ่ายจากอตัราเพดานของตําแหน่งสงูสดุเพียงตําแหน่งเดียว  

โดยกําหนดวงเงินสําหรับการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภทและทุกตาํแหน่ง รวมทัง้สิน้ไม่เกิน 18,000,000 บาท 

  ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

 มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้ 412 ราย เป็นจํานวนหุ้นรวม 5,193,810,456 หุ้น 

ผู้ ถือหุ้น จํานวน (เสยีง) อตัราร้อยละ 

เห็นด้วย 5,172,891,793 99.5975 

ไมเ่ห็นด้วย 20,895,349 0.4023 

บตัรเสยี 10,000 0.0002 

รวม 5,193,797,142 100.000 

งดออกเสยีง * 13,314 - 

  * ไมน่บัรวมเป็นฐานการคาํนวณคะแนนเสยีง 

 

วาระที่ 14   พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าสอบบัญชีประจาํปี 2560 

ดร. สมบูรณ์  เอือ้อัชฌาสัย กรรมการผู้ จัดการ นําเสนอข้อมูลต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาให้เป็นไปตาม

พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อท่ี 29 กําหนดให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น

สามญัประจําปีแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษัทฯ ทกุปี ในการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจะแต่งตัง้

ผู้สอบบญัชีคนเดิมอีกก็ได้ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัท ฯ และกําหนดคา่ตอบแทนสอบบญัชี

ประจําปี 2560 รายละเอียดดงัปรากฏตามเอกสารแนบ ลาํดบัท่ี 10 หน้า 52 – หน้า 56 โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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ข้อมูลบุคคลที่เสนอชื่อแต่งตัง้เป็นผู้สอบบัญชี 

1) นายเจริญ ผู้สมัฤทธ์ิเลศิ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาติเลขท่ี 4068   และ/หรือ 

2) นายวยัวฒัน์ กอสมานชยักิจ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาติเลขท่ี 6333   และ/หรือ 

3) นายณฐัพงศ์ ตนัติจตัตานนท์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาติเลขท่ี 8829 

แหง่บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจําปี 2560 โดยเป็นผู้สอบบญัชี

ท่ีมีคณุสมบตัิสอดคล้องกบัประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  

โดยบริษัทท่ีเป็นสํานกังานบญัชีและผู้สอบบัญชีตามรายช่ือท่ีเสนอข้างต้นไม่มีความสมัพันธ์ และ/หรือ ไม่มี

สว่นได้เสยีกบับริษัท/บริษัทยอ่ย/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด  

ข้อมูลค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี  

ค่าตอบแทนผู้ สอบบัญชี (Audit Fee) ของบริษัท ฯ ประกอบด้วย ค่าสอบบัญชีประจําปี และค่าสอบทาน       

งบการเงินระหวา่งกาล 3 ไตรมาส โดยมีข้อมลูเปรียบเทียบอตัราการจ่ายคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี ดงันี ้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี  บริษัทผู้สอบบัญชี  บริษัท กันกุลเอน็จิเนียร่ิง 

จํากัด (มหาชน)  

 ค่าบริการอ่ืน ๆ 1) 

ปี 2556   บริษัท เอส พี ออดทิ จํากดั  892,000.00  157,350.00  

ปี 2557   บริษัท เอส พี ออดทิ จํากดั  892,000.00  338,049.00  

ปี 2558   บริษัท เอส พี ออดทิ จํากดั  940,000.00  1,362,529.00  

ปี 2559   บริษัท เอส พี ออดทิ จํากดั  1,100,000.00  347,776.46  

ปี 2560 (ปีท่ีนําเสนอ)   บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย จํากดั  1,480,000.00  n.a.  

 หมายเหต ุ 1)     ประกอบด้วย ค่าเบีย้ประชมุ ค่าลว่งเวลา ค่าพาหนะ ค่าเข้าเลม่เอกสาร และค่ายืนยนัยอด โดยในปี 2556 ปี 2557 และมี 2558  

มีค่าตรวจสอบพิเศษเป็นจํานวน 110,000.00 บาท 190,000.00 บาท และ 1,035,000.00 บาท ตามลําดบั ซึง่ตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชี 

รายอ่ืนท่ีมิใช่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ   

โดยเสนอเพ่ือพิจารณาค่าสอบบัญชีประจําปี 2560 เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 1,480,000.00 บาท สําหรับ       

งบการเงินของบริษัทฯ และเมื่อรวมคา่ตอบแทนสาํหรับบริษัทยอ่ย บริษัทร่วม รวมกนัไมเ่กิน 11,000,000.00 บาท   

ทัง้นี ้หากรวมคา่สอบบญัชีของบริษัทย่อยหรือบริษัทท่ีเข้าลงทนุในต่างประเทศแล้ว ซึง่มิได้เป็นผู้สอบบญัชี

ท่ีสงักัดสํานกังานสอบบญัชีเดียวกัน จะรวมเป็นค่าตอบแทนรวมทัง้สิน้ไม่เกิน 16,000,000.00 บาท โดยคณะกรรมการ

บริษัทจะดแูลให้สามารถจดัทํางบการเงินได้ทนัตามกําหนดระยะเวลา  

ดร.ชิต  เหลา่วฒันา ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กลา่วเสนอต่อท่ีประชมุวา่ คณะกรรมการตรวจสอบ

ได้พิจารณาการแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2560 โดยได้ให้ฝ่ายจัดการนําเสนอประวัติและ        

ใบเสนอราคาของผู้สอบบญัชีจํานวนหลายรายเพ่ือเปรียบเทียบ โดยมีนําสง่มาทัง้หมด 4 ราย ได้แก่   

1) ผู้สอบบญัชี แหง่บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จํากดั (KPMG) 

2) ผู้สอบบญัชี แหง่บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั (PwC)   

3) ผู้สอบบญัชี แหง่บริษัท เอินส์ท แอนด์ ยงั จํากดั (EY)    

4) ผู้สอบบญัชี แหง่บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จํากดั (Deloitte)   

โดย SP Audit ได้เป็นผู้สอบบญัชีให้กับบริษัทฯ มาเป็นระยะเวลาประมาณ 10 ปี แล้ว และในปีนีท้าง SP 

Audit ไม่ได้เสนอราคามายังบริษัทฯ ประกอบกับธุรกิจในภาพรวมของบริษัทฯ ได้ขยายการเข้าลงทุนไปสู่ธุรกิจบริษัท       

ข้ามชาติ และมุง่สูพ่ลงังานทดแทนในตา่งประเทศ เช่น ในประเทศญ่ีปุ่ น และมีแนวโน้มจะขยายธุรกิจไปยงัตา่งประเทศเพ่ิม

มากขึน้ในอีก 3 - 5 ปี ข้างหน้า  
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ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้เลอืก KPMG โดยพิจารณาจากเหตผุลดงัตอ่ไปนี ้ 

1. ความเหมาะสมด้านราคา โดยคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีรายดงักลา่ว เสนอราคาเพ่ิมขึน้เพียงเลก็น้อย

เมื่อเทียบกบัปริมาณงานโครงการท่ีเพ่ิมขึน้ในปี 2560 

2. ความเหมาะสมทางด้านเวลา เน่ืองด้วยบริษัทฯ มีการขยายตัว และอาจได้รับโครงการเพ่ิมขึน้            

ในปี 2560 ประกอบมีปริมาณงานเพ่ิมขึน้อย่างตอ่เน่ืองในการขยายธุรกิจไปยงัต่างประเทศ โดยบริษัทดงักลา่วมีเครือข่าย

ของผู้สอบบญัชีในหลากหลายประเทศ ซึง่ทําให้สะดวกในการประสานข้อมลู 

3. ความเหมาะสมทางด้านรายได้ โดยในอนาคต บริษัทฯ อาจมีโครงสร้างรายได้ท่ีได้รับจากต่างประเทศ    

เพ่ิมมากขึน้   

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเลือกใช้ KPMG เป็นผู้สอบบญัชีสาํหรับปี 2560  ซึ่งไม่ได้พิจารณาจากราคา     

ท่ีตํ่าท่ีสดุแต่เพียงอย่างเดียวเท่านัน้ แตไ่ด้ตระหนกัถึงการพิจารณาจากคณุสมบตัิของผู้สอบบญัชีท่ีเป็นท่ีรู้จกัและยอมรับ

ผลการปฏิบตัิงาน ประสบการณ์ มาตรฐานและประสิทธิภาพในการทํางาน ความเช่ียวชาญในการสอบบญัชี ความเป็น

อิสระของผู้ สอบบัญชี และเป็นผู้ สอบบัญชีท่ีมีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ เพ่ือประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้ ถือหุ้นและบริษัทตอ่ไป  

ทางคณะกรรมการตรวจสอบจึงได้มีมติเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทเพ่ือนําเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น

พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่สอบบญัชีเพ่ือพิจารณาอนมุตัิตอ่ไป 

นายฮัง้ใช้  อคัควสักลุ ผู้ ถือหุ้น : ได้มีข้อเสนอและประเด็นสอบถามตอ่ท่ีประชมุ ดงันี ้

1. เร่ืองแรกท่ีอยากจะพดูถึงคือ ควรมีรูปภาพของผู้สอบบญัชีท่ีถกูแต่งตัง้แนบมาเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบ

ประกอบกบัข้อมลูท่ีให้มาด้วย เร่ืองท่ีสองคือ อยากทราบสาเหตท่ีุไมเ่ลอืกใช้ SP Audit เป็นผู้สอบบญัชี

ในปี 2560 

ดร. สมบรูณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จดัการ : ได้ตอบข้อซกัถาม ดงันี ้

1.  สําหรับสาเหตุท่ีไม่ได้เลือก SP Audit ไม่ใช่เพราะเร่ืองความสามารถในการดําเนินงาน แต่เน่ืองจาก

ปัจจุบนัทางบริษัทฯ มีธุรกิจในต่างประเทศเพ่ิมมากขึน้ เพ่ือประโยชน์ในการคํานวณงบการเงินทัง้ใน

และตา่งประเทศ จึงจําเป็นท่ีต้องใช้ผู้ตรวจสอบท่ีเป็นสากล มีเครือข่ายในหลากหลายประเทศ ซึง่จะทํา

ให้สะดวกในการประสานข้อมลูมากยิ่งขึน้ 

อีกทัง้ โอกาสในการนดัหมายเวลากับทาง SP Audit เพ่ือให้ตรวจสอบบญัชีกับทางบริษัทฯ ในญ่ีปุ่ น

อาจยากมากขึน้กวา่ท่ีผา่นมา เน่ืองจากภาระงานท่ีหนกัขึน้ของทาง  SP Audit  

นายศกัดิ์ชยั สกลุศรีมนตรี ผู้ ถือหุ้น : ได้มีข้อเสนอและประเด็นสอบถามตอ่ท่ีประชมุ ดงันี ้ 

1. อยากทราบเร่ืองหลกัเกณฑ์มาตราฐานในการกําหนดคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชี เหตใุดแต่ละบริษัท

ถึงเสนอราคามาแตกตา่งกนั และคา่สอบบญัชีเพ่ิมมาจากปีท่ีผา่นมาเทา่ไหร่ 

ดร. สมบรูณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จดัการ : ได้ตอบข้อซกัถาม ดงันี ้

1.  โดยหลักแล้ว ผู้ สอบบัญชีจะพิจารณาจากหนึ่งชั่วโมงทํางาน และพิจารณาเร่ืองการใช้ตัวบุคคล 

ระยะเวลาเข้าทําการตรวจสอบ และค่าประเมินความเสี่ยง ส่วนค่าสอบบญัชีเพ่ิมขึน้จากปีท่ีผ่านมา

ประมาณ 2 ล้านบาท หรือคิดเป็น 20% 

 

 

 

หน้าท่ี 40 



สิง่ท่ีสง่มาด้วยลาํดบัท่ี  1 

บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

 

นางสาวโศภชา  ดํารงปิยวฒุิ์ ประธานกรรมการบริหาร: ได้ตอบข้อซกัถามเพ่ิมเติม ดงันี ้

1. บริษัทฯ ได้มีการจัดตัง้บริษัทย่อยเพ่ิมมากขึน้เพ่ือรองรับในส่วนของธุรกิจท่ีเป็นพลงังานแสงอาทิตย์ 

(Solar) ไม่ว่าจะเป็นราชการ หรือสหกรณ์  รวมถึงในส่วนของธุรกิจท่ีเป็นพลังงานมวลชีวภาพ 

(Biomass) ด้วย 

 นางสาวโศภชา  ดํารงปิยวฒุิ์ ประธานกรรมการบริหาร เสนอต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา โดยในวาระนีต้้อง

ได้รับคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสยีงเทา่กนัให้ประธานในท่ีประชมุ

ออกเสยีงเพ่ิมขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 

มติท่ีประชมุ  ท่ีประชมุมีมติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนอนมุตัิแตง่ตัง้ 

1) นายเจริญ ผู้สมัฤทธ์ิเลศิ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาติเลขท่ี 4068   และ/หรือ 

2) นายวยัวฒัน์ กอสมานชยักิจ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาติเลขท่ี 6333   และ/หรือ 

3) นายณฐัพงศ์ ตนัติจตัตานนท์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาติเลขท่ี 8829 

     แหง่บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจําปี 2560 โดยกําหนดคา่สอบ

บัญชีประจําปี 2560 เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 1,480,000 บาท สําหรับงบการเงินของบริษัทฯ และเมื่อรวม

คา่ตอบแทนสาํหรับบริษัทยอ่ย บริษัทร่วม รวมกนัไมเ่กิน 11,000,000 บาท ตามท่ีเสนอด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

 มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้ 412 ราย เป็นจํานวนหุ้นรวม 5,193,810,456 หุ้น 

ผู้ ถือหุ้น จํานวน (เสยีง) อตัราร้อยละ 

เห็นด้วย 5,193,654,360 99.9978 

ไมเ่ห็นด้วย 103,422 0.0020 

บตัรเสยี 10,000 0.0002 

รวม 5,193,767,782 100.000 

งดออกเสยีง * 42,674 - 

 * ไมน่บัรวมเป็นฐานการคาํนวณคะแนนเสยีง 

 

วาระที่ 15 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เพิ่มอีกจํานวน 3,000,000,000 บาท จากวงเงินเดิม     

ไม่เกิน 6,000,000,000 บาท รวมเป็นวงเงนิใหม่ไม่เกิน 9,000,000,000 บาท อายุไม่เกิน 7 ปี 

   ดร. สมบรูณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จดัการ กลา่วต่อที่ประชุมว่า ตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท

มีมติเห็นควรให้นําเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เพ่ิมอีกจํานวน 3,000,000,000 บาท 

จากวงเงินเดิมไม่เกิน 6,000,000,000 บาท รวมเป็นวงเงินใหม่ไม่เกิน 9,000,000,000 บาท  อายไุมเ่กิน 7 ปี  รายละเอียด

ดงัปรากฏตามเอกสารแนบ ลาํดบัท่ี 11 หน้า 57 – หน้า 58 ดงันี ้

ประเภท  :  หุ้นกู้ทกุประเภท ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือหรือไม่ระบช่ืุอผู้ ถือ ประเภทด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ  

ซึง่อาจมีหรือไม่มีหลกัประกนั และอาจมีหรือไม่มีผู้ ถือแทนผู้ ถือหุ้นกู้   

สกลุเงิน  :  เงินบาท หรือ เงินเหรียญสหรัฐ และ/หรือ เงินสกลุตา่งประเทศอ่ืนๆ  

จํานวนเงินรวมของหุ้นกู้ทัง้หมด  :  ไม่เกิน 9,000,000,000.00 บาท  

หากเป็นสกลุเงินตา่งประเทศ ให้ใช้อตัราแลกเปล่ียนในวนัท่ีออกหุ้นกู้  (Issue Date)  

ในแตล่ะคราว  
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บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

 

อตัราดอกเบีย้  :  ขึน้อยู่กบัความเหมาะสม และสภาพตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขาย  

อาย ุ :  ไม่เกิน 7 ปี  

วธีิการจดัสรร  :  เสนอขายในประเทศ และ/หรือ ตา่งประเทศ ให้แก่ประชาชนทัว่ไป  

และ/หรือ ผู้ ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง โดยอาจแบ่งขายเป็น      

รุ่นเดียวหรือหลายรุ่น และ/หรือ ในลกัษณะหมนุเวียน (Revolving) และสามารถออกและ

เสนอขายแยกตา่งหากจากกนัก็ได้ การออกเสนอขายสามารถเสนอขายให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิม 

ซึ่งตราสารนัน้ ๆ กําลังจะครบกําหนดชําระคืนหรือถูกไถ่ถอนคืนก่อนกําหนด ทัง้นี ้โดย

ปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบงัคบั หรือประกาศท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงการขออนญุาต

จากหน่วยงานราชการใด ๆ ท่ีเก่ียวข้อง  

การชําระคืนเงินต้น  :  ทยอยคืนเงินต้นหรือชําระงวดเดียวเม่ือครบกําหนด ตามข้อกําหนดและเง่ือนไขในหุ้นกู้   

การไถ่ถอนก่อนครบกําหนดอายุ  :  ผู้ ถือหุ้ นอาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษัทฯ ไถ่ถอนหุ้นกู้ ก่อนครบกําหนด และ/หรือ 

บริษัทฯ อาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้ นกู้ ก่อนครบกําหนด ทัง้นีก้ารไถ่ถอน หุ้ นกู้          

ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเง่ือนไขของหุ้ นกู้ ท่ีจะออกในแต่ละคราว โดยปฏิบัติตาม

กฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือประกาศท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงการขออนุญาตจาก

หน่วยงานราชการใด ๆ ท่ีเก่ียวข้อง  

การขึน้ทะเบียน  

ตราสารหนี ้ 

:  บริษัทฯ อาจขึน้ทะเบียนหุ้นกู้กบัสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย และ/หรือ ศนูย์ซือ้ขายตรา

สารหนีอ่ื้นใด  

เง่ือนไขพิเศษ  

 
 

:  ในกรณีท่ีบริษัทฯ ได้ไถ่ถอนหรือชําระคืนหุ้นกู้ ท่ีได้ออกภายในวงเงินท่ีได้รับอนมุตัินี ้บริษัท

ฯ สามารถออกหุ้นกู้ทดแทนเพิ่มเตมิได้อีกตามจํานวนท่ีได้ไถ่ถอนหรือชําระคืน  

วตัถปุระสงค์  :  1. เพ่ือเป็นวงเงินสํารองให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องเพียงพอต่อการขยายการลงทุนใน

อนาคต  

2. เพ่ือป้องกันความเส่ียงจากาสภาวะความผันผวนของตลาดเงินท่ีอาจก่อนให้เกิด       

การขาดสภาพคล่องในตลาดเงินระยะสัน้  

3. เพ่ือป้องกันผลกระทบต่อการ Funding ผ่านตลาดตราสารหนีร้ะยะสัน้ โดยให้การ

ระดมทนุมีความคล่องตวัและยืดหยุ่นมากขึน้  

4. เพ่ือบริหารสดัส่วนหนีส้ินระยะสัน้ตอ่หนีส้ินระยะยาวให้เหมาะสม  
 

 

   นอกจากนี ้เสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร ประธาน

กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จดัการ มีอํานาจดงันี ้

(1) การกําหนดรายละเอียดและเง่ือนไขอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้ นกู้  เช่น การ

กําหนดช่ือ ลกัษณะการขายหุ้นกู้  จํานวนหุ้นกู้ ท่ีจะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของ

หุ้นกู้  หลกัประกนั ราคาเสนอขายต่อหน่วย อาย ุระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกําหนด อตัรา

ดอกเบีย้ วิธีการชําระเงินต้นและดอกเบีย้ วิธีการจดัสรร และรายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น 

(2) การแต่งตัง้ ท่ีปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้จดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ และ/หรือ สถาบนัจัดอนัดบั

ความนา่เช่ือถือของผู้ออกหลกัทรัพย์ และ/หรือ บคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้  

(3) การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้มีอํานาจในการ

ดําเนินการใดๆ ตามท่ีจําเป็น และเก่ียวเน่ืองกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในครัง้นี ้รวมถึงการนํา
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หุ้นกู้ ดงักลา่วไปจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ 

สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย (The Thai Bond Market Association) หรือ ตลาดรองอ่ืน 

นอกจากนีแ้ล้ว บริษัทฯ ยงัได้รับการประเมินผลจากทาง TRIS RATING เมื่อวนัท่ี 12 เมษายน 2560 โดย

ทางบริษัทฯ ได้ผลประเมินคือ “BBB” with “STABLE” ซึ่งนยัยะสําคญัคือ ถือได้ว่าเป็นบริษัทฯ ท่ีมีความน่าเช่ือถือในการ

ลงทนุ และมีแนวโน้มท่ีจะปรับไปในทางท่ีดีขึน้ 

นายฮัง้ใช้  อคัควสักลุ ผู้ ถือหุ้น : ได้มีข้อเสนอและประเด็นสอบถามตอ่ท่ีประชมุ ดงันี ้

1. อยากทราบว่า เป็นได้หรือไม่ท่ีเราจะกําหนดเง่ือนไขโดยระบุว่า ไม่สามารถไถ่ถอนก่อนกําหนดและ

กําหนดเป็นระยะเวลายาว แตไ่มย่าวจนเกินไป 

ดร. สมบรูณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จดัการ : ได้ตอบข้อซกัถาม ดงันี ้

1.  สาํหรับเง่ือนไขดงักลา่ว ทางบริษัทฯ จะนําไปใช้ในการพิจารณาสาํหรับการออกหุ้นกู้ ในภายหน้า 

นางสาวโศภชา  ดํารงปิยวฒุิ์ ประธานกรรมการบริหาร: ได้ตอบข้อซกัถามเพ่ิมเติม ดงันี ้

1. สาํหรับเง่ือนไขดงักลา่ว ทางบริษัทฯ จะนําไปพิจารณาเพ่ือใช้เวลาท่ีจะต้องออกหุ้นกู้  และเป็นเง่ือนไขใน

การเจรจา สว่นเร่ืองระยะเวลาในการออกหุ้นกู้  ทางบริษัทฯ จะพิจารณาตามความเหมาะสม รวมไปถึง

เร่ืองของดอกเบีย้และระยะเวลาเพ่ือให้สอดคล้องกบัโครงการท่ีทางบริษัทฯ ได้ดําเนินการอยู ่

   นางสาวโศภชา  ดํารงปิยวฒุิ์ ประธานกรรมการบริหาร เสนอต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา โดยในวาระนีต้้อง

ได้รับคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

มติท่ีประชมุ  ท่ีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสามในสี่ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

อนุมัติวงเงินการออกและเสนอขายหุ้ นกู้ เพ่ิมจํานวน 3,000,000,000 บาท จากวงเงินเดิมไม่ เกิน 

6,000,000,000 บาท รวมเป็นวงเงินใหม่ไม่เกิน 9,000,000,000 บาท  อายไุม่เกิน 7 ปี ตามท่ีเสนอ รวมทัง้

อนุมตัิให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร 

และกรรมการผู้จดัการ มอํีานาจดงันี ้

(1) การกําหนดรายละเอียดและเง่ือนไขอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้ นกู้  เช่น การ

กําหนดช่ือ ลกัษณะการขายหุ้นกู้  จํานวนหุ้นกู้ ท่ีจะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของ

หุ้นกู้  หลกัประกนั ราคาเสนอขายต่อหน่วย อาย ุระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกําหนด อตัรา

ดอกเบีย้ วิธีการชําระเงินต้นและดอกเบีย้ วิธีการจดัสรร และรายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น 

(2) การแต่งตัง้ ท่ีปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้จดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ และ/หรือ สถาบนัจัดอนัดบั

ความนา่เช่ือถือของผู้ออกหลกัทรัพย์ และ/หรือ บคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้  

(3) การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้มีอํานาจในการ

ดําเนินการใดๆ ตามท่ีจําเป็น และเก่ียวเน่ืองกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในครัง้นี ้รวมถึงการนํา

หุ้นกู้ ดงักลา่วไปจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ 

สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย (The Thai Bond Market Association) หรือ ตลาดรองอ่ืน 

  

หน้าท่ี 43 



สิง่ท่ีสง่มาด้วยลาํดบัท่ี  1 

บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

 

 โดยมีมตด้ิวยคะแนนเสยีงดงันี ้

 มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้ 412 ราย เป็นจํานวนหุ้นรวม 5,193,810,456 หุ้น 

ผู้ ถือหุ้น จํานวน (เสยีง) อตัราร้อยละ 

เห็นด้วย 5,188,084,616 99.8900 

ไมเ่ห็นด้วย 5,704,724 0.1098 

บตัรเสยี 10,000 0.0002 

รวม 5,193,799,340 100.000 

งดออกเสยีง * 11,116 - 

    * ไมน่บัรวมเป็นฐานการคาํนวณคะแนนเสยีง 

 

วาระที่ 16  พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

16.1  แจ้งเพื่อทราบถงึความคืบหน้าแผนการดาํเนินการด้าน Anti-Corruption  

 ดร. จงรัก ระรวยทรง ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ได้รายงานต่อท่ีประชุมเพ่ือรับทราบถึงความ

คืบหน้าแผนการดําเนินการด้าน Anti-Corruption โดยบริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการ

ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นตัง้แต่วนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นมา ซึ่งกําหนดการท่ีบริษัทฯ ต้องยื่นแบบประเมิน

ตนเองรวมทัง้เอกสารประกอบการพิจารณา ตามแบบท่ีคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตัิฯ (CAC) กําหนด คือ ภายในวนัท่ี 19 

พฤษภาคม 2560 

 บริษัทฯ ได้กําหนดกรอบแผนงานและดําเนินการเพ่ือให้เป็นไปตามแผนงานตามตาราง โดยมีรายละเอียด

ดงัตอ่ไปนี ้ 

- บริษัทฯ ได้ทบทวนและจดัทํานโยบายหลกัทัง้หมดขององค์กร เพ่ือกําหนดหลกัการและแนวทางเพ่ือให้

สอดรับกบัการดําเนินการด้านการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ เช่น จริยธรรมทางธุรกิจ นโยบายกํากบั

ดแูลกิจการท่ีดี นโยบายต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ และการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน วิสยัทศัน์และ

พันธกิจขององค์กร กฎบัตรของคณะกรรมการทุกชุด นโยบายบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบของ

ประธานกรรมการบริษัทและผู้บริหารสงูสดุ นโยบายเร่ืองมาตรการทํารายการกบับคุคลท่ีไมเ่ก่ียวโยงกนั 

และกับบคุคลท่ีเก่ียวโยงกัน รวมทัง้ตารางอํานาจอนมุตัิ นโยบายการสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและ

ผู้บริหารสงูสดุ การกําหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการทุกชุด และนโยบายเร่ืองการบริหารความ

เสีย่ง เป็นต้น เพ่ือสร้างรากฐานความมัน่คง ความโปร่งใสท่ีสามารถตรวจสอบได้    

- นํานโยบายท่ีกําหนดเป็นแนวทางในการกําหนดนโยบายและหลกัเกณฑ์ในระดบับริหารทุกด้านของ

องค์กร และจดักระบวนการ Implement เพ่ือให้กระบวนการคลอบคลมุไปยงัทกุขัน้ตอนการทํางาน  

   ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้แตง่ตัง้ให้บริษัทท่ีปรึกษาภายนอกให้คําปรึกษาในขัน้ตอนตา่ง ๆ เพ่ือให้เกิด 

   กระบวนการท่ีเป็นรูปธรรม และดําเนินการด้วยความโปร่งใส 

- ในต้นเดือนพฤษภาคม 2560 บริษัทฯ จะจัดให้มีประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท เพ่ือรายงานความคืบหน้า และสรุปแบบประเมิน

ตนเองพร้อมทัง้เอกสารทัง้หมด ก่อนการยื่นแบบประเมินตอ่ CAC ภายในวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2560 

  ท่ีประชมุโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุจํานวนทัง้สิน้ 412 ราย เป็นจํานวนหุ้นรวม 5,193,810,456 หุ้น รับทราบ

ความคืบหน้าแผนการดาํเนินการด้าน Anti-Corruption  
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สิง่ท่ีสง่มาด้วยลาํดบัท่ี  1 

บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

 

นายศกัดิ์ชยั สกลุศรีมนตรี ผู้ ถือหุ้น : ได้มีข้อเสนอและประเด็นสอบถามตอ่ท่ีประชมุ ดงันี ้ 

1. มีเร่ืองท่ีอยากนําเสนอคือ รบกวนขอรายงานประจําปีในรูปแบบของหนงัสอืแทน CD - Rom 

ดร. สมบรูณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จดัการ : ได้ตอบข้อซกัถาม ดงันี ้

1.  ทางผู้ ถือหุ้นสามารถโทรเข้ามาขอรายงานประจําปีในรูปแบบของหนังสือได้ บริษัทฯ พร้อมอํานวย

ความสะดวกให้กบัทางผู้ ถือหุ้น 

นางสาวโศภชา  ดํารงปิยวฒุิ์ ประธานกรรมการบริหาร: ได้ตอบข้อซกัถามเพ่ิมเติม ดงันี ้

1. ทางบริษัทฯ มีความยินดีท่ีจะอํานวยความสะดวกและต้องการนําเสนอข้อมูลของบริษัทฯ เพ่ือเป็น

ประโยชน์แก่ผู้ ถือหุ้นทกุทา่น นอกจากนีแ้ล้ว ทางผู้ ถือหุ้นยงัสามารถเข้าถึงรายงานประจําปีของบริษัทฯ 

ย้อนหลงัได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ อีกทางหนึง่ 

ตวัแทนผู้ รับมอบอํานาจจากผู้ ถือหุ้น : ได้มีข้อเสนอและประเด็นสอบถามตอ่ท่ีประชมุ ดงันี ้ 

1. จากข้อมูลในรายงานประจําปี 2559 จะเห็นได้ว่ามีรายได้จากการขายไฟประมาณแปดร้อยกว่าล้าน

บาท และในปี 2560 อาจมีรายได้อีกแปดร้อยกวา่ล้านบาท จึงอยากทราบวา่รายได้ตรงนีม้าจากไหน 

2. ไมท่ราบวา่การลงทนุในอีก 5 ปีข้างหน้า จะมีเงินลงทนุเพียงพอหรือไม ่

ดร. สมบรูณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จดัการ : ได้ตอบข้อซกัถาม ดงันี ้

1.  เน่ืองจากภายในประมาณปลายปีนีจ้ะมีการจ่ายไฟ (COD) ของโครงการลมอีกประมาณ 60 เมกะวตัต์ 

และอีกประมาณ 60 เมกะวตัต์ในประมาณกลางปี 2561 ซึ่งจะทําให้เรามีพลงังานทัง้หมดประมาณ 

279 เมกะวตัต์ ทัง้นี ้ยงัไมน่บัรวมโครงการท่ียงัมีอยูใ่นประเทศญ่ีปุ่ นท่ีจะเร่ิมทําการจ่ายไฟในปี 2561 

2. หากในอนาคต บริษัทฯ มีการขยายธุรกิจในการลงทนุด้านพลงังานเพ่ิมมากยิ่งขึน้ อาจจะต้องพิจารณา

ตลาดเงิน และสถานะของบริษัทฯ ณ เวลานัน้  เพ่ือขอเงินลงทนุเพ่ิมจากผู้ ถือหุ้นอีก แตท่ัง้นีจ้ะรบกวนผู้

ถือหุ้นให้น้อยท่ีสดุ 

นางสาวโศภชา  ดํารงปิยวฒุิ์ ประธานกรรมการบริหาร: ได้ตอบข้อซกัถามเพ่ิมเติม ดงันี ้

1. ปัจจบุนับริษัทฯ มีพลงังานลมอยูป่ระมาณ 170 เมกะวตัต์ โดย 1 เมกะวตัต์จะมีรายได้ตกประมาณ 13 

ล้านบาท ซึ่งถ้าพิจารณาเฉพาะรายได้จากโครงการลมจะได้ประมาณ 2 พนัล้านบาท ทัง้นี ้จากข้อมลู

จะเห็นได้ว่า ปี2559 มีรายได้จากพลงังานลม 60 เมกะวัตต์ ปี 2560 จะได้อีก 60 เมกะวัตต์ และปี 

2561 อีก 50 เมกะวัตต์ ดังนัน้ ในปี 2562 โครงการลมทัง้หมด 3 โครงการ จะมีรายได้ประมาณ 2 

พนัล้านบาท รวมกบัพลงังานแสงอาทิตย์ท่ีมีอยู่เดิมประมาณ 8 ร้อยล้านบาท ซึ่งไม่นบัรวมโครงการ

พลงังานแสงอาทิตย์ในประเทศญ่ีปุ่ น 

2. ปัจจบุนัโครงการลมทัง้หมดของบริษัทฯ ได้ทําการใสเ่งินลงทนุครบ 25% เป็นท่ีเรียบร้อย แตโ่ครงการใน

ประเทศญ่ีปุ่ นจะลงทนุประมาณ 15% จึงเป็นท่ีมาของการขอออกหุ้นกู้ เพ่ิม ทัง้นี ้เพ่ือนําเงินมาชดเชย

ตัว๋แลกเงินประมาณ 3 พันล้านบาท และเพ่ือใช้ลงทุนในโครงการท่ีมีและกําลงัจะมีในอนาคตอีก 6 

พนัล้านบาท  
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สิง่ท่ีสง่มาด้วยลาํดบัท่ี  1 

บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

 

  นางสาวโศภชา  ดํารงปิยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริหารกล่าวขอบคุณผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมในครัง้นี ้

รวมถึงคณะกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ ท่ีปรึกษา ผู้แทนผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย นายฮัง้ใช้  อัคควัสกุล ผู้ แทนอิสระจากผู้ ถือ

หุ้นรายยอ่ยท่ีได้ร่วมเป็นกรรมการในการตรวจสอบการลงคะแนนในครัง้นี ้

  นายกลักลุ ดํารงปิยวฒุิ์ ประธานกรรมการบริษัท กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ สถาบนัการเงินพนัธมิตร

ทางธุรกิจ คู่ค้า และผู้ ท่ีเก่ียวข้องทุกภาคส่วนท่ีให้ความไว้วางใจ เช่ือมัน่ และให้การสนบัสนุนบริษัทฯ มาตลอด รวมถึง

คณะกรรมการบริหารและพนักงานซึ่งทํางานด้วยความซื่อสัตย์รอบคอบ ทุ่มเทกําลังกายและใจอย่างเต็มท่ีด้วย

ความสามารถจนทําให้บริษัทประสบความสําเร็จตามเป้าหมาย และขอให้คํามัน่วา่จะดําเนินธรุกิจ ด้วยหลกัธรรมาภิบาล  

โดยคํานงึถึงสว่นได้เสยีของผู้ ท่ีเก่ียวข้องทกุฝ่าย ตลอดจนสงัคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้สอดคล้องกบัวิสยัทศัน์ของบริษัทฯ  

ในการก้าวไปสูก่ารเป็นผู้ นําด้านพลงังานทดแทนอยา่งครบวงจร รวมถึงการผลิตและจดัหาอปุกรณ์สําหรับระบบไฟฟ้า

ตรงตามความต้องการและสร้างความพงึพอใจให้กบัลกูค้าอยา่งสงูสดุ สมดงัวิสยัทศัน์ของบริษัทท่ีวา่ 

“กนักลุ พลงังานสร้างสรรค์ คิดลํา้ ทําจริง” 

ไมม่ีผู้ใดเสนอเร่ืองอ่ืนใดเพ่ือพิจารณา  ประธานจึงขอกลา่วปิดประชมุ 

ปิดประชมุเวลา 16.35 น. โดยมีผู้ ถือหุ้นทัง้หมด 412 ราย มีจํานวนหุ้นทัง้สิน้ 5,193,810,456 หุ้น 

 

   

         

 

 

  (นายกลักลุ ดํารงปิยวฒุิ์) 

  ประธานกรรมการบริษัท 

        ประธานท่ีประชมุ  

       

        

 (ดร. สมบรูณ์  เอือ้อชัฌาสยั)                            

                      กรรมการ                   

 

 

 

                  

                    ผู้ตรวจทานรายงานการประชมุ                                    ผู้บนัทกึการประชมุ 

                   (นางสาวจนัทรา จงจามรีสทีอง)                                  (นางสาวธนวรรณ พฒันะเอนก) 

                               เลขานกุารบริษัท                                   หวัหน้าสว่นงานเลขานกุารบริษัท 
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