
สิ่งที่สง่มาด้วยลําดบัที่ 1 

บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

 

 
บริษัท กันกุลเอน็จเินียร่ิง จาํกัด (มหาชน) 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2561 
วัน เวลา และสถานที่ประชุม 

เมื ่อวนัศกุร์ที ่ 20 เมษายน 2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1 ชัน้ 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ เลขที่ 99/1       

ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

 

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม จาํนวน 9 ท่าน 

1. นายกลักลุ ดํารงปิยวฒิุ์ 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   ดํารงปิยวฒิุ์ กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร  

  และกรรมการบริหารความเส่ียง 

6. ดร. สมบรูณ์ เอือ้อชัฌาสยั กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการผู้จดัการ  

  และ เลขานกุารคณะกรรมการบริษัท 

7. นางสาวนฤชล ดํารงปิยวฒ์ิุ กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร  

  ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการ 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. นายหทยั อูไ่ทย กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน  

2. นายเดชา   ชลูกิรณ์      กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

3. นายสมชาย  ไตรรัตนภิรมย์ กรรมการบริหารความเส่ียง และกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

 

หน้าที่ 4 
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ผู้บริหารและผู้จัดการที่เข้าร่วมประชุม จาํนวน 9 ท่าน 

1. นางสมลกัษณ์  คนงึเหต ุ ผู้ อํานวยการอาวโุส สายงานสํานกับริหาร  

2. นายภดิูศ  ไตรวิลาสกลุ ผู้ อํานวยการอาวโุส สายงานขายและการตลาด  

  Energy Solution and Lighting  

3. นางสาวณฐัวรรณ  วงศ์จนัทร์ ผู้ อํานวยการอาวโุส สายงานสนบัสนนุธุรกิจ 

4. นายเจนพล  งามอรุณโชติ ผู้ อํานวยการอาวโุส สายงานวางแผนกลยทุธ์และการลงทนุ 

5. นางสาวจนัทรา  จงจามรีสีทอง เลขานกุารบริษัท และ 

   ผู้ อํานวยการอาวโุส สํานกักรรมการผู้จดัการและนกัลงทนุสมัพนัธ์ 

6. นางสาววิจิตรา  แสงปรีดีกรณ์ ผู้ อํานวยการ สายงานพฒันาธุรกิจพลงังานทดแทน  

7. นายธเนศศิริ  ฝากมิตร ผู้ช่วยผู้ อํานวยการ สายงานตรวจสอบภายใน  

8. นางลคันา   สนัติร่วมใจรักษ์ ผู้จดัการฝ่ายทรัพยากรบคุคลและธุรการ 

9. นายนิติภทัร์  เวชกามา ผู้ช่วยผู้จดัการ สายงานตรวจสอบภายใน 

ผู้เข้าร่วมการประชุมอ่ืน ๆ จาํนวน 5 ท่าน 

1. ดร. พนารัตน์  ปานมณี กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)  

  (ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการบริษัทในวาระท่ี 9) 

2. นายวยัวฒัน์ กอสมานชยักิจ ผู้สอบบญัชี บริษัท เคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั 

3. นางปาลกิา แสงวิไล ผู้สอบบญัชี บริษัท เคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั 

4. นายกดุัน่ กสุมุานนท์ ผู้แทน บริษัท กดุัน่ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จํากดั ท่ีปรึกษากฎหมาย 

  และผู้แทนอิสระร่วมเป็นกรรมการในการตรวจสอบการลงคะแนน 

5. นายคงกช ยงสวสัดิกลุ ผู้แทน บริษัท กดุัน่ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จํากดั ท่ีปรึกษากฎหมาย 

  และผู้แทนอิสระร่วมเป็นกรรมการในการตรวจสอบการลงคะแนน 
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 การประชมุในครัง้นีมี้ตวัแทนผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย ได้เข้าร่วมประชมุ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

- ตวัแทนจ่ากผู้สอบบญัชี บริษัท เคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั 

- ตวัแทนจากท่ีปรึกษาด้านกฎหมาย บริษัท กุดัน่ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จํากัด ทําหน้าท่ีเป็นคนกลางในการ

ตรวจสอบการลงคะแนน 

 บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุม และได้เผยแพร่แจ้งการส่งหนังสือเชิญ

ประชมุผา่นทางเวบ็ไซด์ของตลาดหลกัทรัพย์เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกําหนด 

ก่อนเร่ิมการประชุมตามระเบียบวาระ ท่ีประชุมได้แจ้งรายละเอียดการประชุมและวิธีการออกเสียงการลงคะแนน 

รายละเอียดดงัปรากฏตามเอกสารแนบ ลําดบัท่ี 11 และ ลําดบัท่ี 12 หน้า 78 – หน้า 85 ดงันี ้

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

ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 28 ได้กําหนดหลกัเกณฑ์ในเร่ืองการลงคะแนนเสียงในการประชมุผู้ ถือหุ้นไว้ดงันี ้

 มาตรา 90 ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตาม

ข้อบงัคบัของบริษัท  

   ในกรณีท่ีข้อบงัคบัของบริษัทมิได้กําหนดไว้ การจ่ายคา่ตอบแทนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามมติ

ของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียง

ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ  

 มาตรา 107 มติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

และถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึ่งเสียงเป็น    

เสียงชีข้าด 

(2) ในกรณีดังต่อไปนี ้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจํานวนเสียงทัง้หมดของ         

ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน  

ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีสําคญัให้แก่บคุคลอ่ืน  

ข. การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

ค. การทํา แก้ไข หรือเลกิสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่น

ท่ีสําคญั การมอบหมายให้บคุคลอ่ืนเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบั

บคุคลอ่ืนโดยมีวตัถปุระสงค์จะแบง่กําไรขาดทนุกนั 

ข้อ 28 ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึง่หุ้นมีเสียงหนึง่เสียง และมติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ให้ 

 ประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

และถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึ่งเสียงเป็น     

เสียงชีข้าด 

(2) ในกรณีดังต่อไปนี ้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจํานวนเสียงทัง้หมดของ        

ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน  

ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีสําคญัให้แก่บคุคลอ่ืน  

ข. การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
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ค. การทํา แก้ไข หรือเลกิสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่น

ท่ีสําคญั การมอบหมายให้บคุคลอ่ืนเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบั

บคุคลอ่ืนโดยมีวตัถปุระสงค์จะแบง่กําไรขาดทนุกนั 

ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบั 

จ. การเพิ่มหรือการลดทนุของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้  

ฉ. การควบหรือเลกิบริษัท 

วิธีการนบัคะแนน 

 ผู้ ถือหุ้ นและผู้ รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงและลงคะแนนในกรณีดังต่อไปนีคื้อ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ              

งดออกเสียง ไม่อนญุาตให้มีการแยกการออกเสียงลงคะแนน โดยกําหนดขัน้ตอนการเก็บบตัรลงคะแนนเสียงและวิธีการนบั

คะแนน ดงันี ้ 

 การเก็บบตัรลงคะแนนเสียงและวิธีการนบัคะแนนเสียงในวาระทัว่ไป 

- ประธานท่ีประชมุจะขอให้ผู้ ถือหุ้นท่ีลงมติ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในระเบียบวาระใด ๆ ลงคะแนนเสียง

ในบตัรลงคะแนนท่ีได้แจกให้เม่ือลงทะเบียน พร้อมลงลายมือช่ือ หลงัจากนัน้เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ จะเก็บบตัร

ลงคะแนนเสียงเฉพาะ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง”เพ่ือนํามาสรุปผลการลงคะแนนเพ่ือให้ประธานฯ แจ้งต่อ

ท่ีประชมุรับทราบตอ่ไป 

- วิธีการนบัคะแนนเสียงสําหรับวาระทัว่ไปนัน้ บริษัทฯ จะใช้วิธีหกัคะแนนเสียง “ไม่เหน็ด้วย” และ “งดออกเสียง”     

ออกจากจํานวนเสียงทัง้หมดท่ีเข้าร่วมประชมุ และส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นด้วยในระเบียบ

วาระนัน้ ๆ 

 การเก็บบตัรลงคะแนนเสียงและวิธีการนบัคะแนนเสียงในวาระเลือกตัง้กรรมการบริษัท  

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

ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนท่ีได้แจกให้เม่ือลงทะเบียน พร้อมลงลายมือช่ือ หลังจากนัน้เจ้าหน้าท่ีของ   

บริษัทฯ จะเก็บบตัรลงคะแนนเสียงทัง้หมดจากผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะท่ีเข้าร่วมประชมุทกุท่าน เพ่ือนํามา

สรุปผลการลงคะแนนเพ่ือให้ประธานฯ แจ้งตอ่ท่ีประชมุรับทราบตอ่ไป 

- วิธีการนบัคะแนนเสียงในวาระเลือกตัง้กรรมการบริษัทนี ้บริษัทฯ จะนบัคะแนนทัง้ “เห็นด้วย” และ “ไม่เห็นด้วย” 

และ “งดออกเสียง”  

 

 ทัง้นี ้ในการพิจารณาคะแนนเสียงดงักล่าว จะคํานึงถึงการลงคะแนนเสียงท่ีผู้ ถือหุ้นได้มอบฉันทะแสดงเจตนาไว้

ตามหนังสือมอบฉันทะด้วย โดยมติของท่ีประชุมในแต่ละวาระให้ใช้คะแนนเสียงข้างมาก ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้

ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชีข้าด สําหรับมติของระเบียบวาระเร่ืองการลดทนุหรือการเพิ่มทนุ

ของบริษัทฯ การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนมาเป็นของบริษัท การออกหุ้นกู้  รวมทัง้  

การเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทัว่ไป ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมติระเบียบวาระการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสอง   

ในสามของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ โดยรายละเอียดผลการนบัคะแนนของแต่ละวาระ จะแจ้งให้ท่ีประชมุ

ทราบหลงัจบการประชมุในวาระถดัไป 

 

 

หน้าที่ 7 



สิ่งที่สง่มาด้วยลําดบัที่ 1 
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 บริษัทฯ ได้สรุปกฎเกณฑ์ของการนบัคะแนนในแตว่าระซึง่ขึน้กบัแตล่ะกรณี ดงันี ้  

 

วาระท่ี ประเภทมติ การนบัคะแนน 

1, 3, 4, 5, 8, 9, 11 มติธรรมดา คะแนนเสียงข้างมากผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนนในการประชมุผู้ ถือหุ้น ในกรณี

ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกหนึง่เสียงเป็นเสียงชีข้าด 

6, 7, 12 มติพิเศษ  คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนนในการประชมุผู้ ถือหุ้น 

10 มติธรรมดา คะแนนเสยีงไม่น้อยกวา่สองในสามของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ 

2 แจ้งเพ่ือทราบ ไม่มีการลงมติ เป็นวาระแจ้งเพ่ือทราบ 

13 (ถ้ามี) มติธรรมดา หรือ  

มติพิเศษ  

อาจใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุม หรือ 

คะแนนเสียงสองในสามของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ ถือหุ้น 

หรือ คะแนนเสียงสามในสี่ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุม     

ผู้ ถือหุ้น (แล้วแตก่รณี)   

 

เร่ิมการประชุม 

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

ผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุด้วยตนเองและรับมอบฉนัทะก่อนเร่ิมการประชมุ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 ผู้ ถือหุ้นท่ีมาด้วยตนเอง 118  ราย นบัจํานวนหุ้นได้ 351,425,507  หุ้น 

 ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะ         367  ราย นบัจํานวนหุ้นได้ 5,326,564,514  หุ้น 

 รวมทัง้สิน้  485  ราย นบัจํานวนหุ้นได้ 5,677,990,021  หุ้น 

คิดเป็นร้อยละ 76.5370 ของหุ้นท่ีออกและจําหน่ายแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ จํานวน 7,418,621,493 หุ้น ซึง่

ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัข้อ 27  

นายกลักลุ  ดํารงปิยวฒ์ิุ เป็นประธานในท่ีประชมุ กล่าวเปิดการประชมุ โดยมอบหมายให้ นางสาวโศภชา       

ดํารงปิยวฒิุ์ กรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร และ นายสมบรูณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการบริษัท กรรมการ

ผู้จดัการ และเลขานกุารคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ ดําเนินการเข้าสู่วาระการประชมุต่อไป 

ดร. สมบูรณ์  เอือ้อัชฌาสยั กรรมการบริษัท กรรมการผู้ จัดการ และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ได้   

เรียนเชิญ บริษัท กุดัน่ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จํากัด ท่ีปรึกษากฎหมาย เป็นผู้แทนอิสระเข้าร่วมเป็นกรรมการในการตรวจนับ

คะแนน และได้เรียนเชิญผู้แทนจากผู้ ถือหุ้นรายย่อยเข้าร่วมเป็นกรรมการในการตรวจนบัคะแนน โดยในครัง้นีไ้ม่มีท่านใด

สะดวกในการเข้าเป็นผู้แทนจากผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย  

ดร. สมบรูณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จดัการ นําเข้าสูว่าระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้

 

วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2560 

 ดร. สมบรูณ์ เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จดัการ เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม

สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 ที่จดัประชมุเมื่อวนัศกุร์ท่ี 21 เมษายน 2560 ซึง่ได้นําส่งต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนดเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว รวมทัง้ได้เผยแพร่

รายงานดงักล่าวผ่านเว็บไซด์ของบริษัทฯ www.gunkul.com ตามที่ได้จดัสง่สําเนารายงานการประชมุให้กบัผู้ถือหุ้นพร้อม

กบัหนงัสือนดัประชมุในครัง้นี ้รายละเอียดดงัปรากฏตามเอกสารแนบ ลําดบัที่ 1 หน้า 11 - หน้า 46 โดยได้ผ่านการ
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พิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าได้มีการบนัทึกรายงานไว้อย่างครบถ้วนถกูต้อง จึงขอให้ที่ประชมุโปรด

พิจารณารับรอง  

 นางสาวโศภชา ดํารงปิยวุฒิ์  ประธานกรรมการบริหาร แจ้งต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นว่า จากความเห็นของ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานฉบบันี ้ได้มีการบนัทึกรายงานการประชมุไว้อย่างถกูต้องครบถ้วน และ

เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 จึงขอเสนอต่อ         

ท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา โดยในวาระนีจ้ะนบัคะแนนโดยให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเทา่กนัให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสียงเป็นเสียงชีข้าด 

มติท่ีประชมุ ท่ีประชมุมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการ

ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 เมื่อวันศุกร์ท่ี 21 เมษายน 2560 ตามท่ีเสนอ โดยมีมติด้วยคะแนน

เสียงดงันี ้

 มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้ 525 ราย เป็นจํานวนหุ้นรวม 5,718,897,976 หุ้น   

ผู้ ถือหุ้น จํานวน (เสียง) อตัราร้อยละ 

เหน็ด้วย  5,718,885,436 100.0000 

ไมเ่หน็ด้วย 0 0.0000 

บตัรเสีย 0 0.0000 

รวม  5,718,885,436 100.0000 

งดออกเสียง * 12,540 - 

* ไมน่บัรวมเป็นฐานการคํานวณคะแนนเสียง 

 

วาระที่ 2  รับทราบการดาํเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 

นางสาวโศภชา  ดํารงปิยวฒิุ์ ประธานกรรมการบริหาร กล่าวรายงานกิจกรรมของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 

โดยสรุปเป็นวิดีทศัน์ให้ผู้ ถือหุ้นได้รับชม 

ดร. สมบรูณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จดัการ ได้รายงานต่อท่ีประชุมเพ่ือรับทราบสรุปผลการดําเนินงาน   

ท่ีผ่านมาในรอบปี 2560 ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 29 และ ข้อ 42 กําหนดให้บริษัท ฯ รายงานผลการดําเนินการของ

บริษัทฯ ในรอบปีท่ีผ่านมาต่อท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจําปี 2560 รายละเอียด           

ดงัปรากฏตามเอกสารแนบ ลําดบัท่ี 2 (รายงานประจําปี 2560) ทัง้นี ้ขอสรุปผลการดําเนินงานในรอบปี 2560 ของบริษัทฯ 

ในวาระท่ี 3 เพ่ือพิจารณาอนมุติังบการเงินของบริษัทฯ สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ไปในคราวเดียวกนั 

นางสาวโศภชา  ดํารงปิยวฒ์ิุ ประธานกรรมการบริหาร ได้แจ้งต่อท่ีประชมุว่า โครงการพลงังานลมท่ีปรากฏ

ในวีดิทศัน์เป็นพลงังานลมโครงการแรกท่ีได้ดําเนินการจําหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (“COD”) ได้เป็นระยะเวลาประมาณ 1 ปี 

และมีผลประกอบการเป็นท่ีน่าพอใจ นอกจากนีโ้ครงการไฟฟ้าพลงังานลมโครงการท่ีสองได้ดําเนินการจําหน่ายไฟฟ้าเชิง

พาณิชย์เม่ือวนัท่ี 27 มีนาคม 2561 ท่ีผา่นมาเป็นท่ีเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกนั รวมทัง้ 2 โครงการ ขนาด 120 เมกะวตัต์ สว่น

โครงการไฟฟ้าพลงังานลมโครงการท่ีสามปัจจบุนัติดตัง้เสร็จเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว คาดว่าสามารถจําหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์

ได้ตามกําหนด  ย่ิงไปกว่านัน้ บริษัทฯ ยงัให้ความสําคญักบัชุมชนท่ีอยู่รอบๆ โครงการพลงังานไฟฟ้าของบริษัทฯ โดยให้

ความรู้ ให้ความความสนบัสนนุเกือ้กลูระหวา่งภาคธุรกิจกบัภาคชมุชนเพ่ือท่ีจะสามารถอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสขุ 
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 สําหรับวาระท่ี 2 นี ้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอรายงานผลการดําเนินงานของ

บริษัทในรอบปี 2560 ให้ท่ีประชมุรับทราบ และเน่ืองด้วยวาระนีเ้ป็นวาระแจ้งเพ่ือทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติจากท่ีประชมุ

ผู้ ถือหุ้น 

มติท่ีประชมุ  ท่ีประชุมโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมจํานวนทัง้สิน้ 599 ราย รวมเป็นจํานวนหุ้น 5,735,520,360 หุ้น รับทราบ

การดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 

 

วาระที่ 3  พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิของบริษัทฯ สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

  ดร. สมบูรณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จดัการ ได้เสนอต่อท่ีประชุมว่า เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติ

บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 – มาตรา 114 รวมทัง้ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29 และข้อ 42 – ข้อ 44 

บริษัทฯ ได้จดัทํางบการเงินสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบ

บญัชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จํากัด และขอเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียด

ตามท่ีปรากฏอยู่ในงบการเงินของรายงานประจําปี 2560  (ตามเอกสารแนบลําดบัท่ี 2 หน้า 47) ซึ่งได้จดัส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้น

พร้อมกบัหนงัสือนดัประชมุในครัง้นี ้ 

 สําหรับในปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้หลกัจากการดําเนินธุรกิจ รวมจํานวน 4,767 ล้านบาท 

ทัง้นีไ้ม่ได้นบัรวมกบัรายได้อ่ืนเข้ามา จะเห็นได้ว่า รายได้ในส่วนของการผลิต และจําหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนใน     

ปี 2560 อยู่ท่ี 1,536 ล้านบาท ซึ่งเม่ือพิจารณาถึงรายได้ส่วนนีใ้นปี 2561 ท่ีจะได้จากโครงการไฟฟ้าพลงังานลมโครงการ     

ท่ี 2 ท่ีได้ดําเนินการจําหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์เม่ือวนัท่ี 27 มีนาคม 2561 และโครงการไฟฟ้าพลงังานลมโครงการท่ี 3 ท่ีจะ

ดําเนินการจําหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ประมาณช่วงไตรมาส 2 ปี 2561 รวมไปถึงโครงการโรงไฟฟ้าในประเทศญ่ีปุ่ นอีก         

2 โครงการ ซึง่ทําให้ในปี 2561 บริษัทฯ มีเป้าหมายท่ีจะจําหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ทัง้สิน้ประมาณ 180 เมกะวตัต์ ส่งผลให้

รายได้ของบริษัทฯ ในส่วนนีเ้พิ่มขึน้อีกหนึ่งเท่าตัวโดยประมาณ สําหรับรายได้ค่าก่อสร้างโรง 35ไฟฟ้าพลงังานทดแทน 35อยู่ท่ี 

1,962 ล้านบาท  โดยบริษัทฯ ตัง้เป้ารายได้ในสว่นนีสํ้าหรับปี 2561 ให้ไม่ต่ํากวา่ปีท่ีผา่นมา และให้เติบโตขึน้ สําหรับรายได้

จากการผลิต จัดหา และจําหน่ายอุปกรณ์สําหรับระบบไฟฟ้าอยู่ท่ี 1,201 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 ซึ่งอยู่ท่ี 1,351       

ล้านบาท สาเหตุเน่ืองมาจากผลกระทบเม่ือวันท่ี 23 สิงหาคม 2560 ท่ีประเทศไทยได้เปล่ียนวิธีการจัดซือ้จากแบบ             

E-bidding เป็นแบบ E-Auction ทําให้งานเกิดภาวการณ์ชะลอตัว อย่างไรก็ตามผลกระทบดังกล่าวได้คลายตัวลงใน       

ไตรมาสท่ี 1 ปี 2561 และสําหรับรายได้จากการให้บริการบํารุงรักษาโรงไฟฟ้าอยูท่ี่ 68 ล้านบาท 

  สําหรับสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ มีการเติบโตขึน้จาก 25,595 ล้านบาท ในปี 2559 เป็น 30,377 ล้านบาท 

ในปี 2560 ตามงบการเงินรวม โดยมีสินทรัพย์หมนุเวียนประมาณ 5,386 ล้านบาทและมีหนีส้ินหมนุเวียนประมาณ 6,466 

ล้านบาท ทัง้นี ้เน่ืองจากบริษัทฯ มีโครงการโรง 35ไฟฟ้าท่ีกําลงัจะจําหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ รวมไปถึงมีเงินกู้ จากธนาคาร       

ท่ีเรียกว่า Project Finance ถกูจดัให้มาอยู่ในกลุม่ของหนีส้ินหมนุเวียนท่ีจะต้องจ่ายชําระภายใน 1 ปี ซึ่งทัง้ 2 รายการนีมี้

รายได้ท่ีวิ่งเข้ามาคู่กนั ดงันัน้ สําหรับรายการหนีส้ิน้ท่ีเกิดขึน้นีมี้รายได้ท่ีเข้ามาจ่ายชําระอยู่แล้ว นอกจากนี ้ในปี 2560 สว่น

ของผู้ ถือหุ้นได้เพิ่มขึน้จาก 9,749 ล้านบาทในปี 2559 มาเป็น 9,802 ล้านบาท  

  ในส่วนของเร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ โดยผู้สอบบัญชีพิจารณาจากการตรวจสอบงบการเงินประจําปี 

2560 มีรายละเอียด ดงันี ้

1. การซือ้บริษัทยอ่ย 

สําหรับประเด็นในข้อนี ้การเข้าซือ้ธุรกิจท่ีมีมลูค่ายติุธรรมของสินทรัพย์ท่ีได้มาและหนีส้ินท่ีรับมา ก็จําเป็นท่ี

จะต้องมีการบนัทกึค่านิยมเก็บไว้ แต่อย่างไรก็ยงัคาดหวงัผลตอบแทน (EIRR) ตามนโยบายท่ีบริษัทฯ วางไว้ ซึง่ทางผู้สอบ
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บญัชีได้ตัง้คําถามว่า การเข้าซือ้ธุรกิจดงักล่าวจะก่อภาวะด้อยค่าหรือไม่ โดยในประเด็นนีไ้ม่เกิดภาวการณ์    ด้อยค่าจาก

การประเมินมลูคา่แล้ว 

2. การทดสอบการด้อยคา่ของหน่วยสนิทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสดท่ีมีคา่ความนิยม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ไมพ่บวา่มีข้อบง่ชีเ้ร่ืองการด้อยคา่สําหรับหน่วยท่ีก่อให้เกิดเงินสดดงักลา่ว 

3. รายได้และต้นทนุการก่อสร้าง 

บริษัทฯ รับรู้รายได้จากการรับเหมาก่อสร้างตามวิธีอตัราสว่นของงานท่ีทําเสร็จ ซึง่กําหนดขึน้จากการสํารวจ

อตัราสว่นของงานก่อสร้างทางกายภาพท่ีทําเสร็จเปรียบเทียบกบังานก่อสร้างทัง้หมดตามสญัญาโดยวิศวกรผู้ควบคมุงาน

ก่อสร้าง นอกจากนี ้บริษัทได้ดําเนินการให้วิศวกรภายนอกทําการประเมินและจดัทํารายงานความคืบหน้าสําหรับโครงการ

ก่อสร้าง เพ่ือให้ความเช่ือมัน่ในการรับรู้รายได้ของบริษัทฯ  

สําหรับการควบคุมภายในและความเส่ียง ผู้ตรวจสอบได้ใช้วิธีการท่ีเหมาะสมกับธุรกิจ รวมไปถึงการใช้

วิธีการส่ือสารกบัฝ่ายผู้บริหาร และคํารับรองต่างๆ เพ่ือพิจารณารายงานดงักล่าว โดยสามารถสรุปงบการเงินท่ีสําคญัได้ 

ดงันี ้

 หน่วย : พนับาท 

รายการ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559 

สินทรัพย์รวม (ล้านบาท) 30,377.02 25,595.83 15,499.21 15,097.59 

หนีส้ินรวม (ล้านบาท) 20,574.36 15,846.58 6,809.11 6,497.52 

สว่นของผู้ ถือหุ้น (ล้านบาท) 9,802.66 9,749.26 8,690.09 8,600.08 

รายได้รวม (ล้านบาท) 4,855.28 3,366.83 1,877.45 2,180.93 

กําไรขาดทนุเบด็เสร็จสําหรับปี (ล้านบาท) 424.75 505.56 334.10 334.98 

กําไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน (บาท/หุ้น) 0.09 0.07 0.05 0.05 

  สําหรับองค์ประกอบสว่นอ่ืนของผู้ ถือหุ้นในปี 2560 อยูท่ี่ -362.63 ล้านบาท ทัง้นี ้ เน่ืองมาจากผลขาดทนุ

จากอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา ซึง่ไมใ่ช่สาระสําคญัในธุรกิจท่ีรับรู้เป็นรายได้หรือเป็นคา่ใช้จ่ายหลกัแตอ่ยา่งใด 

 ดร. ชิต เหล่าวฒันา ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้

สอบทานงบการเงินและรายงานทางการเงินของบริษัทฯ สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ซึง่ผ่านการตรวจสอบและ

แสดงความเห็นจากผู้สอบบญัชีของ บริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั อย่างรอบคอบ ให้เป็นไปอย่างถกูต้องและ

เปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยร่วมหารือกบัผู้สอบบญัชีภายนอกและฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ในประเด็นความถกูต้อง ความ

น่าเช่ือถือ และเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ให้มีการเปิดเผยข้อมลูอย่างเพียงพอและทนัเวลา ซึง่จากการ

สอบทานจึงเห็นชอบให้เสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือพิจารณาอนุมติัรับรอง โดยท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริษัท ได้มีมติเหน็ควรให้นําเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุติัรับรองตอ่ไป  

  นายสพุจน์ พงศ์กิดาการ ผู้ ถือหุ้น : ได้มีข้อเสนอและประเดน็สอบถามตอ่ท่ีประชมุ ดงันี ้

1. ปัจจุบันทางบริษัทฯ ได้จําหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ไปแล้วจํานวนเท่าใด และปัจจุบนักําลงัดําเนินการ

ก่อสร้างอยู่ก่ีเมกะวตัต์ ทัง้นี ้มีส่วนท่ีเป็นสญัญาซือ้ขายกบัทางรัฐบาลอยู่ก่ีเมกะวตัต์ เน่ืองจากทราบ

ข่าวว่าทางรัฐบาลจะรับซือ้ไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนลดลง และสดุท้ายต้นทนุในการทําโครงการไฟฟ้า

พลงังานโซลาร์ และโครงการไฟฟ้าพลงังานลมอยูท่ี่ก่ีบาทตอ่หน่วย 

 

หน้าที่ 11 



สิ่งที่สง่มาด้วยลําดบัที่ 1 

บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

 

 
ดร. สมบรูณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จดัการ : ได้ตอบข้อซกัถาม ดงันี ้

1.  จากงบการเงินของบริษัทฯ สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีการจําหน่ายไฟฟ้าเชิง

พาณิชย์อยู่ประมาณ 172 เมกะวตัต์ และเม่ือวนัท่ี 27 มีนาคม 2561 ได้ดําเนินการจําหน่ายไฟฟ้าเชิง

พาณิชย์จากโครงการไฟฟ้าพลงังานลมโครงการท่ี 2 อีกจํานวน 60 เมกะวตัต์ อีกทัง้ในไตรมาสท่ี 2 ของ

ปี 2561 จะมีการดําเนินการจําหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์โครงการไฟฟ้าพลังงานลมโครงการท่ี 3 อีก

จํานวน 50 เมกะวัตต์ รวมไปถึงการจําหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ท่ีประเทศญ่ีปุ่ นในสิน้ปี 2561 อีก          

2 โครงการ คือ โครงการ Sendai จํานวน 32 เมกะวตัต์ และโครงการ Kimitsu จํานวน 34 เมกะวตัต์ 

โดยปัจจุบนับริษัทฯ มีโครงการรวมทัง้หมด 503 เมกะวตัต์ ทัง้นี ้ยงัไม่ได้รวมถึงโซลาร์รูฟท็อป (Solar 

Rooftop) ท่ีได้ติดตัง้ให้กบับริษัทเอกชนขนาดใหญ่ อย่างไรก็ดีจากการท่ีรัฐบาลได้ประกาศการชะลอ

การซือ้ไฟฟ้าพลงังานหมนุเวียนเป็นระยะเวลา 5 ปี และราคารับซือ้ท่ีต่ําลง ทัง้นีเ้น่ืองมาจากนโยบาย

การสํารองไฟท่ีเกินกว่าท่ีมีอยู่ โดยประเทศไทยมีการสํารองไฟไว้ประมาณ 15% ซึ่งจะเป็นภาระต้นทนุ

สําคัญของค่าไฟท่ีไม่สามารถลดลงได้ อีกทัง้ประเทศไทยยังมีพลังงานหลักประกอบกับพลังงาน

หมนุเวียนท่ีทยอยรับซือ้มาอย่างต่อเน่ือง ทําให้ GDP ไม่สงูเกินกว่า 4% มาหลายปีแล้ว เป็นสาเหตใุห้

การสํารองไฟท่ีมีอยูเ่ร่ิมเกินความจําเป็น จงึเป็นท่ีมาของนโยบายการชะลอพลงังานทดแทน 

นางสาวโศภชา  ดํารงปิยวฒิุ์ ประธานกรรมการบริหาร: ได้ตอบข้อซกัถามเพิ่มเติม ดงันี ้

1. ทางบริษัทฯ มีนโยบายในการตอบรับกบัประกาศของภาครัฐ โดยปัจจุบนับริษัทฯ มีโครงการท่ีจะต้อง

ดําเนินการก่อสร้างภายในระยะเวลา 3 ปี รวมไปถึงโครงการท่ีกําลังดําเนินการอยู่ ณ ปัจจุบันคือ 

โครงการโซลาร์รูฟท็อป ซึ่ง 1 เมกะวตัต์ ใช้พืน้ท่ีประมาณ 8,000 – 10,000 ตารางเมตร สามารถท่ีจะ

ก่อสร้างโรงไฟฟ้าพพลงังานโซลาร์โดยสามารถเก็บไฟฟ้าไปใช้ในภาคอตุสาหกรรมได้ เป็นการช่วยลด

ต้นทุนในภาคการผลิตลง ซึ่งในปีนีบ้ริษัทฯ ได้ตัง้เป้าหมายไว้ถึง 50 – 100 เมกะวตัต์ นอกจากนีย้งัมี

โครงการ โซลาร์ลอยนํา้ (Solar Floating) ท่ีทางบริษัทฯ ได้ดําเนินการสร้างให้กบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทยไปแล้ว 1 โครงการ และกําลงัได้รับโครงการท่ี 2 มาเพิ่ม ทัง้นี ้ทางผู้บริหารมุ่งเน้นท่ีจะ

ทําสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าในภาคเอกชนมากกว่าท่ีจะรอสญัญาซือ้ขายจากทางภาครัฐ นอกจากนีท้าง

บริษัทฯ ยงัมีการขยายการลงทุนไปยงัต่างประเทศ เช่น ญ่ีปุ่ น มาเลเซีย และประเทศเพ่ือนบ้านอ่ืนๆ 

โดยเน้นท่ีโครงการพลงังานโซลาร์ และโครงการพลงังานลม สําหรับประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพ

เมียนมาร์ บริษัทฯ ได้ลงทนุในโครงการโรงไฟฟ้า ก๊าซธรรมชาติมาประมาณ 3 ปีแล้ว และมองว่าหาก

ทางรัฐบาลของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์มีนโยบายในการพฒันาระบบไฟฟ้า เรายงัสามารถ

เข้าไปขยายเร่ืองระบบสายสง่ งานสถานีได้อีกในอนาคต  

ดร. สมบรูณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จดัการ : ได้ตอบข้อซกัถามตอ่ ดงันี ้

1. สําหรับคําถามต่อมาในเร่ืองต้นทนุการทําโครงการไฟฟ้าพลงังานโซลาร์ และโครงการไฟฟ้าพลงังานลม

นัน้ ซึง่ถ้าพิจารณาจากการติดตัง้แผงโซลาร์ไว้ใช้ตามบ้านเรือนตามท่ีทางบริษัทฯ ขายให้ ค่าไฟจะอยู่ท่ี

ไม่เกินหน่วยละ 3 บาท ซึ่งตามปกติจะอยู่ท่ีหน่วยละ 4.11 บาท ดงันัน้ จะเห็นได้ว่ากลุ่มเป้าหมายซึ่ง

เดิมคือ ภาครัฐจะกลายมาเป็นภาคเอกชนแทน ส่วนโครงการไฟฟ้าพลังงานลมท่ีทางบริษัทฯ ได้

จําหน่ายไฟหน่วยละ 6.50 บาทนัน้ จะเห็นได้ว่าตัวกังหันไม่เหมาะกับการติดตัง้ตามบ้านเรือนและ

ภาคอตุสาหกรรม เน่ืองจากไมมี่พืน้ท่ีท่ีมีลมเพียงพอ ดงันัน้ ต้นทนุของโครงการไฟฟ้าพลงังานลมจึงยงั

อยูท่ี่ 4 บาทกวา่ 

 

หน้าที่ 12 



สิ่งที่สง่มาด้วยลําดบัที่ 1 

บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

 

 
  นายโชคจนุ สคุนัธาพฤกษ์ ผู้ ถือหุ้น : ได้มีข้อเสนอและประเดน็สอบถามตอ่ท่ีประชมุ ดงันี ้

2. จากข้อมลูในหนงัสือรายงานประจําปี 2560 เร่ืองงบการเงินในหน้า 336 สําหรับงบกําไรสําหรับปี 2560 

อยูท่ี่ 711 ล้านบาท มากกวา่ในปี 2559 ท่ีอยู่ท่ี  615 ล้านบาท และงบกําไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมสําหรับ

ปี ในปี 2560 อยู่ท่ี  424 ล้านบาท ซึ่งน้อยกว่าในปี 2559 ท่ีอยู่ท่ี 505 ล้านบาท โดยทัง้ 2 รายการนีมี้

ความแตกตา่งกนัอยา่งไร 

ดร. สมบรูณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จดัการ : ได้ตอบข้อซกัถาม ดงันี ้

2.  จากข้อมลูดงักล่าวให้สงัเกตท่ีกําไรสําหรับปี ซึ่งปี 2560 อยู่ท่ี 711 ล้านบาท เทียบกับปี 2559 ท่ีอยู่ท่ี  

615 ล้านบาท ทัง้นีมี้ส่วนท่ีเป็นส่วนได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคุม ในปี 2560 จํานวน 76 ล้านบาท ใน

ส่วนนีห้มายถึงในส่วนท่ีเป็นของบริษัทอ่ืน (บริษัท รางเงิน โซลูชั่น จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุน โดย

บริษัทฯ ถือหุ้นเพียงร้อยละ 67 ของทนุจดทะเบียน) ดงันัน้ เงินจํานวน 76 ล้านบาทนี ้คือสว่นท่ีเป็นของ

บริษัทร่วมทุนอีกฝ่ายท่ีรอไปทํางบการเงินรวม (Consolidated Financial Statements) ดงันัน้ กําไรท่ี

ใช้สําหรับการพิจารณาสัง่จ่ายปันผลจึงต้องดท่ีูส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ ซึ่งในปี 2560 มีจํานวน 635 

ล้านบาท สําหรับตัวเลขในช่องกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับมีท่ีมาจากการจัดประเภทใหม่ของ

รายการกําไร-ขาดทนุภายหลงัท่ีเกิดจากการแปลงคา่งบการเงิน  

 นางสาวโศภชา  ดํารงปิยวฒ์ิุ ประธานกรรมการบริหาร เสนอต่อท่ีประชมุเพ่ือพิจารณา โดยวาระนีต้้องได้รับ

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเทา่กนั ให้ประธานในท่ีประชมุออก

เสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้าด 

มติท่ีประชมุ ท่ีประชมุมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน อนมุติังบการเงิน

สําหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้ สอบบัญชีของ

บริษัทฯ อีกทัง้ได้ผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีมติด้วย

คะแนนเสียงดงันี ้

  มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้ 592 ราย เป็นจํานวนหุ้นรวม 5,735,491,302 หุ้น 

ผู้ ถือหุ้น จํานวน (เสียง) อตัราร้อยละ 

เหน็ด้วย 5,735,478,717 100.0000 

ไมเ่หน็ด้วย 0 0.0000 

บตัรเสีย 0 0.0000 

รวม 5,735,478,717 100.0000 

งดออกเสียง * 12,585 - 

* ไมน่บัรวมเป็นฐานการคํานวณคะแนนเสียง 

วาระที่ 4  พจิารณาอนุมัตกิารกาํหนดหลักเกณฑ์การจ่ายปันผลประจาํปี 2561 

 ดร. สมบูรณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จดัการ เสนอต่อที ่ประชุมเพื ่อพิจารณาอนุมัติการกําหนด

หลกัเกณฑ์การจ่ายปันผลประจําปี 2561 จากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของ

บริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ หลงัหกั

ภาษีเงินได้นิติบคุคล เงินสํารองตามกฎหมาย และเงินสํารองต่าง ๆ ทัง้หมด และคณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกนัพิจารณาการ

จ่ายปันผลสําหรับปี 2561 เป็นเงินสดปันผล โดยโปรดดรูายละเอียดในหนังสือเชิญประชุม เอกสารแนบลําดบัท่ี 3 หน้า 48                   

ซึง่สรุปข้อมลูสําคญั ๆ ไว้ในเอกสารประกอบการประชมุไว้แล้ว  

หน้าที่ 13 



สิ่งที่สง่มาด้วยลําดบัที่ 1 

บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

 

 
 ทัง้นี ้ตามมติของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้ร่วมกันพิจารณาหลกัเกณฑ์การจ่ายปันผลเห็นสมควร

เสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นกําหนดหลกัเกณฑ์การจ่ายปันผลประจําปี 2561 จากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ โดยให้จ่ายเป็น

เงินสดปันผล ทัง้นีห้ลกัเกณฑ์การจ่ายปันผลนีจ้ะนําไปใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาวาระท่ี 5 เร่ือง “พิจารณาอนมุติัการ

จดัสรรกําไรเบ็ดเสร็จจากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 และจ่ายปันผล 

(ถ้ามี)” ตอ่ไป โดยมีวิธีการคํานวณดงันี ้

ตารางการจ่ายปันผลจากผลประกอบการประจาํปี 2560 
เปรียบเทียบกับ  (บนฐานงบการเงินเฉพาะกิจการ )

คิดเป็นปันผล/หุ้น (บาท)
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี - ส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ ่ (เฉพาะกิจการ) 354,011,302.81                     บาท

หัก สํารองตามกฎหมาย 22,300,000.00-                       บาท
0.045

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเพื�อคํานวณการจ่ายเงินปันผลที�ยังไม่ได้จัดสรรคงเหลือของปี  2560 331,711,302.81                     บาท

เกณฑ์การจ่ายปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 (ของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักสํารอง) 132,684,521.12                     บาท
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

2. สั�งจ่ายปันผลเป็นเงินสดจํานวน 333,837,967.19                     0.045                                            

รวมปันผลสั�งจ่าย 333,837,967.19                  0.045                                           

   ปันผลที�จ่ายคิดเป็นร้อยละ (ของงบการเงินเฉพาะกิจการ) 100.64%

คงเหลือกําไรที�ยังไม่ได้จัดสรรหลังจ่ายเงินปันผล (2,126,664.38)                        

ผลการดําเนินงาน ปี 2560 (จะจ่ายจากมติ  AGM ปี 2561)

 

สรุปที่มาของเงนิในการจ่ายปันผลปี 2561 

  จากผลประกอบการประจําปี 2560         331,711,302.81  บาท 

จากผลประกอบการประจําปี 2559            2,126,664.38  บาท 

 

     333,837,967.19  บาท 

  

 นางสาวโศภชา  ดํารงปิยวฒ์ิุ ประธานกรรมการบริหาร เสนอต่อท่ีประชมุเพ่ือพิจารณา โดยวาระนีต้้องได้รับ

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเทา่กนั ให้ประธานในท่ีประชมุออก

เสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้าด 

มติท่ีประชมุ ท่ีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ น ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติ                

การกําหนดหลักเกณฑ์การจ่ายปันผลประจําปี 2561 จากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ โดยมีมติด้วย

คะแนนเสียงดงันี ้

  มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้ 594 ราย เป็นจํานวนหุ้นรวม 5,735,510,662 หุ้น 

ผู้ ถือหุ้น จํานวน (เสียง) อตัราร้อยละ 

เหน็ด้วย 5,735,498,077 100.0000 

ไมเ่หน็ด้วย 2 0.0000 

บตัรเสีย 0 0.0000 

รวม 5,735,498,079 100.0000 

งดออกเสียง * 12,583 - 

* ไมน่บัรวมเป็นฐานการคํานวณคะแนนเสียง 

หน้าที่ 14 



สิ่งที่สง่มาด้วยลําดบัที่ 1 

บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

 

 
วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรกาํไรเบด็เสร็จจากผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ สาํหรับปีสิน้สุด 

 วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 และจ่ายปันผล (ถ้ามี) 

ดร. สมบูรณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จัดการ ได้นําเสนอข้อมลูต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาว่า เพ่ือให้เป็นไป

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

ต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทนุสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิประจําปี หกัด้วยยอดเงินขาดทนุ

สะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนีจ้ะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน เว้นแต่บริษัท ฯ จะมีข้อบงัคบั

หรือกฎหมายอ่ืนกําหนดให้ต้องมีทุนสํารองมากกว่านัน้ และมีนโยบายการจ่ายปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิ

ตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ หลงัหกัภาษีเงินได้นิติบคุคล เงินสํารองตามกฎหมาย และเงินสํารองอ่ืน ๆ ทัง้หมด อย่างไร

ก็ตาม บริษัทฯ อาจกําหนดให้จ่ายเงินปันผลในอัตราน้อยกว่าอัตราท่ีกําหนดข้างต้นได้ ขึน้อยู่กับความจําเป็น โดยมี

รายละเอียดเสนอตอ่ท่ีประชมุเพ่ือพิจารณาอนมุติัการจดัสรรกําไรเบ็ดเสร็จจากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับปีสิน้สดุ

วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 และจ่ายปันผล (ถ้ามี) รายละเอียดดงัปรากฏตามเอกสารแนบ ลําดบัท่ี 4 หน้า 49 – หน้า 

50 โดยสรุปสาระสําคญัได้ดงันี ้

ข้อมูลการจ่ายเงนิปันผลที่ผ่านมา 
รายละเอียดการจา่ยเงินปันผล 

จากผลการดําเนินการงานของบริษัทฯ  

ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี 

ปี 2560 
1)

 ปี 2559 
2)

 ปี 2558 
2)

 ปี 2557 
2)

 ปี 2556 
2)

 

1. หุ้นชําระแล้วท่ีใช้ในการคํานวณปันผล (หุ้น)  7,418,621,493 หุ้น 6,358,775,851 หุ้น 5,298,980,864 หุ้น 879,990,265 หุ้น 659,999,929 หุ้น 

2. กําไรสําหรับปี : งบการเงินเฉพาะกิจการ  (บาท) 354,011,302.81 334,980,871.56  661,502,456.76 531,913,800.49   614,620,157.37 

3. กําไรสําหรับปี : งบการเงินรวม (บาท) 

(สว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่)   

635,363,378.00 537,717,352.83    

4. หกั เงินทนุสํารองตามกฎหมาย (บาท)  (22,300,000.00) (17,000,000.00) (30,000,000.00) (41,000,000.00) (22,000,000.00) 

5. คงเหลือกําไรสําหรับปี เพ่ือคํานวณการจา่ยปันผล 

-    งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) :  

     หลงัหกัเงินทนุสํารองตามกฎหมาย 

-    งบการเงินรวม (บาท) :  

     หลงัหกัเงินทนุสํารองตามกฎหมาย  

 
331,711,302.81 

 

613,063,378.00 

 

 
317,980,871.56 

 

520,717,352.83 

 
631,502,456.76 

 

- 

 
490,913,800.89 

 

- 

 
592,620,157.37 

 

- 

6. รวมเงินปันผลจา่ย (บาท : หุ้น)   

6.1 เงินสดปันผล  

6.2 หุ้นปันผล  

0.045 

0.045 

- 

0.0817 

0.0400 

0.0417 

(6 หุ้นเดมิตอ่ 1 หุ้นปันผล) 

0.1125 

0.0625 

0.0500 

(5 หุ้นเดมิตอ่ 1 หุ้นปันผล) 

0.278 

0.028 

0.250 

(4 หุ้นเดมิตอ่ 1 หุ้นปันผล) 

0.371 

0.038 

0.333 

(3 หุ้นเดมิตอ่ 1 หุ้นปันผล) 

7. จํานวนหุ้นท่ีสัง่จา่ยปันผล (หุ้น) - 1,059,795,975 1,059,796,172 879,990,265 659,999,984 

8. รวมเป็นเงินปันผลท่ีจา่ยทัง้สิน้ไมเ่กิน (บาท) แบง่เป็น  

8.1 เงินสดปันผล (บาท) : จากกําไรสําหรับ         

ปี 2560 และ 2559 - งบการเงินเฉพาะกิจการ 

8.2       หุ้นปันผล (บาท) :   

333,837,967.19 

 

333,837,967.19 

- 

519,511,988.00 

 

254,351,035.00 

265,160,953.00 

596,135,347.00 

 

331,186,304.00 

264,949,043.00 

244,800,000.00 

 

24,800,000.00 

220,000,000.00 

245,080,000.00 

 

220,000,000.00 

25,080,000.00 

9. อตัราสว่นการจา่ยเงินปันผล   

-     กําไรสําหรับปี 2560 และ 2559 :  

      งบการเงินเฉพาะกิจการ (%) 

-     กําไรสําหรับปี 2560 และ 2559:  

      งบการเงินรวม (%) 

 
100.64% 

(เงนิสดปันผล) 

- 

 
79.99%  

(เฉพาะเงินสดปันผล) 

99.77% 

(เงินสดปันผล+หุ้นปันผล) 

 
94.40% 

(เงินสดปันผล+หุ้นปันผล) 

 
49.87% 

(เงินสดปันผล+หุ้นปันผล) 

 
41.36% 

(เงินสดปันผล+หุ้นปันผล) 

10. ปีท่ีดําเนินการสัง่จา่ย ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 

1) คํานวณจากการจดัสรรกําไรสําหรับ ปี 2561 เพ่ือสัง่จ่ายเงินสดปันผล  
2) คํานวณจากการจดัสรรกําไรสําหรับปีท่ีอนมุติังบการเงิน เพ่ือสัง่จ่ายเงินสดปันผลและหุ้นปันผล 

  คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นพิจารณาการจัดสรรเงินทุนสํารองตาม

กฎหมายและการจ่ายปันผลจากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ดงันี ้ 

• พิจารณาอนมุติัการจดัสรรกําไรเบ็ดเสร็จจากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับปี สิน้สดุ

วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ในส่วนท่ีได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจากการได้รับ

การสง่เสริมการลงทนุเพ่ือ  

หน้าที่ 15 



สิ่งที่สง่มาด้วยลําดบัที่ 1 

บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

 

 
1) เป็นเงินทนุสํารองตามกฎหมายเพิ่มขึน้อีกจํานวน 22,300,000.00 บาท ยงัผลให้เงินทนุสํารอง

ทางกฎหมายของบริษัทฯ จะมีจํานวนรวมเท่ากับ 198,300,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 

10.00 ของทนุจดทะเบียนปัจจบุนัของบริษัทฯ 

2) จ่ าย เป็ น เงิน ส ด ปั น ผ ล ใน อัต ราหุ้ น ล ะ  0.045 บ าท  รวม เป็ น เงิน ส ด ปั น ผ ล ไม่ เกิ น 

333,837,967.19 บาท (จํานวนหุ้นท่ีออกและชําระแล้ว ณ ปัจจุบัน เท่ากับ 7,418,621,493 

หุ้น)  

รวมเป็นเงินสดปันผลไม่เกิน 333,837,967.19 บาท โดยเงินปันผลทัง้หมดจะถูกหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายในอตัรา

ร้อยละ 10 หรือ 0.0045 บาทต่อหุ้น จากเงินท่ีผู้ ถือหุ้นจะได้รับปันผลในครัง้นี ้ทัง้นีเ้งินปันผลสทุธิท่ีผู้ ถือหุ้นจะได้รับหลงัหกั

ภาษี ณ ท่ีจ่ายจะเทา่กบั 0.0405 บาทตอ่หุ้น 

กําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิรับเงินสดปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 25 เมษายน 2561 วนัท่ีไมไ่ด้รับสทิธิ    

ปันผล (XD) คือวนัท่ี 24 เมษายน 2561 และกําหนดจ่ายเงินสดปันผลภายในวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2561 

 นางสาวโศภชา  ดํารงปิยวฒ์ิุ ประธานกรรมการบริหาร เสนอต่อท่ีประชมุเพ่ือพิจารณา โดยวาระนีต้้องได้รับ

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเทา่กนั ให้ประธานในท่ีประชมุออก

เสียงเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสียงเป็นเสียงชีข้าด 

มติท่ีประชมุ  ท่ีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนมุติัให้จดัสรร

เงินทนุสํารองตามกฎหมายและอนมุติัจ่ายปันผลจากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ตามท่ีเสนอ ดงันี ้

• พิจารณาอนมุติัการจดัสรรกําไรเบ็ดเสร็จจากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับปี สิน้สดุ

วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ในส่วนท่ีได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจากการได้รับ

การสง่เสริมการลงทนุเพ่ือ 

1) เป็นเงินทุนสํารองตามกฎหมายเพิ่มขึน้อีกจํานวน 22,300,000.00 บาท ยังผลให้

เงินทนุสํารองทางกฎหมายของบริษัทฯ จะมีจํานวนรวมเท่ากบั 198,300,000.00 บาท 

คิดเป็นร้อยละ 10.00 ของทนุจดทะเบียนปัจจบุนัของบริษัทฯ 

2) จ่ายเป็นเงินสดปันผลในอัตราหุ้ นละ 0.045 บาท รวมเป็นเงินสดปันผลไม่เกิน 

333,837,967.19 บ าท  (จํ าน วน หุ้ น ท่ี ออก แล ะชําระแ ล้ ว  ณ  ปั จจุบัน  เท่ ากับ 

7,418,621,493 หุ้น)  

รวมเป็นเงินสดปันผลไม่เกิน 333,837,967.19 บาท โดยเงินปันผลทัง้หมดจะถูกหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายในอตัรา

 ร้อยละ 10 หรือ 0.0045 บาทต่อหุ้น จากเงินท่ีผู้ ถือหุ้นจะได้รับปันผลในครัง้นี ้ทัง้นีเ้งินปันผลสทุธิท่ีผู้ ถือหุ้น

 จะได้รับหลงัหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายจะเทา่กบั 0.0405 บาทตอ่หุ้น 

  กําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิรับเงินสดปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 25 เมษายน 2561 วนัท่ีไมไ่ด้รับสทิธิ    

ปันผล (XD) คือวนัท่ี 24 เมษายน 2561 และกําหนดจ่ายเงินสดปันผลในวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2561 โดยมี

มติด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

 

 

 

หน้าที่ 16 



สิ่งที่สง่มาด้วยลําดบัที่ 1 

บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

 

 
 มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้ 600 ราย เป็นจํานวนหุ้นรวม 5,735,525,360 หุ้น 

ผู้ ถือหุ้น จํานวน (เสียง) อตัราร้อยละ 

เหน็ด้วย 5,735,512,775 100.0000 

ไมเ่หน็ด้วย 0 0.0000 

บตัรเสีย 0 0.0000 

รวม 5,735,512,775 100.0000 

งดออกเสียง * 12,585 - 

* ไมน่บัรวมเป็นฐานการคํานวณคะแนนเสียง 

 

วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรเพ่ือจ่ายหุ้นปันผลได้

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 และในส่วนที่คงเหลือจากการแปลงสภาพใบสําคัญ

แสดงสทิธิเพ่ือซือ้หุ้นสามัญของบริษัทฯ 

ดร. สมบูรณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จัดการ ได้นําเสนอข้อมลูต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาอนุมติัการลดทุน   

จดทะเบียนของบริษัทฯ รวมจํานวน 513,246,748 หุ้น หรือ 128,311,687 บาท โดยเป็นหุ้นในส่วนท่ีไม่สามารถจัดสรรเพ่ือ

จ่ายหุ้นปันผลได้ตามมติท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 จํานวน 6,421 หุ้น หรือ 1,605.25 บาท และในสว่นท่ีคงเหลือ

จากการแปลงสภาพใบสําคญัแสดงสิทธิเพ่ือซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ จํานวน 513,240,327 หุ้น หรือ 128,310,081.75 บาท 

จากหุ้นจดทะเบียนปัจจุบนั 7,931,868,241 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 0.25 บาท (ทุนจดทะเบียนปัจจุบนัเท่ากบั 1,982,967,060.25 

บาท) เป็นหุ้นจดทะเบียนใหม่ 7,418,621,493 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท (ทุนจดทะเบียนใหม่เท่ากับ 1,854,655,373.25 

บาท) โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

 

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

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

สามารถจดัสรรเพ่ือจ่ายหุ้นปันผลได้  

6,421 หุ้น 1,605.25 บาท 0.25 บาท 

เพ่ือพิจารณาลดทนุจดทะเบียนในสว่นท่ีคงเหลือ

จากการแปลงสภาพในใบสําคญัแสดงสิทธิฯ  

513,240,327 หุ้น 128,310,081.75 บาท 0.25 บาท 

คงเหลือหุ้น/ทนุจดทะเบียนใหม ่ 7,418,621,493 หุ้น 1,854,655,373.25 บาท 0.25 บาท 

 รายละเอียดดงัปรากฏตามเอกสารแนบ ลําดบัท่ี 5 หน้า 51 – หน้า 52  

 นางสาวโศภชา  ดํารงปิยวฒ์ิุ ประธานกรรมการบริหาร เสนอต่อท่ีประชมุเพ่ือพิจารณา โดยวาระนีต้้องได้รับ

คะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สามในส่ีของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน  

มติท่ีประชมุ  ท่ีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยมากกว่าสามในส่ีของผู้ ถือหุ้ นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

อนมุติัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ ในส่วนท่ีไม่สามารถจดัสรรเพ่ือจ่ายหุ้นปันผลได้ตามมติท่ีประชุม

สามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2560 และในส่วนท่ีคงเหลือจากการแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิเพ่ือซือ้          

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

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

สามารถจดัสรรเพ่ือจ่ายหุ้นปันผลได้  

6,421 หุ้น 1,605.25 บาท 0.25 บาท 

เพ่ือพิจารณาลดทนุจดทะเบียนในสว่นท่ีคงเหลือ

จากการแปลงสภาพในใบสําคญัแสดงสิทธิฯ  

513,240,327 หุ้น 128,310,081.75 บาท 0.25 บาท 

คงเหลือหุ้น/ทนุจดทะเบียนใหม ่ 7,418,621,493 หุ้น 1,854,655,373.25 บาท 0.25 บาท 

 โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงดงันี ้  

  มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้ 600 ราย เป็นจํานวนหุ้นรวม 5,735,525,360 หุ้น 

ผู้ ถือหุ้น จํานวน (เสียง) อตัราร้อยละ 

เหน็ด้วย 5,735,512,777 99.9998 

ไมเ่หน็ด้วย 0 0.0000 

งดออกเสียง  12,583 0.0002 

บตัรเสีย 0 0.0000 

รวม 5,735,525,360 100.0000 

 

วาระที่ 7 พจิารณาอนุมัตแิก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุน

จดทะเบียนของบริษัทฯ 

 ดร. สมบูรณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จัดการ เสนอต่อท่ีประชุมว่า ตามท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติ

อนุมัติให้บริษัทฯ ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในส่วนท่ีไม่สามารถจัดสรรเพ่ือจ่ายหุ้นปันผลได้ตามมติท่ีประชุมสามัญ         

ผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 จํานวน 6,421 หุ้น หรือ 1,605.25 บาท และในสว่นท่ีคงเหลือจากการแปลงสภาพใบสําคญัแสดงสิทธิ

เพ่ือซื อ้หุ้ นสามัญ ของบริษัทฯ จํานวน 513,240,327 หุ้ น  หรือ 128,310,081.75 บาท จากหุ้ นจดทะเบียนปัจจุบัน 

7,931,868,241 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 0.25 บาท (ทนุจดทะเบียนปัจจบุนัเท่ากบั 1,982,967,060.25 บาท) เป็นหุ้นจดทะเบียนใหม ่

7,418,621,493 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 0.25 บาท (ทุนจดทะเบียนใหม่เท่ากับ 1,854,655,373.25 บาท) และให้นําเสนอท่ีประชุม    

ผู้ ถือหุ้นพิจารณาตอ่ไป โดยมีรายละเอียดดงัปรากฏตามเอกสารแนบ ลําดบัท่ี 5 หน้า 51 – หน้า 52 ดงันี ้ 

  ทนุจดทะเบียนปัจจบุนั ลดทนุจดทะเบียนเป็น 

ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน 1,982,967,060.25 บาท 

(หนึง่พนัเก้าร้อยแปดสิบสองล้านเก้าแสนหกหม่ืน

เจ็ดพนัหกสิบบาทย่ีสิบห้าสตางค์) 

1,854,655,373.25 บาท  

(หนึง่พนัแปดร้อยห้าสิบสี่ล้านหกแสนห้าหม่ืน      

ห้าพนัสามร้อยเจ็ดสิบสามบาทย่ีสิบห้าสตางค์) 

แบง่ออกเป็น  7,931,868,241 หุ้น 

(เจ็ดพนัเก้าร้อยสามสิบเอ็ดล้านแปดแสนหกหม่ืน

แปดพนัสองร้อยสี่สิบเอ็ดหุ้น) 

7,418,621,493 หุ้น 

(เจ็ดพนัสี่ร้อยสิบแปดล้านหกแสนสองหม่ืน       

หนึง่พนัสี่ร้อยเก้าสบิสามหุ้น) 

มลูคา่หุ้นละ 0.25 บาท (ย่ีสิบห้าสตางค์) 0.25 บาท (ย่ีสิบห้าสตางค์) 

โดยแบง่ออกเป็น 

- หุ้นสามญั 

 

 

7,931,868,241 หุ้น 

(เจ็ดพนัเก้าร้อยสามสิบเอ็ดล้านแปดแสนหกหม่ืน

แปดพนัสองร้อยสี่สิบเอ็ดหุ้น) 

 

7,418,621,493 หุ้น 

(เจ็ดพนัสี่ร้อยสิบแปดล้านหกแสนสองหม่ืน       

หนึง่พนัสี่ร้อยเก้าสบิสามหุ้น) 

 - หุ้นบริุมสิทธิ - หุ้น - หุ้น 
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  นางสาวโศภชา  ดํารงปิยวฒ์ิุ ประธานกรรมการบริหาร เสนอต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา โดยวาระนีต้้องได้รับ

คะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สามในส่ีของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

มติท่ีประชมุ  ท่ีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยมากกว่าสามในส่ีของผู้ ถือหุ้ นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน อนมุติัการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทนุ

จดทะเบียนของบริษัทฯ ตามท่ีเสนอ ซึง่มีรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติม ดงันี ้

  ทนุจดทะเบียนปัจจบุนั ลดทนุจดทะเบียนเป็น 

ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน 1,982,967,060.25 บาท 

(หนึง่พนัเก้าร้อยแปดสิบสองล้านเก้าแสนหกหม่ืน

เจ็ดพนัหกสิบบาทย่ีสิบห้าสตางค์) 

1,854,655,373.25 บาท  

(หนึง่พนัแปดร้อยห้าสิบสี่ล้านหกแสนห้าหม่ืน      

ห้าพนัสามร้อยเจ็ดสิบสามบาทย่ีสิบห้าสตางค์) 

แบง่ออกเป็น  7,931,868,241 หุ้น 

(เจ็ดพนัเก้าร้อยสามสิบเอ็ดล้านแปดแสนหกหม่ืน

แปดพนัสองร้อยสี่สิบเอ็ดหุ้น) 

7,418,621,493 หุ้น 

(เจ็ดพนัสี่ร้อยสิบแปดล้านหกแสนสองหม่ืน       

หนึง่พนัสี่ร้อยเก้าสบิสามหุ้น) 

มลูคา่หุ้นละ 0.25 บาท (ย่ีสิบห้าสตางค์) 0.25 บาท (ย่ีสิบห้าสตางค์) 

โดยแบง่ออกเป็น 

- หุ้นสามญั 

 

 

7,931,868,241 หุ้น 

(เจ็ดพนัเก้าร้อยสามสิบเอ็ดล้านแปดแสนหกหม่ืน

แปดพนัสองร้อยสี่สิบเอ็ดหุ้น) 

 

7,418,621,493 หุ้น 

(เจ็ดพนัสี่ร้อยสิบแปดล้านหกแสนสองหม่ืน       

หนึง่พนัสี่ร้อยเก้าสบิสามหุ้น) 

 - หุ้นบริุมสิทธิ - หุ้น - หุ้น 

 โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

 มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้ 600 ราย เป็นจํานวนหุ้นรวม 5,735,525,360 หุ้น 

ผู้ ถือหุ้น จํานวน (เสียง) อตัราร้อยละ 

เหน็ด้วย 5,735,492,319 99.9994 

ไมเ่หน็ด้วย 0 0.0000 

งดออกเสียง  13,041 0.0002 

บตัรเสีย 20,000 0.0004 

รวม 5,735,525,360 100.000 

 

วาระที่ 8  พจิารณาอนุมัตปิรับโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท 

 ดร. สมบูรณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้ จัดการ เสนอต่อท่ีประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด    

พ.ศ. 2535 มาตรา 67 ท่ีกําหนดให้บริษัทฯ ต้องมีกรรมการคณะหนึ่งเพ่ือดําเนินกิจการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่าง

น้อย 5 คน และหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีจากหน่วยงานกํากับ, นโยบายเร่ือง การกํากับดูแลกิจการท่ีดี ของบริษัทฯ       

กฎบตัรคณะกรรมการบริษัทฯ ของบริษัทฯ และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ใน ข้อ 11 โดยมีรายละเอียดดงัปรากฏตามเอกสารแนบ 

ลําดบัท่ี 6 หน้า 53 – หน้า 54 ดงันี ้โดยปัจจุบนัโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท มีจํานวน 9 ท่าน จึงขอเสนอต่อท่ีประชมุเพ่ือ

พิจารณาอนมุติัปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท จาก 9 ท่าน เป็น 10 ท่าน เพ่ือให้องค์คณะมีความหลากหลายด้านทกัษะ

วิชาชีพและความเช่ียวชาญเฉพาะด้านเพิ่มมากขึน้ รวมทัง้มีการถ่วงดุลอํานาจในคณะกรรมการบริษัทเพิ่มมากขึน้ ซึ่งมี

องค์ประกอบในโครงสร้างเดิมและโครงสร้างใหม ่ดงันี ้
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องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทในโครงสร้างเดิม องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทในโครงสร้างใหม ่

ประกอบด้วย 

- Non-Executive Director         4  ทา่น  

- Executive Director                 5  ทา่น  

ประกอบด้วย 

- Non-Executive Director         5  ทา่น  

- Executive Director                 5  ทา่น  

  นางสาวโศภชา  ดํารงปิยวุฒ์ิ ประธานกรรมการบริหาร เสนอต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา โดยวาระนีต้้องได้รับ

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเทา่กนั ให้ประธานในท่ีประชมุออก

เสียงเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสียงเป็นเสียงชีข้าด 

 มติท่ีประชมุ  ท่ีประชมุมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน อนมุติัการปรับ 

   โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทตามท่ีเสนอ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทในโครงสร้างเดิม องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทในโครงสร้างใหม ่

ประกอบด้วย 

- Non-Executive Director         4  ทา่น  

- Executive Director                 5  ทา่น  

ประกอบด้วย 

- Non-Executive Director         5  ทา่น  

- Executive Director                 5  ทา่น  

  โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

 มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้ 602 ราย เป็นจํานวนหุ้นรวม 5,735,577,718 หุ้น 

ผู้ ถือหุ้น จํานวน (เสียง) อตัราร้อยละ 

เหน็ด้วย 5,735,545,135 100.0000 

ไมเ่หน็ด้วย 0 0.0000 

บตัรเสีย 0 0.0000 

รวม 5,735,545,135 100.000 

งดออกเสียง * 32,583 - 

  * ไมน่บัรวมเป็นฐานการคํานวณคะแนนเสียง 

 

วาระที่ 9  พิจารณาอนุมัติเลือกตัง้กรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ดํารงตําแหน่งครบตามวาระ และ

เลือกตัง้กรรมการบริษัทเพิ่มตามโครงสร้างใหม่ (ถ้ามี) 

ดร. สมบูรณ์  เอือ้อัชฌาสัย กรรมการผู้ จัดการ นําเสนอข้อมูลต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาอนุมัติเลือกตัง้

กรรมการแทนกรรมการท่ีดํารงตําแหน่งครบวาระ เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 

71 และข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 13 กําหนดให้ ในการประชุมสามญัประจําปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวน     

1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการในขณะนัน้ ถ้ากรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสดุกบั

ส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลังจดทะเบียนเป็นบริษัทนัน้ให้ใช้วิธี          

จบัสลาก ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปให้กรรมการท่านท่ีอยู่ในตําแหน่งนานท่ีสดุเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง โดยกรรมการท่ีออกจาก

ตําแหน่งไปแล้วนัน้ อาจเลือกเพ่ือเข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่ก็ได้ ซึ่งในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีครัง้นีมี้กรรมการ      

ท่ีดํารงตําแหน่งครบวาระ 3 ทา่น ดงันี ้
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1. พลตํารวจตรี วิศิษฐ์   ศกุรเสพย์ กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) 

2. ดร. จงรัก  ระรวยทรง กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) 

3. ดร.สมบรูณ์            เอือ้อชัฌาสยั กรรมการบริษัท 

 ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้จดัสง่หนงัสือแจ้งการเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือผู้ทรงคณุวฒิุเพ่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็น

กรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 เป็นการล่วงหน้า พร้อมทัง้ระบุรายละเอียดคณุสมบติั 

และวิธีการเสนอช่ือตามหลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทฯ กําหนด ให้กบัผู้ ถือหุ้นได้รับทราบโดยทัว่กนั โดยได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์

ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ฯ ตัง้แต่วนัท่ี 25 ตลุาคม 2560 จนถึงวนัท่ี 24 มกราคม 2561 

ท่ีผา่นมานัน้ ซึง่ไมมี่ทา่นใดเสนอช่ือผู้ทรงคณุวฒุิเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัท ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นใน

ครัง้นี ้ 

 นางสาวโศภชา  ดํารงปิยวุฒิ์  ประธานกรรมการบริหาร กล่าวเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาว่า 

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้ มีส่วนได้เสียได้หารือกันอย่างกว้างขวาง รวมทัง้พิจารณาจากคุณสมบัติเป็น

รายบคุคลอย่างรอบคอบ กลา่วคือ ต้องเป็นบคุคลผู้ทรงคณุวฒิุ มีประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ มีภาวะผู้ นํา วิสยัทศัน์กว้างไกล 

เป็นผู้ มีคณุธรรมและจริยธรรม มีประวติัการทํางานท่ีโปร่งใสไม่ด่างพร้อย มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็น อย่าง

เป็นอิสระ และมีคณุสมบติัเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ทัง้นีบ้คุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เป็นกรรมการอิสระ

นัน้ เป็นผู้ ท่ีสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควร

เสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้ตามท่ีเสนอ รายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 เลือกตัง้กรรมการบริษัทท่ีดํารงตําแหน่งครบวาระกลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทตอ่ไปอีกวาระหนึง่ ดงันี ้ 

1. ดร. จงรัก ระรวยทรง (กรรมการอิสระ)  

2. ดร. สมบรูณ์ เอือ้อชัฌาสยั 

 เลือกตัง้ผู้ ท่ีได้รับการเสนอช่ือเพ่ือทดแทนกรรมการบริษัทอีกทา่นหนึง่ท่ีดํารงตําแหน่งครบวาระ 9 ปี ดงันี ้ 

3. ดร. พนารัตน์ ปานมณี (กรรมการอิสระ)  

 เลือกตัง้ผู้ ท่ีได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการบริษัทเพิ่มอีก 1 ตําแหน่ง ตามโครงสร้างใหม ่ดงันี ้ 

4. นายธรากร องัภเูบศวร์ (กรรมการอิสระ)     

ทัง้นีป้ระวติัของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ รายละเอียดดงัปรากฏตามเอกสารแนบ ลําดบัท่ี 7 หน้า 55 – หน้า 

66 รวมทัง้เอกสารประกอบการประชมุท่ีได้นําสง่เพิ่มเติมตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุท่านแล้ว  

นางสาวโศภชา  ดํารงปิยวฒ์ิุ ประธานกรรมการบริหาร เสนอต่อท่ีประชมุเพ่ือพิจารณา โดยวาระนีต้้องได้รับ

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน  ให้ประธานในท่ีประชุม

ออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสียงเป็นเสียงชีข้าด 

มติท่ีประชมุ  ท่ีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติเลือกตัง้

ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเสนอด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

 

 

 

 

หน้าที่ 21 



สิ่งที่สง่มาด้วยลําดบัที่ 1 

บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

 

 
    เลือกตัง้กรรมการบริษัทท่ีดํารงตําแหน่งครบวาระกลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทตอ่ไปอีกวาระหนึง่ ดงันี ้ 

1.  ดร. จงรัก ระรวยทรง กรรมการบริษัทท่ีเป็นกรรมการอิสระ 

 มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้ 602 ราย เป็นจํานวนหุ้นรวม 5,735,577,718 หุ้น 

ผู้ ถือหุ้น จํานวน (เสียง) อตัราร้อยละ 

เหน็ด้วย 5,735,530,302 100.0000 

ไมเ่หน็ด้วย 0 0.0000 

บตัรเสีย 0 0.0000 

รวม 5,735,530,302 100.0000 

งดออกเสียง * 47,416 - 

 * ไมน่บัรวมเป็นฐานการคํานวณคะแนนเสียง 

2. ดร. สมบรูณ์ เอือ้อชัฌาสยั  กรรมการบริษัท 

 มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้ 602 ราย เป็นจํานวนหุ้นรวม 5,735,577,718 หุ้น 

ผู้ ถือหุ้น จํานวน (เสียง) อตัราร้อยละ 

เหน็ด้วย 5,735,530,302 100.0000 

ไมเ่หน็ด้วย 0 0.0000 

บตัรเสีย 0 0.0000 

รวม 5,735,530,302 100.000 

งดออกเสียง * 47,416 - 

  * ไมน่บัรวมเป็นฐานการคํานวณคะแนนเสียง 

 เลือกตัง้ผู้ ท่ีได้รับการเสนอช่ือเพ่ือทดแทนกรรมการบริษัทอีกทา่นหนึง่ท่ีดํารงตําแหน่งครบวาระ 9 ปี ดงันี ้ 

3. ดร. พนารัตน์ ปานมณี  กรรมการบริษัทท่ีเป็นกรรมการอิสระ 

มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้ 602 ราย เป็นจํานวนหุ้นรวม 5,735,577,718 หุ้น 

ผู้ ถือหุ้น จํานวน (เสียง) อตัราร้อยละ 

เหน็ด้วย 5,735,519,302 100.0000 

ไมเ่หน็ด้วย 0 0.0000 

บตัรเสีย 0 0.0000 

รวม 5,735,519,302 100.000 

งดออกเสียง * 58,416 - 

* ไมน่บัรวมเป็นฐานการคํานวณคะแนนเสียง 

 เลือกตัง้ผู้ ท่ีได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการบริษัทเพิ่มอีก 1 ตําแหน่ง ตามโครงสร้างใหม ่ดงันี ้ 

4. นายธรากร องัภเูบศวร์  กรรมการบริษัทท่ีเป็นกรรมการอิสระ 
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สิ่งที่สง่มาด้วยลําดบัที่ 1 

บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

 

 
 มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้ 602 ราย เป็นจํานวนหุ้นรวม 5,735,577,718 หุ้น 

ผู้ ถือหุ้น จํานวน (เสียง) อตัราร้อยละ 

เหน็ด้วย 5,735,504,969 100.0000 

ไมเ่หน็ด้วย 0 0.0000 

บตัรเสีย 0 0.0000 

รวม 5,735,504,969 100.000 

งดออกเสียง * 72,749 - 

  * ไมน่บัรวมเป็นฐานการคํานวณคะแนนเสียง 

 

วาระที่ 10 พจิารณาอนุมัตกิารกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจาํปี 2561 

พลตํารวจตรี วิศิษฐ์ ศกุรเสพย์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน รายงานต่อท่ีประชุม

วา่ เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 29 กําหนดให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีพิจารณากําหนดค่าตอบแทนของ

กรรมการ โดยบริษัทฯ มีนโยบายและหลกัเกณฑ์ในการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมและสอดคล้อง

กบัภาระหน้าท่ีในการปฏิบติังานเพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้น และผู้ มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ โดยมีขัน้ตอนการ

พิจารณาค่าตอบแทนผ่านจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และนําเข้าสู่การพิจารณาในคณะกรรมการ

บริษัท ซึ่งได้พิจารณากลัน่กรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรม

ประเภทเดียวกัน เห็นสมควรกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจําปี 2561  

รายละเอียดดงัปรากฏตามเอกสารแนบ ลําดบัท่ี 8 หน้า 67 – หน้า 71 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ค่าเบีย้ประชุม                      (หน่วย : บาท)  

ตําแหน่ง คณะกรรมการ 

บริษัท 

คณะกรรมการ 

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ

บริหาร 

ความเสี่ยง 

คณะกรรมการ

สรรหาและ

พิจารณา

ผลตอบแทน 

คณะกรรมการ

กํากบัดแูล

กิจการที่ดี 

คณะกรรมการ 

บริหาร 

1.  ประธานกรรมการ 22,000 22,000 15,000 15,000 15,000 7,500 

2.  กรรมการ 18,000 18,000 12,000 12,000 12,000 5,000 

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

หมายเหต:ุ   กรณีกรรมการอิสระได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นประธานกรรมการของแตล่ะคณะกรรมการ ให้ได้รับสิทธิการจ่ายอตัราคา่ตอบแทน   

เบีย้ประชมุของคณะกรรมการในตําแหน่งสงูสดุเพียงตําแหน่งเดียวในแตล่ะคณะกรรมการ 

ค่าตอบแทนรายปี                      (หน่วย : บาท)  

ตําแหน่ง คณะกรรมการ 

บริษัท 

คณะกรรมการ 

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ

บริหาร 

ความเสี่ยง 

คณะกรรมการ

สรรหาและ

พิจารณา

ผลตอบแทน 

คณะกรรมการ

กํากบัดแูล

กิจการที่ดี 

คณะกรรมการ 

บริหาร 

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

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

หน้าที่ 23 



สิ่งที่สง่มาด้วยลําดบัที่ 1 

บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

 

 
ตําแหน่ง คณะกรรมการ 

บริษัท 

คณะกรรมการ 

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ

บริหาร 

ความเสี่ยง 

คณะกรรมการ

สรรหาและ

พิจารณา

ผลตอบแทน 

คณะกรรมการ

กํากบัดแูล

กิจการที่ดี 

คณะกรรมการ 

บริหาร 

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

4. เลขานกุารบริษัท 100,000 - - - - - 

หมายเหต:ุ  *    กรณีกรรมการอิสระได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นประธานกรรมการของแตล่ะกรรมการ ให้ได้รับสิทธิการจ่ายอตัราคา่ตอบแทน 

  รายปีของคณะกรรมการในตําแหน่งสงูสดุเพียงตําแหน่งเดียวในแตล่ะกรรมการ 

  *     ค่าตอบแทนรายปีให้กาํหนดจ่ายเป็นรายไตรมาส  

 

นางสาวโศภชา  ดํารงปิยวฒ์ิุ ประธานกรรมการบริหาร เสนอต่อท่ีประชมุเพ่ือพิจารณา โดยวาระนีต้้องได้รับ

คะแนนเสียงไมน้่อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

มติท่ีประชมุ  ท่ีประชมุมีมติด้วยคะแนนเห็นด้วยมากกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ 

อนมุติัคา่ตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุยอ่ยประจําปี 2561 ตามท่ีเสนอ ดงันี ้

ค่าเบีย้ประชุม                      (หน่วย : บาท)  

ตําแหน่ง คณะกรรมการ 

บริษัท 

คณะกรรมการ 

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ

บริหาร 

ความเสี่ยง 

คณะกรรมการ

สรรหาและ

พิจารณา

ผลตอบแทน 

คณะกรรมการ

กํากบัดแูล

กิจการที่ดี 

คณะกรรมการ 

บริหาร 

1.  ประธานกรรมการ 22,000 22,000 15,000 15,000 15,000 7,500 

2.  กรรมการ 18,000 18,000 12,000 12,000 12,000 5,000 

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

หมายเหต:ุ   กรณีกรรมการอิสระได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นประธานกรรมการของแตล่ะคณะกรรมการ ให้ได้รับสิทธิการจ่ายอตัราคา่ตอบแทน   

เบีย้ประชมุของคณะกรรมการในตําแหน่งสงูสดุเพียงตําแหน่งเดียวในแตล่ะคณะกรรมการ 

 

ค่าตอบแทนรายปี                      (หน่วย : บาท)  

ตําแหน่ง คณะกรรมการ 

บริษัท 

คณะกรรมการ 

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ

บริหาร 

ความเสี่ยง 

คณะกรรมการ

สรรหาและ

พิจารณา

ผลตอบแทน 

คณะกรรมการ

กํากบัดแูล

กิจการที่ดี 

คณะกรรมการ 

บริหาร 

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

6. กรรมการ 300,000 200,000 100,000 100,000 100,000 200,000 

7. เลขานกุารคณะกรรมการ 50,000 50,000 25,000 25,000 25,000 - 

8. เลขานกุารบริษัท 100,000 - - - - - 
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สิ่งที่สง่มาด้วยลําดบัที่ 1 

บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

 

 
หมายเหต:ุ  *    กรณีกรรมการอิสระได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นประธานกรรมการของแตล่ะกรรมการ ให้ได้รับสิทธิการจ่ายอตัราคา่ตอบแทน 

  รายปีของคณะกรรมการในตําแหน่งสงูสดุเพียงตําแหน่งเดียวในแตล่ะกรรมการ 

  *     ค่าตอบแทนรายปีให้กาํหนดจ่ายเป็นรายไตรมาส  

  ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

 มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้ 602 ราย เป็นจํานวนหุ้นรวม 5,735,577,718 หุ้น 

ผู้ ถือหุ้น จํานวน (เสียง) อตัราร้อยละ 

เหน็ด้วย 5,735,297,256 99.9951 

ไมเ่หน็ด้วย 7,302 0.0001 

งดออกเสียง  273,160 0.0048 

บตัรเสีย 0 0.0000 

รวม 5,735,577,718 100.0000 

 

วาระที่ 11   พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าสอบบัญชีประจาํปี 2561 

ดร. สมบรูณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จดัการ นําเสนอข้อมลูต่อท่ีประชมุเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติ

บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคบัของบริษัทฯ ข้อท่ี 29 กําหนดให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปี

แต่งตัง้ผู้ สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนของผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ดังนัน้คณะกรรมการตรวจสอบและ

คณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาคัดเลือกผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ 

มาตรฐานและประสทิธิภาพในการทํางาน ความเช่ียวชาญในการสอบบญัชี ความเป็นอิสระของผู้สอบบญัชี และค่าตอบแทน

ของผู้สอบบัญชี โดยเสนอเพ่ือขออนุมัติแต่งตัง้บุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี รายละเอียดดังปรากฏตาม

เอกสารแนบ ลําดบัท่ี 9 หน้า 73 – หน้า 76 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ข้อมูลบุคคลที่เสนอช่ือแต่งตัง้เป็นผู้สอบบัญชี 

1. นายเจริญ ผู้สมัฤทธ์ิเลศิ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาติเลขท่ี 4068   และ/หรือ 

2. นายวยัวฒัน์ กอสมานชยักิจ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาติเลขท่ี 6333   และ/หรือ 

3. นายณฐัพงศ์ ตนัติจตัตานนท์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาติเลขท่ี 8829 

แหง่บริษัท เคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจําปี 2561 โดยเป็นผู้สอบบญัชี

ท่ีมีคณุสมบติัสอดคล้องกบัประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และบคุคลดงักล่าว

ยงัเป็นผู้สอบบญัชีในบริษัทยอ่ยของกลุม่บริษัทกนักลุอีกด้วย 

โดยบริษัทท่ีเป็นสํานกังานบญัชีและผู้สอบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอข้างต้นไม่มีความสมัพนัธ์ และ/หรือ ไม่มี

สว่นได้เสียกบับริษัท/บริษัทยอ่ย/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด  

ข้อมูลค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี  

 ค่าสอบบญัชี ประจําปี 2561 เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 1,700,000.00 บาท สําหรับงบการเงินของบริษัท โดยมี

รายละเอียดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีเปรียบเทียบย้อนหลงั 5 ปี ดงันี ้ 
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สิ่งที่สง่มาด้วยลําดบัที่ 1 

บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

 

 
รายละเอียด ปี 2561 

(เพ่ือพิจารณา) 

ปี 2560 1) 

 

ปี 2559 1) ปี 2558 1) ปี 2557 1) 

คา่สอบบญัชี และคา่สอบทานรายไตรมาส  

สําหรับงบการเงินของบริษัทฯ  

1,700,000.00 1,480,000.00 1,100,000.00 940,000.00 892,000.00 

คา่บริการอ่ืน ๆ  N.A. 149,127.00 347,776.46 1,362,529.00 338,049.00 

1)  ประกอบด้วย ค่าลว่งเวลา ค่าพาหนะ คา่เข้าเลม่เอกสาร คา่ยืนยนัยอด และคา่สง่เอกสาร  

ดร. ชิต เหล่าวัฒนา ประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นต่อการแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีและ

กําหนดคา่สอบบญัชีประจําปี 2561 ดงันี ้ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดค่าสอบบญัชีประจําปี 2561 โดยได้

พิจารณาคดัเลือก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ โดยมีค่าสอบบญัชีเฉพาะส่วน

ของบริษัทฯ เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 1,700,000.00 บาท โดยพิจารณาคัดเลือกจาก ผลการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ 

มาตรฐานและประสิทธิภาพในการทํางาน ความเช่ียวชาญในการสอบบญัชี ความเป็นอิสระของผู้สอบบญัชี รวมทัง้ความ

เหมาะสมทางด้านราคา และด้านเวลาในการสง่มอบงาน   

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด มีคุณสมบัติตามท่ีกล่าวมา

ข้างต้น จึงได้นําเสนอต่อท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทเพ่ือให้ความเห็นชอบ และนําเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณา

ตอ่ไป 

 นางสาวโศภชา  ดํารงปิยวฒิุ์ ประธานกรรมการบริหาร เสนอต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา โดยในวาระนีต้้อง

ได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเทา่กนัให้ประธานในท่ีประชมุ

ออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้าด 

มติท่ีประชมุ  ท่ีประชมุมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนนอนมุติัแตง่ตัง้ 

1) นายเจริญ ผู้สมัฤทธ์ิเลศิ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาติเลขท่ี 4068   และ/หรือ 

2) นายวยัวฒัน์ กอสมานชยักิจ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาติเลขท่ี 6333   และ/หรือ 

3) นายณฐัพงศ์ ตนัติจตัตานนท์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาติเลขท่ี 8829 

     แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จํากัด เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจําปี โดยมีค่าตอบแทนเป็น

จํานวนเงินไมเ่กิน 1,700,000.00 บาท สําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ตามท่ีเสนอด้วยคะแนนเสียง

ดงันี ้

  มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้ 602 ราย เป็นจํานวนหุ้นรวม 5,735,577,718 หุ้น 

ผู้ ถือหุ้น จํานวน (เสียง) อตัราร้อยละ 

เหน็ด้วย 5,731,798,749 99.9348 

ไมเ่หน็ด้วย 3,740,553 0.0652 

บตัรเสีย 0 0.0000 

รวม 5,735,539,302 100.0000 

งดออกเสียง * 38,416 - 

 * ไมน่บัรวมเป็นฐานการคํานวณคะแนนเสียง 
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บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

 

 
วาระที่ 12 พจิารณาการแก้ไขเพิ่มเตมิข้อบังคับของบริษัทฯ   

   ดร. สมบรูณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จดัการ กล่าวต่อท่ีประชมุว่า ตามคําสัง่ คสช.ท่ี 21/2560 ท่ีได้มีการ

แก้ไขยกเลิกและเปล่ียนแปลงบทบญัญติัของกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทมหาชนในในหมวดท่ี 6 เร่ือง การประชมุผู้ ถือหุ้น

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติเห็นควรให้นําเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ 

หมวดท่ี 4 “การประชุมผู้ ถือหุ้น” ข้อ 24.  รายละเอียดดงัปรากฏตามเอกสารแนบ ลําดบัท่ี 10 หน้า 77 โดยมีรายละเอียด

การแก้ไขเพิ่มเติม ดงันี ้ 

จากเดมิ 

ข้อ 24.  คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจําปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วนัสิน้สดุ

ของรอบปีบญัชีของบริษัท 

  การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชมุวิสามญั คณะกรรมการจะเรียกประชุม    

ผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเม่ือใดก็ได้สดุแตจ่ะเหน็สมควร หรือผู้ ถือหุ้นรวมกนันบัจํานวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของ

จํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมดหรือผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน10 ของจํานวนหุ้นท่ี

จําหน่ายได้ทัง้หมด จะเข้าช่ือกนัทําหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเม่ือใดก็ได้ แต่

ต้องระบเุหตผุลในการท่ีขอให้เรียกประชมุไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือดงักลา่วด้วย ในกรณีนีใ้ห้คณะกรรมการจดัประชมุผู้ ถือหุ้น

ภายใน 1 เดือน นบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้น 

แก้ไขเพิ่มเตมิข้อบังคับ ข้อที่ 24. เป็นดังนี ้

  “ข้อ 24. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจําปีภายในส่ี (4) เดือนนบัแต่

  วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท 

     การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากท่ีกลา่วแล้ว ให้เรียกว่าการประชมุวิสามญัคณะกรรมการจะเรียก

  ประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเม่ือใดก็ได้สดุแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ ถือหุ้นหนึง่คนหรือหลายคนซึง่มีหุ้น

  นบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ร้อยละสบิ (10) ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด จะเข้าช่ือกนัทําหนงัสือขอให้ 

  คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเม่ือใดก็ได้ แต่ต้องระบเุร่ืองและเหตผุลในการท่ีขอให้

  เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดงักล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้น

  ภายในส่ีสบิห้า (45) วนั นบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้น 

    ในกรณีท่ีคณะกรรมการไมจ่ดัให้มีการประชมุภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ ถือหุ้น 

  ทัง้หลายซึง่เข้าช่ือกนัหรือผู้ ถือหุ้นคนอ่ืนๆ รวมกนัได้จํานวนหุ้นตามท่ีบงัคบัไว้นัน้จะเรียกประชมุเองก็ได้ภายในส่ี

  สิบห้า (45) วนั นบัแต่วนัครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี ้ให้ถือว่าเป็นการประชมุผู้ ถือหุ้นท่ี

  คณะกรรมการเรียกประชมุ โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอนัจําเป็นท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชมุและ

  อํานวยความสะดวกตามสมควร 

    ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นตามวรรคสามครัง้ใด จํานวน

  ผู้ ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ 27. ผู้ ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกัน

  รับผิดชอบชดใช้คา่ใช้จ่ายท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชมุในครัง้นัน้ให้แก่บริษัท” 

   นางสาวโศภชา  ดํารงปิยวฒิุ์ ประธานกรรมการบริหาร เสนอต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา โดยในวาระนีต้้อง

ได้รับคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สามในส่ีของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 
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มติท่ีประชมุ  ท่ีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสามในส่ีของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

อนมุติัการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัของบริษัทฯ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเสนอด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

 มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้ 602 ราย เป็นจํานวนหุ้นรวม 5,735,577,718 หุ้น 

ผู้ ถือหุ้น จํานวน (เสียง) อตัราร้อยละ 

เหน็ด้วย 5,731,798,749 99.9348 

ไมเ่หน็ด้วย 3,740,553 0.0652 

บตัรเสีย 0 0.0000 

รวม 5,735,539,302 100.0000 

งดออกเสียง * 38,416 - 

    * ไมน่บัรวมเป็นฐานการคํานวณคะแนนเสียง 

 

วาระที่ 13  พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

 ดร. สมบรูณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จดัการ กล่าวต่อที่ประชมุว่า วาระนี ้บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งผลการ

ดําเนินการในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี และการเข้าเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้าน

การทจุริต โดยประธานคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี จะเป็นผู้ นําเสนอข้อมลูแจ้งตอ่ท่ีประชมุเพ่ือทราบ 

 ดร. จงรัก ระรวยทรง ประธานคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี นําเสนอข้อมลูต่อท่ีประชมุเพ่ือให้ทราบถึงผล

การดําเนินการในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี ดงันี ้

 บริษัทฯ มุ่งมัน่ในการนําหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีไปสูก่ารดําเนินการในภาคปฏิบติัทัว่ทัง้องค์กรอย่างเป็น

รูปธรรม โดยในปี 2560 บริษัทฯ ได้รับผลประเมินการกํากับดูแลกิจการท่ีดี CGR ในระดับคะแนนดีเลิศ 91 คะแนน 

เปรียบเทียบกบัผลคะแนนท่ีได้รับในปี 2559 จะอยู่ในระดบัท่ี 82 คะแนน โดยถ้าเทียบกับระดบัคะแนนเฉล่ียโดยรวมท่ีอยู่ใน

กลุ่ม SET 100 index และ SET 50 index รวมทัง้บริษัทจดทะเบียนโดยรวม บริษัทฯ จะได้ระดบัคะแนนท่ีสงูกว่าค่าเฉล่ียท่ีอยู่

ในระดบัคะแนนเฉล่ียโดยรวมท่ี 87, 90 และ 80 ตามลําดบั 

 สําหรับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2560 บริษัทฯ ได้รับผลคะแนนการ

ประเมินคณุภาพการจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2560 ในระดบัคะแนน “ดีเย่ียม” คือ 97.5 คะแนน เปรียบเทียบกบัผล

คะแนนท่ีได้รับในปี 2559 อยูท่ี่ระดบัคะแนน “ดีเย่ียม” คือ 97.0 คะแนน  

 เร่ืองสุดท้ายคือ การเข้าเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตในปี 2560 

คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริต (CAC) ได้ประเมินบริษัทฯ และมีมติให้การรับรอง

บริษัทฯ เข้าเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต เม่ือวนัท่ี 18 กรกฎาคม 2560 

 จากผลของการดําเนินการดงักลา่วสะท้อนให้เห็นถึงพฒันาการโดยรวมในการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ 

อยา่งตอ่เน่ือง โดยบริษัทฯ จะมุง่มัน่พฒันาการกํากบัดแูลกิจการให้ดีย่ิงๆ ขึน้ไป 

  นายธนประเสริฐ ไพโรจน์พชร ผู้ ถือหุ้น : ได้มีข้อเสนอและประเด็นสอบถามตอ่ท่ีประชมุ ดงันี ้

1.  สําหรับการท่ีบริษัทฯ ได้เข้าเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริตถือว่า

เป็นเร่ืองท่ีดีและเป็นการให้ข้อมูลแก่ผู้ ถือหุ้นได้อย่างเหมาะสม นอกจากนีข้อแนะในกรณีท่ีมีการแก้ไข

เพิ่มเติมสิ่งใดก็แล้วแต่ ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองขอข้อบังคับหรืออ่ืน ๆ ควรจัดทําเป็นตาราง 2 ช่อง เพ่ือ

เปรียบเทียบให้เห็นว่าข้อความเดิมเป็นอย่างไรทางด้านซ้าย และข้อความท่ีได้มีการแก้ไขใหม่อยู่ทางด้าน

ขวา 
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 ดร. สมบรูณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จดัการ : ได้ตอบข้อซกัถาม ดงันี ้

1.  ขอขอบคุณสําหรับข้อเสนอแนะ ทัง้นี ้เน่ืองจากในครัง้นีท้างบริษัทฯ ได้จัดทําการเปรียบเทียบเป็น

รูปแบบข้างบนกบัข้างลา่ง  อยา่งไรก็ตามจะนําไปปรับใช้ในการประชมุครัง้ถดัไปแทน   

  นายกิตติ สนิทวงศ์ ณ อยธุยา ผู้ ถือหุ้น : ได้มีข้อเสนอและประเด็นสอบถามตอ่ท่ีประชมุ ดงันี ้

2.  กรณีการรับซือ้หุ้นคืนจะมีผลกระทบกบัผู้ ถือหุ้นรายย่อยอย่างไรบ้าง และทางบริษัทฯ มีการทําการตลาด

ในเร่ืองเก่ียวกบัความรู้ในเร่ืองพลงังานทดแทนหรือไม ่ 

 ดร. สมบรูณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จดัการ : ได้ตอบข้อซกัถาม ดงันี ้

2.  สําหรับประเด็นแรกกรณีรับซือ้หุ้นคืนคือ จะใช้วงเงินสงูสดุท่ีใช้ไม่เกิน 1,000 ล้านบาท โดยมีจํานวนหุ้น

ท่ีจะซือ้คืนสงูสดุ ไม่เกิน 300,000,000 หุ้น ทัง้นีไ้ด้เอาราคาราคาเฉล่ีย 1 เดือนมาเป็นตวักําหนด โดย

มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 ซึง่บริษัทต้องเปิดเผยโครงการซือ้หุ้นลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 14 วนั โดยกําหนด

ระยะเวลาท่ีจะซือ้หุ้นคืนตัง้แตว่นัท่ี 25 เมษายน 2561 ถงึวนัท่ี 24 ตลุาคม 2561 และกําหนดระยะเวลา

จําหน่ายหุ้นท่ีซือ้คืนภายหลงั 6 เดือน นบัแต่การซือ้หุ้นคืนเสร็จสิน้แต่ต้องไม่เกิน 3 ปี ในกรณีท่ีบริษัทฯ  

ไม่จําหน่าย หรือจําหน่ายหุ้นท่ีซือ้คืนไม่หมดภายในระยะเวลา เม่ือพ้นกําหนดแล้ว บริษัทฯ จะลดทุน    

ท่ีชําระแล้ว โดยวิธีตัดหุ้ นจดทะเบียนท่ีซือ้คืน และยังมิได้จําหน่ายทัง้หมด ข้อดีคือ กําไรต่อหุ้ นจะ

เพิ่มขึน้ สว่น PE ก็ต้องปรับลง 

สําหรับราคาซือ้คืนนัน้ จะไม่เกินกว่าราคาปิดของหุ้นเฉล่ีย 5 วนัทําการซือ้ขายก่อนหน้าวนัท่ีทําการซือ้

คืนนัน้บวกด้วย จํานวนร้อยละ 15 ของราคาปิดเฉล่ียดังกล่าว ทัง้นี ้เน่ืองมาจากการท่ีทางบริษัทฯ 

ได้รับผลกระทบจากประกาศของรัฐบาลในธุรกิจท่ีเก่ียวกบัพลงังานทดแทน ประธานกรรมการบริษัทจึง

ได้มีการเรียกประชมุและจดัโครงการรับซือ้หุ้นคืนดงักลา่วขึน้มา 

นางสาวโศภชา  ดํารงปิยวฒิุ์ ประธานกรรมการบริหาร: ได้ตอบข้อซกัถามเพิ่มเติม ดงันี ้

2. สําหรับความรู้ในเร่ืองพลงังานทดแทน ทางบริษัทฯ มีหน่วยงานพฒันาธุรกิจและหน่วยงานเฉพาะท่ีดแูล

ด้านนี ้ทัง้นี ้ความรู้ในสว่นท่ีเป็นเร่ืองของทฤษฎีจะมีเจ้าหน้าท่ีในสว่นพฒันาธุรกิจท่ีมีความรู้ท่ีแตกต่าง

กนั ไมว่า่จะเป็นหลอดไฟ LED, พลงังานแสงแดด, พลงังานลม รวมไปถงึพลงังานชีวมวล  

 ดร. ชิต เหลา่วฒันา ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ: ได้ตอบข้อซกัถามเพิ่มเติม ดงันี ้

 2. ทางด้านเทคนิคแล้ว พลงังานท่ีได้จากแสงแดดจะสามารถนําไปใช้กับอปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้หรือไม ่

ขึน้อยูก่บัปริมาณของพลงังานกบัความสามารถในการใช้พลงังาน สําหรับการเก็บพลงังานในรูปแบบของ

แบตเตอร์ร่ีนัน้ ในอนาคตเราอาจจะได้เห็นว่าพลงังานโซลาร์ท่ีจดัเก็บในแบตเตอร์ร่ีสามารถนําไปใช้เป็น

ต้นกําเนิดกบัเคร่ืองจกัรไฟฟ้าอ่ืน ๆ ได้ 

  นายโชคจนุ สคุนัธาพฤกษ์ ผู้ ถือหุ้น : ได้มีข้อเสนอและประเดน็สอบถามตอ่ท่ีประชมุ ดงันี ้

3.  สําหรับแผนงานท่ีจะไปถึง 1,000 เมกะวตัต์ ทางบริษัทฯ มีนโยบายและแผนการอย่างไรบ้าง และมีความ

เป็นไปได้มากน้อยเพียงใด และบริษัทฯ นําเงินส่วนใดมาใช้ในการลงทนุดงักล่าว นอกจากนีแ้ล้วปัจจบุนั

ทางบริษัทฯ ใช้บริการกบัธนาคารแหง่ใดบ้าง และเหตใุดจงึไปลงทนุทําพลงังานโซลาร์ท่ีประเทศญ่ีปุ่ น และ

ประเทศมาเลเซีย 

ดร. สมบรูณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จดัการ : ได้ตอบข้อซกัถาม ดงันี ้

3.  ข้อมูลดังกล่าวผู้ ถือหุ้นสามารถหาดูได้จากข้อมูลจาก “บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน" (Opportunity 

Day) โดยปัจจุบนับริษัทฯ มีการจําหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์อยู่ประมาณ 172 เมกะวตัต์ และเม่ือวนัท่ี 

27 มีนาคม 2561 ได้ดําเนินการจําหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์จากโครงการไฟฟ้าพลงังานลมโครงการท่ี 2 
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อีกจํานวน 60 เมกะวัตต์ อีกทัง้ในไตรมาสท่ี 2 ของปี 2561 จะมีการดําเนินการจําหน่ายไฟฟ้าเชิง

พาณิชย์โครงการไฟฟ้าพลงังานลมโครงการท่ี 3 อีกจํานวน 50 เมกะวตัต์ รวมไปถึงการจําหน่ายไฟฟ้า

เชิงพาณิชย์ท่ีประเทศญ่ีปุ่ นในสิน้ปี 2561 อีก 2 โครงการ คือ โครงการ Sendai จํานวน 32 เมกะวตัต์ 

และโครงการ Kimitsu จํานวน 34 เมกะวตัต์ รวมไปถงึโครงการท่ีประเทศญ่ีปุ่ นอีก 2 โครงการท่ียงัสร้าง

ไม่เสร็จ ได้แก่ โครงการ Utsunomiya และโครงการ Iwakuni โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีโครงการรวม

ทัง้หมด 503 เมกะวตัต์  

แสดงให้เหน็วา่ทางบริษัทฯ ยงัขาดอีกประมาณ 450 เมกะวตัต์ จงึจําเป็นท่ีจะต้องหาเพิ่มเฉล่ียปีละ 150 

เมกะวตัต์ โดยปัจจบุนับริษัทฯ หนัมาให้ความสนใจกบัสญัญาซือ้ขายไฟกบัภาคเอกชน โดยต้นทนุท่ีจะ

นํามาดําเนินการตามแผนงานนีก็้มาจากเงินท่ีได้มาจากการจําหน่ายไฟท่ีทางบริษัทฯ ได้รับมา รวมไป

ถงึเงินทนุจาก Project Finance และวงเงินหุ้นกู้คงเหลือท่ียงัไมไ่ด้นํามาใช้ รวมไปถึงกระแสเงินจากการ

ดําเนินงานยงัคงเพียงพอสําหรับการลงทนุในอนาคตท่ีจะเกิดขึน้ 

ทัง้นี ้เหตผุลท่ีทางบริษัทฯ เข้าไปลงทนุท่ีประเทศญ่ีปุ่ นนัน้ เน่ืองจากพลงังานโซลาร์ท่ีประเทศญ่ีปุ่ นยงั

เหลืออีกประมาณ 6,000 เมกะวตัต์ท่ียงัไม่โดนยึดใบอนุญาต โดยประเทศท่ีเข้าไปลงทุนมากท่ีสดุคือ 

ประเทศจีน ซึ่งประเทศญ่ีปุ่ นเดิมทีตัง้ใจจะปิดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ แต่เน่ืองจากปริมาณการจ่ายไฟจาก

โรงไฟฟ้าพลงังานโซลาร์ยังสร้างไม่เสร็จจึงยังไม่สามารถปิดได้ โดยประเทศญ่ีปุ่ นจะไม่ลงทุนในการ

สร้างโรงไฟฟ้าโซลาร์เอง เพราะจะทําให้ GDP ติดลบและไม่เป็นประโยชน์ ซึ่งทางบริษัทฯ ได้เข้าไป

ลงทนุโดยให้ความสําคญักบัสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าท่ีให้ราคาดีท่ีสดุเป็นหลกั 

นางสาวโศภชา  ดํารงปิยวฒิุ์ ประธานกรรมการบริหาร: ได้ตอบข้อซกัถามเพิ่มเติม ดงันี ้

3. สําหรับเร่ืองธนาคารนัน้ ทางบริษัทฯ เร่ิมต้นมาจากการใช้บริการกบั ธนาคารนครหลวงไทย จํากดั (มหาชน)  

ซึง่ปัจจบุนัก็คือ ธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) แล้วก็มาใช้บริการของ ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) 

ธนาคารกสิกรไทย จํากดั (มหาชน) ธนาคารเพ่ือการสง่ออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย ในยคุแรก ๆ ซึง่พอ

มาอยู่ในช่วงท่ีทางบริษัทฯ กําลงัเจริญเติบโตขึน้ ประกอบกบัในขณะนัน้เองบางธนาคารยงัไม่มีนโยบายท่ี

จะสนบัสนนุในสว่นของพลงังานทดแทน จึงเป็นท่ีมาวา่เหตใุดปัจจบุนัทางบริษัทฯ จงึใช้บริการกบั ธนาคาร

ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ท่ีให้การสนับสนุนกับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมของทางบริษัทฯ แต่

อย่างไรก็ตามนอกจากธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) แล้ว ก็ยังมีธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จํากัด 

(มหาชน)  ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)  ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) รวมไปถึงธนาคารใน

ต่างประเทศ เช่น ธนาคารมิซูโฮ จํากดั  ธนาคารอาร์เอชบี จํากดั และธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จํากดั 

(มหาชน) เป็นต้น 

  นายเมธี รังษีวงศ์ ผู้ ถือหุ้น : ได้มีข้อเสนอและประเดน็สอบถามต่อท่ีประชมุ ดงันี ้

4.  เน่ืองจากในอีก 3 ปีข้างหน้าในช่วงท่ีโครงการอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง ทางบริษัทฯ จะมีแผนอ่ืนอีก

หรือไม่ นอกจากนีก้ารท่ีโครงการท่ีประเทศญ่ีปุ่ นใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างประมาณ 3 ปี โครงการใน

ประเทศมาเลเซีย ประเทศสาธารณรัฐแหง่สหภาพเมียนมาร์ หรือประเทศอ่ืน ๆ ท่ีตัง้ใจจะเข้าไปลงทนุจะใช้

ระยะเวลานานเพียงใด  

สว่นเร่ือง PPA นัน้ การท่ีทางบริษัทฯ จะได้ PPA เพิ่มเติม และได้ระยะเวลาคืนทนุนานเพียงใด และการรับ

ซือ้หุ้นคืน ในงบไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ได้นําเงินในสว่นใดมาใช้ในการรับซือ้ และถ้ากรณีภาครัฐได้มีการ

กําหนดนโยบายงดรับซือ้ขายไฟเป็นระยะเวลา 5 ปี จะเกิดผลลพัธ์ในทางลบกบัโครงการเดิมของบริษัทฯ 

อยา่งไรบ้าง 

หน้าที่ 30 



สิ่งที่สง่มาด้วยลําดบัที่ 1 

บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

 

 
ดร. สมบรูณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จดัการ : ได้ตอบข้อซกัถาม ดงันี ้

4.  สําหรับประเด็นแรกกรณีจะเข้าไปซือ้ PPA เช่น ในประเทศมาเลเซียใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 1 ปี 

ส่วนในประเทศญ่ีปุ่ นท่ีช้ากว่า 1 ปีนัน้ เน่ืองมาจากการก่อสร้างสายส่งเป็นหลัก และสําหรับ EIRR 

ยงัคงเป็น 2 หลกั 

สว่นเงินท่ีนํามาใช้ในการรับซือ้หุ้นคืนนัน้ โดยหลกัมาจากเงินท่ีได้จากการจําหน่ายไฟเชิงพาณิชย์ และ

กระแสเงินสดจากการดําเนินงานโครงการพลงังานลม รวมไปถึงการสลบัวงเงินกู้ ระยะสัน้ (ตัว๋BE) ให้

กลายเป็นหุ้นกู้  เน่ืองจากปัจจบุนัเร่ิมกลบัมามีความเสถียรมากขึน้  

และสําหรับคําถามสุดท้ายโครงการของบริษัทฯ ไม่ได้รับผลกระทบใด ๆ จากนโยบายดังกล่าวของ

รัฐบาล เพราะสญัญาไมมี่การเปล่ียนแปลงใด ๆ 

  นางสาวโศภชา  ดํารงปิยวุฒ์ิ ประธานกรรมการบริหารกล่าวขอบคุณผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมในครัง้นี ้

รวมถึงคณะกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ ท่ีปรึกษา ท่ีได้ร่วมเป็นกรรมการในการตรวจสอบการลงคะแนนในครัง้นี ้และ

ขอขอบคุณพลตํารวจตรี วิศิษฐ์ ศุกรเสพย์ ท่ีได้ทํางานอยู่ร่วมกับบริษัทฯ ของเรามาครบวาระ 9 ปีแล้ว และยินดีกับ

คณะกรรมการทกุทา่นท่ีได้รับเลือกกลบัเข้ามาดํารงตําแหน่งใหมอี่กวาระ 

  นายกลักลุ ดํารงปิยวฒ์ิุ ประธานกรรมการบริษัท กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ สถาบนัการเงินพนัธมิตร

ทางธุรกิจ คู่ค้า และผู้ ท่ีเก่ียวข้องทุกภาคส่วนท่ีให้ความไว้วางใจ เช่ือมั่น และให้การสนับสนุนบริษัทฯ มาตลอด รวมถึง

คณะกรรมการบริหารทุกท่านท่ีช่วยกันขดัเกลา กลัน่กรองจนบริษัทฯ สามารถเติบโตมาได้ถึงปัจจุบันนี ้สดุท้ายนี ้ผมขอ

ปฏิญาณว่า จะทําหน้าท่ีบริหารบริษัทฯ แห่งนี ้ซึ่งเป็นบริษัทท่ีผมสร้างมาเป็นระยะเวลา 36 ปี โดยจะสร้างผลกําไรให้ดีขึน้

อย่างต่อเน่ืองขึน้ทุก ๆ ปี เพ่ือท่ีจะทําให้ทุกคนมีความสุข ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนไปถึงยังทุก ๆ ท่าน ตลอดจนผู้ ท่ี

เก่ียวข้องทกุ ๆ ทา่น ขอขอบคณุครับ 

ทัง้นีก่้อนปิดการประชมุ มีผู้ ถือหุ้นเข้ามาประชมุด้วยตนเองและโดยผู้ รับมอบฉนัทะ ดงันี ้

ผู้ ถือหุ้นท่ีมาด้วยตนเอง 191  ราย นบัจํานวนหุ้นได้      379,231,784 หุ้น 

ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะ 411  ราย นบัจํานวนหุ้นได้        5,356,345,934 หุ้น 

 รวมทัง้สิน้  602  ราย นบัจํานวนหุ้นได้       5,735,577,718   หุ้น 

 คิดเป็นร้อยละ 77.3133  ของหุ้นท่ีออกและจําหน่ายแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ จํานวน 7,418,621,493 หุ้น 

ไมมี่ผู้ใดเสนอเร่ืองอ่ืนใดเพ่ือพิจารณา  ประธานจงึขอกลา่วปิดประชมุ 

ปิดประชมุเวลา 12.30 น. 

 

                   

 (นายกลักลุ ดํารงปิยวฒิุ์) 

 ประธานกรรมการบริหาร 

 

(ดร. สมบรูณ์ เอือ้อชัฌาสยั) 

        กรรมการบริษัท      
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