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บริษัท กนักุลเอน็จิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2557 
 

วัน เวลา และสถานที่ประชุม 
เมื่อวนัพธุที่ 9 เมษายน 2557 เวลา 13.00 น. ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชัน้ 2 เลขที่ 247  

ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10320 
 

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม จ านวน 9 ท่าน 
1. นายกลักลุ ด ารงปิยวฒุิ ์ ประธานกรรมการบริษัท 
2. นายสถาพร โคธีรานรัุกษ์ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

  และ กรรมการบริหารความเสีย่ง 
3. พลต ารวจตรี วิศษิฐ์  ศกุรเสพย์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  

   และ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 
4. นายสมบตั ิ ศานตจิารี กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 

  และ ประธานคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ด ี
5. นางสาวโศภชา   ด ารงปิยวฒุิ ์ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร  

  และกรรมการบริหารความเสีย่ง 
6. นายสมบรูณ์ เอือ้อชัฌาสยั กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้จดัการ  

  และ เลขานกุารคณะกรรมการบริษัท 
7. นางสาวนฤชล ด ารงปิยวฒุิ ์ กรรมการ กรรมการบริหาร และ 

  รักษาการ ผู้อ านวยการอาวโุส สายงานวางแผนกลยทุธ์และการลงทนุ 
8. นายเฉลมิพล ศรีเจริญ กรรมการ กรรมการบริหาร และ 

  รักษาการ ผู้อ านวยการ สายงานขายและการตลาด 
9. นางอารีวรรณ รุ่นประพนัธ์ กรรมการ กรรมการบริหาร  และ 

  ผู้อ านวยการอาวโุส สายงานโรงงาน 
 

กรรมการชุดย่อยที่เข้าร่วมประชุม จ านวน 5 ท่าน 
1. พลอากาศตรี ดร.เพียร  โตทา่โรง ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 
2. นายเดชา ชลูกิรณ์ กรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน 
3. นายชรัณ เลศิธีรพจน์ กรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน 
4. นายพงษ์เทพ ถิฐาพนัธ์ กรรมการก ากบัดแูลกิจการ 
5. นายสมชาย ไตรรัตนภิรมย์ กรรมการก ากบัดแูลกิจการ 
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ผู้บริหารและผู้จัดการที่เข้าร่วมประชุม จ านวน 13 ท่าน 
1. นายพงษ์สกร ด าเนิน ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ สายงานพฒันาธุรกิจและโครงการพิเศษ 
2. นายวรเทพ เหลอืงสริพรชยั ผู้อ านวยการอาวโุส ตรวจสอบภายใน 
3. นางสมลกัษณ์ คนงึเหต ุ ผู้อ านวยการอาวโุส สายงานส านกับริหาร 
4. นายฐิติพงศ์ เตชะรัตนยืนยง ผู้อ านวยการอาวโุส สายงานสนบัสนนุธุรกิจ 
5. นายภดูิศ  ไตรวิลาสกลุ ผู้อ านวยการ สายงานโลจิสติกส์ 
6. นายนิเวช  บญุวิชยั ผู้อ านวยการ สายงานพฒันาการผลติและปรับปรุงกระบวนการ 
7. นายพฒันชยั พึง่ฉาย ผู้อ านวยการ สายงานโลจิสติกส์-โรงงาน 
8. นายวารินทร์ งามการุณ ผู้อ านวยการ สายงานการผลติ 
9. นายธนกฤต ฤกษ์มงคลศิลป์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการอาวโุส สายงานโรงงาน 
10. นายเจนพล งามอรุณโชต ิ รักษาการ ผู้อ านวยการฝ่ายวางแผนกลยทุธ์และการลงทนุ 
11. นางณฐัวรรณ วงษ์จนัทร์ ผู้จดัการฝ่ายการเงิน 
12. นางลคันา  สนัติร่วมใจรักษ์ ผู้จดัการฝ่ายทรัพยากรบคุคลและธุรการ 
13. นางสาวจนัทรา จงจามรีสทีอง ผู้จดัการฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ และเลขานกุารบริษัท 
 

ผู้เข้าร่วมการประชุมอื่น ๆ จ านวน 6 ท่าน 
1. นางสาวซซูาน เอี่ยมวณิชชา  ผู้แทน บริษัท เอส พี ออดิท จ ากดั ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 
2. นายสชุาต ิ พานิชย์เจริญ ผู้แทน บริษัท เอส พี ออดิท จ ากดั ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 
3. นายคงกช ยงสวสัดกิลุ ผู้แทน บริษัท วีระวงค์, ชินวฒัน์ และเพียงพนอ จ ากดั ที่ปรึกษากฎหมาย 

  และผู้แทนอิสระร่วมเป็นกรรมการในการตรวจสอบการลงคะแนน 
4. นายกิตติพงษ์  เวชจนัทรฉาย        ผู้แทน ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน)   
5. นางสาวศิรินนัท์   หาญเจริญ ผู้แทน ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 
6. ร้อยต ารวจเอก อาณตั ิเสมทบัพระ ผู้แทนอิสระจากผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย 

  ร่วมเป็นกรรมการในการตรวจสอบการลงคะแนน  
 

 การประชมุในครัง้นีม้ีที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ผู้สอบบญัชี ที่ปรึกษาทางการเงิน และสถาบนัการเงิน เข้าร่วม
ประชมุ โดยมีรายละเอยีดดงันี ้

 ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย บริษัท วีระวงค์, ชินวฒัน์ และเพยีงพนอ จ ากดั ท าหน้าที่เป็นคนกลางในการ
ตรวจสอบการลงคะแนน 

 ผู้สอบบญัชีจากบริษัท เอสพี ออดิท จ ากดั  
 ที่ปรึกษาทางการเงิน ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 
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 บริษัทฯ ได้จดัสง่หนงัสือแจ้งการเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมในการประชุมสามญัผู้ ถือ
หุ้นประจ าปี 2557 เป็นการลว่งหน้า พร้อมทัง้ระบหุลกัเกณฑ์ที่บริษัทฯ ก าหนดส าหรับการเสนอระเบียบวาระให้กบัผู้ ถือหุ้น
ได้รับทราบโดยทัว่กนัโดยได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตัง้แต่
วนัที่ 17 ตลุาคม 2556 จนถึงวนัที่ 14 มกราคม 2557 ที่ผ่านมานัน้ ซึ่งไม่มีท่านใดเสนอระเบียบวาระเพื่อให้ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อก าหนดเป็นระเบียบวาระในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้นี  ้รวมทัง้ได้น าสง่หนงัสือเชิญ
ประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุม และได้เผยแพร่แจ้งการส่งหนังสือเชิญประชุมผ่านทางเว็บไซด์ของตลาด
หลกัทรัพย์เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

 ก่อนเร่ิมการประชมุตามระเบียบวาระ ที่ประชมุได้รับแจ้งรายละเอียดการประชมุและกระบวนการนบัคะแนนเสยีง
ดงันี ้

 ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อที่ 28 การออกเสยีงลงคะแนนในวาระตา่ง ๆ ผู้ ถือหุ้นมีคะแนนเสยีงเท่ากบัจ านวนหุ้นที่
ถืออยูแ่ละหุ้นที่ได้รับมอบฉนัทะ โดยถือวา่หนึง่หุ้นเทา่กบัหนึ่งเสียง ส าหรับการลงคะแนนเสียง ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้ เสนอ
ให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระหลงัจากที่ได้มีการน าเสนอและพิจารณาแตล่ะวาระในที่ประชมุแล้ว  

 ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจะต้องออกเสยีงและลงคะแนนในกรณีดงัตอ่ไปนีค้ือ เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรือ งด
ออกเสยีง ไมอ่นญุาตให้มีการแยกการออกเสยีงลงคะแนน ประธานจะขอให้ผู้ ถือหุ้นที่ลงมติไมเ่ห็นด้วย หรือ งดออกเสยีงใน
ระเบียบวาระใด ๆ ลงคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนนที่ได้แจกให้เมือ่ลงทะเบียน พร้อมลงลายมือช่ือ หลงัจากนัน้เจ้าหน้าที่ของ
บริษัทฯ จะเก็บบตัรลงคะแนนเสยีงเพื่อน ามาสรุปผลการลงคะแนนเพื่อให้ประธานแจ้งตอ่ที่ประชมุรับทราบตอ่ไป 

 ส าหรับการนบัคะแนนนัน้ ส าหรับวาระทัว่ไป บริษัทฯ จะใช้วิธีหกัคะแนนเสยีงไมเ่ห็นด้วยและงดออกเสยีงออก
จากจ านวนเสยีงทัง้หมดที่เข้าร่วมประชมุ และสว่นท่ีเหลอืจะถือวา่เป็นคะแนนเสยีงทีเ่ห็นด้วยในระเบียบวาระนัน้ ๆ ส าหรับ
วาระเลอืกตัง้กรรมการ จะนบับตัรลงคะแนนทัง้ เห็นด้วย ไมเ่หน็ด้วย และงดออกเสยีง ทัง้นี ้ ในการพิจารณาคะแนนเสยีง
ดงักลา่ว จะค านงึถึงการลงคะแนนเสยีงที่ผู้ ถือหุ้นได้มอบฉนัทะแสดงเจตนาไว้ตามหนงัสอืมอบฉนัทะด้วย  

 มติของที่ประชมุในแตล่ะวาระให้ใช้คะแนนเสยีงข้างมาก ถ้ามคีะแนนเสยีงเทา่กนั ให้ประธานในที่ประชมุออก
เสยีงเพิม่ขึน้อีกหนึง่เสยีงเป็นเสยีงชีข้าด  

 ส าหรับรายละเอียดผลการนบัคะแนนของแต่ละวาระ จะแจ้งให้ที่ประชมุทราบหลงัจบการประชมุในวาระถดัไป  
 
เร่ิมการประชุม 

นายสมบรูณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จดัการ กลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้น ผู้ รับมอบฉันทะ และสรุปจ านวนผู้ ถือหุ้น
ทีม่าประชมุด้วยตนเองและรับมอบฉนัทะก่อนเร่ิมการประชมุ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ผู้ ถือหุ้นท่ีมาด้วยตนเอง 161  ราย นบัจ านวนหุ้นได้ 398,667,450 หุ้น 
ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะ 172  ราย นบัจ านวนหุ้นได้ 53,671,735 หุ้น 
รวมทัง้สิน้  333  ราย นบัจ านวนหุ้นได้ 452,339,185 หุ้น 
คิดเป็นร้อยละ 68.5362 ของหุ้นท่ีออกและจ าหนา่ยแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ จ านวน 659,999,929 หุ้น ซึง่ครบ

เป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัข้อ 27  
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นายกลักุล  ด ารงปิยวฒุิ์ ประธานกรรมการบริษัท กลา่วเปิดการประชุม โดยมอบหมายให้ นางสาวโศภชา  
ด ารงปิยวฒุิ์ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร และ นายสมบรูณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการ กรรมการผู้จดัการ และ
เลขานกุารคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ด าเนินการเข้าสูว่าระการประชุมต่อไป  

 
นายสมบรูณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จดัการ ได้เรียนเชิญบริษัท วีระวงค์, ชินวฒัน์ และเพียงพนอ จ ากดั ที่

ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ เข้าร่วมเป็นกรรมการในการตรวจนบัคะแนน และได้เรียนเชิญผู้แทนจากผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยเข้า
ร่วมเป็นกรรมการในการตรวจนบัคะแนน โดยในครัง้นีม้ี ร้อยต ารวจเอก อาณตัิ เสมทบัพระ ให้เกียรติเป็นผู้แทนจากผู้ ถือหุ้น
รายยอ่ย  

 
นายสมบรูณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จดัการ น าเข้าสูว่าระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้

 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2556 
 นายสมบูรณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จ ัดการ เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการ
ประชุมสามญั  ผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2556 ซึ่งจดัประชุมเมื่อวนัพฤหสับดีที่ 11 เมษายน 2556 ตามที่ได้จดัสง่ส าเนารายงาน
การประชุมให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือนดัประชุมในครัง้นี ้ดงัปรากฏตามสิ่งที่สง่มาด้วยล าดบัที่ 1 หน้าที่ 11 จึงขอให้
ที่ประชุมโปรดพิจารณารับรอง 
 
 Mr. Basant Kumar Dugar (ผู้ ถือหุ้น) : ได้มีประเด็นสอบถามตอ่ที่ประชมุ ดงันี ้

1. รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2556 ยงัไมม่กีารลงนามโดยประธานกรรมการบริษัท 
2. ประสงค์ให้มกีารเผยแพร่รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี ในเว็บไซต์ของบริษัท 
นายสมบรูณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จดัการ : ได้ตอบข้อซกัถาม ดงันี ้
1. เนื่องจากรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2556 จะต้องได้รับการรับรองจากมติที่ประชมุ

สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2557 ในครัง้นี ้ และหากไมม่ีประเด็นใดแก้ไขเพิ่มเติม ประธานกรรมการบริษัท 
จะด าเนินการลงนามในรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2556 ตอ่ไป 

2. บริษัทฯ ได้จดัท ารายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2556 เพื่อจดัสง่ให้กบักระทรวงพาณิชย์
ภายในเวลาที่กฎหมายก าหนด พร้อมทัง้ได้มีการเผยแพร่รายงานการประชุมดงักล่าวบนเว็บไซต์ของ
บริษัทด้วย 

 
 นางสาวโศภชา  ด ารงปิยวฒุิ์ ประธานกรรมการบริหาร เสนอตอ่ทีป่ระชมุเพื่อพิจารณา 
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มติที่ประชมุ ที่ประชมุมีมติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน รับรองรายงานการ
ประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2556 เมื่อวนัพฤหสับดีที ่ 11 เมษายน 2556 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสยีง
ดงันี ้

ผู้ ถือหุ้น จ านวน (เสยีง) อตัราร้อยละ 
เห็นด้วย 453,425,630 99.9908 
ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 41,700 0.0092 
จ านวนผู้ออกเสยีง (387 ราย) 453,467,330 100.0000 

 
วาระที่ 2  รับทราบการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2556 

นางสาวโศภชา  ด ารงปิยวฒุิ์ ประธานกรรมการบริหาร กลา่วรายงานกิจกรรมของบริษัทฯ ในรอบปี 2556 
นายสมบรูณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จดัการ ได้รายงานตอ่ที่ประชุมเพื่อรับทราบสรุปผลการด าเนินงานที่

ผา่นมาในรอบปี 2556 ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 29 ก าหนดให้บริษัทฯ รายงานผลการด าเนินการของบริษัทฯ ในรอบปี
ที่ผา่นมาตอ่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี ซึง่ปรากฏอยูใ่นรายงานประจ าปี 2556 ดงัปรากฏตามสิ่งที่สง่มาด้วยล าดบัที่ 
2 (รายงานประจ าปี 2556) พร้อมทัง้ได้สรุปผลการด าเนินงานในรอบปี 2556 ของบริษัท ดงันี ้

1. ในปี 2556 บริษัทฯ มีรายได้หลกัจากการด าเนินธุรกิจ จ านวน 2,044.60 ล้านบาท ลดลงจากปี 2555 ซึง่
เทา่กบั 4,305.52 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 52.51 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1.1 รายได้จากการรับเหมาก่อสร้างส าหรับปี 2556 มีจ านวน 681.39 ล้านบาท ลดลงจากปี 
2555 ซึ่งมีจ านวน 2,318.06 ล้านบาท คิดเป็นลดลงจ านวน 1,636.67 ล้านบาท หรือลดลง
ร้อยละ 70.61 เนื่องจากมีการเลื่อนลงนามสญัญารับเหมาก่อสร้างที่คาดว่าจะได้รับ โดยมี
รายละเอียดสญัญาตา่งๆ ดงันี ้
1.1.1 บริษัทฯ ได้รับหนงัสือแสดงเจตจ านงว่าจ้างงานติดตัง้ระบบไฟฟ้ารวมถึงการจัดหา

อปุกรณ์จาก บริษัท ทีพีไอ โพลีน จ ากดั (มหาชน) มูลค่าสญัญาประมาณ 367.27 
ล้านบาท  โดยระยะเวลาแล้วเสร็จรวม 15 เดือน  

1.1.2 บริษัทฯ ได้รับหนังสือแสดงเจตจ านงว่าจ้างงานก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตย์จาก บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (ชยัภมูิ) จ ากดั และ บริษัท บางจาก 
โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (นครราชสีมา) จ ากดั ขนาด 12.5 เมกะวตัต์ x 2 โครงการ มลูค่างาน
ประมาณ 727 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณ 6-8 เดือน  

1.2 รายได้จากการขาย จากเดิมในปี 2555 มีจ านวน 1,876.47 ล้านบาท และในปี 2556 มี
จ านวน 1,302.40 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 30.59 เนื่องมาจากการลดลงของรายได้
จากการสง่ออกไปยงัต่างประเทศ โดยในปี 2556 มีรายได้จากาการสง่ออกไปยงั
ต่างประเทศจ านวน 12.09 ล้านบาท ลดลงจากปี 2555 ซึ่งมีจ านวน 603.87 ล้านบาท 
สาเหตหุลกัเนื่องมาจากนโยบายการจดัซือ้จดัจ้างในโครงการขยายสถานีและสายสง่ไฟฟ้า
ปรับเปลี่ยนเป็นเงินสกุลในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยในต้นปี 2557 
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บริษัทฯ ได้มีการลงนามสญัญาซือ้ขายอปุกรณ์ไฟฟ้ากบัประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนม่าร์ มลูค่า 493 ล้านบาท ตามที่ได้แจ้งข่าวไปยงัตลาดหลกัทรัพย์แล้วนัน้ 

1.3 ในสว่นของรายได้จากการจ าหนา่ยไฟฟ้าที่ลดลง สาเหตเุนื่องมาจากบริษัทฯ ได้จ าหน่ายเงิน
ลงทนุในบริษัท จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ จ ากดั ให้กบับริษัท ผลติไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) ในสดัสว่น
ร้อยละ 60  และจ าหน่ายเงินลงทุนใน บริษัท กนักุล ชูบ ุพาวเวอร์เจน จ ากดั ให้กบั  ชูบ ุอี
เล็คทริค เจ็ม บีวี ในสดัสว่นร้อยละ 49 จึงส่งผลให้การรับรู้รายได้ในส่วนธุรกิจโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์เปลี่ยนแปลงเป็นการรับรู้ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนและบริษัทที่
ควบคมุร่วมกนั แทนการบนัทกึแบบรับรู้รายได้สว่นเพิ่มราคารับซือ้ไฟฟ้า  

1.4 รายการสว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมและบริษัทท่ีควบคมุร่วมกนั ส าหรับปี 2556 
มีจ านวน 150.01 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2555 ซึ่งมีจ านวน -48.67 ล้านบาท หรือคิดเป็น
เพิ่มขึน้จ านวน 198.68 ล้านบาท เนื่องจากการลดสดัสว่นการถือครองเงินลงทนุ และจาก
การท่ีบริษัทฯ สามารถเปิดจ าหนา่ยไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ของโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ได้
ครบทกุโครงการจากทัง้สองบริษัทข้างต้น 

1.5 ในปี 2556 มีก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัท กันกุล ชูบุ พาวเวอร์เจน จ ากัด 
จ านวน 775 ล้านบาท  

2 ส าหรับในปี 2557 บริษัทฯ คาดการณ์ว่าจะมีรายได้จากการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ให้กบับริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (ชยัภมูิ) จ ากดั และ บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์
ยี (นครราชสีมา) จ ากดั ขนาด 12.5 เมกะวตัต์ รวม 2 โครงการ มูลค่างานประมาณ 727 ล้าน และ
รายได้จากการติดตัง้ระบบไฟฟ้ารวมถึงการจัดหาอุปกรณ์จาก บริษัท ทีพีไอ โพลีน จ ากัด (มหาชน) 
มลูค่าประมาณ 367 ล้านบาท และรายได้จากโรงไฟฟ้าที่ติดตัง้บนหลงัคา (Solar Rooftop) ซึ่งคาดว่า
จะมีรายได้จากการด าเนินงานทัง้สามโครงการดงักลา่วข้างต้นรวมประมาณ 1,500 ล้านบาท  

 
นายพรชยั  ธรณธรรม ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย : ได้มีประเด็นสอบถามตอ่ที่ประชมุ ดงันี ้
1. หวัข้อความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม ในรายงานประจ าปี หน้าที่ 34-35 ได้สรุปผลการ

ด าเนินงานด้านความปลอดภยัของพนกังานรายเดือนและพนกัรายงานวนั ดงันี ้
1.1 บริษัท จี.เค.แอสเซ็มบลี ้จ ากดั ในปี 2556 มีตวัเลขจ านวนวนัของการเกิดอบุตัเิหตถุงึขัน้หยดุ

งานจ านวนคอ่นข้างสงู เมื่อเทียบกบัปี 2553-2555 อยากทราบสาเหตดุงักลา่ว 
1.2 บริษัท จี.เค.พาวเวอร์ โปรดกัส์ จ ากดั จ านวนพนกังานรายวนั มีอตัราจ านวนชัว่โมงการ

ท างานลดลงเมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2555  
  นายสมบรูณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จดัการ : ได้ตอบข้อซกัถาม ดงันี ้

1. ในสว่นของพนกังานรายวนั ปี 2556 มีอตัราจ านวนชัว่โมงการท างานจ านวน 59,177 ชัว่โมง ซึง่ลดลง
จากปี 2555 ซึง่มีจ านวน 66,526 ชัว่โมง เนื่องจากมีพนกังานรายวนับางสว่นลาออก ซึง่หากการ
ปฏิบตัิงานยงัสามารถด าเนินการได้อยา่งตอ่เนื่อง ทางบริษัทก็ไมไ่ด้รับพนกังานรายวนัเพิ่มแตอ่ยา่งใด  
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2. โดยปกติ บริษัทฯ ได้ก าหนดให้มีระเบียบการใช้เคร่ืองมืออปุกรณ์ป้องกนัความปลอดภยั ซึง่หากกรณี
พนกังานรายใดไมป่ฏิบตัิตามระเบียบที่ก าหนด และเกิดอบุตัิเหตถุึงขัน้หยดุงาน ทางผู้บริหารจะ
ด าเนินการสอบสวน และตดิตามเพื่อไมใ่ห้เกิดเหตกุารณ์ดงักลา่วขึน้อีก โดยที่ผา่นมาบริษัทฯ ได้มีการ
เข้าประกวดด้านความปลอดภยัของผู้ประกอบการในจงัหวดันนทบรีุเป็นประจ าอยา่งตอ่เนื่อง 

นางอารีวรรณ  รุ่นประพนัธ์ กรรมการบริษัท และ ผู้อ านวยการอาวโุส สายงานโรงงาน : ได้ตอบข้อซกัถามเพิ่มเติม ดงันี ้
1. ในสว่นของบริษัท จี.เค.แอสเซม็บลี ้จ ากดั ซึง่มีจ านวนวนัของการเกิดอบุตัเิหตถุงึขัน้หยดุงานคอ่นข้างสงู 

เมื่อเทยีบกบัปี 2553-2555 เกิดจากพนกังานจ านวน 1 ทา่นได้รับอบุตัิเหตแุละได้รับการรักษาอยา่ง
ตอ่เนื่องเป็นเวลาหลายวนัจงึท าให้จ านวนชัว่โมงสงูตามไปด้วย ซึง่ปัจจบุนัทางผู้บริหารบริษัทฯ มีการ
รณรงค์ด้านความปลอดภยัในการท างาน และเน้นประสทิธิภาพของเคร่ืองจกัร บคุลากร หวัหน้างาน ให้
ได้รับการอบรมด้านความปลอดภยัอยา่งตอ่เนื่อง โดยในปี 2557 บริษัทฯ ยงัไมม่ีการเกิดอบุตัิเหตถุึงขัน้
การหยดุงาน 

 
นายชธูนา  ติยภมูิ ตวัแทนจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย : ได้มปีระเด็นสอบถามตอ่ที่ประชมุ ดงันี ้
1. ตามที่สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้มีการรณรงค์เร่ืองการต่อต้านการทุจริต

คอรัปชัน่ โดยได้จดัท าโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตขึน้ โดยใน
มุมมองของนักลงทุนเล็งเห็นว่าหากบริษัทเข้าร่วมโครงการดังกล่าว  จะเป็นผลดีต่อทัง้บริษัทและ
ประเทศชาติ  ทางบริษัทฯ ได้มีการเตรียมการก าหนดนโยบายและแผนการปฏิบตัิงานให้กับพนกังาน
อยา่งไรบ้าง 

  นายสมบตัิ ศานตจิารี กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี : ได้ตอบ
ข้อซกัถามเพิ่มเติมดงันี ้
1. บริษัทฯ ได้มีการวางแผนและเตรียมการท่ีจะเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการ

ตอ่ต้านการทจุริตขึน้ ภายในปี 2557  
 
  นายทศวรรษ ทองสขุ ผู้ รับมอบฉนัทะ : ได้มีประเด็นสอบถามตอ่ทีป่ระชมุ ดงันี ้

1. รายได้จากการจ าหนา่ยไฟฟ้าลดลงในชว่งไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3 เกิดจากสาเหตใุด 
นายสมบรูณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จดัการ : ได้ตอบข้อซกัถาม ดงันี ้
1. เนื่องจากช่วงไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3 เป็นชว่งฤดฝูน ท าให้ความเข้มของแสงแดดในการผลติไฟฟ้า

ลดลง สง่ผลให้รายได้ในช่วงดงักลา่วลดลงตามด้วย 
 
มติที่ประชมุ  ที่ประชมุโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุจ านวนทัง้สิน้ 397 ราย รวมเป็นจ านวนหุ้น 453,558,780 หุ้น รับทราบการ

ด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556 
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วาระที่ 3  พิจารณาอนุมตัิงบการเงนิของบริษัทฯ ส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2556 
นายสมบรูณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จดัการ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติ

บริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และ มาตรา 113  และตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 29 และข้อ 42 บริษัทฯ ได้
จดัท างบการเงินส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบญัชีของ
บริษัท เอส พี ออดิท จ ากัด และขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิ โดยมีรายละเอียดตามที่ ปรากฏอยู่ในงบ
การเงินของรายงานประจ าปี 2556 ซึง่ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือนดัประชุมในครัง้นี ้ดงัปรากฏตามสิ่งที่สง่มา
ด้วยล าดบัท่ี 2 โดยสรุปสาระส าคญัได้ดงันี ้

รายการ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ปี 2556 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2555 

สนิทรัพย์รวม (ล้านบาท) 4.579.61 7,197.34 3,498.01 4,664.97 
หนีส้นิรวม (ล้านบาท) 1,458.88 4,983.90 1,022.40 2,777.58 
สว่นของผู้ ถือหุ้น (ล้านบาท) 3,120.73 2,213.44 2,475.61 1,887.39 
รายได้รวม (ล้านบาท) 2,855.72 4,763.89 2,431.51 4,836.72 
ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จส าหรับปี (ล้านบาท) 867.97 768.34 614.62 650.75 
ก าไรตอ่หุ้น (บาท/หุ้น) 1.34 1.18 0.93 0.99 

 
 Mr. Basant Kumar Dugar (ผู้ ถือหุ้น) : ได้มีประเด็นสอบถามตอ่ที่ประชมุ ดงันี ้

1. จากงบกระแสเงินสด รายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิน้ปี 2556 มีมูลค่า 224.89 
ล้านบาท ลดลงจากปี 2555 ซึ่งมีมูลค่า 581.93 ล้านบาท  มีผลต่อการด าเนินธุรกิจหรือไม่  

นายสมบรูณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จดัการ : ได้ตอบข้อซกัถาม ดงันี ้
1. จ านวนกระแสเงินสดคงเหลอืดงักลา่วไมม่ีผลกระทบตอ่การด าเนนิธุรกิจ เนื่องจากบริษัทมีสนิทรัพย์

หมนุเวยีน อาทิ ลกูค้าการค้า สนิค้าคงเหลอื และหากบริษัทฯ ได้รับช าระหนีจ้ากลกูหนีก้ารค้า หรือมีการ
จ าหนา่ยสนิค้า ก็จะเปลีย่นเป็นรายการเงินสดตอ่ไป 

 
 นางสาวโศภชา  ด ารงปิยวฒุิ์ ประธานกรรมการบริหาร เสนอตอ่ท่ีประชมุเพ่ือพิจารณา 
 
มติที่ประชมุ  ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  อนมุตัิงบการเงิน

ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบญัชีของ
บริษัทฯ อีกทัง้ได้ผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว  ตามที่เสนอ 
ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

ผู้ ถือหุ้น จ านวน (เสยีง) อตัราร้อยละ 
เห็นด้วย 453,577,739 99.9910 
ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 41,000 0.0090 
จ านวนผู้ออกเสยีง (412 ราย) 453,618,739 100.0000 
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วาระที่ 4   พิจารณาอนุมตัิการก าหนดหลักเกณฑ์การจ่ายปันผลประจ าปี 2557 
 นายสมบรูณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จดัการ ได้เสนอตอ่ที่ประชมุวา่ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการจา่ย
ปันผลของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีนโยบายจา่ยเงินปันผลไมน้่อยกวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะของ
บริษัทฯ หลงัหกัภาษีเงินได้นิติบคุคล เงินส ารองตามกฎหมาย และเงินส ารองตา่ง ๆ ทัง้หมด ทัง้นี ้ ตามมติของที่ประชมุ
คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบให้เสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นอนมุตัิการก าหนดหลกัเกณฑ์การจ่ายปันผลจากผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 2556 โดยให้จ่ายเป็นหุ้นปันผล และจ่ายเป็นเงินสดปันผล ดงัรายละเอียดปรากฏตามสิง่ที่สิง่มาด้วย
ล าดบัท่ี 3 หน้า 35 และหลกัเกณฑ์นี ้จะน าไปใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาวาระท่ี 5 เร่ือง “พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรเงิน
ก าไรสทุธิประจ าปี 2556 และจ่ายปันผล” ตอ่ไป 
 
 นายพรชยั ธรณธรรม ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย : ได้มีประเด็นสอบถามตอ่ที่ประชมุ ดงันี ้

1. ประสงค์ทราบท่ีมาของการก าหนดหลกัเกณฑ์การจ่ายปันผลประจ าปี 2557 โดยการจ่ายหุ้นปันผลใน
อตัรา 3 หุ้นเดิม ตอ่ 1 หุ้นปันผล 

นายสมบรูณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จดัการ : ได้ตอบข้อซกัถาม ดงันี ้
1. เนื่องจากบริษัทฯ ก าหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลไมน้่อยกวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิตามงบการเงิน

เฉพาะของบริษัทฯ หลงัหกัภาษีเงินได้นิติบคุคล เงินส ารองตามกฎหมาย และเงินส ารองตา่ง ๆ ทัง้หมด 
โดยในปี 2556 บริษัทมีก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี (เฉพาะกิจการ) จ านวน 614.62 ล้านบาท 
เมื่อหกัเงินส ารองตามกฎหมายจ านวน 22.00 ล้านบาท จะเหลอืก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จเพื่อค านวณการ
จ่ายเงินปันผล จ านวน 592.62 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้ก าหนดจ่ายปันผลเป็นเงินสดจ านวน 25.08 
ล้านบาท และออกหุ้นสามญัเพิม่ทนุเพื่อจา่ยเงินปันผล ในราคาพาร์ 1 บาท จ านวน 220 ล้านหุ้น ซึง่
ค านวณได้ในอตัราการจ่ายหุ้นปันผล 3 หุ้นเดิมตอ่ 1 หุ้นปันผล รวมมลูคา่หุ้นปันผลและเงินสดปันผล
ทัง้สิน้ประมาณ 245.08 ล้านบาท ซึง่คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 41.36 ของก าไรสทุธิตามงบ
การเงินเฉพาะของบริษัท 

 
 นายไชยพร  โกมลกิติ (ผู้ ถือหุ้น) : ได้มีประเด็นสอบถามตอ่ที่ประชมุ ดงันี ้

1. เงินปันผลและหุ้นปันผลต้องน าไปรวมแจ้งเสยีภาษีเงินได้บคุคลธรรมดาหรือไม ่ 
นายสมบรูณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จดัการ : ได้ตอบข้อซกัถาม ดงันี ้
1. รายได้จากการรับหุ้นปันผลและเงินสดปันผลจะต้องน าไปรวมเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดย

บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลเพื่อให้เพียงพอต่อการหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายของผู้ ถือหุ้น โดยผู้ ถือหุ้นสามารถ
เลอืกที่จะน าภาษีหกั ณ ที่จ่ายนีไ้ปเครดิตภาษีหรือไมก็่ได้ โดยในกรณีเลอืกน าไปขอเครดิตภาษี ผู้มีเงินได้
จะต้องน าเงินปันผลดงักลา่วไปรวมค านวณเป็นรายได้เพื่อยื่นแบบภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้น
สามารถเลอืกได้กรณีใดกรณีหนึง่เทา่นัน้   

 
 นางสาวโศภชา  ด ารงปิยวฒุิ์ ประธานกรรมการบริหาร เสนอตอ่ท่ีประชมุเพ่ือพิจารณา 
 



 

หน้า 10 / 26 

มติที่ประชมุ  ที่ประชมุมีมติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน อนมุตัิให้ก าหนด
หลกัเกณฑ์การจา่ยปันผลประจ าปี 2557 โดยให้จ่ายเป็นหุ้นปันผลและจ่ายเป็นเงินสดตามทีเ่สนอ ด้วย
คะแนนเสยีงดงันี ้

ผู้ ถือหุ้น จ านวน (เสยีง) อตัราร้อยละ 
เห็นด้วย 453,631,639 99.9910 
ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 41,000 0.0090 
จ านวนผู้ออกเสยีง (417 ราย) 453,672,639 100.0000 

 
  ทัง้นีห้ลกัเกณฑ์การจ่ายปันผลนีจ้ะน าไปใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาวาระท่ี 5 เร่ือง “พิจารณาอนมุตัิ

จดัสรรก าไรประจ าปี 2556 และจ่ายเงินปันผล” ตอ่ไป 
 
วาระที่ 5  พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรเงนิก าไรสุทธิประจ าปี 2556 และจ่ายปันผล (ถ้ามี) 

นายสมบรูณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จดัการ ได้น าเสนอข้อมลูต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาว่า เพื่อให้เป็นไป
ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบงัคบัของบริษัท ฯ ข้อ 38 ก าหนดให้บริษัทฯ ต้อง
จดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึง่ไว้เป็นทนุส ารองไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปี หกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสม
ยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบงัคบัหรือ
กฎหมายอื่นก าหนดให้ต้องมีทนุส ารองมากกวา่นัน้ และมีนโยบายการจ่ายปันผลไมน้่อยกวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิตามงบ
การเงินเฉพาะของบริษัทฯ หลงัหกัภาษีเงินได้นิติบคุคล เงินส ารองตามกฎหมาย และเงินส ารองอื่น ๆ ทัง้หมด อย่างไรก็ตาม 
บริษัทฯ อาจก าหนดให้จ่ายเงินปันผลในอตัราน้อยกว่าอตัราที่ก าหนดข้างต้นได้ ขึน้อยู่กับความจ าเป็น โดยมีรายละเอียด
เสนอตอ่ที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรเงินก าไรสทุธิประจ าปี 2556 และการจ่ายเงินปันผล ดงัรายละเอียดปรากฏ
ตามสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัที่ 4 หน้า 37 โดยสรุปสาระส าคญัได้ดงันี ้
 

การจดัสรรเงินทนุส ารองตามกฎหมาย 

ประจ าปี จดัสรรเงินทนุส ารอง 
ตามกฎหมายในปี (บาท) 

รวมเงินทนุส ารอง         
ตามกฎหมาย (บาท) 

คิดเป็นร้อยละ 
ของทนุจดทะเบียน 

ปี 2554 5,000,000 40,000,000 10.00 
ปี 2555 4,000,000 44,000,000 10.00 
ปี 2556 * 22,000,000 66,000,000 10.00 
ปี 2557 ** 22,000,000 88,000,000 10.00 

*  ทนุจดทะเบียน 659,999,984.00 บาท  
** ทนุจดทะเบียนหลงัเพิ่มทนุเพ่ือรองรับการจา่ยหุ้นปันผล 
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การจา่ยปันผล * 
ประเภทการจา่ยปันผล จ านวน (หุ้น) จ านวนเงินรวม (บาท) อตัราการจ่ายตอ่หุ้น (บาท)  

1)  หุ้นสามญั  
     (มลูคา่หุ้นละ 1 บาท) 

ไมเ่กิน  220,000,000 หุ้น 
(3 หุ้นเดิม : 1 หุ้นปันผล) 

ไมเ่กิน  220,000,000 บาท              0.333 บาท **  

2)  เงินสด - ไมเ่กิน  25,080,000 บาท              0.038 บาท 
รวมจ่ายปันผล ไมเ่กิน 220,000,000 หุ้น ไมเ่กิน 245,080,000 บาท              0.371 บาท *** 

*     เป็นการจา่ยปันผลประจ าปีส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2556 ในสว่นที่เสียภาษีเงินได้นิติบคุคลในอตัราร้อยละ 20 ที่สามารถ 
      เครดิตภาษีได้ โดยจา่ยจากก าไรสทุธิหลงัหกัเงินส ารองตามกฎหมาย 
**   กรณีที่ผู้ ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลงัการจดัสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็ นหุ้นปันผลในอตัรา 0.333 

บาท ตอ่หุ้น 
***   เงินปันผลทัง้หมดจะถกูหกัภาษี ณ ที่จา่ยในอตัราร้อยละ 10 หรือ 0.037 บาทตอ่หุ้น ดงันัน้ เงินปันผลสทุธิส าหรับหุ้นปันผลและ 
       เงินปันผลจะเทา่กบั 0.334 บาท ตอ่หุ้น 

 

โดยก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิรับหุ้นปันผลและเงินสดปันผลในวนัที่ 22 เมษายน 2557 และให้รวบรวม
รายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนในวนัที่ 23 เมษายน 
2557 วนัท่ีไมไ่ด้รับสทิธิปันผล (XD) คือวนัท่ี 18 เมษายน 2557 และก าหนดจ่ายหุ้นปันผลและเงินสดปันผลดงักลา่วภายใน
วนัท่ี 9 พฤษภาคม 2557 
 
มติที่ประชมุ  ที่ประชมุมีมติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน อนมุตัิให้จดัสรรเงิน

ก าไรสทุธิและอนมุตัิการจา่ยปันผลส าหรับปี 2556 ดงันี ้
1) อนมุตัิให้จดัสรรเงินก าไรสทุธิประจ าปี 2556 ไปเป็นทนุส ารองตามกฎหมายจ านวน 22,000,000 บาท 

ยงัผลให้เงินทนุส ารองตามกฎหมายของบริษัท ฯ มีจ านวน 88,000,000 บาท หรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 
10 ของทนุจดทะเบียนใหมท่ี่จะมีการเพิ่มทนุจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล 

2) อนมุตัิการจ่ายปันผลประจ าปีส าหรับผลการด าเนินงานในสว่นท่ีเสยีภาษีเงินได้นิติบคุคลในอตัราร้อยละ 
20 ที่สามารถเครดิตภาษีได้ โดยจ่ายจากก าไรสทุธิหลงัหกัเงินส ารองตามกฎหมายแล้ว  ให้กบัผู้ ถือหุ้น
ของบริษัทฯ ดงันี ้
2.1) จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัของบริษัท ฯ จ านวนไม่เกิน 220,000,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 

บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตรา 3 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทัง้สิน้ไม่เกิน 
220,000,000 บาท หรือคิดเป็นอตัราการจ่ายเงินปันผล 0.333 บาทต่อหุ้น ทัง้นี ้ในกรณีที่ผู้ ถือ
หุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลงัการจดัสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่าย
เป็นหุ้นปันผลในอตัรา 0.333 บาทตอ่หุ้น 

2.2) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.038 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายไมเ่กิน 25,080,000บาท  

รวมเป็นการจ่ายปันผลในรูปของหุ้นปันผลและเงินสดปันผล รวมทัง้สิน้ในอตัราหุ้นละ 0.371 บาท คิดเป็น
จ านวนเงินรวมทัง้สิน้ไม่เกิน 245,080,000 บาท โดยเงินปันผลทัง้หมดจะถกูหกัภาษี ณ ที่จ่ายในอตัราร้อยละ 
10 หรือ 0.037 บาทตอ่หุ้น จากเงินที่ผู้ ถือหุ้นจะได้รับปันผล  ทัง้นีเ้งินปันผลสทุธิเทา่กบั 0.334 บาท ตอ่หุ้น  
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ทัง้นี ้ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิรับหุ้นปันผลและเงินสดปันผลในวนัท่ี 22 เมษายน 2557 และให้รวบรวม
รายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนในวนัที่ 
23 เมษายน 2557 วนัท่ีไมไ่ด้รับสทิธิปันผล (XD) คือวนัท่ี 18 เมษายน 2557 และก าหนดจ่ายหุ้นปันผลและ
เงินสดปันผลดงักลา่วภายในวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2557 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

ผู้ ถือหุ้น จ านวน (เสยีง) อตัราร้อยละ 
เห็นด้วย 453,411,679 99.9901 
ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 45,100 0.0099 
จ านวนผู้ออกเสยีง (419 ราย) 453,456,779 100.0000 

 
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรเพื่อจ่ายหุ้นปันผลได้

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2556 

 นายสมบรูณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จดัการ กลา่ววา่ ตามมติที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2556 
อนมุตัิให้มีการจ่ายหุ้นปันผลเป็นหุ้นสามญัของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมในอตัรา 2 หุ้นเดิม ตอ่ 1 หุ้นปันผล แตเ่นื่องด้วยมีผู้
ถือหุ้นที่ถือหุ้นน้อยกวา่ 2 หุ้น จ านวน 55 ราย จึงไมส่ามารถจดัสรรเพื่อจ่ายเป็นหุ้นปันผลได้ ท าให้ทนุช าระแล้วน้อยกวา่ทนุ
จดทะเบียนจ านวน 55 บาท หรือ 55 หุ้น (มลูคา่หุ้นละ 1 บาท) และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชน บริษัทฯ 
จะต้องด าเนินการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 55 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท เพื่อให้ทนุจดทะเบียนมีจ านวนเทา่กบัทนุ
ที่ช าระแล้วก่อนการเพิ่มทนุเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ดงัรายละเอียดตามสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัที ่5 หน้า 38 โดยสรุปข้อมลู
ส าคญั ๆ ได้ดงันี ้

ประเภททนุจดทะเบยีน 
ทนุจดทะเบียน 

(หุ้น) 
ทนุจดทะเบียน 

(บาท) 
มลูคา่หุ้นละ 
(บาท) 

ทนุจดทะเบียนปัจจบุนั 659,999,984 หุ้น 659,999,984 บาท 1 บาท 
เพื่อพิจารณาลดทนุจดทะเบียนในสว่นท่ีไม่
สามารถจดัสรรเพื่อจ่ายหุ้นปันผลได้ 

55 หุ้น 55 บาท 1 บาท 

รวมเป็นทนุจดทะเบียนใหม ่ 659,999,929 หุ้น 659,999,929 บาท - 
 
 นางสาวโศภชา  ด ารงปิยวฒุิ์ ประธานกรรมการบริหาร เสนอตอ่ท่ีประชมุเพ่ือพิจารณา 

 
มติที่ประชมุ  ที่ประชมุมีมติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน อนมุตัิการลดทนุจด

ทะเบียนของบริษัทฯ จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 659,999,984 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหมจ่ านวน 
659,999,929 บาท โดยลดทนุหุ้นสามญัจ านวน 55 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนน
เสยีงดงันี ้
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ผู้ ถือหุ้น จ านวน (เสยีง) อตัราร้อยละ 

เห็นด้วย 453,633,139 99.9884 
ไมเ่ห็นด้วย 6,500 0.0014 
งดออกเสยีง 46,000 0.0101 
จ านวนผู้ออกเสยีง (420 ราย) 453,685,639 100.0000 

 
วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน 
   จดทะเบียนของบริษัทฯ  

นายสมบรูณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จดัการ กลา่วต่อที่ประชุมว่า ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มี
มติอนมุตัิให้บริษัทฯ ลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 55 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 1 บาท ซึ่งเป็นหุ้นในสว่นท่ีไม่สามารถจดัสรร
เพื่อจ่ายเป็นหุ้นปันผลได้ตามมติที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2556 ที่มีมติอนมุตัิให้จ่ายหุ้นปันผลเป็นหุ้นสามญัของ
บริษัทฯ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอตัรา 2 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล เนื่องด้วยมีผู้ ถือหุ้นท่ีถือหุ้นน้อยกว่า 2 หุ้นจ านวน 55 
ราย จึงไม่สามารถจดัสรรหุ้นปันผลได้ดงักลา่ว ทัง้นีเ้พื่อให้ทนุจดทะเบียนมีจ านวนเท่ากบัทนุท่ีช าระแล้ว จึงจะสามารถเพิ่ม
ทนุจดทะเบียนของ   บริษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลตอ่ไปได้ ดงัรายละเอียดตามสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 5 หน้า 38 โดย
สรุปข้อมลูส าคญัๆ ได้ดงันี ้

การแก้ไขเพิม่เติม 
ทนุจดทะเบียน 

(บาท) 

ทนุจดทะเบียน 

(หุ้น) 

มลูคา่หุ้นละ 

(บาท) 

ปัจจบุนั 659,999,984 บาท    หุ้นสามญั       :    659,999,984 หุ้น 

   หุ้นบริุมสทิธิ  :     - 

1 บาท 

ขอแก้ไขเพิ่มเติมเป็น 659,999,929 บาท    หุ้นสามญั       :    659,999,929 หุ้น 

   หุ้นบริุมสทิธิ  :     - 

1 บาท 
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 ทัง้นี ้ขอที่ประชมุโปรดพจิารณาอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเตมิหนงัสอืบริคณห์ของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้อง
กบัการลดทนุจดทะเบยีนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอยีดการแก้ไขเพิ่มเติม ดงันี ้
 

  ทนุจดทะเบียนจากเดมิ ลดทนุจดทะเบียนเป็น 

ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน 659,999,984 บาท 
(หกร้อยห้าสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหม่ืน

เก้าพนัเก้าร้อยแปดสิบส่ีบาท) 

659,999,929 บาท 
(หกร้อยห้าสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้า
หม่ืนเก้าพนัเก้าร้อยย่ีสิบเก้าบาท) 

 แบง่ออกเป็น  659,999,984 หุ้น 
(หกร้อยห้าสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหม่ืน

เก้าพนัเก้าร้อยแปดสิบส่ีหุ้น) 

659,999,929 หุ้น 
(หกร้อยห้าสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้า
หม่ืนเก้าพนัเก้าร้อยย่ีสิบเก้าหุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ 1 บาท (หนึง่บาท) 1 บาท (หนึง่บาท) 
 โดยแบง่ออกเป็น 

- หุ้นสามญั 
 

 
659,999,984 หุ้น 

(หกร้อยห้าสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหม่ืน
เก้าพนัเก้าร้อยแปดสิบส่ีหุ้น) 

 
659,999,929 หุ้น 

(หกร้อยห้าสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้า
หม่ืนเก้าพนัเก้าร้อยย่ีสิบเก้าหุ้น) 

 - หุ้นบริุมสิทธิ - หุ้น - หุ้น 

 
 นางสาวโศภชา  ด ารงปิยวฒุิ์ ประธานกรรมการบริหาร เสนอตอ่ท่ีประชมุเพ่ือพิจารณา 
 
มติที่ประชมุ  ที่ประชมุมีมติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน อนมุตัิการแก้ไข

เพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ 
ตามทีเ่สนอ ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

ผู้ ถือหุ้น จ านวน (เสยีง) อตัราร้อยละ 
เห็นด้วย 453,632,139 99.9882 
ไมเ่ห็นด้วย 7,500 0.0017 
งดออกเสยีง 46,000 0.0101 
จ านวนผู้ออกเสยีง (420 ราย) 453,685,639 100.0000 
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วาระที่ 8  พิจารณาอนุมตัิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล 
นายสมบรูณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จดัการ กลา่ววา่ ตามที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทได้มีมตอินมุตัิการ

จ่ายปันผลประจ าปี 2556 โดยจ่ายเป็นเงินสดและหุ้นปันผล ดงันัน้ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลดงักลา่ว บริษัทฯ ต้องมีการ
เพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท ฯ เป็นจ านวน 220,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นที่ตราไว้
หุ้นละ 1 บาท โดยบริษัทฯ จะมีทนุจดทะเบียนหลงัไปด าเนินการลดทนุจดทะเบียนจ านวน 55 หุ้น กบักรมพฒันาธุรกิจ
การค้า เทา่กบัจ านวน 659,999,929 หุ้น โดยเป็นทนุจดทะเบยีนช าระแล้วจ านวน 659,999,929 หุ้น เป็นจ านวนเงิน 
659,999,929 บาท ดงันัน้ ทนุจดทะเบยีนใหมห่ลงัการเพิ่มทนุเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลจ านวน 220,000,000 หุ้น 
จ านวนเงิน 220,000,000 บาท จะมีจ านวนทนุจดทะเบียนใหมเ่ป็น 879,999,929 หุ้น เทา่กบัจ านวนเงิน 879,999,929 
บาท มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ดงัรายละเอียดตามสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัที่ 5 หน้า 39 โดยสรุปข้อมลูส าคญั ๆ ได้ดงันี ้

 
ประเภททนุจดทะเบยีน ทนุจดทะเบียน 

(หุ้น) 
ทนุจดทะเบียน 

(บาท)  
มลูคา่หุ้นละ 
(บาท) 

ทนุจดทะเบียนปัจจบุนัท่ีช าระแล้ว 659,999,929  หุ้น 659,999,929 บาท 1 บาท 
เพื่อพิจารณาเพิม่ทนุจดทะเบียน
รองรับการจา่ยหุ้นปันผล 
โดยการออกหุ้นสามญัใหม ่

220,000,000 หุ้น 220,000,000 บาท 1 บาท 

รวมเป็นทนุจดทะเบียนใหม ่ 879,999,929 หุ้น 879,999,929 บาท - 
 
 นางสาวโศภชา  ด ารงปิยวฒุิ์ ประธานกรรมการบริหาร เสนอตอ่ทีป่ระชมุเพื่อพิจารณา 
 
มติที่ประชมุ  ที่ประชมุมีมติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน อนมุตัิการเพิ่มทนุ

จดทะเบยีนของบริษัทฯ จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 659,999,929 บาท เป็นทนุจดทะเบยีนใหมจ่ านวน 
879,999,929 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 220,000,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
ตามทีเ่สนอ ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

ผู้ ถือหุ้น จ านวน (เสยีง) อตัราร้อยละ 
เห็นด้วย 453,637,139 99.9893 
ไมเ่ห็นด้วย 7,500 0.0017 
งดออกเสยีง 41,000 0.0090 
จ านวนผู้ออกเสยีง (420 ราย) 453,685,639 100.0000 
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วาระที่ 9  พิจารณาอนุมตัิแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4.  
  เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ  

นายสมบรูณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จดัการ กลา่วต่อที่ประชุมว่า ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้
มีมติอนมุตัิให้เพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 220,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ดงันัน้เพื่อให้
สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. ดงั
รายละเอียดตามสิ่งที่สง่มาด้วยล าดบัที่ 5 หน้า 39 โดยสรุปข้อมลูส าคญั ๆ ได้ดังนี ้

การแก้ไขเพิม่เติม ทนุจดทะเบียน 

(บาท) 

ทนุจดทะเบียน 

(หุ้น) 

มลูคา่หุ้นละ 

(บาท) 

ปัจจบุนั 659,999,929 บาท    หุ้นสามญั       :    659,999,929 หุ้น 

   หุ้นบริุมสทิธิ  :     - 

1 บาท 

ขอแก้ไขเพิ่มเติมเป็น 879,999,929 บาท    หุ้นสามญั       :    879,999,929 หุ้น 

   หุ้นบริุมสทิธิ  :     - 

1 บาท 

 
 ทัง้นี ้ขอที่ประชมุโปรดพจิารณาอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเตมิหนงัสอืบริคณห์ของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้อง
กบัการเพิม่ทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ ในการรองรับการจา่ยหุ้นปันผล โดยมีรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติม ดงันี ้

  ทนุจดทะเบียนจากเดมิ เพิ่มทนุจดทะเบียนเป็น 
ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน 659,999,929 บาท 

(หกร้อยห้าสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหม่ืน
เก้าพนัเก้าร้อยย่ีสิบเก้าบาท) 

879,999,929 บาท 
(แปดร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้า
หม่ืนเก้าพนัเก้าร้อยย่ีสิบเก้าบาท) 

 แบง่ออกเป็น  659,999,929 หุ้น 
(หกร้อยห้าสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหม่ืน

เก้าพนัเก้าร้อยย่ีสิบเก้าหุ้น) 

879,999,929 หุ้น 
(แปดร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้า
หม่ืนเก้าพนัเก้าร้อยย่ีสิบเก้าหุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ 1 บาท (หนึง่บาท) 1 บาท (หนึง่บาท) 
 โดยแบง่ออกเป็น 

- หุ้นสามญั 
 

659,999,929 หุ้น 
(หกร้อยห้าสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหม่ืน

เก้าพนัเก้าร้อยย่ีสิบเก้าหุ้น) 

 
879,999,929 หุ้น 

(แปดร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้า
หม่ืนเก้าพนัเก้าร้อยย่ีสิบเก้าหุ้น) 

 - หุ้นบริุมสิทธิ - หุ้น - หุ้น 

 
 นางสาวโศภชา  ด ารงปิยวฒุิ์ ประธานกรรมการบริหาร เสนอตอ่ท่ีประชมุเพ่ือพิจารณา 
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มติที่ประชมุ ที่ประชมุมีมติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน อนมุตัิการแก้ไข
เพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิม่ทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ ใน
การรองรับการจา่ยหุ้นปันผล ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

ผู้ ถือหุ้น จ านวน (เสยีง) อตัราร้อยละ 
เห็นด้วย 453,637,139 99.9893 
ไมเ่ห็นด้วย 7,500 0.0017 
งดออกเสยีง 41,000 0.0090 
จ านวนผู้ออกเสยีง (420 ราย) 453,685,639 100.0000 

 
วาระที่ 10 พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล 

นายสมบรูณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จดัการ กลา่วตอ่ที่ประชมุวา่ ตามที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทได้มี
มติอนมุตักิารเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจา่ยหุ้นปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2556 นัน้ ดงันัน้
บริษัทฯ ต้องด าเนินการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 220,000,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจา่ย
หุ้นปันผลดงักลา่ว ดงัรายละเอียดตามสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัที่ 5 หน้า 39 โดยสรุปสาระส าคญัได้ดงันี ้

 
ประเภททนุจดทะเบยีน ทนุจดทะเบียน 

(หุ้น) 
ทนุจดทะเบียน 

(บาท)  
มลูคา่หุ้นละ 
(บาท) 

ทนุจดทะเบียนปัจจบุนัท่ีช าระแล้ว 659,999,929  หุ้น 659,999,929 บาท 1 บาท 
เพื่อพิจารณาเพิม่ทนุจดทะเบียน
รองรับการจา่ยหุ้นปันผล 
โดยการออกหุ้นสามญัใหม ่

220,000,000 หุ้น 220,000,000 บาท 1 บาท 

รวมเป็นทนุจดทะเบียนใหม ่ 879,999,929 หุ้น 879,999,929 บาท - 
 
 นางสาวโศภชา  ด ารงปิยวฒุิ์ ประธานกรรมการบริหาร เสนอตอ่ท่ีประชมุเพ่ือพิจารณา 
 
มติที่ประชมุ  ที่ประชมุมีมติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน อนมุตัิการจดัสรรหุ้น

เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล โดยจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 
220,000,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนน เสยีงดงันี ้

 
ผู้ ถือหุ้น จ านวน (เสยีง) อตัราร้อยละ 

เห็นด้วย 453,637,139 99.9893 
ไมเ่ห็นด้วย 7,500 0.0017 
งดออกเสยีง 41,000 0.0090 
จ านวนผู้ออกเสยีง (420 ราย) 453,685,639 100.0000 
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วาระที่ 11 พิจารณาอนุมตัิเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ด ารงต าแหน่งครบวาระ 
นายสมบูรณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้ จัดการ น าเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมตัิเลือกตัง้

กรรมการแทนกรรมการท่ีด ารงต าแหนง่ครบวาระ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 
71 และข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 13 ก าหนดให้ ในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวน 1 
ใน 3 ของจ านวนกรรมการในขณะนัน้ ถ้ากรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามสว่นไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สดุกบั
สว่น 1 ใน 3 โดยกรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนเป็นบริษัทนัน้ให้ใช้วิธีจับ
สลาก ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปให้กรรมการท่านที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง โดยกรรมการที่ออกจาก
ต าแหนง่ไปแล้วนัน้ อาจเลอืกเพื่อเข้ามาด ารงต าแหนง่ใหม่ก็ได้ ซึ่งในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีครัง้นีม้ีกรรมการที่
ด ารงต าแหนง่ครบวาระ 3 ทา่น ดงันี ้

1. นายสมบตั ิ ศานตจิารี กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ 
2. นางสาวโศภชา  ด ารงปิยวฒุิ ์ กรรมการบริษัท  
3. นายเฉลมิพล   ศรีเจริญ กรรมการบริษัท 
ทัง้นี ้ บริษัทฯ ได้จดัสง่หนงัสอืแจ้งการเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือผู้ทรงคณุวฒุิเพื่อเข้ารับการเลอืกตัง้เป็น

กรรมการของบริษัทฯ ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2557 เป็นการลว่งหน้า พร้อมทัง้ระบรุายละเอยีดคณุสมบตั ิ
และวิธีการเสนอช่ือตามหลกัเกณฑ์ที่บริษัทฯ ก าหนด ให้กบัผู้ ถือหุ้นได้รับทราบโดยทัว่กนั โดยได้เผยแพร่ผา่นทางเว็บไซต์
ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ฯ ตัง้แตว่นัท่ี 17 ตลุาคม 2556 จนถึงวนัท่ี 14 มกราคม 2557 
ที่ผา่นมานัน้ ซึง่ไมม่ีทา่นใดเสนอช่ือผู้ทรงคณุวฒุิเข้ารับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
ในครัง้นี ้ 

เนื่องด้วยในวาระนี ้ กรรมการทัง้ 3 ทา่น ที่ด ารงต าแหนง่ครบวาระต้องออกจากห้องประชมุเพื่อให้การประชมุ
เป็นไปโดยหลกัธรรมาภิบาล  

นายสถาพร  โคธีรานรัุกษ์ กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ กลา่วเสนอให้ที่
ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาว่า คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้หารือกันอย่างกว้างขวาง รวมทัง้
พิจารณาจากคณุสมบตัิเป็นรายบคุคลอยา่งรอบคอบ กลา่วคือ ต้องเป็นบคุคลผู้ทรงคณุวฒุิ มีประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ มี
ประวัติการท างานที่โปร่งใสไม่ด่างพร้อย  คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้
บคุคลทัง้สามดงักลา่วกลบัเข้ามาด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทัง้นีป้ระวตัิของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือ ดงั
รายละเอียดตามสิ่งที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 6 หน้า 41-43 รวมทัง้เอกสารประกอบการประชุมที่ได้น าสง่เพิ่มเติมต่อผู้ ถือหุ้นทุก
ทา่นแล้ว  

นายสถาพร  โคธีรานุรักษ์ กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ เสนอต่อที่
ประชมุเพื่อพิจารณา 
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มติที่ประชมุ  ที่ประชมุมีมติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน อนมุตัิเลอืกตัง้  
  นายสมบตัิ  ศานติจารี นางสาวโศภชา  ด ารงปิยวฒุิ์ และ นายเฉลมิพล  ศรีเจริญ กรรมการท่ีด ารงต าแหนง่

จนครบวาระกลบัเข้ามาด ารงต าแหนง่กรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึง่ ตามทีค่ณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วย
คะแนนเสยีงดงันี ้

 
1. นายสมบตัิ  ศานติจารี   กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ  

ผู้ ถือหุ้น จ านวน (เสยีง) อตัราร้อยละ 
เห็นด้วย 453,528,689 99.9654 
ไมเ่ห็นด้วย 94,550 0.0208 
งดออกเสยีง 62,500 0.0138 
จ านวนผู้ออกเสยีง (421 ราย) 453,685,739 100.0000 

 
2. นางสาวโศภชา  ด ารงปิยวฒุิ ์ กรรมการบริษัท 

ผู้ ถือหุ้น จ านวน (เสยีง) อตัราร้อยละ 
เห็นด้วย 453,609,739 99.9832 
ไมเ่ห็นด้วย 9,500 0.0021 
งดออกเสยีง 66,500 0.0147 
จ านวนผู้ออกเสยีง (421 ราย) 453,685,739 100.0000 

 
3. นายเฉลมิพล  ศรีเจริญ   กรรมการบริษัท 

ผู้ ถือหุ้น จ านวน (เสยีง) อตัราร้อยละ 
เห็นด้วย 453,609,739 99.9832 
ไมเ่ห็นด้วย 7,500 0.0017 
งดออกเสยีง 68,500 0.0151 
จ านวนผู้ออกเสยีง (421 ราย) 453,685,739 100.0000 
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วาระที่ 12 พิจารณาอนุมตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2557 
นายสมบูรณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จัดการ น าเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาว่า ตามข้อบงัคบั

ของบริษัทข้อ 29 ก าหนดให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ โดยได้เรียนเชิญ        
พลต ารวจตรี วิศิษฐ์  ศกุรเสพย์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน เป็นผู้น าเสนอตอ่ที่ประชมุดงันี ้ 

พลต ารวจตรี วิศิษฐ์  ศุกรเสพย์ กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาผลตอบแทน ได้เสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือเพื่อพิจารณาอนมุตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุด
ย่อยประจ าปี 2557 โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้พิจารณาให้อยู่ในระดบัที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกบัภาระหน้าที่ในการปฏิบตัิงานเพื่อประโยชน์สงูสดุของบริษัท ผู้ ถือหุ้น และผู้มีสว่นได้เสยีกลุม่ตา่ง ๆ และมีการ
เปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนั  ซึ่งเป็นตวัเลขที่ได้ขออนุมตัิจากทีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นปี 2556 ดงั
รายละเอียดตามสิ่งที่สง่มาด้วยล าดบัที่ 7 หน้า 44 ซึง่สามารถสรุปสาระส าคญัได้ดงันี ้

 
ค่าเบีย้ประชุม 

ต าแหน่ง คณะกรรมการ 
บริษัท 

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 
บริหาร 

คณะกรรมการ
บริหารความ

เสี่ยง 

คณะกรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา
ผลตอบแทน 

คณะกรรมการ
ก ากบัดแูล
กิจการที่ดี 

1.  ประธานกรรมการ 20,000 20,000 7,500 12,500 12,500 12,500 
2.  กรรมการ 17,000 17,000 5,000 10,000 10,000 10,000 
3. เลขานกุาร
คณะกรรมการ 

5,000 5,000 - 5,000 5,000 5,000 

หมายเหต:ุ    กรณีกรรมการอิสระได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นประธานกรรมการของแตล่ะคณะกรรมการ ให้ได้รับสิทธิการจา่ยอตัราคา่ตอบแทนเบีย้
ประชมุของคณะกรรมการในต าแหน่งสงูสดุเพียงต าแหน่งเดียวในแตล่ะคณะกรรมการ 

 
ค่าตอบแทนรายปี 

ต าแหน่ง คณะกรรมการ 
บริษัท 

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 
บริหาร 

คณะกรรมการ
บริหารความ

เสี่ยง 

คณะกรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา
ผลตอบแทน 

คณะกรรมการ
ก ากบัดแูล
กิจการที่ดี 

1. ประธานกรรมการ 500,000 240,000 500,000 100,000 100,000 100,000 
2. กรรมการ 200,000 200,000 200,000 50,000 50,000 50,000 
3. เลขานกุาร
คณะกรรมการ 

50,000 50,000 - 25,000 25,000 25,000 

4. เลขานกุารบริษัท 100,000 - - - - - 
หมายเหต:ุ  กรณีกรรมการอิสระได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นประธานกรรมการของแตล่ะกรรมการ ให้ได้รับสิทธิการจา่ยอตัราคา่ตอบแทนรายปีของ

คณะกรรมการในต าแหน่งสงูสดุเพียงต าแหน่งเดียวในแตล่ะกรรมการ 
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ค่าตอบแทนโบนัส 
ต าแหน่ง คณะกรรมการ 

บริษัท 
คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 
บริหาร 

คณะกรรมการ
บริหารความ

เสี่ยง 

คณะกรรมการสรร
หาและพิจารณา
ผลตอบแทน 

คณะกรรมการ
ก ากบัดแูลกิจการ

ที่ดี 
1.  ประธาน กรรมการบริษัท หลกัเกณฑ์การคิดค านวณการจา่ยเงินโบนสั 

1.      เงินโบนสัไมเ่กินร้อยละ 1 ของก าไรเบ็ดเสร็จส าหรับปีของงบการเงินเฉพาะกิจการ  
         โดยต้องหกัก าไร/รายได้ดงันีก้่อนน ามาค านวณ   
         1.1    หกัด้วย    ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนก่อนภาษี 
         1.2    หกัด้วย    ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทนุก่อนภาษี 
1.3 หกัด้วย    รายได้หรือก าไรจากรายการพิเศษก่อนภาษี 
1.4 หากกรรมการทา่นใดด ารงต าแหน่งมากกวา่หนึ่งต าแหน่ง ให้จา่ยในอตัราทีส่งูที่สดุเพียงต าแหน่งเดียว 
2.      วิธีการคิดค านวณการจา่ยโบนสัตามรายต าแหน่งกรรมการ หลงัจากค านวณยอดรวมโบนสัทัง้หมดที่พงึจา่ยตามข้อ 1. แล้ว 
          2.1   ให้จา่ยเงินโบนสัในอตัราคงที่ส าหรับประธานกรรมการบริษัทเป็นจ านวน 1,500,000 บาท 
          2.2   ยอดรวมเงินโบนสัของแตล่ะคณะกรรมการ 
  ยอดรวมตามข้อ 1. – ข้อ 2.1 เทา่กบัยอดโบนสัคงเหลือที่จา่ยให้คณะกรรมการแตล่ะคณะ  
  โดยพจิารณาจากจ านวนครัง้ของการประชมุในแตล่ะคณะกรรมการ 
  หารด้วยยอดรวมจ านวนครัง้ของการประชมุทัง้หมดของคณะกรรมการทกุชดุ ซึง่แสดงตามสตูรได้ดงันี ้
 

A = (ยอดโบนสัรวมหลงัหกัรายการตามข้อ 1 และข้อ 2.1) x จ านวนครัง้ของการประชมุของแตล่ะคณะกรรมการ 

ยอดรวมจ านวนครัง้ของการประชมุของคณะกรรมการทกุคณะทัง้หมด 
    
          2.3    ยอดโบนสัรายบคุคลแตล่ะคณะกรรมการ 
 

โบนสัรายบคุคล    =    ยอดรวมโบนสัของแตล่ะคณะกรรมการ (A)  / จ านวนคณะกรรมการแตล่ะคณะ 
                                                    

2. ประธาน กรรมการบริหาร 
3. ประธานคณะกรรมการ
 ทกุชดุ 
 ยกเว้น 
 ประธานกรรมการบริษัท 
 และประธาน
 กรรมการบริหาร 
4. กรรมการผู้จดัการ 
5. กรรมการบริหาร 
6. กรรมการชดุอื่น ๆ  
      ยกเว้น 
       กรรมการบริหาร 
 

หมายเหต ุ  ทัง้นี ้ก าหนดวงเงินส าหรับการจา่ยคา่ตอบแทนทกุประเภทไว้ดงันี ้
1) ประธานกรรมการบริษัท จ ากดัวงเงินสงูสดุไมเ่กิน 2,500,000 บาท 
2) ประธานกรรมการบริหาร จ ากดัวงเงินสงูสดุไมเ่กิน 1,800,000 บาท 
3) ประธานคณะกรรมการทกุชดุ จ ากดัวงเงินสงูสดุไมเ่กิน 1,000,000 บาท  
 (ยกเว้นประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร)   
4) กรรมการผู้จดัการ  จ ากดัวงเงินสงูสดุไมเ่กิน 1,000,000 บาท 
5) กรรมการบริหาร  จ ากดัวงเงินสงูสดุไมเ่กิน    800,000 บาท 
6) กรรมการชดุอื่น ๆ   จ ากดัวงเงินสงูสดุไมเ่กิน    400,000 บาท 
 (ยกเว้นกรรมการบริหาร)  

 

  และหากกรรมการทา่นใดด ารงต าแหนง่มากกวา่หนึง่ต าแหนง่ ให้จา่ยจากการค านวณผลรวมของคา่ตอบแทน
ทกุประเภท ทัง้คา่ตอบแทนเบีย้ประชมุ คา่ตอบแทนรายปี และคา่ตอบแทนเงินโบนสั โดยต้องไมเ่กินกวา่อตัราเพดานหรือ
วงเงินสงูสดุของแตล่ะต าแหนง่สงูสดุที่กรรมการทา่นนัน้ด ารงต าแหนง่อยู่ ทัง้นีห้ากกรรมการทา่นนัน้ด ารงต าแหนง่มากกวา่
หนึง่ต าแหนง่ ให้จ่ายจากอตัราเพดานของต าแหนง่สงูสดุเพยีงต าแหนง่เดียว 
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นางสาวโศภชา  ด ารงปิยวฒุิ์ ประธานกรรมการบริหาร เสนอตอ่ท่ีประชมุเพ่ือพิจารณา 

 
มติที่ประชมุ  ที่ประชมุมีมติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน อนมุตัิคา่ตอบแทน

ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุยอ่ยประจ าปี 2557 ตามที่เสนอ ดงันี ้
ผู้ ถือหุ้น จ านวน (เสยีง) อตัราร้อยละ 

เห็นด้วย 453,282,079 99.9613 
ไมเ่ห็นด้วย 92,800 0.0205 
งดออกเสยีง 82,500 0.0182 
จ านวนผู้ออกเสยีง (421 ราย) 453,457,379 100.0000 

 
วาระที่ 13   พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2557 

นายสมบรูณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จดัการ น าเสนอข้อมลูต่อที่ประชมุเพื่อพิจารณา เพื่อให้เป็นไปตาม
พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อที่ 29 ก าหนดให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น
สามญัประจ าปีแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชีของบริษัทฯ ทกุปี ในการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจะแตง่ตัง้
ผู้สอบบญัชีคนเดิมอีกก็ได้ จึงขอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัท และก าหนดคา่ตอบแทนสอบบญัชี
ประจ าปี 2557 ดงัรายละเอียดตามสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัที่ 8 หน้า 48 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของ บริษัท กนักลุเอ็นจิเนยีร่ิง จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2557 
- นางสาวซซูาน  เอี่ยมวณิชชา  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4306  และ/หรือ 
- นายสชุาติ  พานิชย์เจริญ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4475 และ/หรือ 
- นายสมยศ  วิวรรธน์อภินยั  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 5476 และ/หรือ 
- นางสาววนัดี  เอี่ยมวณิชชา  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 8210 และ/หรือ 
- นางสาวช่ืนตา  ชมเมิน  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที ่7570  

  แหง่บริษัท เอส พี ออดิท จ ากดั โดยเป็นผู้สอบบญัชีที่มีคณุสมบตัิสอดคล้องกบัประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  

2. อนมุตัิคา่สอบบญัชีประจ าปี 2557 ของ บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) เป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 
892,000 บาท  

ทัง้นี ้บริษัทที่เป็นส านกังานบญัชีและผู้สอบบญัชีตามรายช่ือที่เสนอข้างต้นไมม่ีความสมัพนัธ์ และไมม่ีสว่นได้
เสยีกบับริษัท/บริษัทยอ่ย/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่แตอ่ยา่งใด   

 
นายสถาพร  โคธีรานรัุกษ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กลา่วเสนอต่อที่ประชุมว่า ผู้สอบบญัชีที่ได้รับ

การเสนอช่ือเพื่อให้ที่ประชมุพิจารณาแตง่ตัง้ ได้ผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท 
โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตัิงาน ประสบการณ์ มาตรฐานและประสิทธิภาพในการท างาน ความเช่ียวชาญในการสอบ
บญัชี ความเป็นอิสระของผู้สอบบญัชี และค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี และเป็นผู้สอบบญัชีที่มีคณุภาพสมบตัิสอดคล้อง
กบัประกาศคณะกรรมการหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  
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 นางสาวโศภชา  ด ารงปิยวฒุิ์ ประธานกรรมการบริหาร เสนอตอ่ทีป่ระชมุเพื่อพิจารณา 
 
มติที่ประชมุ  ที่ประชมุมีมติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน อนมุตัิแตง่ตัง้ 
  นางสาวซซูาน เอี่ยมวณิชชา  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที ่4306 และ/หรือ  
  นายสชุาติ  พานิชย์เจริญ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที ่4475 และ/หรือ  
  นายสมยศ วิวรรธน์อภินยั  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที ่5476 และ/หรือ  
  นางสาววนัด ีเอี่อมวณิชชา  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที ่8210 และ/หรือ  
  นางสาวช่ืนตา ชมเมิน  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที ่7570  
  แหง่บริษัท เอส พี ออดิท จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2557 โดยก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 

2557 เป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 892,000 บาท ส าหรับงบการเงินของบริษัทฯ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้
ผู้ ถือหุ้น จ านวน (เสยีง) อตัราร้อยละ 

เห็นด้วย 453,529,239 99.9611 
ไมเ่ห็นด้วย 90,300 0.0199 
งดออกเสยีง 86,200 0.0190 
จ านวนผู้ออกเสยีง (423 ราย) 453,705,739 100.0000 

 
วาระที่ 14  พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้าม)ี 
  นางพชัรินทร์  ชานเมือง ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย : ได้มีประเด็นสอบถามตอ่ที่ประชมุ ดงันี ้

1. ความคืบหน้าของโครงการพลงังานลม โครงการท่ี 1 จ านวน 60 เมกะวตัต์ และโครงการท่ี 2 จ านวน 60 
เมกะวตัต์ ที่ ต าบลห้วยบง อ าเภอดา่นขนุทน จงัหวดันครราชสมีา  

2. โครงการพลงังานเคร่ืองยนต์ที่ประเทศสหภาพเมียนมาร์ มีความคืบหน้าอยา่งไร และคาดวา่จะรับรู้
รายได้เมื่อไร 

3. รายได้จากการจ าหนา่ยอปุกรณ์ให้กบัประเทศสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์ จ านวนประมาณ 500 ล้าน
บาท จะรับรู้เมื่อใด 

4. เนื่องจากโรงไฟฟ้าแตล่ะโครงการต้องใช้เงินลงทนุเป็นจ านวนมาก นอกจากเงินสนบัสนนุจากสถาบนัทาง
การเงิน บริษัทฯ มีความจ าเป็นต้องเพิ่มทนุหรือไม ่

5. ปัจจุบันโครงการโรงไฟฟ้าที่ติดตัง้บนหลงัคามีความคืบหน้าอย่างไร และปัญหาที่เกิดจากหน่วยงาน
ราชการเป็นอยา่งไร 

นายสมบรูณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จดัการ : ได้ตอบข้อซกัถาม ดงันี ้
1. ในปี 2557 บริษัทฯ คาดการณ์วา่จะมีรายได้จากการด าเนินธุรกิจประมาณ 3,300 ล้านบาท โดยเป็น 

- งานก่อสร้างประมาณ 1,500 ล้านบาท  
- โครงการโรงไฟฟ้าทีต่ิดตัง้บนหลงัคาประมาณ 500 ล้านบาท  
- รายได้จากการจ าหนา่ยอปุกรณ์ ประมาณ 1,000 ล้านบาท  
- รายได้จากการจ าหนา่ยตา่งประเทศ ประมาณ 500 ล้านบาท  
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ซึง่ตวัเลขประมาณการดงักลา่ว เป็นงานท่ีบริษัทฯ อยูร่ะหวา่งด าเนินการ  
2. โครงการพลงังานลมขนาด 60 เมกะวตัต์ ตัง้อยูท่ี่ ต าบลห้วยบง อ าเภอดา่นขนุทน จงัหวดันครราชสมีา  

ซึง่ด าเนินธุรกิจภายใต้บริษัท พฒันาพลงังานลม จ ากดั (บริษัทฯ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 70) บริษัทฯ 
ได้ด าเนินการซือ้ทีด่ินจ านวน 2,111 ไร่ และได้มีการวา่จ้างเพื่อก่อสร้างระบบสายสง่ขนาด 115 เมกะ
วตัต์ ส าหรับเช่ือมตอ่กบัสถานีไฟฟ้าดา่นขนุทด ปัจจบุนับริษัทฯ ได้รับการพิจารณาสนบัสนนุทางการเงิน
จากสถาบนัการเงินเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว และอยูร่ะหวา่งการพิจารณาเลอืกกงัหนัลม โดยคาดวา่จะ
สามารถจ าหนา่ยไฟฟ้าพลงังานลมได้ประมาณไตรมาสที่ 2 ปี 2558 

3. บริษัทฯ ได้เข้าซือ้หุ้นในบริษัท กรีโนเวชัน่ เพาเวอร์ จ ากดั ในสดัสว่นร้อยละ 100 ซึง่มใีบอนญุาต
จ าหนา่ยไฟฟ้าพลงังานลมขนาด 60 เมกะวตัต์ ตัง้อยูบ่ริเวณเดียวกบัโครงการพลงังานลมของบริษัท 
พฒันาพลงังานลม จ ากดั โดยโครงการนี ้จะด าเนินการหลงัจากโครงการท่ี 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว  

4. ปัจจบุนัโครงการพลงังานเคร่ืองยนต์ที่ประเทศสาธารณรัฐแหง่สหภาพเมียนมา่ร์ บริษัทฯ ได้ด าเนนิการ
จดัหาเคร่ืองจกัรเพื่อใช้ในการร่วมลงทนุ โดยโครงการนีบ้ริษัทฯ มีความประสงค์ทีจ่ะถือหุ้นมากกวา่ร้อย
ละ 51  ซึง่จะยงัผลให้บริษัทในสาธารณรัฐฯ ต้องด าเนินการเปลีย่นแปลงการจดทะเบียนเป็นบริษัท
ตา่งประเทศ ทางสาธารณรัฐฯ จงึต้องด าเนินการปรับเปลีย่นในสว่นของสทิธิบตัร ซึง่คาดวา่จะเสร็จสิน้ใน
ไตรมาสที่ 2 ปี 2557 โดยหากด าเนินการจดัตัง้บริษัทและเข้าถือหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  รายได้จากการ
จ าหนา่ยไฟในปี 2557 ของโครงการที่ 1 ขนาด 25 เมกะวตัต์ จะโอนกลบัเข้ามาเป็นรายได้ของบริษัทฯ 
ส าหรับโครงการที่ 2 ขนาด 25 เมกะวตัต์ จะด าเนินการก่อสร้างหลงัจากที่บริษัทฯ เข้าถือหุ้นเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว 

5. โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานเคร่ืองยนต์ ขนาด 25 เมกะวตัต์ บริษัทฯ ได้รับการสนบัสนนุจากสถาบนั
การเงิน โดยในสว่นคา่เคร่ืองจกัร บริษัทฯ ได้ช าระเงินแล้ว ซึง่ไมม่ผีลกระทบใด ๆ ตอ่โครงการนี ้ส าหรับ
ในสว่นของ   โครงการลม ขนาด 60 เมกะวตัต์ ซึง่จะมต้ีนทนุเมกะวตัต์ละประมาณ 70 ล้านบาท บริษัท
ฯ จะทยอยด าเนินการทีละโครงการ  

นางสาวโศภชา  ด ารงปิยวฒุิ์ ประธานกรรมการบริหาร : ได้ตอบข้อซกัถามเพิม่เติม ดงันี ้
1. รายได้จากการจ าหนา่ยอปุกรณ์ไฟฟ้าให้กบัประเทศสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์ จ านวนประมาณ 500 

ล้านบาท เป็นการจ าหนา่ยอปุกรณ์ไฟฟ้าที่เก่ียวข้องกบัโรงไฟฟ้าพลงังานเคร่ืองยนต์ ขนาด 25 เมกะ
วตัต์ โดยโครงการทัง้หมด 18 โครงการ คาดวา่จะสง่มอบสนิค้าได้ทัง้หมดภายในสิน้ปี 2557  

2. โครงการโรงไฟฟ้าทีต่ิดตัง้บนหลงัคามีบางสว่นทีด่ าเนินการได้อยา่งตอ่เนื่อง บางสว่นติดปัญหา อาท ิ
โครงการท่ีอยูใ่นเขตกรุงเทพฯ จะติดปัญหาเร่ืองผงัเมือง สว่นโครงการอื่น ๆ จะได้รับบตัรสง่เสริมการ
ลงทนุเรียบร้อยแล้ว ส าหรับความขดัแย้งระหวา่งกรมโรงงานอตุสาหกรรม กบัส านกัก ากบักิจการ
พลงังาน ท าให้โครงการบางแหง่เกิดความลา่ช้า แตอ่ยา่งไรก็ตาม ทางบริษัทฯ ก็ได้ด าเนินการตาม
ขัน้ตอนอยา่งตอ่เนื่องโดยไมต่ิดปัญหาใด ๆ  
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  นายพรชยั  ธรณธรรม ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย : ได้มีประเด็นเสนอตอ่ที่ประชมุ ดงันี ้
1. ขอให้ทางบริษัทฯ พจิารณาสรุปคา่ใช้จา่ยในสว่นของการด าเนินการด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคมและ

สิง่แวดล้อม เพื่อให้ทราบตวัเลขแตล่ะปี  
นางสาวโศภชา  ด ารงปิยวฒุิ์ ประธานกรรมการบริหาร : ได้ตอบข้อซกัถาม ดงันี ้
1. บริษัทฯ ได้ก าหนดงบประมาณในการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อมเป็นรายปี 

แตไ่มไ่ด้แยกเป็นคา่ใช้จา่ยเฉพาะด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม  
2. บริษัทฯ ได้ด าเนินการจดัท า ISO14000 ส าหรับในสว่นของโรงไฟฟ้า นอกจากนี ้ กลุม่บริษัท ได้รับ       

โลแ่ละเกียรติบตัรผู้ประกอบการที่ผา่นมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอตุสาหกรรมตอ่
สงัคมด้านสิง่แวดล้อม (CSR-DIW for Beginner Award 2556) จากกรมโรงงานอตุสาหกรรม 
กระทรวงอตุสาหกรรมด้วย 

3. ทางบริษัทฯ จะน าค าเสนอแนะเพื่อด าเนินการให้เป็นรูปธรรมชดัเจนยิ่งขึน้ 
 
  นายไชยพร  โกมลกิติ ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย : ได้มีประเด็นซกัถามตอ่ทีป่ระชมุ ดงันี ้

1. ขอทราบตวัเลขรายได้หลงัหกัคา่เสือ่มราคาของแตล่ะโครงการ   
นายสมบรูณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จดัการ : ได้ตอบข้อซกัถาม ดงันี ้
1.  เนื่องจากใบอนญุาตจ าหนา่ยไฟฟ้าที่บริษัทได้รับมีหลายประเภท และจะมีรายได้คา่ไฟฟ้าสว่นเพิ่ม 

(adder) แตกตา่งกนั ในสว่นของสนิทรัพย์ที่ลงทนุก็จะมีมลูคา่ตา่งกนั โดยเฉพาะในชว่งต้นของการ
ลงทนุจะมีต้นทนุของสนิทรัพย์คอ่นข้างสงู อยา่งไรก็ตาม อตัราผลตอบแทนโดยเฉลีย่ของบริษัทไมน้่อย
กวา่ร้อยละ 17  

 
  นางสาวสดุารัตน์ (ไมท่ราบนามสกลุ) ผู้ รับมอบฉนัทะ : ได้มีประเดน็ซกัถามตอ่ที่ประชมุ ดงันี ้

1. โครงการหญ้าเนเปียร์ที่ทางบริษัทฯ ได้แจ้งตอ่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเมื่อปี 2555 หลงัจากนัน้มี
โครงการตอ่ยอดอยา่งไร และในสว่นของพลงังานชีวมวล ใช้ท าอะไรบ้าง 

นายสมบรูณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จดัการ : ได้ตอบข้อซกัถาม ดงันี ้
1. เนื่องจากโครงการพลงังานลมมีเนือ้ที่ประมาณ 2,111 ไร่ ทางบริษัทฯ มีความต้องการใช้ประโยชน์จาก

พืน้ที่สว่นที่วา่งเปลา่ จึงได้พฒันาพืน้ที่ด้านลา่งให้เป็นชีวมวล โดยในสว่นนีจ้ะด าเนินการหลงัจากเสร็จสิน้
โครงการพลงังานลมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึง่ปัจจบุนับริษัทฯ ได้ร่วมลงทนุกบักระทรวงวิทยาศาสตร์ เพื่อ
ทดลองปลกูชีวมวลแตล่ะสายพนัธุ์ และทดสอบคา่ความร้อนของแตล่ะชนิด โดยจะทยอยลงทนุเป็นล าดบั
ถดัไป 
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ทัง้นีก้่อนปิดการประชมุ มีผู้ ถือหุ้นเข้ามาประชมุด้วยตนเองและโดยผู้ รับมอบฉนัทะ ดงันี ้
ผู้ ถือหุ้นท่ีมาด้วยตนเอง 218  ราย นบัจ านวนหุ้นได้ 399,614,374 หุ้น 
ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะ 205  ราย นบัจ านวนหุ้นได้ 54,091,365 หุ้น 
รวมทัง้สิน้  423  ราย นบัจ านวนหุ้นได้ 453,705,739 หุ้น 
คิดเป็นร้อยละ 68.7433 ของหุ้นที่ออกและจ าหนา่ยแล้วทัง้หมดของบริษัท ฯ จ านวน 659,999,929 หุ้น 
 
ไมม่ีผู้ใดเสนอเร่ืองอื่นใดเพื่อพิจารณา  ประธานจึงขอกลา่วปิดประชมุ 

 
ปิดประชมุเวลา  16.00  น.  
 
 
 
 (นายกลักลุ  ด ารงปิยวฒุิ)์ 
 ประธานกรรมการบริษัท 
 

จนัทรา   จงจามรีสีทอง 
ผู้จดัการฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ 
เลขานกุารบริษัท 
โทรศพัท์: 02-242-5867, อีเมล:์ chantra@gunkul.com 


