สิ่งที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 1
บริ ษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด (มหาชน)

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561

วัน เวลา และสถานที่ประชุม
เมื ่อ วัน ศุก ร์ ที ่ 20 เมษายน 2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้ อ งบอลรู ม 1 ชั ้น 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัล ด์ เลขที ่ 99/1
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพฯ 10400
กรรมการที่เข้ าร่ วมประชุม จํานวน 9 ท่ าน
1. นายกัลกุล
ดํารงปิ ยวุฒิ์
2. ดร. ชิต
เหล่าวัฒนา
3. พลตํารวจตรี วิศิษฐ์ ศุกรเสพย์
4. ดร. จงรัก

ระรวยทรง

5. นางสาวโศภชา

ดํารงปิ ยวุฒิ์

6. ดร. สมบูรณ์

เอื ้ออัชฌาสัย

7. นางสาวนฤชล

ดํารงปิ ยวุฒิ์

8. นางอารี วรรณ

เฉลิมแดน

9. นายเฉลิมพล

ศรี เจริ ญ

ประธานกรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และ ประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร
และกรรมการบริ หารความเสี่ยง
กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการผู้จดั การ
และ เลขานุการคณะกรรมการบริ ษัท
กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ สายงานพัฒนาธุรกิจและวางแผนกลยุทธ์
ผู้อํานวยการอาวุโส สายงานโลจิสติกส์
กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และ
ผู้อํานวยการอาวุโส สายงานโรงงาน
กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และ
ผู้อํานวยการ สายงานขายและการตลาด

กรรมการชุดย่ อยที่เข้ าร่ วมประชุม จํานวน 3 ท่ าน
1. นายหทัย
อูไ่ ทย
กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
2. นายเดชา
ชูลกิ รณ์
กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
3. นายสมชาย
ไตรรัตนภิรมย์ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
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ผู้บริหารและผู้จัดการที่เข้ าร่ วมประชุม จํานวน 9 ท่ าน
1. นางสมลักษณ์
คนึงเหตุ
ผู้อํานวยการอาวุโส สายงานสํานักบริหาร
2. นายภูดิศ
ไตรวิลาสกุล
ผู้อํานวยการอาวุโส สายงานขายและการตลาด
Energy Solution and Lighting
3. นางสาวณัฐวรรณ วงศ์จนั ทร์
ผู้อํานวยการอาวุโส สายงานสนับสนุนธุรกิจ
4. นายเจนพล
งามอรุณโชติ
ผู้อํานวยการอาวุโส สายงานวางแผนกลยุทธ์และการลงทุน
5. นางสาวจันทรา
จงจามรี สีทอง เลขานุการบริ ษัท และ
ผู้อํานวยการอาวุโส สํานักกรรมการผู้จดั การและนักลงทุนสัมพันธ์
6. นางสาววิจิตรา
แสงปรี ดีกรณ์
ผู้อํานวยการ สายงานพัฒนาธุรกิจพลังงานทดแทน
7. นายธเนศศิริ
ฝากมิตร
ผู้ช่วยผู้อํานวยการ สายงานตรวจสอบภายใน
8. นางลัคนา
สันติร่วมใจรักษ์ ผู้จดั การฝ่ ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
9. นายนิติภทั ร์
เวชกามา
ผู้ช่วยผู้จดั การ สายงานตรวจสอบภายใน
ผู้เข้ าร่ วมการประชุมอื่น ๆ จํานวน 5 ท่ าน
1. ดร. พนารัตน์
ปานมณี
2. นายวัยวัฒน์
3. นางปาลิกา
4. นายกุดนั่

กอสมานชัยกิจ
แสงวิไล
กุสมุ านนท์

5. นายคงกช

ยงสวัสดิกลุ

กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)
(ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการบริษัทในวาระที่ 9)
ผู้สอบบัญชี บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
ผู้สอบบัญชี บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
ผู้แทน บริ ษัท กุดนั่ แอนด์ พาร์ ทเนอร์ ส จํากัด ที่ปรึกษากฎหมาย
และผู้แทนอิสระร่วมเป็ นกรรมการในการตรวจสอบการลงคะแนน
ผู้แทน บริ ษัท กุดนั่ แอนด์ พาร์ ทเนอร์ ส จํากัด ที่ปรึกษากฎหมาย
และผู้แทนอิสระร่วมเป็ นกรรมการในการตรวจสอบการลงคะแนน
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การประชุมในครัง้ นี ้มีตวั แทนผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ได้ เข้ าร่วมประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี ้
- ตัวแทนจ่ากผู้สอบบัญชี บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
- ตัวแทนจากที่ปรึ กษาด้ านกฎหมาย บริ ษัท กุดน่ั แอนด์ พาร์ ทเนอร์ ส จํ ากัด ทําหน้ าที่เป็ นคนกลางในการ
ตรวจสอบการลงคะแนน
บริ ษั ท ฯ ได้ จัดส่งหนังสื อเชิญ ประชุมพร้ อมเอกสารประกอบการประชุม และได้ เผยแพร่ แจ้ งการส่งหนังสือเชิญ
ประชุมผ่านทางเว็บไซด์ของตลาดหลักทรัพย์เป็ นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด
ก่อนเริ่ มการประชุมตามระเบียบวาระ ที่ประชุมได้ แจ้ งรายละเอียดการประชุมและวิธีการออกเสียงการลงคะแนน
รายละเอียดดังปรากฏตามเอกสารแนบ ลําดับที่ 11 และ ลําดับที่ 12 หน้ า 78 – หน้ า 85 ดังนี ้
ตามพระราชบัญ ญั ติ บริ ษั ทมหาชน พ.ศ. 2535 แก้ ไขเพิ่ มเติ ม พ.ศ. 2551 มาตรา 90 และ มาตรา 107 และตาม
ข้ อบังคับของบริษัทฯ ข้ อ 28 ได้ กําหนดหลักเกณฑ์ในเรื่ องการลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ ดงั นี ้
มาตรา 90
ห้ ามมิให้ บริ ษั ทจ่ายเงินหรื อทรั พย์ สินอื่ นใดให้ แก่กรรมการ เว้ นแต่จ่ ายเป็ นค่าตอบแทนตาม
ข้ อบังคับของบริ ษัท
ในกรณีที่ข้อบังคับของบริ ษัทมิได้ กําหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งให้ เป็ นไปตามมติ
ของที่ ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้ วยคะแนนเสี ยงไม่ น้ อยกว่าสองในสามของจํ านวนเสี ยง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม
มาตรา 107
มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนันให้
้ ประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
(1) ในกรณี ปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
และถ้ ามี คะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ ประชุมออกเสียงเพิ่ มขึน้ อีกหนึ่ งเสี ยงเป็ น
เสียงชี ้ขาด
(2) ในกรณี ดังต่อไปนี ้ ให้ ถือคะแนนเสี ยงไม่ น้ อยกว่าสามในสี่ของจํ านวนเสี ยงทัง้ หมดของ
ผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ก. การขายหรื อโอนกิจการของบริษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สําคัญให้ แก่บคุ คลอื่น
ข. การซื ้อหรื อรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรื อบริษัทเอกชนมาเป็ นของบริษัท
ค. การทํา แก้ ไข หรื อเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้ เช่ากิจการของบริ ษัททังหมดหรื
้
อบางส่วน
ที่สําคัญ การมอบหมายให้ บคุ คลอื่นเข้ าจัดการธุรกิจของบริ ษัท หรื อการรวมกิจการกับ
บุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน
ข้ อ 28
ในการออกเสียงลงคะแนนให้ ห้ นุ หนึง่ หุ้นมีเสียงหนึง่ เสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนันให้
้
ประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
(1) ในกรณี ปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
และถ้ ามี คะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ ประชุมออกเสียงเพิ่ มขึน้ อีกหนึ่ งเสี ยงเป็ น
เสียงชี ้ขาด
(2) ในกรณี ดังต่อไปนี ้ ให้ ถือคะแนนเสี ยงไม่น้ อยกว่าสามในสี่ของจํ านวนเสี ยงทัง้ หมดของ
ผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ก. การขายหรื อโอนกิจการของบริษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สําคัญให้ แก่บคุ คลอื่น
ข. การซื ้อหรื อรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรื อบริษัทเอกชนมาเป็ นของบริษัท
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ค. การทํา แก้ ไข หรื อเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้ เช่ากิจการของบริ ษัททังหมดหรื
้
อบางส่วน
ที่สําคัญ การมอบหมายให้ บคุ คลอื่นเข้ าจัดการธุรกิจของบริ ษัท หรื อการรวมกิจการกับ
บุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน
ง. การแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรื อข้ อบังคับ
จ. การเพิ่มหรื อการลดทุนของบริ ษัทหรื อการออกหุ้นกู้
ฉ. การควบหรื อเลิกบริษัท
วิธีการนับคะแนน
ผู้ถื อ หุ้ นและผู้รั บ มอบฉั น ทะจะต้ อ งออกเสี ย งและลงคะแนนในกรณี ดังต่ อ ไปนี ค้ ื อ เห็ น ด้ ว ย ไม่ เห็ น ด้ ว ย หรื อ
งดออกเสียง ไม่อนุญาตให้ มีการแยกการออกเสียงลงคะแนน โดยกําหนดขันตอนการเก็
้
บบัตรลงคะแนนเสียงและวิธีการนับ
คะแนน ดังนี ้
การเก็บบัตรลงคะแนนเสียงและวิธีการนับคะแนนเสียงในวาระทัว่ ไป
- ประธานที่ประชุมจะขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่ลงมติ “ไม่เห็นด้ วย” หรื อ “งดออกเสียง” ในระเบียบวาระใด ๆ ลงคะแนนเสียง
ในบัตรลงคะแนนที่ได้ แจกให้ เมื่อลงทะเบียน พร้ อมลงลายมือชื่อ หลังจากนันเจ้
้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ จะเก็บบัตร
ลงคะแนนเสียงเฉพาะ “ไม่เห็นด้ วย” และ “งดออกเสียง”เพื่อนํามาสรุปผลการลงคะแนนเพื่อให้ ประธานฯ แจ้ งต่อ
ที่ประชุมรับทราบต่อไป
- วิธีการนับคะแนนเสียงสําหรับวาระทัว่ ไปนัน้ บริ ษัทฯ จะใช้ วิธีหกั คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้ วย” และ “งดออกเสียง”
ออกจากจํานวนเสียงทังหมดที
้
่เข้ าร่ วมประชุม และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงที่เห็นด้ วยในระเบียบ
วาระนัน้ ๆ
การเก็บบัตรลงคะแนนเสียงและวิธีการนับคะแนนเสียงในวาระเลือกตังกรรมการบริ
้
ษัท
- ประธานที่ประชุมจะขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่ลงมติ “เห็นด้ วย” หรื อ “ไม่เห็นด้ วย” หรื อ “งดออกเสียง” ในระเบียบวาระนี ้
ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนที่ ได้ แจกให้ เมื่ อลงทะเบี ยน พร้ อมลงลายมื อชื่ อ หลังจากนัน้ เจ้ าหน้ าที่ ของ
บริ ษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทังหมดจากผู
้
้ ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้ าร่ วมประชุมทุกท่าน เพื่อนํามา
สรุปผลการลงคะแนนเพื่อให้ ประธานฯ แจ้ งต่อที่ประชุมรับทราบต่อไป
- วิธีการนับคะแนนเสียงในวาระเลือกตังกรรมการบริ
้
ษัทนี ้ บริ ษัทฯ จะนับคะแนนทัง้ “เห็นด้ วย” และ “ไม่เห็นด้ วย”
และ “งดออกเสียง”
ทังนี
้ ้ ในการพิจารณาคะแนนเสียงดังกล่าว จะคํานึงถึงการลงคะแนนเสียงที่ผ้ ถู ือหุ้นได้ มอบฉันทะแสดงเจตนาไว้
ตามหนังสือ มอบฉันทะด้ วย โดยมติ ของที่ ประชุมในแต่ละวาระให้ ใช้ คะแนนเสียงข้ างมาก ถ้ ามี คะแนนเสียงเท่ากัน ให้
ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกหนึ่งเสียงเป็ นเสียงชี ้ขาด สําหรับมติของระเบียบวาระเรื่ องการลดทุนหรื อการเพิ่มทุน
ของบริ ษัทฯ การแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิ การซื ้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทอื่นมาเป็ นของบริ ษัท การออกหุ้นกู้ รวมทัง้
การเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทัว่ ไป ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน และมติระเบียบวาระการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสอง
ในสามของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม โดยรายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระ จะแจ้ งให้ ที่ประชุม
ทราบหลังจบการประชุมในวาระถัดไป
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บริ ษัทฯ ได้ สรุปกฎเกณฑ์ของการนับคะแนนในแต่วาระซึง่ ขึ ้นกับแต่ละกรณี ดังนี ้
วาระที่
1, 3, 4, 5, 8, 9, 11
6, 7, 12
10
2
13 (ถ้ ามี)

ประเภทมติ
มติธรรมดา

การนับคะแนน
คะแนนเสียงข้ างมากผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณี
ถ้ ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกหนึง่ เสียงเป็ นเสียงชี ้ขาด
มติพิเศษ
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
มติธรรมดา
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม
แจ้ งเพื่อทราบ
ไม่มีการลงมติ เป็ นวาระแจ้ งเพื่อทราบ
มติธรรมดา หรื อ อาจใช้ คะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุม หรื อ
มติพิเศษ
คะแนนเสียงสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
หรื อ คะแนนเสียงสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุม
ผู้ถือหุ้น (แล้ วแต่กรณี)

เริ่มการประชุม
ดร. สมบูรณ์ เอื อ้ อัชฌาสัย กรรมการผู้จัดการ กล่าวต้ อ นรั บ ผู้ถื อ หุ้น ผู้รับ มอบฉัน ทะ และสรุ ป จํ า นวน
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้ วยตนเองและรับมอบฉันทะก่อนเริ่ มการประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ผู้ถือหุ้นที่มาด้ วยตนเอง 118 ราย นับจํานวนหุ้นได้ 351,425,507 หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ
367 ราย นับจํานวนหุ้นได้ 5,326,564,514 หุ้น
รวมทังสิ
้ ้น
485 ราย นับจํานวนหุ้นได้ 5,677,990,021 หุ้น
คิดเป็ นร้ อยละ 76.5370 ของหุ้นที่ออกและจําหน่ายแล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯ จํานวน 7,418,621,493 หุ้น ซึง่
ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้ อบังคับข้ อ 27
นายกัลกุล ดํารงปิ ยวุฒ์ิ เป็ นประธานในที่ประชุม กล่าวเปิ ดการประชุม โดยมอบหมายให้ นางสาวโศภชา
ดํารงปิ ยวุฒิ์ กรรมการบริ ษัท และประธานกรรมการบริ หาร และ นายสมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย กรรมการบริ ษัท กรรมการ
ผู้จดั การ และเลขานุการคณะกรรมการบริ ษัท เป็ นผู้ดําเนินการเข้ าสู่วาระการประชุมต่อไป
ดร. สมบูรณ์ เอือ้ อัชฌาสัย กรรมการบริ ษัท กรรมการผู้จัดการ และเลขานุการคณะกรรมการบริ ษัท ได้
เรี ยนเชิญ บริ ษัท กุดนั่ แอนด์ พาร์ ทเนอร์ ส จํากัด ที่ปรึ กษากฎหมาย เป็ นผู้แทนอิสระเข้ าร่ วมเป็ นกรรมการในการตรวจนับ
คะแนน และได้ เรี ยนเชิญผู้แทนจากผู้ถือหุ้นรายย่อยเข้ าร่ วมเป็ นกรรมการในการตรวจนับคะแนน โดยในครัง้ นี ้ไม่มีท่านใด
สะดวกในการเข้ าเป็ นผู้แทนจากผู้ถือหุ้นรายย่อย
ดร. สมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย กรรมการผู้จดั การ นําเข้ าสูว่ าระการประชุมดังต่อไปนี ้
พิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560
ดร. สมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย กรรมการผู้จดั การ เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 ที่จดั ประชุมเมื่อวันศุกร์ ที่ 21 เมษายน 2560 ซึง่ ได้ นําส่งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิ ชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว รวมทัง้ ได้ เผยแพร่
รายงานดังกล่าวผ่านเว็บไซด์ของบริ ษัทฯ www.gunkul.com ตามที่ได้ จดั ส่งสําเนารายงานการประชุมให้ กบั ผู้ถือหุ้นพร้ อม
กับ หนังสือ นัดประชุม ในครั ง้ นี ้ รายละเอียดดังปรากฏตามเอกสารแนบ ลํา ดับ ที่ 1 หน้ า 11 - หน้ า 46 โดยได้ ผ่า นการ

วาระที่ 1

หน้ าที่ 8

สิ่งที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 1
บริ ษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด (มหาชน)

พิจ ารณาจากคณะกรรมการบริ ษัท เห็น ว่า ได้ มีก ารบัน ทึก รายงานไว้ อ ย่า งครบถ้ ว นถูก ต้ อ ง จึง ขอให้ ที่ป ระชุม โปรด
พิจารณารับรอง
นางสาวโศภชา ดํ า รงปิ ยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริ ห าร แจ้ งต่ อ ที่ ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น ว่า จากความเห็น ของ
คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาแล้ วเห็นว่ารายงานฉบับนี ้ ได้ มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้ อย่างถูกต้ องครบถ้ วน และ
เห็นสมควรเสนอต่อที่ ป ระชุมผู้ถือหุ้นพิ จารณารับ รองรายงานการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560 จึงขอเสนอต่อ
ที่ประชุมเพื่อพิจารณา โดยในวาระนี ้จะนับคะแนนโดยให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ถ้ ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกหนึง่ เสียงเป็ นเสียงชี ้ขาด
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการ
ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจํ าปี 2560 เมื่อ วันศุกร์ ที่ 21 เมษายน 2560 ตามที่ เสนอ โดยมีมติด้วยคะแนน
เสียงดังนี ้
มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมทังสิ
้ ้น 525 ราย เป็ นจํานวนหุ้นรวม 5,718,897,976 หุ้น
ผู้ถือหุ้น
จํานวน (เสียง)
อัตราร้ อยละ
เห็นด้ วย
5,718,885,436
100.0000
ไม่เห็นด้ วย
0
0.0000
บัตรเสีย
0
0.0000
รวม
5,718,885,436
100.0000
งดออกเสียง *
12,540
* ไม่นบั รวมเป็ นฐานการคํานวณคะแนนเสียง
วาระที่ 2

รั บทราบการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560
นางสาวโศภชา ดํารงปิ ยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริ หาร กล่าวรายงานกิจกรรมของบริ ษัทฯ ในรอบปี 2560
โดยสรุปเป็ นวิดีทศั น์ให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับชม
ดร. สมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย กรรมการผู้จดั การ ได้ รายงานต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบสรุ ปผลการดําเนินงาน
ที่ผ่านมาในรอบปี 2560 ตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 29 และ ข้ อ 42 กําหนดให้ บริ ษัท ฯ รายงานผลการดําเนินการของ
บริ ษั ท ฯ ในรอบปี ที่ ผ่ า นมาต่ อ ที่ ป ระชุม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น ประจํ า ปี ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจํ า ปี 2560 รายละเอี ย ด
ดังปรากฏตามเอกสารแนบ ลําดับที่ 2 (รายงานประจําปี 2560) ทังนี
้ ้ ขอสรุปผลการดําเนินงานในรอบปี 2560 ของบริ ษัทฯ
ในวาระที่ 3 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิงบการเงินของบริษัทฯ สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ไปในคราวเดียวกัน
นางสาวโศภชา ดํารงปิ ยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริ หาร ได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า โครงการพลังงานลมที่ปรากฏ
ในวีดิทศั น์เป็ นพลังงานลมโครงการแรกที่ได้ ดําเนินการจําหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (“COD”) ได้ เป็ นระยะเวลาประมาณ 1 ปี
และมีผลประกอบการเป็ นที่น่าพอใจ นอกจากนี ้โครงการไฟฟ้าพลังงานลมโครงการที่สองได้ ดําเนินการจําหน่ายไฟฟ้าเชิง
พาณิชย์เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 ที่ผา่ นมาเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ วเช่นเดียวกัน รวมทัง้ 2 โครงการ ขนาด 120 เมกะวัตต์ ส่วน
โครงการไฟฟ้าพลังงานลมโครงการที่สามปั จจุบนั ติดตังเสร็
้ จเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว คาดว่าสามารถจําหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์
ได้ ตามกําหนด ยิ่งไปกว่านัน้ บริ ษัทฯ ยังให้ ความสําคัญกับชุมชนที่อยู่รอบๆ โครงการพลังงานไฟฟ้าของบริ ษัทฯ โดยให้
ความรู้ ให้ ความความสนับสนุนเกื ้อกูลระหว่างภาคธุรกิจกับภาคชุมชนเพื่อที่จะสามารถอยูร่ ่วมกันอย่างมีความสุข
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สําหรับวาระที่ 2 นี ้ คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาแล้ วเห็นสมควรให้ เสนอรายงานผลการดําเนินงานของ
บริ ษัทในรอบปี 2560 ให้ ที่ประชุมรับทราบ และเนื่องด้ วยวาระนี ้เป็ นวาระแจ้ งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติจากที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น
มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมจํานวนทังสิ
้ ้น 599 ราย รวมเป็ นจํานวนหุ้น 5,735,520,360 หุ้น รับทราบ
การดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัตงิ บการเงินของบริษัทฯ สําหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ดร. สมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย กรรมการผู้จดั การ ได้ เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติ
บริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 – มาตรา 114 รวมทังตามข้
้
อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 29 และข้ อ 42 – ข้ อ 44
บริ ษัทฯ ได้ จดั ทํางบการเงินสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบ
บัญชีของบริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด และขอเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียด
ตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินของรายงานประจําปี 2560 (ตามเอกสารแนบลําดับที่ 2 หน้ า 47) ซึ่งได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
พร้ อมกับหนังสือนัดประชุมในครัง้ นี ้
สําหรับในปี 2560 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีรายได้ หลักจากการดําเนินธุรกิจ รวมจํานวน 4,767 ล้ านบาท
ทังนี
้ ้ไม่ได้ นบั รวมกับรายได้ อื่นเข้ ามา จะเห็นได้ ว่า รายได้ ในส่วนของการผลิต และจําหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนใน
ปี 2560 อยู่ที่ 1,536 ล้ านบาท ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงรายได้ ส่วนนี ้ในปี 2561 ที่จะได้ จากโครงการไฟฟ้าพลังงานลมโครงการ
ที่ 2 ที่ได้ ดําเนินการจําหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 และโครงการไฟฟ้าพลังงานลมโครงการที่ 3 ที่จะ
ดําเนินการจํ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิ ชย์ประมาณช่วงไตรมาส 2 ปี 2561 รวมไปถึงโครงการโรงไฟฟ้าในประเทศญี่ ปุ่นอีก
2 โครงการ ซึง่ ทําให้ ในปี 2561 บริ ษัทฯ มีเป้าหมายที่จะจําหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ทงสิ
ั ้ ้นประมาณ 180 เมกะวัตต์ ส่งผลให้
รายได้ ของบริ ษัทฯ ในส่วนนี เ้ พิ่มขึน้ อีกหนึ่งเท่าตัวโดยประมาณ สําหรับรายได้ ค่าก่อสร้ างโรง ไฟฟ้าพลังงานทดแทน อยู่ที่
1,962 ล้ านบาท โดยบริษัทฯ ตังเป
้ ้ ารายได้ ในส่วนนี ้สําหรับปี 2561 ให้ ไม่ตํ่ากว่าปี ที่ผา่ นมา และให้ เติบโตขึ ้น สําหรับรายได้
จากการผลิต จัดหา และจํ าหน่ า ยอุป กรณ์ สํ าหรั บ ระบบไฟฟ้ าอยู่ที่ 1,201 ล้ านบาท ลดลงจากปี 2559 ซึ่งอยู่ที่ 1,351
ล้ า นบาท สาเหตุเนื่ อ งมาจากผลกระทบเมื่ อ วัน ที่ 23 สิ ง หาคม 2560 ที่ ป ระเทศไทยได้ เปลี่ ย นวิ ธี ก ารจัด ซื อ้ จากแบบ
E-bidding เป็ นแบบ E-Auction ทํ า ให้ งานเกิ ดภาวการณ์ ช ะลอตัว อย่ างไรก็ ต ามผลกระทบดังกล่าวได้ ค ลายตัว ลงใน
ไตรมาสที่ 1 ปี 2561 และสําหรับรายได้ จากการให้ บริการบํารุงรักษาโรงไฟฟ้าอยูท่ ี่ 68 ล้ านบาท
สําหรับสินทรัพย์รวมของบริ ษัทฯ มีการเติบโตขึ ้นจาก 25,595 ล้ านบาท ในปี 2559 เป็ น 30,377 ล้ านบาท
ในปี 2560 ตามงบการเงินรวม โดยมีสินทรัพย์หมุนเวียนประมาณ 5,386 ล้ านบาทและมีหนี ้สินหมุนเวียนประมาณ 6,466
ล้ านบาท ทัง้ นี ้ เนื่องจากบริ ษัทฯ มีโครงการโรง ไฟฟ้าที่กําลังจะจําหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิ ชย์ รวมไปถึงมีเงินกู้จากธนาคาร
ที่เรี ยกว่า Project Finance ถูกจัดให้ มาอยู่ในกลุม่ ของหนี ้สินหมุนเวียนที่จะต้ องจ่ายชําระภายใน 1 ปี ซึ่งทัง้ 2 รายการนี ้มี
รายได้ ที่วิ่งเข้ ามาคู่กนั ดังนัน้ สําหรับรายการหนี ้สิ ้นที่เกิดขึ ้นนี ้มีรายได้ ท่ีเข้ ามาจ่ายชําระอยู่แล้ ว นอกจากนี ้ ในปี 2560 ส่วน
ของผู้ถือหุ้นได้ เพิ่มขึ ้นจาก 9,749 ล้ านบาทในปี 2559 มาเป็ น 9,802 ล้ านบาท
ในส่วนของเรื่ องสําคัญ ในการตรวจสอบ โดยผู้สอบบัญ ชีพิจารณาจากการตรวจสอบงบการเงินประจําปี
2560 มีรายละเอียด ดังนี ้
1. การซื ้อบริษัทย่อย
สําหรับประเด็นในข้ อนี ้ การเข้ าซื ้อธุรกิจที่มีมลู ค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้ มาและหนี ้สินที่รับมา ก็จําเป็ นที่
จะต้ องมีการบันทึกค่านิยมเก็บไว้ แต่อย่างไรก็ยงั คาดหวังผลตอบแทน (EIRR) ตามนโยบายที่บริ ษัทฯ วางไว้ ซึง่ ทางผู้สอบ
35
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บัญชีได้ ตงคํ
ั ้ าถามว่า การเข้ าซื ้อธุรกิจดังกล่าวจะก่อภาวะด้ อยค่าหรื อไม่ โดยในประเด็นนี ้ไม่เกิดภาวการณ์ ด้ อยค่าจาก
การประเมินมูลค่าแล้ ว
2. การทดสอบการด้ อยค่าของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้ เกิดเงินสดที่มีคา่ ความนิยม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ไม่พบว่ามีข้อบ่งชี ้เรื่ องการด้ อยค่าสําหรับหน่วยที่ก่อให้ เกิดเงินสดดังกล่าว
3. รายได้ และต้ นทุนการก่อสร้ าง
บริ ษัทฯ รับรู้รายได้ จากการรับเหมาก่อสร้ างตามวิธีอตั ราส่วนของงานที่ทําเสร็จ ซึง่ กําหนดขึ ้นจากการสํารวจ
อัตราส่วนของงานก่อสร้ างทางกายภาพที่ทําเสร็จเปรี ยบเทียบกับงานก่อสร้ างทังหมดตามสั
้
ญญาโดยวิศวกรผู้ควบคุมงาน
ก่อสร้ าง นอกจากนี ้ บริษัทได้ ดําเนินการให้ วิศวกรภายนอกทําการประเมินและจัดทํารายงานความคืบหน้ าสําหรับโครงการ
ก่อสร้ าง เพื่อให้ ความเชื่อมัน่ ในการรับรู้รายได้ ของบริ ษัทฯ
สําหรับการควบคุมภายในและความเสี่ยง ผู้ตรวจสอบได้ ใช้ วิธีการที่เหมาะสมกับธุรกิจ รวมไปถึงการใช้
วิธีการสื่อสารกับฝ่ ายผู้บริ หาร และคํารับรองต่างๆ เพื่อพิจารณารายงานดังกล่าว โดยสามารถสรุ ปงบการเงินที่สําคัญได้
ดังนี ้
หน่วย : พันบาท
รายการ
สินทรัพย์รวม (ล้ านบาท)
หนี ้สินรวม (ล้ านบาท)
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้ านบาท)
รายได้ รวม (ล้ านบาท)
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี (ล้ านบาท)
กําไรต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐาน (บาท/หุ้น)

งบการเงินรวม
ปี 2560
ปี 2559
30,377.02
25,595.83
20,574.36
15,846.58
9,802.66
9,749.26
4,855.28
3,366.83
424.75
505.56
0.09
0.07

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ปี 2560
ปี 2559
15,499.21 15,097.59
6,809.11
6,497.52
8,690.09
8,600.08
1,877.45
2,180.93
334.10
334.98
0.05
0.05

สําหรับองค์ประกอบส่วนอื่นของผู้ถือหุ้นในปี 2560 อยูท่ ี่ -362.63 ล้ านบาท ทังนี
้ ้ เนื่องมาจากผลขาดทุน
จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ซึง่ ไม่ใช่สาระสําคัญในธุรกิจที่รับรู้เป็ นรายได้ หรื อเป็ นค่าใช้ จ่ายหลักแต่อย่างใด
ดร. ชิต เหล่าวัฒนา ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้
สอบทานงบการเงินและรายงานทางการเงินของบริ ษัทฯ สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึง่ ผ่านการตรวจสอบและ
แสดงความเห็นจากผู้สอบบัญชีของ บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด อย่างรอบคอบ ให้ เป็ นไปอย่างถูกต้ องและ
เปิ ดเผยอย่างเพียงพอ โดยร่ วมหารื อกับผู้สอบบัญชีภายนอกและฝ่ ายบริ หารของบริ ษัทฯ ในประเด็นความถูกต้ อง ความ
น่าเชื่อถือ และเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป ให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างเพียงพอและทันเวลา ซึง่ จากการ
สอบทานจึงเห็นชอบให้ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิรับรอง โดยที่ประชุมคณะกรรมการ
บริ ษัท ได้ มีมติเห็นควรให้ นําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิรับรองต่อไป
นายสุพจน์ พงศ์กิดาการ ผู้ถือหุ้น : ได้ มีข้อเสนอและประเด็นสอบถามต่อที่ประชุม ดังนี ้
1. ปั จจุบันทางบริ ษัทฯ ได้ จําหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิ ชย์ไปแล้ วจํานวนเท่าใด และปั จจุบนั กําลังดําเนินการ
ก่อสร้ างอยู่กี่เมกะวัตต์ ทังนี
้ ้ มีส่วนที่เป็ นสัญญาซื ้อขายกับทางรัฐบาลอยู่ก่ีเมกะวัตต์ เนื่องจากทราบ
ข่าวว่าทางรัฐบาลจะรับซื ้อไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนลดลง และสุดท้ ายต้ นทุนในการทําโครงการไฟฟ้า
พลังงานโซลาร์ และโครงการไฟฟ้าพลังงานลมอยูท่ ี่กี่บาทต่อหน่วย
หน้ าที่ 11
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ดร. สมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย กรรมการผู้จดั การ : ได้ ตอบข้ อซักถาม ดังนี ้
1. จากงบการเงินของบริ ษัทฯ สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษัทฯ มีการจําหน่ายไฟฟ้าเชิง
พาณิ ชย์อยู่ประมาณ 172 เมกะวัตต์ และเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 ได้ ดําเนินการจําหน่ายไฟฟ้าเชิง
พาณิชย์จากโครงการไฟฟ้าพลังงานลมโครงการที่ 2 อีกจํานวน 60 เมกะวัตต์ อีกทังในไตรมาสที
้
่ 2 ของ
ปี 2561 จะมี การดํ าเนิ นการจํ าหน่ายไฟฟ้ าเชิงพาณิ ชย์ โครงการไฟฟ้ าพลังงานลมโครงการที่ 3 อีก
จํ า นวน 50 เมกะวัต ต์ รวมไปถึ ง การจํ า หน่ า ยไฟฟ้ าเชิ ง พาณิ ช ย์ ที่ ป ระเทศญี่ ปุ่ นในสิ น้ ปี 2561 อี ก
2 โครงการ คือ โครงการ Sendai จํานวน 32 เมกะวัตต์ และโครงการ Kimitsu จํานวน 34 เมกะวัตต์
โดยปั จจุบนั บริ ษัทฯ มีโครงการรวมทังหมด
้
503 เมกะวัตต์ ทังนี
้ ้ ยังไม่ได้ รวมถึงโซลาร์ รูฟท็อป (Solar
Rooftop) ที่ได้ ติดตังให้
้ กบั บริ ษัทเอกชนขนาดใหญ่ อย่างไรก็ดีจากการที่รัฐบาลได้ ประกาศการชะลอ
การซื ้อไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเป็ นระยะเวลา 5 ปี และราคารับซื ้อที่ตํ่าลง ทังนี
้ ้เนื่องมาจากนโยบาย
การสํารองไฟที่เกินกว่าที่มีอยู่ โดยประเทศไทยมีการสํารองไฟไว้ ประมาณ 15% ซึ่งจะเป็ นภาระต้ นทุน
สํ า คัญ ของค่า ไฟที่ ไม่ ส ามารถลดลงได้ อี ก ทัง้ ประเทศไทยยังมี พ ลัง งานหลัก ประกอบกับ พลังงาน
หมุนเวียนที่ทยอยรับซื ้อมาอย่างต่อเนื่อง ทําให้ GDP ไม่สงู เกินกว่า 4% มาหลายปี แล้ ว เป็ นสาเหตุให้
การสํารองไฟที่มีอยูเ่ ริ่ มเกินความจําเป็ น จึงเป็ นที่มาของนโยบายการชะลอพลังงานทดแทน
นางสาวโศภชา ดํารงปิ ยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริ หาร: ได้ ตอบข้ อซักถามเพิ่มเติม ดังนี ้
1. ทางบริ ษัทฯ มีนโยบายในการตอบรับกับประกาศของภาครัฐ โดยปั จจุบนั บริ ษัทฯ มีโครงการที่จะต้ อง
ดํ าเนิ น การก่ อ สร้ างภายในระยะเวลา 3 ปี รวมไปถึงโครงการที่ กําลังดํ าเนิ น การอยู่ ณ ปั จ จุบัน คื อ
โครงการโซลาร์ รูฟท็อป ซึ่ง 1 เมกะวัตต์ ใช้ พื ้นที่ประมาณ 8,000 – 10,000 ตารางเมตร สามารถที่จะ
ก่อสร้ างโรงไฟฟ้าพพลังงานโซลาร์ โดยสามารถเก็บไฟฟ้าไปใช้ ในภาคอุตสาหกรรมได้ เป็ นการช่วยลด
ต้ นทุนในภาคการผลิตลง ซึ่งในปี นีบ้ ริ ษัทฯ ได้ ตงเป
ั ้ ้ าหมายไว้ ถึง 50 – 100 เมกะวัตต์ นอกจากนีย้ งั มี
โครงการ โซลาร์ ลอยนํา้ (Solar Floating) ที่ทางบริ ษัทฯ ได้ ดําเนินการสร้ างให้ กบั การไฟฟ้าฝ่ ายผลิต
แห่งประเทศไทยไปแล้ ว 1 โครงการ และกําลังได้ รับโครงการที่ 2 มาเพิ่ม ทังนี
้ ้ ทางผู้บริ หารมุ่งเน้ นที่จะ
ทําสัญญาซื ้อขายไฟฟ้าในภาคเอกชนมากกว่าที่จะรอสัญญาซื ้อขายจากทางภาครัฐ นอกจากนีท้ าง
บริ ษัทฯ ยังมีการขยายการลงทุนไปยังต่างประเทศ เช่น ญี่ ปุ่น มาเลเซีย และประเทศเพื่อนบ้ านอื่นๆ
โดยเน้ นที่โครงการพลังงานโซลาร์ และโครงการพลังงานลม สําหรับประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมาร์ บริ ษัทฯ ได้ ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้า ก๊ าซธรรมชาติมาประมาณ 3 ปี แล้ ว และมองว่าหาก
ทางรัฐบาลของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ มีนโยบายในการพัฒนาระบบไฟฟ้า เรายังสามารถ
เข้ าไปขยายเรื่ องระบบสายส่ง งานสถานีได้ อีกในอนาคต
ดร. สมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย กรรมการผู้จดั การ : ได้ ตอบข้ อซักถามต่อ ดังนี ้
1. สําหรับคําถามต่อมาในเรื่ องต้ นทุนการทําโครงการไฟฟ้าพลังงานโซลาร์ และโครงการไฟฟ้าพลังงานลม
นัน้ ซึง่ ถ้ าพิจารณาจากการติดตังแผงโซลาร์
้
ไว้ ใช้ ตามบ้ านเรื อนตามที่ทางบริ ษัทฯ ขายให้ ค่าไฟจะอยู่ที่
ไม่เกินหน่วยละ 3 บาท ซึ่งตามปกติจะอยู่ที่หน่วยละ 4.11 บาท ดังนัน้ จะเห็นได้ ว่ากลุ่มเป้าหมายซึ่ง
เดิ ม คื อ ภาครั ฐ จะกลายมาเป็ นภาคเอกชนแทน ส่ว นโครงการไฟฟ้ าพลังงานลมที่ ท างบริ ษั ท ฯ ได้
จําหน่ายไฟหน่วยละ 6.50 บาทนัน้ จะเห็นได้ ว่าตัวกังหันไม่เหมาะกับ การติดตัง้ ตามบ้ านเรื อนและ
ภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากไม่มีพื ้นที่ที่มีลมเพียงพอ ดังนัน้ ต้ นทุนของโครงการไฟฟ้าพลังงานลมจึงยัง
อยูท่ ี่ 4 บาทกว่า
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นายโชคจุน สุคนั ธาพฤกษ์ ผู้ถือหุ้น : ได้ มีข้อเสนอและประเด็นสอบถามต่อที่ประชุม ดังนี ้
2. จากข้ อมูลในหนังสือรายงานประจําปี 2560 เรื่ องงบการเงินในหน้ า 336 สําหรับงบกําไรสําหรับปี 2560
อยูท่ ี่ 711 ล้ านบาท มากกว่าในปี 2559 ที่อยู่ที่ 615 ล้ านบาท และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับ
ปี ในปี 2560 อยู่ที่ 424 ล้ านบาท ซึ่งน้ อยกว่าในปี 2559 ที่อยู่ที่ 505 ล้ านบาท โดยทัง้ 2 รายการนี ม้ ี
ความแตกต่างกันอย่างไร
ดร. สมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย กรรมการผู้จดั การ : ได้ ตอบข้ อซักถาม ดังนี ้
2. จากข้ อมูลดังกล่าวให้ สงั เกตที่กําไรสําหรับปี ซึ่งปี 2560 อยู่ที่ 711 ล้ านบาท เทียบกับปี 2559 ที่อยู่ที่
615 ล้ านบาท ทัง้ นีม้ ีส่วนที่เป็ นส่วนได้ เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม ในปี 2560 จํานวน 76 ล้ านบาท ใน
ส่วนนี ห้ มายถึงในส่วนที่ เป็ นของบริ ษั ทอื่ น (บริ ษัท รางเงิน โซลูชั่น จํ ากัด ซึ่งเป็ นบริ ษั ทร่ วมทุน โดย
บริ ษัทฯ ถือหุ้นเพียงร้ อยละ 67 ของทุนจดทะเบียน) ดังนัน้ เงินจํานวน 76 ล้ านบาทนี ้ คือส่วนที่เป็ นของ
บริ ษัทร่ วมทุนอีกฝ่ ายที่รอไปทํางบการเงินรวม (Consolidated Financial Statements) ดังนัน้ กําไรที่
ใช้ สําหรับการพิจารณาสัง่ จ่ายปั นผลจึงต้ องดูที่ส่วนที่เป็ นของบริ ษัทใหญ่ ซึ่งในปี 2560 มีจํานวน 635
ล้ านบาท สําหรับตัวเลขในช่องกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับมีที่มาจากการจัดประเภทใหม่ของ
รายการกําไร-ขาดทุนภายหลังที่เกิดจากการแปลงค่างบการเงิน
นางสาวโศภชา ดํารงปิ ยวุฒ์ิ ประธานกรรมการบริ หาร เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา โดยวาระนี ้ต้ องได้ รับ
คะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออก
เสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมตั ิงบการเงิน
สําหรับ ปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธัน วาคม 2560 ซึ่งได้ ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญ ชี ของ
บริ ษัทฯ อีกทังได้
้ ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษัทแล้ ว โดยมีมติด้วย
คะแนนเสียงดังนี ้
มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมทังสิ
้ ้น 592 ราย เป็ นจํานวนหุ้นรวม 5,735,491,302 หุ้น
ผู้ถือหุ้น
จํานวน (เสียง)
อัตราร้ อยละ
เห็นด้ วย
5,735,478,717
100.0000
ไม่เห็นด้ วย
0
0.0000
บัตรเสีย
0
0.0000
รวม
5,735,478,717
100.0000
งดออกเสียง *
12,585
* ไม่นบั รวมเป็ นฐานการคํานวณคะแนนเสียง
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัตกิ ารกําหนดหลักเกณฑ์ การจ่ ายปั นผลประจําปี 2561
ดร. สมบูร ณ์ เอื ้ออัช ฌาสัย กรรมการผู้ จ ดั การ เสนอต่อ ที ่ป ระชุม เพื ่อ พิ จ ารณาอนุมัติ ก ารกํ า หนด
หลักเกณฑ์การจ่ายปั นผลประจําปี 2561 จากผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ เพื่อให้ เป็ นไปตามนโยบายการจ่ายปั นผลของ
บริ ษัทฯ โดยบริ ษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40 ของกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริ ษัทฯ หลังหัก
ภาษี เงินได้ นิติบคุ คล เงินสํารองตามกฎหมาย และเงินสํารองต่าง ๆ ทังหมด
้
และคณะกรรมการบริ ษัทได้ ร่วมกันพิจารณาการ
จ่ายปั นผลสําหรับปี 2561 เป็ นเงินสดปั นผล โดยโปรดดูรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุม เอกสารแนบลําดับที่ 3 หน้ า 48
ซึง่ สรุปข้ อมูลสําคัญ ๆ ไว้ ในเอกสารประกอบการประชุมไว้ แล้ ว
หน้ าที่ 13
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ทังนี
้ ้ ตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ได้ ร่วมกันพิจารณาหลักเกณฑ์ การจ่ายปั นผลเห็นสมควร
เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นกําหนดหลักเกณฑ์การจ่ายปั นผลประจําปี 2561 จากผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ โดยให้ จ่ายเป็ น
เงินสดปั นผล ทังนี
้ ้หลักเกณฑ์การจ่ายปั นผลนี ้จะนําไปใช้ เป็ นแนวทางในการพิจารณาวาระที่ 5 เรื่ อง “พิจารณาอนุมตั ิการ
จัดสรรกําไรเบ็ดเสร็จจากผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 และจ่ายปั นผล
(ถ้ ามี)” ต่อไป โดยมีวิธีการคํานวณดังนี ้
ตารางการจ่ ายปั นผลจากผลประกอบการประจําปี 2560
เปรียบเทียบกับ (บนฐานงบการเงินเฉพาะกิจการ )

ผลการดําเนินงาน ปี 2560 (จะจ่ายจากมติ AGM ปี 2561)
คิดเป็นปันผล/หุ้น (บาท)
354,011,302.81
บาท

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี - ส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่ (เฉพาะกิจการ)
หัก สํารองตามกฎหมาย

22,300,000.00

บาท

331,711,302.81

บาท

เกณฑ์การจ่ายปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 (ของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักสํารอง)
มูลค่าหุ้น 0.25 บาท/หุ้น
1. เพิ�มทุน
รองรับการจ่ายหุ้นปันผล อัตรา 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่
หุ้นเดิม (ชําระแล้ว )
7,418,621,493 หุ้น
หุ้นใหม่
7,418,621,493 หุ้น
ทุนเดิม (ชําระแล้ว ) 1,854,655,373.25 บาท
ทุนเพิ�ม 1,854,655,373.25 บาท

132,684,521.12

บาท

2. สั�งจ่ายปันผลเป็นเงินสดจํานวน

333,837,967.19

0.045

333,837,967.19

0.045

-

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเพื�อคํานวณการจ่ายเงินปันผลที�ยังไม่ได้จัดสรรคงเหลือของปี 2560

0.045

รวมปันผลสั�งจ่าย
ปันผลที�จ่ายคิดเป็นร้อยละ (ของงบการเงินเฉพาะกิจการ)

-

100.64%

คงเหลือกําไรที�ยังไม่ได้จัดสรรหลังจ่ายเงินปันผล

(2,126,664.38)

สรุ ปที่มาของเงินในการจ่ ายปั นผลปี 2561
จากผลประกอบการประจําปี 2560
จากผลประกอบการประจําปี 2559

331,711,302.81
2,126,664.38
333,837,967.19

บาท
บาท
บาท

นางสาวโศภชา ดํารงปิ ยวุฒ์ิ ประธานกรรมการบริ หาร เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา โดยวาระนี ้ต้ องได้ รับ
คะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออก
เสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด
มติที่ประชุม ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ ด้ วยคะแนนเสี ย งข้ างมากของผู้ ถื อ หุ้ นที่ ม าประชุ ม และออกเสี ย งลงคะแนนอนุ มั ติ
การกํ าหนดหลักเกณฑ์ การจ่ายปั น ผลประจํ าปี 2561 จากผลการดํ าเนิ น งานของบริ ษั ทฯ โดยมี มติด้วย
คะแนนเสียงดังนี ้
มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมทังสิ
้ ้น 594 ราย เป็ นจํานวนหุ้นรวม 5,735,510,662 หุ้น
ผู้ถือหุ้น
จํานวน (เสียง)
อัตราร้ อยละ
เห็นด้ วย
5,735,498,077
100.0000
ไม่เห็นด้ วย
2
0.0000
บัตรเสีย
0
0.0000
รวม
5,735,498,079
100.0000
งดออกเสียง *
12,583
* ไม่นบั รวมเป็ นฐานการคํานวณคะแนนเสียง
หน้ าที่ 14
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สิ่งที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 1
บริ ษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด (มหาชน)

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัตกิ ารจัดสรรกําไรเบ็ดเสร็จจากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรั บปี สิน้ สุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 และจ่ ายปั นผล (ถ้ ามี)
ดร. สมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย กรรมการผู้จัดการ ได้ นําเสนอข้ อมูลต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาว่า เพื่อให้ เป็ นไป
ตามพระราชบัญ ญั ติ บริ ษั ทมหาชนจํ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้ อบังคับ ของบริ ษั ท ฯ ข้ อ 38 กํ าหนดให้ บริ ษั ท ฯ
ต้ องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี ส่วนหนึ่งไว้ เป็ นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปี หักด้ วยยอดเงินขาดทุน
สะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสํารองนี ้จะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เว้ นแต่บริ ษัท ฯ จะมีข้อบังคับ
หรื อกฎหมายอื่นกําหนดให้ ต้องมีทุนสํารองมากกว่านัน้ และมีนโยบายการจ่ายปั นผลไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40 ของกําไรสุทธิ
ตามงบการเงินเฉพาะของบริ ษัทฯ หลังหักภาษี เงินได้ นิติบคุ คล เงินสํารองตามกฎหมาย และเงินสํารองอื่น ๆ ทังหมด
้
อย่างไร
ก็ ตาม บริ ษั ท ฯ อาจกํ าหนดให้ จ่ ายเงิ น ปั น ผลในอัตราน้ อ ยกว่าอัตราที่ กํ าหนดข้ างต้ น ได้ ขึ น้ อยู่กับ ความจํ าเป็ น โดยมี
รายละเอียดเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกําไรเบ็ดเสร็ จจากผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ สําหรับปี สิ ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 และจ่ายปั นผล (ถ้ ามี) รายละเอียดดังปรากฏตามเอกสารแนบ ลําดับที่ 4 หน้ า 49 – หน้ า
50 โดยสรุปสาระสําคัญได้ ดงั นี ้
ข้ อมูลการจ่ ายเงินปั นผลที่ผ่านมา
รายละเอียดการจ่ายเงินปั นผล
จากผลการดําเนินการงานของบริ ษัทฯ
1.
2.
3.

ปี 2559

ปี 2558

2)

ปี 2557

2)

ปี 2556

2)

7,418,621,493 หุ้น
354,011,302.81
635,363,378.00

6,358,775,851 หุ้น
334,980,871.56
537,717,352.83

5,298,980,864 หุ้น
661,502,456.76

879,990,265 หุ้น
531,913,800.49

659,999,929 หุ้น
614,620,157.37

(22,300,000.00)

(17,000,000.00)

(30,000,000.00)

(41,000,000.00)

(22,000,000.00)

331,711,302.81

317,980,871.56

631,502,456.76

490,913,800.89

592,620,157.37

613,063,378.00

520,717,352.83

-

-

-

0.045
0.045
-

จํานวนหุ้นที่สงั่ จ่ายปั นผล (หุ้น)
รวมเป็ นเงินปั นผลที่จา่ ยทังสิ
้ ้นไม่เกิน (บาท) แบ่งเป็ น
8.1 เงินสดปั นผล (บาท) : จากกําไรสําหรับ
ปี 2560 และ 2559 - งบการเงินเฉพาะกิจการ
8.2 หุ้นปั นผล (บาท) :
9. อัตราส่วนการจ่ายเงินปั นผล
- กําไรสําหรับปี 2560 และ 2559 :
งบการเงินเฉพาะกิจการ (%)
- กําไรสําหรับปี 2560 และ 2559:
งบการเงินรวม (%)
10. ปี ที่ดําเนินการสัง่ จ่าย

333,837,967.19

0.0817
0.0400
0.0417
(6 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปั นผล)
1,059,795,975
519,511,988.00

0.1125
0.0625
0.0500
(5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปั นผล)
1,059,796,172
596,135,347.00

0.278
0.028
0.250
(4 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปั นผล)
879,990,265
244,800,000.00

0.371
0.038
0.333
(3 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปั นผล)
659,999,984
245,080,000.00

333,837,967.19
-

254,351,035.00
265,160,953.00

331,186,304.00
264,949,043.00

24,800,000.00
220,000,000.00

220,000,000.00
25,080,000.00

100.64%
(เงินสดปั นผล)
-

79.99%
(เฉพาะเงินสดปั นผล)
99.77%
(เงินสดปั นผล+หุ้นปั นผล)

94.40%
(เงินสดปั นผล+หุ้นปั นผล)

49.87%
(เงินสดปั นผล+หุ้นปั นผล)

41.36%
(เงินสดปั นผล+หุ้นปั นผล)

ปี 2561

ปี 2560

ปี 2559

ปี 2558

ปี 2557

6.

7.
8.

2)

ปี 2560

2)

หุ้นชําระแล้ วที่ใช้ ในการคํานวณปั นผล (หุ้น)
กําไรสําหรับปี : งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
กําไรสําหรับปี : งบการเงินรวม (บาท)
(ส่วนที่เป็ นของบริษัทใหญ่)
หัก เงินทุนสํารองตามกฎหมาย (บาท)
คงเหลือกําไรสําหรับปี เพื่อคํานวณการจ่ายปั นผล
- งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) :
หลังหักเงินทุนสํารองตามกฎหมาย
- งบการเงินรวม (บาท) :
หลังหักเงินทุนสํารองตามกฎหมาย
รวมเงินปั นผลจ่าย (บาท : หุ้น)
6.1 เงินสดปั นผล
6.2 หุ้นปั นผล

4.
5.

1)

ผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ประจําปี
1)

คํานวณจากการจัดสรรกําไรสําหรับ ปี 2561 เพื่อสัง่ จ่ายเงินสดปั นผล
คํานวณจากการจัดสรรกําไรสําหรับปี ที่อนุมตั ิงบการเงิน เพื่อสัง่ จ่ายเงินสดปั นผลและหุ้นปั นผล

คณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควรให้ เสนอที่ ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นพิจารณาการจัดสรรเงินทุนสํารองตาม
กฎหมายและการจ่ายปั นผลจากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ดังนี ้
• พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกําไรเบ็ดเสร็ จจากผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ สําหรับปี สิ ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ในส่วนที่ได้ รับยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติบุคคลจากการได้ รับ
การส่งเสริ มการลงทุนเพื่อ
หน้ าที่ 15

สิ่งที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 1
บริ ษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด (มหาชน)

1) เป็ นเงินทุนสํารองตามกฎหมายเพิ่มขึ ้นอีกจํานวน 22,300,000.00 บาท ยังผลให้ เงินทุนสํารอง
ทางกฎหมายของบริ ษั ท ฯ จะมี จํ า นวนรวมเท่ า กับ 198,300,000.00 บาท คิ ด เป็ นร้ อยละ
10.00 ของทุนจดทะเบียนปั จจุบนั ของบริษัทฯ
2) จ่ า ย เป็ น เงิ น สด ปั น ผล ใน อั ต ราหุ้ น ล ะ 0.045 บ าท รวม เป็ น เงิ น ส ด ปั น ผล ไม่ เกิ น
333,837,967.19 บาท (จํานวนหุ้นที่ออกและชําระแล้ ว ณ ปั จจุบัน เท่ากับ 7,418,621,493
หุ้น)
รวมเป็ นเงินสดปั นผลไม่เกิน 333,837,967.19 บาท โดยเงินปั นผลทัง้ หมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตรา
ร้ อยละ 10 หรื อ 0.0045 บาทต่อหุ้น จากเงินที่ผ้ ถู ือหุ้นจะได้ รับปั นผลในครัง้ นี ้ ทังนี
้ ้เงินปั นผลสุทธิที่ผ้ ถู ือหุ้นจะได้ รับหลังหัก
ภาษี ณ ที่จ่ายจะเท่ากับ 0.0405 บาทต่อหุ้น
กําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิรับเงินสดปั นผล (Record Date) ในวันที่ 25 เมษายน 2561 วันที่ไม่ได้ รับสิทธิ
ปั นผล (XD) คือวันที่ 24 เมษายน 2561 และกําหนดจ่ายเงินสดปั นผลภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561
นางสาวโศภชา ดํารงปิ ยวุฒ์ิ ประธานกรรมการบริ หาร เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา โดยวาระนี ้ต้ องได้ รับ
คะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออก
เสียงเพิ่มขึ ้นอีกหนึง่ เสียงเป็ นเสียงชี ้ขาด
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมตั ิให้ จดั สรร
เงินทุนสํารองตามกฎหมายและอนุมตั ิจ่ายปั นผลจากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ตามที่เสนอ ดังนี ้
• พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกําไรเบ็ดเสร็ จจากผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ สําหรับปี สิ ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ในส่วนที่ได้ รับยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติบุคคลจากการได้ รับ
การส่งเสริมการลงทุนเพื่อ
1) เป็ นเงิ น ทุน สํ า รองตามกฎหมายเพิ่ ม ขึ น้ อี ก จํ า นวน 22,300,000.00 บาท ยัง ผลให้
เงินทุนสํารองทางกฎหมายของบริ ษัทฯ จะมีจํานวนรวมเท่ากับ 198,300,000.00 บาท
คิดเป็ นร้ อยละ 10.00 ของทุนจดทะเบียนปั จจุบนั ของบริษัทฯ
2) จ่ า ยเป็ นเงิ น สดปั นผลในอั ต ราหุ้ นละ 0.045 บาท รวมเป็ นเงิ น สดปั นผลไม่ เ กิ น
333,837,967.19 บ าท (จํ า นวนหุ้ นที่ ออกและชํ า ระแล้ ว ณ ปั จจุ บั น เท่ า กั บ
7,418,621,493 หุ้น)
รวมเป็ นเงินสดปั นผลไม่เกิน 333,837,967.19 บาท โดยเงินปั นผลทัง้ หมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตรา
ร้ อยละ 10 หรื อ 0.0045 บาทต่อหุ้น จากเงินที่ผ้ ถู ือหุ้นจะได้ รับปั นผลในครัง้ นี ้ ทังนี
้ ้เงินปั นผลสุทธิที่ผ้ ถู ือหุ้น
จะได้ รับหลังหักภาษี ณ ที่จ่ายจะเท่ากับ 0.0405 บาทต่อหุ้น
กําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิรับเงินสดปั นผล (Record Date) ในวันที่ 25 เมษายน 2561 วันที่ไม่ได้ รับสิทธิ
ปั นผล (XD) คือวันที่ 24 เมษายน 2561 และกําหนดจ่ายเงินสดปั นผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 โดยมี
มติด้วยคะแนนเสียงดังนี ้

หน้ าที่ 16

สิ่งที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 1
บริ ษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด (มหาชน)

มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมทังสิ
้ ้น 600 ราย เป็ นจํานวนหุ้นรวม 5,735,525,360 หุ้น
ผู้ถือหุ้น
จํานวน (เสียง)
อัตราร้ อยละ
เห็นด้ วย
5,735,512,775
100.0000
ไม่เห็นด้ วย
0
0.0000
บัตรเสีย
0
0.0000
รวม
5,735,512,775
100.0000
งดออกเสียง *
12,585
* ไม่นบั รวมเป็ นฐานการคํานวณคะแนนเสียง
วาระที่ 6

พิจารณาอนุ มัติการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ ในส่ วนที่ไม่ สามารถจัดสรรเพื่อจ่ ายหุ้นปั นผลได้
ตามมติท่ ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 และในส่ วนที่คงเหลือจากการแปลงสภาพใบสําคัญ
แสดงสิทธิเพื่อซือ้ หุ้นสามัญของบริษัทฯ
ดร. สมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย กรรมการผู้จัดการ ได้ นําเสนอข้ อมูลต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมตั ิการลดทุน
จดทะเบียนของบริ ษัทฯ รวมจํานวน 513,246,748 หุ้น หรื อ 128,311,687 บาท โดยเป็ นหุ้นในส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรเพื่อ
จ่ายหุ้นปั นผลได้ ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 จํานวน 6,421 หุ้น หรื อ 1,605.25 บาท และในส่วนที่คงเหลือ
จากการแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ จํานวน 513,240,327 หุ้น หรื อ 128,310,081.75 บาท
จากหุ้นจดทะเบียนปั จจุบนั 7,931,868,241 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท (ทุนจดทะเบียนปั จจุบนั เท่ากับ 1,982,967,060.25
บาท) เป็ นหุ้นจดทะเบียนใหม่ 7,418,621,493 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท (ทุนจดทะเบียนใหม่เท่ากับ 1,854,655,373.25
บาท) โดยมีรายละเอียดดังนี ้
รายการ
หุ้น/ทุนจดทะเบียนปั จจุบนั
เพื่อพิจารณาลดทุนจดทะเบียนในส่วนที่ไม่
สามารถจัดสรรเพื่อจ่ายหุ้นปั นผลได้
เพื่อพิจารณาลดทุนจดทะเบียนในส่วนที่คงเหลือ
จากการแปลงสภาพในใบสําคัญแสดงสิทธิฯ
คงเหลือหุ้น/ทุนจดทะเบียนใหม่

หุ้นจดทะเบียน (หุ้น)
7,931,868,241 หุ้น
6,421 หุ้น

ทุนจดทะเบียน (บาท)
1,982,967,060.25 บาท
1,605.25 บาท

มูลค่าหุ้นละ (บาท)
0.25 บาท
0.25 บาท

513,240,327 หุ้น

128,310,081.75 บาท

0.25 บาท

7,418,621,493 หุ้น

1,854,655,373.25 บาท

0.25 บาท

รายละเอียดดังปรากฏตามเอกสารแนบ ลําดับที่ 5 หน้ า 51 – หน้ า 52
นางสาวโศภชา ดํารงปิ ยวุฒ์ิ ประธานกรรมการบริ หาร เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา โดยวาระนี ้ต้ องได้ รับ
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติที่ประชุม ที่ประชุมมี มติด้วยคะแนนเสียงเห็น ด้ วยมากกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้น ที่ มาประชุมและมี สิท ธิ ออกเสียง
อนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ ในส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรเพื่อจ่ายหุ้นปั นผลได้ ตามมติที่ประชุม
สามัญ ผู้ถื อ หุ้น ประจํ า ปี 2560 และในส่ว นที่ ค งเหลื อ จากการแปลงสภาพใบสํ า คัญ แสดงสิ ท ธิ เพื่ อ ซื อ้
หุ้นสามัญของบริ ษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี ้

หน้ าที่ 17

สิ่งที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 1
บริ ษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด (มหาชน)
รายการ
หุ้น/ทุนจดทะเบียนปั จจุบนั
เพื่อพิจารณาลดทุนจดทะเบียนในส่วนที่ไม่
สามารถจัดสรรเพื่อจ่ายหุ้นปั นผลได้
เพื่อพิจารณาลดทุนจดทะเบียนในส่วนที่คงเหลือ
จากการแปลงสภาพในใบสําคัญแสดงสิทธิฯ
คงเหลือหุ้น/ทุนจดทะเบียนใหม่

หุ้นจดทะเบียน (หุ้น)
7,931,868,241 หุ้น
6,421 หุ้น

ทุนจดทะเบียน (บาท)
1,982,967,060.25 บาท
1,605.25 บาท

มูลค่าหุ้นละ (บาท)
0.25 บาท
0.25 บาท

513,240,327 หุ้น

128,310,081.75 บาท

0.25 บาท

7,418,621,493 หุ้น

1,854,655,373.25 บาท

0.25 บาท

โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมทังสิ
้ ้น 600 ราย เป็ นจํานวนหุ้นรวม 5,735,525,360 หุ้น
ผู้ถือหุ้น
จํานวน (เสียง)
อัตราร้ อยละ
เห็นด้ วย
5,735,512,777
99.9998
ไม่เห็นด้ วย
0
0.0000
งดออกเสียง
12,583
0.0002
บัตรเสีย
0
0.0000
รวม
5,735,525,360
100.0000
วาระที่ 7 พิจารณาอนุ มัตแิ ก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์ สนธิของบริ ษัทฯ ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุน
จดทะเบียนของบริษัทฯ
ดร. สมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย กรรมการผู้จัดการ เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทได้ มีมติ
อนุมัติให้ บริ ษัทฯ ลดทุนจดทะเบี ยนของบริ ษัทฯ ในส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรเพื่อจ่ายหุ้นปั นผลได้ ตามมติที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 จํานวน 6,421 หุ้น หรื อ 1,605.25 บาท และในส่วนที่คงเหลือจากการแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิ
เพื่ อ ซื อ้ หุ้ นสามั ญ ของบริ ษั ท ฯ จํ า นวน 513,240,327 หุ้ น หรื อ 128,310,081.75 บาท จากหุ้ นจดทะเบี ย นปั จจุ บั น
7,931,868,241 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท (ทุนจดทะเบียนปั จจุบนั เท่ากับ 1,982,967,060.25 บาท) เป็ นหุ้นจดทะเบียนใหม่
7,418,621,493 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท (ทุนจดทะเบียนใหม่เท่ากับ 1,854,655,373.25 บาท) และให้ นําเสนอที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป โดยมีรายละเอียดดังปรากฏตามเอกสารแนบ ลําดับที่ 5 หน้ า 51 – หน้ า 52 ดังนี ้
ข้ อ 4.

ทุนจดทะเบียน

แบ่งออกเป็ น

มูลค่าหุ้นละ
โดยแบ่งออกเป็ น
- หุ้นสามัญ

- หุ้นบุริมสิทธิ

ทุนจดทะเบียนปั จจุบนั
1,982,967,060.25 บาท
(หนึง่ พันเก้ าร้ อยแปดสิบสองล้ านเก้ าแสนหกหมื่น
เจ็ดพันหกสิบบาทยี่สิบห้ าสตางค์)
7,931,868,241 หุ้น
(เจ็ดพันเก้ าร้ อยสามสิบเอ็ดล้ านแปดแสนหกหมื่น
แปดพันสองร้ อยสี่สิบเอ็ดหุ้น)
0.25 บาท (ยี่สิบห้ าสตางค์)

ลดทุนจดทะเบียนเป็ น
1,854,655,373.25 บาท
(หนึง่ พันแปดร้ อยห้ าสิบสี่ล้านหกแสนห้ าหมื่น
ห้ าพันสามร้ อยเจ็ดสิบสามบาทยี่สิบห้ าสตางค์)
7,418,621,493 หุ้น
(เจ็ดพันสี่ร้อยสิบแปดล้ านหกแสนสองหมื่น
หนึง่ พันสี่ร้อยเก้ าสิบสามหุ้น)
0.25 บาท (ยี่สิบห้ าสตางค์)

7,931,868,241 หุ้น
(เจ็ดพันเก้ าร้ อยสามสิบเอ็ดล้ านแปดแสนหกหมื่น
แปดพันสองร้ อยสี่สิบเอ็ดหุ้น)
- หุ้น

7,418,621,493 หุ้น
(เจ็ดพันสี่ร้อยสิบแปดล้ านหกแสนสองหมื่น
หนึง่ พันสี่ร้อยเก้ าสิบสามหุ้น)
- หุ้น

หน้ าที่ 18

สิ่งที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 1
บริ ษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด (มหาชน)

นางสาวโศภชา ดํารงปิ ยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริ หาร เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา โดยวาระนี ้ต้ องได้ รับ
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติที่ประชุม ที่ ประชุม มี มติด้วยคะแนนเสียงเห็น ด้ วยมากกว่าสามในสี่ข องผู้ถือ หุ้น ที่ มาประชุมและมี สิทธิ อ อกเสียง
ลงคะแนน อนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัทฯ ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุน
จดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่เสนอ ซึง่ มีรายละเอียดการแก้ ไขเพิ่มเติม ดังนี ้
ข้ อ 4.

ทุนจดทะเบียน

แบ่งออกเป็ น

มูลค่าหุ้นละ
โดยแบ่งออกเป็ น
- หุ้นสามัญ

- หุ้นบุริมสิทธิ

ทุนจดทะเบียนปั จจุบนั
1,982,967,060.25 บาท
(หนึง่ พันเก้ าร้ อยแปดสิบสองล้ านเก้ าแสนหกหมื่น
เจ็ดพันหกสิบบาทยี่สิบห้ าสตางค์)
7,931,868,241 หุ้น
(เจ็ดพันเก้ าร้ อยสามสิบเอ็ดล้ านแปดแสนหกหมื่น
แปดพันสองร้ อยสี่สิบเอ็ดหุ้น)
0.25 บาท (ยี่สิบห้ าสตางค์)

ลดทุนจดทะเบียนเป็ น
1,854,655,373.25 บาท
(หนึง่ พันแปดร้ อยห้ าสิบสี่ล้านหกแสนห้ าหมื่น
ห้ าพันสามร้ อยเจ็ดสิบสามบาทยี่สิบห้ าสตางค์)
7,418,621,493 หุ้น
(เจ็ดพันสี่ร้อยสิบแปดล้ านหกแสนสองหมื่น
หนึง่ พันสี่ร้อยเก้ าสิบสามหุ้น)
0.25 บาท (ยี่สิบห้ าสตางค์)

7,931,868,241 หุ้น
(เจ็ดพันเก้ าร้ อยสามสิบเอ็ดล้ านแปดแสนหกหมื่น
แปดพันสองร้ อยสี่สิบเอ็ดหุ้น)
- หุ้น

7,418,621,493 หุ้น
(เจ็ดพันสี่ร้อยสิบแปดล้ านหกแสนสองหมื่น
หนึง่ พันสี่ร้อยเก้ าสิบสามหุ้น)
- หุ้น

โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมทังสิ
้ ้น 600 ราย เป็ นจํานวนหุ้นรวม 5,735,525,360 หุ้น
ผู้ถือหุ้น
จํานวน (เสียง)
อัตราร้ อยละ
เห็นด้ วย
5,735,492,319
99.9994
ไม่เห็นด้ วย
0
0.0000
งดออกเสียง
13,041
0.0002
บัตรเสีย
20,000
0.0004
รวม
5,735,525,360
100.000
วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัตปิ รั บโครงสร้ างคณะกรรมการบริษัท
ดร. สมบูรณ์ เอื อ้ อัชฌาสัย กรรมการผู้จัดการ เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริ ษั ทมหาชนจํ ากัด
พ.ศ. 2535 มาตรา 67 ที่กําหนดให้ บริษัทฯ ต้ องมีกรรมการคณะหนึ่งเพื่อดําเนินกิจการของบริ ษัทประกอบด้ วยกรรมการอย่าง
น้ อย 5 คน และหลักการกํ ากับดูแลกิจการที่ ดีจากหน่วยงานกํ ากับ, นโยบายเรื่ อง การกํ ากับดูแลกิจการที่ดี ของบริ ษั ทฯ
กฎบัตรคณะกรรมการบริ ษัทฯ ของบริ ษัทฯ และข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ใน ข้ อ 11 โดยมีรายละเอียดดังปรากฏตามเอกสารแนบ
ลําดับที่ 6 หน้ า 53 – หน้ า 54 ดังนี ้ โดยปั จจุบนั โครงสร้ างคณะกรรมการบริ ษัท มีจํานวน 9 ท่าน จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิปรับโครงสร้ างคณะกรรมการบริ ษัท จาก 9 ท่าน เป็ น 10 ท่าน เพื่อให้ องค์คณะมีความหลากหลายด้ านทักษะ
วิชาชี พและความเชี่ ยวชาญเฉพาะด้ านเพิ่มมากขึน้ รวมทัง้ มีการถ่วงดุลอํานาจในคณะกรรมการบริ ษัทเพิ่มมากขึน้ ซึ่งมี
องค์ประกอบในโครงสร้ างเดิมและโครงสร้ างใหม่ ดังนี ้
หน้ าที่ 19

สิ่งที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 1
บริ ษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด (มหาชน)

องค์ประกอบคณะกรรมการบริ ษัทในโครงสร้ างเดิม
ประกอบด้ วย
- Non-Executive Director
4 ท่าน
- Executive Director
5 ท่าน

องค์ประกอบคณะกรรมการบริ ษัทในโครงสร้ างใหม่
ประกอบด้ วย
- Non-Executive Director
5 ท่าน
- Executive Director
5 ท่าน

นางสาวโศภชา ดํารงปิ ยวุฒ์ิ ประธานกรรมการบริ หาร เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา โดยวาระนี ต้ ้ องได้ รับ
คะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออก
เสียงเพิ่มขึ ้นอีกหนึง่ เสียงเป็ นเสียงชี ้ขาด
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมตั กิ ารปรับ
โครงสร้ างคณะกรรมการบริ ษัทตามที่เสนอ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
องค์ประกอบคณะกรรมการบริ ษัทในโครงสร้ างเดิม
องค์ประกอบคณะกรรมการบริ ษัทในโครงสร้ างใหม่
ประกอบด้ วย
ประกอบด้ วย
- Non-Executive Director
4 ท่าน
- Non-Executive Director
5 ท่าน
- Executive Director
5 ท่าน
- Executive Director
5 ท่าน
โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมทังสิ
้ ้น 602 ราย เป็ นจํานวนหุ้นรวม 5,735,577,718 หุ้น
ผู้ถือหุ้น
จํานวน (เสียง)
อัตราร้ อยละ
เห็นด้ วย
5,735,545,135
100.0000
ไม่เห็นด้ วย
0
0.0000
บัตรเสีย
0
0.0000
รวม
5,735,545,135
100.000
งดออกเสียง *
32,583
* ไม่นบั รวมเป็ นฐานการคํานวณคะแนนเสียง
วาระที่ 9

พิจารณาอนุ มัติเลือกตัง้ กรรมการบริ ษัทแทนกรรมการบริ ษัทที่ดํารงตําแหน่ งครบตามวาระ และ
เลือกตัง้ กรรมการบริษัทเพิ่มตามโครงสร้ างใหม่ (ถ้ ามี)
ดร. สมบูรณ์ เอือ้ อัชฌาสัย กรรมการผู้จัดการ นํ าเสนอข้ อมูลต่อที่ ป ระชุมเพื่ อ พิ จารณาอนุมัติเลื อกตัง้
กรรมการแทนกรรมการที่ดํารงตําแหน่งครบวาระ เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา
71 และข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ 13 กําหนดให้ ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวน
1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการในขณะนัน้ ถ้ ากรรมการที่จะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจํานวนใกล้ ที่สดุ กับ
ส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่ จะต้ อ งออกจากตํ าแหน่ งในปี แรกและปี ที่ สองภายหลังจดทะเบี ยนเป็ นบริ ษั ท นัน้ ให้ ใช้ วิธี
จับสลาก ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไปให้ กรรมการท่านที่อยู่ในตําแหน่งนานที่สดุ เป็ นผู้ออกจากตําแหน่ง โดยกรรมการที่ออกจาก
ตําแหน่งไปแล้ วนัน้ อาจเลือกเพื่อเข้ ามาดํารงตําแหน่งใหม่ก็ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ครัง้ นี ้มีกรรมการ
ที่ดํารงตําแหน่งครบวาระ 3 ท่าน ดังนี ้

หน้ าที่ 20

สิ่งที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 1
บริ ษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด (มหาชน)

1. พลตํารวจตรี วิศิษฐ์ ศุกรเสพย์
กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)
2. ดร. จงรัก
ระรวยทรง
กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)
3. ดร.สมบูรณ์
เอื ้ออัชฌาสัย กรรมการบริษัท
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ จดั ส่งหนังสือแจ้ งการเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ ารับการเลือกตังเป็
้ น
กรรมการของบริ ษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 เป็ นการล่วงหน้ า พร้ อมทังระบุ
้ รายละเอียดคุณสมบัติ
และวิธีการเสนอชื่อตามหลักเกณฑ์ที่บริ ษัทฯ กําหนด ให้ กบั ผู้ถือหุ้นได้ รับทราบโดยทัว่ กัน โดยได้ เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริ ษัท ฯ ตังแต่
้ วนั ที่ 25 ตุลาคม 2560 จนถึงวันที่ 24 มกราคม 2561
ที่ผา่ นมานัน้ ซึง่ ไม่มีทา่ นใดเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเข้ ารับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการของบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นใน
ครัง้ นี ้
นางสาวโศภชา ดํ า รงปิ ยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริ ห าร กล่ า วเสนอให้ ที่ ป ระชุม ผู้ ถื อ หุ้ นพิ จ ารณาว่ า
คณะกรรมการบริ ษั ทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มี ส่วนได้ เสียได้ หารื อกันอย่างกว้ างขวาง รวมทัง้ พิ จารณาจากคุณ สมบัติ เป็ น
รายบุคคลอย่างรอบคอบ กล่าวคือ ต้ องเป็ นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์ในด้ านต่าง ๆ มีภาวะผู้นํา วิสยั ทัศน์กว้ างไกล
เป็ นผู้มีคณ
ุ ธรรมและจริ ยธรรม มีประวัติการทํางานที่โปร่ งใสไม่ด่างพร้ อย มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็น อย่าง
เป็ นอิสระ และมีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริ ษัทฯ ทังนี
้ ้บุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ เป็ นกรรมการอิสระ
นัน้ เป็ นผู้ที่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง คณะกรรมการบริ ษัทจึงเห็นสมควร
เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตังตามที
้
่เสนอ รายละเอียดดังต่อไปนี ้
 เลือกตังกรรมการบริ
้
ษัทที่ดํารงตําแหน่งครบวาระกลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัทต่อไปอีกวาระหนึง่ ดังนี ้
1.

ดร. จงรัก ระรวยทรง (กรรมการอิสระ)

2.

ดร. สมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย

 เลือกตังผู
้ ้ ที่ได้ รับการเสนอชื่อเพื่อทดแทนกรรมการบริษัทอีกท่านหนึง่ ที่ดํารงตําแหน่งครบวาระ 9 ปี ดังนี ้
3.

ดร. พนารัตน์ ปานมณี (กรรมการอิสระ)

 เลือกตังผู
้ ้ ที่ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการบริษัทเพิ่มอีก 1 ตําแหน่ง ตามโครงสร้ างใหม่ ดังนี ้
4.
นายธรากร อังภูเบศวร์ (กรรมการอิสระ)
ทังนี
้ ้ประวัติของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อ รายละเอียดดังปรากฏตามเอกสารแนบ ลําดับที่ 7 หน้ า 55 – หน้ า
66 รวมทังเอกสารประกอบการประชุ
้
มที่ได้ นําส่งเพิ่มเติมต่อผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ ว
นางสาวโศภชา ดํารงปิ ยวุฒ์ิ ประธานกรรมการบริ หาร เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา โดยวาระนี ้ต้ องได้ รับ
คะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุม
ออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกหนึง่ เสียงเป็ นเสียงชี ้ขาด
มติที่ประชุม ที่ประชุมมี มติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติเลือกตัง้
ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
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 เลือกตังกรรมการบริ
้
ษัทที่ดํารงตําแหน่งครบวาระกลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัทต่อไปอีกวาระหนึง่ ดังนี ้
1. ดร. จงรัก ระรวยทรง
กรรมการบริษัทที่เป็ นกรรมการอิสระ
มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมทังสิ
้ ้น 602 ราย เป็ นจํานวนหุ้นรวม 5,735,577,718 หุ้น
ผู้ถือหุ้น
จํานวน (เสียง)
อัตราร้ อยละ
เห็นด้ วย
5,735,530,302
100.0000
ไม่เห็นด้ วย
0
0.0000
บัตรเสีย
0
0.0000
รวม
5,735,530,302
100.0000
งดออกเสียง *
47,416
* ไม่นบั รวมเป็ นฐานการคํานวณคะแนนเสียง
2. ดร. สมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย
กรรมการบริษัท
มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมทังสิ
้ ้น 602 ราย เป็ นจํานวนหุ้นรวม 5,735,577,718 หุ้น
ผู้ถือหุ้น
จํานวน (เสียง)
อัตราร้ อยละ
เห็นด้ วย
5,735,530,302
100.0000
ไม่เห็นด้ วย
0
0.0000
บัตรเสีย
0
0.0000
รวม
5,735,530,302
100.000
งดออกเสียง *
47,416
* ไม่นบั รวมเป็ นฐานการคํานวณคะแนนเสียง
 เลือกตังผู
้ ้ ที่ได้ รับการเสนอชื่อเพื่อทดแทนกรรมการบริษัทอีกท่านหนึง่ ที่ดํารงตําแหน่งครบวาระ 9 ปี ดังนี ้
กรรมการบริษัทที่เป็ นกรรมการอิสระ
3. ดร. พนารัตน์ ปานมณี
มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมทังสิ
้ ้น 602 ราย เป็ นจํานวนหุ้นรวม 5,735,577,718 หุ้น
ผู้ถือหุ้น
จํานวน (เสียง)
อัตราร้ อยละ
เห็นด้ วย
5,735,519,302
100.0000
ไม่เห็นด้ วย
0
0.0000
บัตรเสีย
0
0.0000
รวม
5,735,519,302
100.000
งดออกเสียง *
58,416
* ไม่นบั รวมเป็ นฐานการคํานวณคะแนนเสียง
 เลือกตังผู
้ ้ ที่ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการบริ ษัทเพิ่มอีก 1 ตําแหน่ง ตามโครงสร้ างใหม่ ดังนี ้
4. นายธรากร อังภูเบศวร์

กรรมการบริษัทที่เป็ นกรรมการอิสระ
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มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมทังสิ
้ ้น 602 ราย เป็ นจํานวนหุ้นรวม 5,735,577,718 หุ้น
ผู้ถือหุ้น
จํานวน (เสียง)
อัตราร้ อยละ
เห็นด้ วย
5,735,504,969
100.0000
ไม่เห็นด้ วย
0
0.0000
บัตรเสีย
0
0.0000
รวม
5,735,504,969
100.000
งดออกเสียง *
72,749
* ไม่นบั รวมเป็ นฐานการคํานวณคะแนนเสียง
วาระที่ 10

พิจารณาอนุมัตกิ ารกําหนดค่ าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่ อยประจําปี 2561
พลตํารวจตรี วิศิษฐ์ ศุกรเสพย์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน รายงานต่อที่ประชุม
ว่า เพื่อให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ 29 กําหนดให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี พิจารณากําหนดค่าตอบแทนของ
กรรมการ โดยบริ ษัทฯ มีนโยบายและหลักเกณฑ์ในการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการให้ อยูใ่ นระดับที่เหมาะสมและสอดคล้ อง
กับภาระหน้ าที่ในการปฏิบตั ิงานเพื่อประโยชน์ สงู สุดของบริ ษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ เสียกลุ่มต่าง ๆ โดยมีขนั ้ ตอนการ
พิจารณาค่าตอบแทนผ่านจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และนําเข้ าสู่การพิจารณาในคณะกรรมการ
บริ ษัท ซึ่งได้ พิจารณากลัน่ กรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ และเปรี ยบเทียบอ้ างอิงจากอุตสาหกรรม
ประเภทเดี ย วกั น เห็ น สมควรกํ า หนดค่ า ตอบแทนคณะกรรมการบริ ษั ท และคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย ประจํ า ปี 2561
รายละเอียดดังปรากฏตามเอกสารแนบ ลําดับที่ 8 หน้ า 67 – หน้ า 71 โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ค่ าเบีย้ ประชุม
ตําแหน่ง

1. ประธานกรรมการ
2. กรรมการ
3. เลขานุการคณะกรรมการ

คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริ ษัท
ตรวจสอบ
บริ หาร
ความเสี่ยง
22,000
18,000
6,000

22,000
18,000
6,000

15,000
12,000
6,000

คณะกรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา
ผลตอบแทน
15,000
12,000
6,000

(หน่วย : บาท)
คณะกรรมการ คณะกรรมการ
กํากับดูแล
บริ หาร
กิจการที่ดี
15,000
12,000
6,000

7,500
5,000
-

หมายเหตุ: กรณีกรรมการอิสระได้ รับการแต่งตังให้
้ เป็ นประธานกรรมการของแต่ละคณะกรรมการ ให้ ได้ รับสิทธิการจ่ายอัตราค่าตอบแทน
เบี ้ยประชุมของคณะกรรมการในตําแหน่งสูงสุดเพียงตําแหน่งเดียวในแต่ละคณะกรรมการ

ค่ าตอบแทนรายปี
ตําแหน่ง

1. ประธานกรรมการ
2. กรรมการ

(หน่วย : บาท)
คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริ ษัท
ตรวจสอบ
บริ หาร
สรรหาและ
กํากับดูแล
บริ หาร
ความเสี่ยง
พิจารณา
กิจการที่ดี
ผลตอบแทน
750,000
240,000
100,000
100,000
100,000
500,000
300,000

200,000
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ตําแหน่ง

3. เลขานุการคณะกรรมการ
4. เลขานุการบริ ษัท

คณะกรรมการ
บริ ษัท

คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
บริ หาร
สรรหาและ
กํากับดูแล
บริ หาร
ความเสี่ยง
พิจารณา
กิจการที่ดี
ผลตอบแทน
50,000
50,000
25,000
25,000
25,000
-

100,000

-

-

-

-

-

หมายเหตุ: * กรณีกรรมการอิสระได้ รับการแต่งตังให้
้ เป็ นประธานกรรมการของแต่ละกรรมการ ให้ ได้ รับสิทธิการจ่ายอัตราค่าตอบแทน
รายปี ของคณะกรรมการในตําแหน่งสูงสุดเพียงตําแหน่งเดียวในแต่ละกรรมการ
* ค่ าตอบแทนรายปี ให้ กาํ หนดจ่ ายเป็ นรายไตรมาส

นางสาวโศภชา ดํารงปิ ยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริ หาร เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา โดยวาระนี ้ต้ องได้ รับ
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเห็นด้ วยมากกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม
อนุมตั ิคา่ ตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจําปี 2561 ตามที่เสนอ ดังนี ้
ค่ าเบีย้ ประชุม
ตําแหน่ง

1. ประธานกรรมการ
2. กรรมการ
3. เลขานุการคณะกรรมการ

คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริ ษัท
ตรวจสอบ
บริ หาร
ความเสี่ยง
22,000
18,000
6,000

22,000
18,000
6,000

คณะกรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา
ผลตอบแทน
15,000
12,000
6,000

15,000
12,000
6,000

(หน่วย : บาท)
คณะกรรมการ คณะกรรมการ
กํากับดูแล
บริ หาร
กิจการที่ดี
15,000
12,000
6,000

7,500
5,000
-

หมายเหตุ: กรณีกรรมการอิสระได้ รับการแต่งตังให้
้ เป็ นประธานกรรมการของแต่ละคณะกรรมการ ให้ ได้ รับสิทธิการจ่ายอัตราค่าตอบแทน
เบี ้ยประชุมของคณะกรรมการในตําแหน่งสูงสุดเพียงตําแหน่งเดียวในแต่ละคณะกรรมการ

ค่ าตอบแทนรายปี
ตําแหน่ง

5. ประธานกรรมการ
6. กรรมการ
7. เลขานุการคณะกรรมการ
8. เลขานุการบริ ษัท

(หน่วย : บาท)
คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริ ษัท
ตรวจสอบ
บริ หาร
สรรหาและ
กํากับดูแล
บริ หาร
ความเสี่ยง
พิจารณา
กิจการที่ดี
ผลตอบแทน
750,000
240,000
100,000
100,000
100,000
500,000
300,000

200,000

100,000

100,000

100,000

200,000

50,000

50,000

25,000

25,000

25,000

-

100,000

-

-

-

-

-

หน้ าที่ 24

สิ่งที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 1
บริ ษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุ: * กรณีกรรมการอิสระได้ รับการแต่งตังให้
้ เป็ นประธานกรรมการของแต่ละกรรมการ ให้ ได้ รับสิทธิการจ่ายอัตราค่าตอบแทน
รายปี ของคณะกรรมการในตําแหน่งสูงสุดเพียงตําแหน่งเดียวในแต่ละกรรมการ
* ค่ าตอบแทนรายปี ให้ กาํ หนดจ่ ายเป็ นรายไตรมาส

ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมทังสิ
้ ้น 602 ราย เป็ นจํานวนหุ้นรวม 5,735,577,718 หุ้น
ผู้ถือหุ้น
จํานวน (เสียง)
อัตราร้ อยละ
เห็นด้ วย
5,735,297,256
99.9951
ไม่เห็นด้ วย
7,302
0.0001
งดออกเสียง
273,160
0.0048
บัตรเสีย
0
0.0000
รวม
5,735,577,718
100.0000
วาระที่ 11

พิจารณาอนุมัตกิ ารแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกําหนดค่ าสอบบัญชีประจําปี 2561
ดร. สมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย กรรมการผู้จดั การ นําเสนอข้ อมูลต่อที่ประชุมเพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติ
บริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อที่ 29 กําหนดให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี
แต่ งตัง้ ผู้ ส อบบั ญ ชี และกํ าหนดค่ า ตอบแทนของผู้ สอบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท ฯ ทุ ก ปี ดังนั น้ คณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริ ษั ทจึงได้ พิ จารณาคัดเลื อกผู้สอบบัญ ชี ของบริ ษั ทฯ โดยพิ จารณาจากผลการปฏิ บัติงาน ประสบการณ์
มาตรฐานและประสิทธิภาพในการทํางาน ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี ความเป็ นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทน
ของผู้สอบบัญชี โดยเสนอเพื่อขออนุมัติแต่งตัง้ บุคคลเป็ นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี รายละเอียดดังปรากฏตาม
เอกสารแนบ ลําดับที่ 9 หน้ า 73 – หน้ า 76 โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ข้ อมูลบุคคลที่เสนอชื่อแต่ งตัง้ เป็ นผู้สอบบัญชี
1. นายเจริญ ผู้สมั ฤทธิ์เลิศ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาติเลขที่ 4068 และ/หรื อ
2. นายวัยวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาติเลขที่ 6333 และ/หรื อ
3. นายณัฐพงศ์ ตันติจตั ตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาติเลขที่ 8829
แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ ประจําปี 2561 โดยเป็ นผู้สอบบัญชี
ที่มีคณ
ุ สมบัติสอดคล้ องกับประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และบุคคลดังกล่าว
ยังเป็ นผู้สอบบัญชีในบริษัทย่อยของกลุม่ บริษัทกันกุลอีกด้ วย
โดยบริ ษัทที่เป็ นสํานักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้ างต้ นไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรื อ ไม่มี
ส่วนได้ เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
ข้ อมูลค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ค่าสอบบัญชี ประจําปี 2561 เป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 1,700,000.00 บาท สําหรับงบการเงินของบริ ษัท โดยมี
รายละเอียดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเปรี ยบเทียบย้ อนหลัง 5 ปี ดังนี ้

หน้ าที่ 25

สิ่งที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 1
บริ ษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด (มหาชน)
รายละเอียด
ค่าสอบบัญชี และค่าสอบทานรายไตรมาส
สําหรับงบการเงินของบริ ษัทฯ
ค่าบริ การอื่น ๆ
1)

ปี 2561
(เพื่อพิจารณา)
1,700,000.00

ปี 2560 1)

ปี 2559 1)

ปี 2558 1)

ปี 2557 1)

1,480,000.00

1,100,000.00

940,000.00

892,000.00

N.A.

149,127.00

347,776.46

1,362,529.00

338,049.00

ประกอบด้ วย ค่าล่วงเวลา ค่าพาหนะ ค่าเข้ าเล่มเอกสาร ค่ายืนยันยอด และค่าส่งเอกสาร

ดร. ชิ ต เหล่า วัฒ นา ประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้ ให้ ค วามเห็ น ต่ อ การแต่ ง ตัง้ ผู้ส อบบัญ ชี แ ละ
กําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2561 ดังนี ้
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2561 โดยได้
พิจารณาคัดเลือก บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ โดยมีค่าสอบบัญชีเฉพาะส่วน
ของบริ ษั ท ฯ เป็ นจํ า นวนเงิ น ไม่ เกิ น 1,700,000.00 บาท โดยพิ จ ารณาคัด เลื อ กจาก ผลการปฏิ บัติ ง าน ประสบการณ์
มาตรฐานและประสิทธิภาพในการทํางาน ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี ความเป็ นอิสระของผู้สอบบัญชี รวมทังความ
้
เหมาะสมทางด้ านราคา และด้ านเวลาในการส่งมอบงาน
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริ ษัท เคพี เอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญ ชี จํ ากัด มี คุณ สมบัติตามที่กล่าวมา
ข้ างต้ น จึงได้ นําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อให้ ความเห็นชอบ และนําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
ต่อไป
นางสาวโศภชา ดํารงปิ ยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริ หาร เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา โดยในวาระนีต้ ้ อง
ได้ รับคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานในที่ประชุม
ออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมตั ิแต่งตัง้
1)
นายเจริ ญ ผู้สมั ฤทธิ์เลิศ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาติเลขที่ 4068 และ/หรื อ
2)
นายวัยวัฒน์ กอสมานชัยกิจ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาติเลขที่ 6333 และ/หรื อ
3)
นายณัฐพงศ์ ตันติจตั ตานนท์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาติเลขที่ 8829
แห่งบริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ ประจําปี โดยมีค่าตอบแทนเป็ น
จํานวนเงินไม่เกิน 1,700,000.00 บาท สําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ตามที่เสนอด้ วยคะแนนเสียง
ดังนี ้
มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมทังสิ
้ ้น 602 ราย เป็ นจํานวนหุ้นรวม 5,735,577,718 หุ้น
ผู้ถือหุ้น
จํานวน (เสียง)
อัตราร้ อยละ
เห็นด้ วย
5,731,798,749
99.9348
ไม่เห็นด้ วย
3,740,553
0.0652
บัตรเสีย
0
0.0000
รวม
5,735,539,302
100.0000
งดออกเสียง *
38,416
* ไม่นบั รวมเป็ นฐานการคํานวณคะแนนเสียง

หน้ าที่ 26

สิ่งที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 1
บริ ษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด (มหาชน)

วาระที่ 12

พิจารณาการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริษัทฯ
ดร. สมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย กรรมการผู้จดั การ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามคําสัง่ คสช.ที่ 21/2560 ที่ได้ มีการ
แก้ ไขยกเลิกและเปลี่ยนแปลงบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทมหาชนในในหมวดที่ 6 เรื่ อง การประชุมผู้ถือหุ้น
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทจึงได้ มีมติเห็นควรให้ นําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริ ษัทฯ
หมวดที่ 4 “การประชุมผู้ถือหุ้น” ข้ อ 24. รายละเอียดดังปรากฏตามเอกสารแนบ ลําดับที่ 10 หน้ า 77 โดยมีรายละเอียด
การแก้ ไขเพิ่มเติม ดังนี ้
จากเดิม
ข้ อ 24. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วนั สิ ้นสุด
ของรอบปี บัญชีของบริษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ ว ให้ เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรี ยกประชุม
ผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สดุ แต่จะเห็นสมควร หรื อผู้ถือหุ้นรวมกันนับจํานวนหุ้นได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของ
จํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมดหรื
ั้
อผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน10 ของจํานวนหุ้นที่
จําหน่ายได้ ทงหมด
ั้
จะเข้ าชื่อกันทําหนังสือขอให้ คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่
ต้ องระบุเหตุผลในการที่ขอให้ เรี ยกประชุมไว้ ให้ ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้ วย ในกรณีนี ้ให้ คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้น
ภายใน 1 เดือน นับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
แก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับ ข้ อที่ 24. เป็ นดังนี ้
“ข้ อ 24. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายในสี่ (4) เดือนนับแต่
วันสิ ้นสุดของรอบปี บัญชีของบริ ษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ ว ให้ เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญคณะกรรมการจะเรี ยก
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สดุ แต่จะเห็นสมควร หรื อผู้ถือหุ้นหนึง่ คนหรื อหลายคนซึง่ มีห้ นุ
นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าร้ อยละสิบ (10) ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมด
ั้
จะเข้ าชื่อกันทําหนังสือขอให้
คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่ องและเหตุผลในการที่ขอให้
เรี ยกประชุมไว้ ให้ ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้ วย ในกรณี เช่นนี ้ คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้น
ภายในสี่สบิ ห้ า (45) วัน นับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จดั ให้ มีการประชุมภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้น
ทังหลายซึ
้
ง่ เข้ าชื่อกันหรื อผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้ จํานวนหุ้นตามที่บงั คับไว้ นนจะเรี
ั้
ยกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่
สิบห้ า (45) วัน นับแต่วนั ครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณี เช่นนี ้ ให้ ถือว่าเป็ นการประชุมผู้ถือหุ้นที่
คณะกรรมการเรี ยกประชุม โดยบริ ษัทต้ องรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายอันจําเป็ นที่เกิดจากการจัดให้ มีการประชุมและ
อํานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครัง้ ใด จํานวน
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่ วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กําหนดไว้ ในข้ อ 27. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้ องร่ วมกัน
รับผิดชอบชดใช้ คา่ ใช้ จ่ายที่เกิดจากการจัดให้ มีการประชุมในครัง้ นันให้
้ แก่บริ ษัท”
นางสาวโศภชา ดํารงปิ ยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริ หาร เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา โดยในวาระนีต้ ้ อง
ได้ รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
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มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมี สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
อนุมตั กิ ารแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมทังสิ
้ ้น 602 ราย เป็ นจํานวนหุ้นรวม 5,735,577,718 หุ้น
ผู้ถือหุ้น
จํานวน (เสียง)
อัตราร้ อยละ
เห็นด้ วย
5,731,798,749
99.9348
ไม่เห็นด้ วย
3,740,553
0.0652
บัตรเสีย
0
0.0000
รวม
5,735,539,302
100.0000
งดออกเสียง *
38,416
* ไม่นบั รวมเป็ นฐานการคํานวณคะแนนเสียง
วาระที่ 13

พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
ดร. สมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย กรรมการผู้จ ดั การ กล่า วต่อ ที่ป ระชุม ว่า วาระนี ้ บริ ษั ทฯ ขอเรี ยนแจ้ งผลการ
ดําเนินการในเรื่ องที่เกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี และการเข้ าเป็ นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ าน
การทุจริ ต โดยประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี จะเป็ นผู้นําเสนอข้ อมูลแจ้ งต่อที่ประชุมเพื่อทราบ
ดร. จงรัก ระรวยทรง ประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี นําเสนอข้ อมูลต่อที่ประชุมเพื่อให้ ทราบถึงผล
การดําเนินการในเรื่ องที่เกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี ดังนี ้
บริ ษัทฯ มุ่งมัน่ ในการนําหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีไปสูก่ ารดําเนินการในภาคปฏิบตั ิทวั่ ทังองค์
้ กรอย่างเป็ น
รู ป ธรรม โดยในปี 2560 บริ ษั ท ฯ ได้ รั บ ผลประเมิ น การกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี CGR ในระดั บ คะแนนดี เลิ ศ 91 คะแนน
เปรี ยบเทียบกับผลคะแนนที่ได้ รับในปี 2559 จะอยู่ในระดับที่ 82 คะแนน โดยถ้ าเทียบกับระดับคะแนนเฉลี่ยโดยรวมที่อยู่ใน
กลุ่ม SET 100 index และ SET 50 index รวมทังบริ
้ ษัทจดทะเบียนโดยรวม บริ ษัทฯ จะได้ ระดับคะแนนที่สงู กว่าค่าเฉลี่ยที่อยู่
ในระดับคะแนนเฉลี่ยโดยรวมที่ 87, 90 และ 80 ตามลําดับ
สําหรั บผลการประเมิ นคุณ ภาพการจัดประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจํ าปี 2560 บริ ษั ทฯ ได้ รับผลคะแนนการ
ประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560 ในระดับคะแนน “ดีเยี่ยม” คือ 97.5 คะแนน เปรี ยบเทียบกับผล
คะแนนที่ได้ รับในปี 2559 อยูท่ ี่ระดับคะแนน “ดีเยี่ยม” คือ 97.0 คะแนน
เรื่ องสุดท้ ายคื อ การเข้ าเป็ นสมาชิ กแนวร่ วมปฏิ บัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ตในปี 2560
คณะกรรมการแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต (CAC) ได้ ประเมินบริ ษัทฯ และมีมติให้ การรับรอง
บริ ษัทฯ เข้ าเป็ นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริต เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560
จากผลของการดําเนินการดังกล่าวสะท้ อนให้ เห็นถึงพัฒนาการโดยรวมในการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัทฯ
อย่างต่อเนื่อง โดยบริ ษัทฯ จะมุง่ มัน่ พัฒนาการกํากับดูแลกิจการให้ ดียิ่งๆ ขึ ้นไป
นายธนประเสริ ฐ ไพโรจน์พชร ผู้ถือหุ้น : ได้ มีข้อเสนอและประเด็นสอบถามต่อที่ประชุม ดังนี ้
1. สําหรับการที่บริ ษัทฯ ได้ เข้ าเป็ นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ตถือว่า
เป็ นเรื่ องที่ดีและเป็ นการให้ ข้อมูลแก่ผ้ ถู ือหุ้นได้ อย่างเหมาะสม นอกจากนีข้ อแนะในกรณี ที่มีการแก้ ไข
เพิ่ ม เติ ม สิ่ งใดก็ แ ล้ วแต่ ไม่ ว่ า จะเป็ นเรื่ อ งขอข้ อบั งคับ หรื อ อื่ น ๆ ควรจั ด ทํ า เป็ นตาราง 2 ช่ อ ง เพื่ อ
เปรี ยบเทียบให้ เห็นว่าข้ อความเดิมเป็ นอย่างไรทางด้ านซ้ าย และข้ อความที่ได้ มีการแก้ ไขใหม่อยู่ทางด้ าน
ขวา
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ดร. สมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย กรรมการผู้จดั การ : ได้ ตอบข้ อซักถาม ดังนี ้
1. ขอขอบคุณ สําหรับข้ อเสนอแนะ ทัง้ นี ้ เนื่ องจากในครั ง้ นี ท้ างบริ ษั ทฯ ได้ จัดทําการเปรี ยบเที ยบเป็ น
รูปแบบข้ างบนกับข้ างล่าง อย่างไรก็ตามจะนําไปปรับใช้ ในการประชุมครัง้ ถัดไปแทน
นายกิตติ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ถือหุ้น : ได้ มีข้อเสนอและประเด็นสอบถามต่อที่ประชุม ดังนี ้
2. กรณี การรับซื ้อหุ้นคืนจะมีผลกระทบกับผู้ถือหุ้นรายย่อยอย่างไรบ้ าง และทางบริ ษัทฯ มีการทําการตลาด
ในเรื่ องเกี่ยวกับความรู้ในเรื่ องพลังงานทดแทนหรื อไม่
ดร. สมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย กรรมการผู้จดั การ : ได้ ตอบข้ อซักถาม ดังนี ้
2. สําหรับประเด็นแรกกรณีรับซื ้อหุ้นคืนคือ จะใช้ วงเงินสูงสุดที่ใช้ ไม่เกิน 1,000 ล้ านบาท โดยมีจํานวนหุ้น
ที่จะซื ้อคืนสูงสุด ไม่เกิน 300,000,000 หุ้น ทังนี
้ ไ้ ด้ เอาราคาราคาเฉลี่ย 1 เดือนมาเป็ นตัวกําหนด โดย
มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 ซึง่ บริ ษัทต้ องเปิ ดเผยโครงการซื ้อหุ้นล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 14 วัน โดยกําหนด
ระยะเวลาที่จะซื ้อหุ้นคืนตังแต่
้ วนั ที่ 25 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2561 และกําหนดระยะเวลา
จําหน่ายหุ้นที่ซื ้อคืนภายหลัง 6 เดือน นับแต่การซื ้อหุ้นคืนเสร็ จสิ ้นแต่ต้องไม่เกิน 3 ปี ในกรณีที่บริ ษัทฯ
ไม่จําหน่าย หรื อจําหน่ายหุ้นที่ซื ้อคืนไม่หมดภายในระยะเวลา เมื่อพ้ นกําหนดแล้ ว บริ ษัทฯ จะลดทุน
ที่ ชําระแล้ ว โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบี ยนที่ ซือ้ คื น และยังมิได้ จํ าหน่ายทัง้ หมด ข้ อ ดี คือ กํ าไรต่อ หุ้น จะ
เพิ่มขึ ้น ส่วน PE ก็ต้องปรับลง
สําหรับราคาซื ้อคืนนัน้ จะไม่เกินกว่าราคาปิ ดของหุ้นเฉลี่ย 5 วันทําการซื ้อขายก่อนหน้ าวันที่ทําการซื ้อ
คื นนัน้ บวกด้ วย จํ านวนร้ อยละ 15 ของราคาปิ ดเฉลี่ยดังกล่าว ทัง้ นี ้ เนื่ องมาจากการที่ ทางบริ ษั ท ฯ
ได้ รับผลกระทบจากประกาศของรัฐบาลในธุรกิจที่เกี่ยวกับพลังงานทดแทน ประธานกรรมการบริ ษัทจึง
ได้ มีการเรี ยกประชุมและจัดโครงการรับซื ้อหุ้นคืนดังกล่าวขึ ้นมา
นางสาวโศภชา ดํารงปิ ยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริ หาร: ได้ ตอบข้ อซักถามเพิ่มเติม ดังนี ้
2. สําหรับความรู้ ในเรื่ องพลังงานทดแทน ทางบริ ษัทฯ มีหน่วยงานพัฒนาธุรกิจและหน่วยงานเฉพาะที่ดแู ล
ด้ านนี ้ ทังนี
้ ้ ความรู้ในส่วนที่เป็ นเรื่ องของทฤษฎีจะมีเจ้ าหน้ าที่ในส่วนพัฒนาธุรกิจที่มีความรู้ ที่แตกต่าง
กัน ไม่วา่ จะเป็ นหลอดไฟ LED, พลังงานแสงแดด, พลังงานลม รวมไปถึงพลังงานชีวมวล
ดร. ชิต เหล่าวัฒนา ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ: ได้ ตอบข้ อซักถามเพิ่มเติม ดังนี ้
2. ทางด้ านเทคนิคแล้ ว พลังงานที่ได้ จากแสงแดดจะสามารถนําไปใช้ กับอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ได้ หรื อไม่
ขึ ้นอยูก่ บั ปริมาณของพลังงานกับความสามารถในการใช้ พลังงาน สําหรับการเก็บพลังงานในรูปแบบของ
แบตเตอร์ รี่นนั ้ ในอนาคตเราอาจจะได้ เห็นว่าพลังงานโซลาร์ ที่จดั เก็บในแบตเตอร์ รี่สามารถนําไปใช้ เป็ น
ต้ นกําเนิดกับเครื่ องจักรไฟฟ้าอื่น ๆ ได้
นายโชคจุน สุคนั ธาพฤกษ์ ผู้ถือหุ้น : ได้ มีข้อเสนอและประเด็นสอบถามต่อที่ประชุม ดังนี ้
3. สําหรับแผนงานที่จะไปถึง 1,000 เมกะวัตต์ ทางบริ ษัทฯ มีนโยบายและแผนการอย่างไรบ้ าง และมีความ
เป็ นไปได้ มากน้ อยเพียงใด และบริ ษัทฯ นําเงินส่วนใดมาใช้ ในการลงทุนดังกล่าว นอกจากนี ้แล้ วปั จจุบนั
ทางบริษัทฯ ใช้ บริการกับธนาคารแห่งใดบ้ าง และเหตุใดจึงไปลงทุนทําพลังงานโซลาร์ ที่ประเทศญี่ปนุ่ และ
ประเทศมาเลเซีย
ดร. สมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย กรรมการผู้จดั การ : ได้ ตอบข้ อซักถาม ดังนี ้
3. ข้ อมูลดังกล่าวผู้ถือหุ้นสามารถหาดูได้ จากข้ อมูลจาก “บริ ษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน" (Opportunity
Day) โดยปั จจุบนั บริ ษัทฯ มีการจําหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิ ชย์อยู่ประมาณ 172 เมกะวัตต์ และเมื่อวันที่
27 มีนาคม 2561 ได้ ดําเนินการจําหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์จากโครงการไฟฟ้าพลังงานลมโครงการที่ 2
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อี กจํ า นวน 60 เมกะวัตต์ อี กทัง้ ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2561 จะมี การดํ าเนิ น การจํ าหน่ า ยไฟฟ้ าเชิ ง
พาณิชย์โครงการไฟฟ้าพลังงานลมโครงการที่ 3 อีกจํานวน 50 เมกะวัตต์ รวมไปถึงการจําหน่ายไฟฟ้า
เชิงพาณิ ชย์ที่ประเทศญี่ ปุ่นในสิ ้นปี 2561 อีก 2 โครงการ คือ โครงการ Sendai จํานวน 32 เมกะวัตต์
และโครงการ Kimitsu จํานวน 34 เมกะวัตต์ รวมไปถึงโครงการที่ประเทศญี่ปนอี
ุ่ ก 2 โครงการที่ยงั สร้ าง
ไม่ เสร็ จ ได้ แ ก่ โครงการ Utsunomiya และโครงการ Iwakuni โดยปั จ จุบัน บริ ษั ท ฯ มี โครงการรวม
ทังหมด
้
503 เมกะวัตต์
แสดงให้ เห็นว่าทางบริษัทฯ ยังขาดอีกประมาณ 450 เมกะวัตต์ จึงจําเป็ นที่จะต้ องหาเพิ่มเฉลี่ยปี ละ 150
เมกะวัตต์ โดยปั จจุบนั บริ ษัทฯ หันมาให้ ความสนใจกับสัญญาซื ้อขายไฟกับภาคเอกชน โดยต้ นทุนที่จะ
นํามาดําเนินการตามแผนงานนี ้ก็มาจากเงินที่ได้ มาจากการจําหน่ายไฟที่ทางบริ ษัทฯ ได้ รับมา รวมไป
ถึงเงินทุนจาก Project Finance และวงเงินหุ้นกู้คงเหลือที่ยงั ไม่ได้ นํามาใช้ รวมไปถึงกระแสเงินจากการ
ดําเนินงานยังคงเพียงพอสําหรับการลงทุนในอนาคตที่จะเกิดขึ ้น
ทังนี
้ ้ เหตุผลที่ทางบริ ษัทฯ เข้ าไปลงทุนที่ประเทศญี่ ปนนั
ุ่ น้ เนื่องจากพลังงานโซลาร์ ที่ประเทศญี่ ปนยั
ุ่ ง
เหลืออีกประมาณ 6,000 เมกะวัตต์ที่ยงั ไม่โดนยึดใบอนุญาต โดยประเทศที่เข้ าไปลงทุนมากที่สดุ คือ
ประเทศจีน ซึ่งประเทศญี่ ปุ่นเดิมทีตงใจจะปิ
ั้
ดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ แต่เนื่องจากปริ มาณการจ่ายไฟจาก
โรงไฟฟ้าพลังงานโซลาร์ ยังสร้ างไม่เสร็ จจึงยังไม่สามารถปิ ดได้ โดยประเทศญี่ ปุ่นจะไม่ลงทุนในการ
สร้ างโรงไฟฟ้ าโซลาร์ เอง เพราะจะทําให้ GDP ติดลบและไม่เป็ นประโยชน์ ซึ่งทางบริ ษั ทฯ ได้ เข้ าไป
ลงทุนโดยให้ ความสําคัญกับสัญญาซื ้อขายไฟฟ้าที่ให้ ราคาดีที่สดุ เป็ นหลัก
นางสาวโศภชา ดํารงปิ ยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริ หาร: ได้ ตอบข้ อซักถามเพิ่มเติม ดังนี ้
3. สําหรับเรื่ องธนาคารนัน้ ทางบริ ษัทฯ เริ่ มต้ นมาจากการใช้ บริ การกับ ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน)
ซึง่ ปั จจุบนั ก็คือ ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) แล้ วก็มาใช้ บริ การของ ธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้ าแห่งประเทศไทย ในยุคแรก ๆ ซึง่ พอ
มาอยู่ในช่วงที่ทางบริ ษัทฯ กําลังเจริ ญเติบโตขึ ้น ประกอบกับในขณะนันเองบางธนาคารยั
้
งไม่มีนโยบายที่
จะสนับสนุนในส่วนของพลังงานทดแทน จึงเป็ นที่มาว่าเหตุใดปั จจุบนั ทางบริษัทฯ จึงใช้ บริการกับ ธนาคาร
ไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน) ที่ให้ การสนับสนุนกับโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานลมของทางบริ ษั ทฯ แต่
อย่างไรก็ตามนอกจากธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํ ากัด (มหาชน) แล้ ว ก็ยังมีธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํ ากัด
(มหาชน) ธนาคารธนชาต จํ ากัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จํ ากัด (มหาชน) รวมไปถึงธนาคารใน
ต่างประเทศ เช่น ธนาคารมิซูโฮ จํากัด ธนาคารอาร์ เอชบี จํากัด และธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จํากัด
(มหาชน) เป็ นต้ น
นายเมธี รังษี วงศ์ ผู้ถือหุ้น : ได้ มีข้อเสนอและประเด็นสอบถามต่อที่ประชุม ดังนี ้
4. เนื่ องจากในอี ก 3 ปี ข้ างหน้ าในช่วงที่ โครงการอยู่ในระหว่างการก่อสร้ าง ทางบริ ษั ทฯ จะมี แผนอื่ นอี ก
หรื อไม่ นอกจากนีก้ ารที่โครงการที่ประเทศญี่ ปนใช้
ุ่ ระยะเวลาในการก่อสร้ างประมาณ 3 ปี โครงการใน
ประเทศมาเลเซีย ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ หรื อประเทศอื่น ๆ ที่ตงใจจะเข้
ั้
าไปลงทุนจะใช้
ระยะเวลานานเพียงใด
ส่วนเรื่ อง PPA นัน้ การที่ทางบริ ษัทฯ จะได้ PPA เพิ่มเติม และได้ ระยะเวลาคืนทุนนานเพียงใด และการรับ
ซื ้อหุ้นคืน ในงบไม่เกิน 1,000 ล้ านบาท ได้ นําเงินในส่วนใดมาใช้ ในการรับซื ้อ และถ้ ากรณีภาครัฐได้ มีการ
กําหนดนโยบายงดรับซื ้อขายไฟเป็ นระยะเวลา 5 ปี จะเกิดผลลัพธ์ ในทางลบกับโครงการเดิมของบริ ษัทฯ
อย่างไรบ้ าง
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ดร. สมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย กรรมการผู้จดั การ : ได้ ตอบข้ อซักถาม ดังนี ้
4. สําหรับประเด็นแรกกรณีจะเข้ าไปซื ้อ PPA เช่น ในประเทศมาเลเซียใช้ ระยะเวลาก่อสร้ างประมาณ 1 ปี
ส่วนในประเทศญี่ ปุ่ นที่ช้ากว่า 1 ปี นัน้ เนื่ องมาจากการก่อสร้ างสายส่งเป็ นหลัก และสําหรั บ EIRR
ยังคงเป็ น 2 หลัก
ส่วนเงินที่นํามาใช้ ในการรับซื ้อหุ้นคืนนัน้ โดยหลักมาจากเงินที่ได้ จากการจําหน่ายไฟเชิงพาณิชย์ และ
กระแสเงินสดจากการดําเนินงานโครงการพลังงานลม รวมไปถึงการสลับวงเงินกู้ระยะสัน้ (ตัว๋ BE) ให้
กลายเป็ นหุ้นกู้ เนื่องจากปั จจุบนั เริ่ มกลับมามีความเสถียรมากขึ ้น
และสําหรับคําถามสุดท้ ายโครงการของบริ ษัทฯ ไม่ได้ รับผลกระทบใด ๆ จากนโยบายดังกล่าวของ
รัฐบาล เพราะสัญญาไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ
นางสาวโศภชา ดํ ารงปิ ยวุฒ์ิ ประธานกรรมการบริ ห ารกล่าวขอบคุณ ผู้ถือ หุ้น ที่ เข้ าร่ วมประชุมในครั ง้ นี ้
รวมถึงคณะกรรมการบริ ษัท กรรมการอิสระ ที่ปรึกษา ที่ได้ ร่วมเป็ นกรรมการในการตรวจสอบการลงคะแนนในครัง้ นี ้ และ
ขอขอบคุณ พลตํ า รวจตรี วิศิ ษ ฐ์ ศุก รเสพย์ ที่ ได้ ทํ างานอยู่ร่ว มกับ บริ ษั ท ฯ ของเรามาครบวาระ 9 ปี แล้ ว และยิ น ดี กับ
คณะกรรมการทุกท่านที่ได้ รับเลือกกลับเข้ ามาดํารงตําแหน่งใหม่อีกวาระ
นายกัลกุล ดํารงปิ ยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริ ษัท กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น นักลงทุน สถาบันการเงินพันธมิตร
ทางธุรกิจ คู่ค้า และผู้ที่เกี่ ยวข้ องทุกภาคส่วนที่ให้ ความไว้ วางใจ เชื่ อมั่น และให้ การสนับสนุนบริ ษัทฯ มาตลอด รวมถึง
คณะกรรมการบริ หารทุกท่านที่ช่วยกันขัดเกลา กลัน่ กรองจนบริ ษัทฯ สามารถเติบโตมาได้ ถึงปั จจุบันนี ้ สุดท้ ายนี ้ ผมขอ
ปฏิญาณว่า จะทําหน้ าที่บริ หารบริ ษัทฯ แห่งนี ้ ซึ่งเป็ นบริ ษัทที่ผมสร้ างมาเป็ นระยะเวลา 36 ปี โดยจะสร้ างผลกําไรให้ ดีขึ ้น
อย่างต่อเนื่ องขึน้ ทุก ๆ ปี เพื่ อที่จะทํ าให้ ทุกคนมี ความสุข ได้ รับ ผลประโยชน์ ตอบแทนไปถึงยังทุก ๆ ท่าน ตลอดจนผู้ที่
เกี่ยวข้ องทุก ๆ ท่าน ขอขอบคุณครับ
ทังนี
้ ้ก่อนปิ ดการประชุม มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ ามาประชุมด้ วยตนเองและโดยผู้รับมอบฉันทะ ดังนี ้
ผู้ถือหุ้นที่มาด้ วยตนเอง 191 ราย
นับจํานวนหุ้นได้
379,231,784
หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ
411 ราย
นับจํานวนหุ้นได้
5,356,345,934
หุ้น
รวมทังสิ
้ ้น
602 ราย
นับจํานวนหุ้นได้ 5,735,577,718
หุ้น
คิดเป็ นร้ อยละ 77.3133 ของหุ้นที่ออกและจําหน่ายแล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯ จํานวน 7,418,621,493 หุ้น
ไม่มีผ้ ใู ดเสนอเรื่ องอื่นใดเพื่อพิจารณา ประธานจึงขอกล่าวปิ ดประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 12.30 น.

(นายกัลกุล ดํารงปิ ยวุฒิ์)
ประธานกรรมการบริหาร
(ดร. สมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย)
กรรมการบริษัท
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