
 
 

-ร่าง- 

บริษัท กันกุลเอน็จเินียร่ิง จาํกัด (มหาชน) 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2558 
 

วัน เวลา และสถานที่ประชุม 

เม่ือวนัศกุร์ที่ 10 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชัน้ 2 เลขท่ี 

247 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10320 

 

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม จาํนวน 9 ท่าน 

1. นายกลักลุ ดํารงปิยวฒิุ์ ประธานกรรมการบริษัท 

2. นายสถาพร โคธีรานรัุกษ์ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

  และ กรรมการบริหารความเส่ียง 

3. พลตํารวจตรี วิศิษฐ์  ศกุรเสพย์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  

   และ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

4. ดร.ชิต เหลา่วฒันา กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 

  และ ประธานคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

5. นางสาวโศภชา   ดํารงปิยวฒิุ์ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร  

  และกรรมการบริหารความเส่ียง 

6. นายสมบรูณ์ เอือ้อชัฌาสยั กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้จดัการ  

  และ เลขานกุารคณะกรรมการบริษัท 

7. นางสาวนฤชล ดํารงปิยวฒิุ์ กรรมการ กรรมการบริหาร และ 

  ผู้ อํานวยการอาวโุส สายงานวางแผนกลยทุธ์และการลงทนุ 

8. นายเฉลิมพล ศรีเจริญ กรรมการ กรรมการบริหาร และ 

  ผู้ อํานวยการ สายงานขายและการตลาด 

9. นางอารีวรรณ เฉลมิแดน กรรมการ กรรมการบริหาร  และ 

  ผู้ อํานวยการอาวโุส สายงานโรงงาน 

 

กรรมการชุดย่อยที่เข้าร่วมประชุม จาํนวน 4 ท่าน 

1. พลอากาศตรี ดร.เพียร  โตทา่โรง ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

2. นายเดชา ชลูกิรณ์ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

3. นายชรัณ เลศิธีรพจน์ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

4. นายพงษ์เทพ ถิฐาพนัธ์ กรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

 

หน้าที่ 10 



 
 

ผู้บริหารและผู้จัดการที่เข้าร่วมประชุม จาํนวน 14 ท่าน 

1. นายพงษ์สกร ดําเนิน ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ สายงานพฒันาธุรกิจและโครงการพิเศษ 

2. นายวรเทพ เหลืองสริพรชยั ผู้ อํานวยการอาวโุส ตรวจสอบภายใน 

3. นางสมลกัษณ์ คนงึเหต ุ ผู้ อํานวยการอาวโุส สายงานสํานกับริหาร 

4. นายฐิติพงศ์ เตชะรัตนยืนยง ผู้ อํานวยการอาวโุส สายงานสนบัสนนุธุรกิจ 

5. นายธํารงค์ จนัทรไกรทอง ผู้ อํานวยการอาวโุส สายงานขายและการตลาด 

6. นายไพโรจน์ ภานกุาญจน์ ผู้ อํานวยการอาวโุส สายงาน PM&OM 

7. นายภดิูศ  ไตรวิลาสกลุ ผู้ อํานวยการ สายงานโลจิสติกส์ 

8. นายศราวธุ มาสรวง ผู้ อํานวยการสายงาน PDI 

9. นายเจนพล งามอรุณโชติ ผู้ อํานวยการฝ่ายวางแผนกลยทุธ์และการลงทนุ 

10. นางณฐัวรรณ วงษ์จนัทร์ ผู้ อํานวยการ สายงานสนบัสนนุธุรกิจ 

11. นางลคันา  สนัติร่วมใจรักษ์ ผู้จดัการฝ่ายทรัพยากรบคุคลและธุรการ 

12. นางสาววิจิตรา ฉลาดล้น รักษาการผู้ อํานวยการ EBD 

13. นายธฤติ  บณุยายน ผู้จดัการ โครงการพลงังานลม 

14. นางสาวจนัทรา จงจามรีสีทอง เลขานกุารบริษัท และ  

  ผู้ อํานวยการสํานกักรรมการผู้จดัการและฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์  

 

ผู้เข้าร่วมการประชุมอ่ืน ๆ จาํนวน 12 ท่าน 

1. นางสาวซซูาน เอ่ียมวณิชชา  ผู้แทน บริษัท เอส พี ออดิท จํากดั ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 

2. นายสชุาติ พานิชย์เจริญ ผู้แทน บริษัท เอส พี ออดิท จํากดั ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 

3. นายกดุัน่ กสุมุานนท์ ผู้แทน บริษัท วีระวงค์, ชินวฒัน์ และเพียงพนอ จํากดั ท่ีปรึกษากฎหมาย 

  และผู้แทนอิสระร่วมเป็นกรรมการในการตรวจสอบการลงคะแนน 

4. นายคงกช ยงสวสัดิกลุ ผู้แทน บริษัท วีระวงค์, ชินวฒัน์ และเพียงพนอ จํากดั ท่ีปรึกษากฎหมาย 

  และผู้แทนอิสระร่วมเป็นกรรมการในการตรวจสอบการลงคะแนน 

5. นายสมศกัดิ์ ศิริชยันฤมิตร ผู้แทน บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จํากดั ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ 

6. นางสาวมธุรส สาราณียธรรม ผู้แทน บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จํากดั ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ 

7. นายสริุยา  ธรรมธีระ ผู้แทน บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จํากดั ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ 

8. นางสาวพรหมพร  สรุพลชยั ผู้แทน บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จํากดั ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ 

9. นายขนัธกฤต  ศรีธวชัชยั ผู้แทน บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จํากดั ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ 

10. นางสาวภาพิศทุธ์ิ จนัทร์สวา่ง ผู้แทน ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

11. นายทองทศ แพงลาด ผู้แทน สมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย 

12. นายทรงศกัด์ิ ฮงึสกลุ ผู้แทนอิสระจากผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย 

  ร่วมเป็นกรรมการในการตรวจสอบการลงคะแนน  

 

 

หน้าที่ 11 



 
 

 การประชมุในครัง้นีมี้ท่ีปรึกษาด้านกฎหมาย และผู้สอบบญัชี เข้าร่วมประชมุ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 ท่ีปรึกษาด้านกฎหมาย บริษัท วีระวงค์, ชินวฒัน์ และเพียงพนอ จํากดั ทําหน้าท่ีเป็นคนกลางในการ

ตรวจสอบการลงคะแนน 

 ผู้สอบบญัชีจากบริษัท เอสพี ออดิท จํากดั  

 บริษัทฯ ได้จดัส่งหนงัสือแจ้งการเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชมุในการประชมุสามญัผู้ ถือ

หุ้นประจําปี 2558 เป็นการลว่งหน้า พร้อมทัง้ระบหุลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทฯ กําหนดสําหรับการเสนอระเบียบวาระให้กบัผู้ ถือหุ้น

ได้รับทราบโดยทัว่กนัโดยได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตัง้แต่

วนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2557 จนถึงวนัท่ี 14 มกราคม 2558 ท่ีผ่านมานัน้ ซึง่ไม่มีท่านใดเสนอระเบียบวาระเพ่ือให้ท่ีประชมุ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพ่ือกําหนดเป็นระเบียบวาระในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้รวมทัง้ได้นําสง่หนงัสือเชิญ

ประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุม และได้เผยแพร่แจ้งการส่งหนังสือเชิญประชุมผ่านทางเว็บไซด์ของตลาด

หลกัทรัพย์เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกําหนด 

 ก่อนเร่ิมการประชมุตามระเบียบวาระ ท่ีประชมุได้รับแจ้งรายละเอียดการประชมุและกระบวนการนบัคะแนน

เสียงดงันี ้

 ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อท่ี 28 การออกเสียงลงคะแนนในวาระตา่ง ๆ ผู้ ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเทา่กบัจํานวนหุ้นท่ี

ถืออยูแ่ละหุ้นท่ีได้รับมอบฉนัทะ โดยถือวา่หนึง่หุ้นเท่ากบัหนึ่งเสียง สําหรับการลงคะแนนเสียง ประธานท่ีประชมุจะเป็นผู้ เสนอ

ให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระหลงัจากท่ีได้มีการนําเสนอและพิจารณาแตล่ะวาระในท่ีประชมุแล้ว  

 ผู้ ถือหุ้ นและผู้ รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงและลงคะแนนในกรณีดังต่อไปนีคื้อ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ         

งดออกเสียง ไม่อนญุาตให้มีการแยกการออกเสียงลงคะแนน ประธานจะขอให้ผู้ ถือหุ้นท่ีลงมติไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง

ในระเบียบวาระใด ๆ ลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนท่ีได้แจกให้เม่ือลงทะเบียน พร้อมลงลายมือช่ือ หลงัจากนัน้เจ้าหน้าท่ี

ของบริษัทฯ จะเก็บบตัรลงคะแนนเสียงเพ่ือนํามาสรุปผลการลงคะแนนเพ่ือให้ประธานแจ้งต่อท่ีประชมุรับทราบต่อไป 

 สําหรับการนับคะแนนนัน้ สําหรับวาระทั่วไป บริษัทฯ จะใช้วิธีหกัคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง 

(ขึน้กบักฎเกณฑ์ของการนบัคะแนนแล้วแต่กรณีตามท่ีอธิบายไว้ในตารางด้านล่าง) ออกจากจํานวนเสียงทัง้หมดท่ีเข้าร่วม

ประชมุ และสว่นท่ีเหลือจะถือวา่เป็นคะแนนเสียงท่ีเหน็ด้วยในระเบียบวาระนัน้ ๆ สําหรับวาระเลือกตัง้กรรมการ จะนบับตัร

ลงคะแนนทัง้ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ทัง้นี ้ในการพิจารณาคะแนนเสียงดงักลา่ว จะคํานึงถึงการลงคะแนน

เสียงท่ีผู้ ถือหุ้นได้มอบฉนัทะแสดงเจตนาไว้ตามหนงัสือมอบฉนัทะด้วย  

 มติของท่ีประชมุในแตล่ะวาระให้นบัคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้

วาระท่ี ประเภทมติ การนบัคะแนน 

1, 3, 4, 5, 10, 11, 13 มติธรรมดา คะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียง

ลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเทา่กนั ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียง

เพิ่มขึน้อีกหนึง่เสียงเป็นเสียงชีข้าด 

12 มติธรรมดา คะแนนเสียงเห็นด้วยมากกวา่สองในสามของเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ

หุ้นท่ีมาประชมุ 

6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 18 มติพิเศษ คะแนนเสียงเห็นด้วยมากกวา่สามในส่ีของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและ

มีสทิธิออกเสียงลงคะแนน  

2, 19.1, 19.2 แจ้งเพ่ือทราบ ไมมี่การนบัคะแนน 

หน้าที่ 12 



 
 

เร่ิมการประชุม 

นายสมบูรณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จดัการ กล่าวต้อนรับผู้ ถือหุ้น ผู้ รับมอบฉันทะ และสรุปจํานวนผู้ ถือหุ้น

ท่ีมาประชมุด้วยตนเองและรับมอบฉนัทะก่อนเร่ิมการประชมุ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ผู้ ถือหุ้นท่ีมาด้วยตนเอง 138  ราย นบัจํานวนหุ้นได้ 532,549,514 หุ้น 

ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะ 364  ราย นบัจํานวนหุ้นได้ 134,531,682 หุ้น 

รวมทัง้สิน้  502  ราย นบัจํานวนหุ้นได้ 667,081,196 หุ้น 

คิดเป็นร้อยละ 75.8055 ของหุ้นท่ีออกและจําหน่ายแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ จํานวน 879,990,265 หุ้น ซึง่ครบ

เป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัข้อ 27  

 

นายกลักลุ  ดํารงปิยวฒิุ์ ประธานกรรมการบริษัท กล่าวเปิดการประชมุ โดยมอบหมายให้ นางสาวโศภชา  

ดํารงปิยวฒ์ิุ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร และ นายสมบรูณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการ กรรมการผู้จดัการ และ

เลขานกุารคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ ดําเนินการเข้าสู่วาระการประชมุต่อไป 

นายสมบรูณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จดัการ ได้เรียนเชิญบริษัท วีระวงค์, ชินวฒัน์ และเพียงพนอ จํากดั ท่ี

ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ เข้าร่วมเป็นกรรมการในการตรวจนบัคะแนน และได้เรียนเชิญผู้แทนจากผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยเข้า

ร่วมเป็นกรรมการในการตรวจนบัคะแนน โดยในครัง้นีมี้ นายทรงศกัด์ิ  ฮงึสกลุ ให้เกียรติเป็นผู้แทนจากผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย  

นายสมบรูณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จดัการ นําเข้าสูว่าระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้

 

วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2557 

 นายสมบูรณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จดัการ เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการ

ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 ที่จดัประชมุเมื่อวนัพธุท่ี 9 เมษายน 2557 ซึ่งได้นําส่งต่อกระทรวงพาณิชย์ภายใน

ระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนดเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ตามท่ีได้จดัส่งสําเนารายงานการประชมุให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือนดั

ประชมุในครัง้นี ้ดงัปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลําดบัที่ 1 หน้าที่ 17 โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท     

เห็นว่าได้มีการบนัทึกรายงานไว้อย่างครบถ้วนถกูต้อง จึงขอให้ท่ีประชมุโปรดพิจารณารับรอง 

 

 นางสาวโศภชา  ดํารงปิยวฒุิ์ ประธานกรรมการบริหาร เสนอตอ่ท่ีประชมุเพ่ือพิจารณา 

 

มติท่ีประชมุ ท่ีประชมุมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการ

ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 เม่ือวนัพธุท่ี 9 เมษายน 2557 ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

ผู้ ถือหุ้น จํานวน (เสียง) อตัราร้อยละ 

เหน็ด้วย 680,172,433 100.0000 

ไมเ่หน็ด้วย 0 0.0000 

รวม  680,172,433 100.0000 

งดออกเสียง * 8,100  

รวมจํานวนผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุในวาระนีท้ัง้สิน้ 559 ราย 

* ไมน่บัรวมเป็นฐานการคํานวณคะแนนเสียง 

หน้าที่ 13 



 
 

 

วาระที่ 2  รับทราบการดาํเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557 

นางสาวโศภชา  ดํารงปิยวฒิุ์ ประธานกรรมการบริหาร กลา่วรายงานกิจกรรมของบริษัทฯ ในรอบปี 2557 

นายสมบรูณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จดัการ ได้รายงานต่อท่ีประชมุเพ่ือรับทราบสรุปผลการดําเนินงานท่ี

ผา่นมาในรอบปี 2557 ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 29 กําหนดให้บริษัท ฯ รายงานผลการดําเนินการของบริษัทฯ ในรอบปี

ท่ีผ่านมาต่อท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี ซึง่ปรากฏอยู่ในรายงานประจําปี 2557 ดงัปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 

2 (รายงานประจําปี 2557) พร้อมทัง้ได้สรุปผลการดําเนินงานในรอบปี 2557 ของบริษัทฯ ดงันี ้

 ในปี 2557 บริษัทฯ มีรายได้หลกัจากการดําเนินธุรกิจ จํานวน 3,011.48 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2556 ซึง่

เท่ากบั 2,819.64 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 6.80 ซึง่หากพิจารณาผลการดําเนินงานอนัเป็นปกติของบริษัทฯ ใน

ปี 2557 เปรียบเทียบกบัผลการดําเนินงานงวดเดียวกนักบัปีก่อน โดยไมน่บัรายการกําไรจากการจําหน่ายเงินลงทนุ จํานวน 

775.04 ล้านบาท ท่ีเกิดขึน้ในงวดเดียวกนักบัปีก่อน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 

- รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง สําหรับปี 2557 มีจํานวน 1,407.93 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2556 ซึง่มี

จํานวน 681.39 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ 726.54 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 106.63 เน่ืองจาก

บริษัท ฯ ได้รับงานเพิ่มขึน้และสง่มอบงานให้กบัคูส่ญัญาเป็นไปตามกําหนดการ 

- รายได้จากการขาย สําหรับปี 2557 มีจํานวน 1,500.01 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2556 ซึง่มีจํานวน 

1,302.40 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ 197.61 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 15.17 เน่ืองจากมีการ

บนัทกึรายได้จากการขายสนิค้าค้าไปยงัประเทศสาธารณรัฐสหภาพเมียนมา่ร์ จํานวน 473 ล้านบาท 

- รายได้จากการให้บริการ สําหรับปี 2557 มีจํานวน 55.32 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2556 ซึง่มีจํานวน 

41.59 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ 13.73 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 33.00 เน่ืองจากบริษัท ฯ 

ได้รับความไว้วางใจให้บริหารและบํารุงรักษาโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์จากลกูค้าเพิ่มมากขึน้ 

- ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย สําหรับปี 2557 มีจํานวน 269.28 ล้านบาท 

เพิ่มขึน้จากปี 2556 ซึ่งมีจํานวน 150.01 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ 119.27 ล้านบาท หรือคิดเป็น 

เพิ่มขึน้ร้อยละ 79.51 เนื่องจากบริษัท ฯ ได้ดําเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์จน

สามารถจําหน่ายไฟฟ้า เชิงพาณิชย์เป็นท่ีเรียบร้อยแล้วครบทกุโครงการ ซึ่งจะยงัผลให้บริษัท ฯ จะได้รับ

ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมและบริษัทย่อยท่ีบริษัทได้ถือสดัส่วนเท่ากบั 26.16 เมกะวตัต์ 

(โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ดงักลา่วได้รับ Adder 8 บาท เป็นระยะเวลา 10 ปี) 

 

มติท่ีประชมุ  ประชมุโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุจํานวนทัง้สิน้ 559 ราย รวมเป็นจํานวนหุ้น 680,180,533 หุ้น รับทราบการ

ดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557  

 

 

 

 

 

 

หน้าที่ 14 



 
 

 

วาระที่ 3  พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิของบริษัทฯ สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 

นายสมบูรณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จดัการ ได้เสนอต่อท่ีประชุมว่า เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติ

บริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และ มาตรา 113  และตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 29 และข้อ 42 บริษัทฯ ได้

จดัทํางบการเงินสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบญัชีของ

บริษัท เอส พี ออดิท จํากัด และขอเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏอยู่ในงบ

การเงินของรายงานประจําปี 2557 ซึง่ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือนดัประชมุในครัง้นี ้ดงัปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มา

ด้วยลําดบัท่ี 2 โดยสรุปสาระสําคญัได้ดงันี ้                        หน่วย : บาท  

รายการ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ปี 2557 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2556 

สนิทรัพย์รวม (ล้านบาท) 7,259.20 4.579.61 6,175.84 3,498.01 

หนีส้นิรวม (ล้านบาท) 3,899.50 1,458.88 3,193.40 1,022.40 

สว่นของผู้ ถือหุ้น (ล้านบาท)  3,359.70 3,120.73 2,982.44 2,475.61 

รายได้รวม (ล้านบาท) 3,061.55 2,855.72 2,794.83 2,431.51 

กําไรขาดทนุเบด็เสร็จสําหรับปี (ล้านบาท) 541.13 867.97 531.91 614.62 

กําไรตอ่หุ้น (บาท/หุ้น) 0.62 1.00 0.60 0.70 

 

 นางสาวโศภชา  ดํารงปิยวฒุิ์ ประธานกรรมการบริหาร เสนอตอ่ท่ีประชมุเพ่ือพิจารณา 

 

มติท่ีประชมุ  ท่ีประชมุมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน อนมุติังบการเงิน

สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 ซึง่ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบญัชีของ

บริษัทฯ อีกทัง้ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามท่ีเสนอ 

ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

ผู้ ถือหุ้น จํานวน (เสียง) อตัราร้อยละ 

เหน็ด้วย 694,842,102 100.0000 

ไมเ่หน็ด้วย 0 0.0000 

รวม 694,842,102 100.0000 

งดออกเสียง * 8,066  

รวมจํานวนผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุในวาระนีท้ัง้สิน้ 696 ราย 

* ไมน่บัรวมเป็นฐานการคํานวณคะแนนเสียง 

หน้าที่ 15 



 
 

วาระที่ 4   พจิารณาอนุมัตกิารกาํหนดหลักเกณฑ์การจ่ายปันผลประจาํปี 2558 

 นายสมบรูณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จดัการ ได้เสนอตอ่ท่ีประชมุวา่ เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายการจ่าย

ปันผลของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไมน้่อยกวา่ร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะของ

บริษัทฯ หลงัหกัภาษีเงินได้นิติบคุคล เงินสํารองตามกฎหมาย และเงินสํารองต่าง ๆ ทัง้หมด ทัง้นี ้ ตามมติของท่ีประชมุ

คณะกรรมการบริษัท เหน็ชอบให้เสนอตอ่ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นอนมุติัการกําหนดหลกัเกณฑ์การจ่ายปันผลจากผลการ

ดําเนินงานประจําปี 2557 โดยให้จ่ายเป็นหุ้นปันผล และจ่ายเป็นเงินสดปันผล ดงัรายละเอียดปรากฏตามสิง่ท่ีสิง่มาด้วย

ลําดบัท่ี 3 หน้า 44 และหลกัเกณฑ์นี ้จะนําไปใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาวาระท่ี 5 เร่ือง “พิจารณาอนมุติัการจดัสรรเงิน

กําไรสทุธิประจําปี 2557 และจ่ายปันผล (ถ้ามี)” ตอ่ไป 

 

 นางสาวโศภชา  ดํารงปิยวฒุิ์ ประธานกรรมการบริหาร เสนอตอ่ท่ีประชมุเพ่ือพิจารณา 

 

มติท่ีประชมุ  ท่ีประชมุมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน อนมุติัให้กําหนด

หลกัเกณฑ์การจ่ายปันผลประจําปี 2558 โดยให้จ่ายเป็นหุ้นปันผลและจ่ายเป็นเงินสดตามท่ีเสนอ ด้วย

คะแนนเสียงดงันี ้

ผู้ ถือหุ้น จํานวน (เสียง) อตัราร้อยละ 

เหน็ด้วย 694,844,168 100.0000 

ไมเ่หน็ด้วย 0 0.0000 

รวม 694,844,168 100.0000 

งดออกเสียง * 12,000  

รวมจํานวนผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุในวาระนีท้ัง้สิน้ 698 ราย 

* ไมน่บัรวมเป็นฐานการคํานวณคะแนนเสียง 

 

  ทัง้นีห้ลกัเกณฑ์การจ่ายปันผลนีจ้ะนําไปใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาวาระท่ี 5 เร่ือง “พิจารณาอนมุติั

จดัสรรกําไรประจําปี 2557 และจ่ายเงินปันผล” ตอ่ไป 

 

วาระที่ 5  พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรเงนิกาํไรสุทธิประจาํปี 2557 และจ่ายปันผล (ถ้ามี) 

นายสมบรูณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จดัการ ได้นําเสนอข้อมลูต่อท่ีประชมุเพ่ือพิจารณาว่า เพ่ือให้เป็นไป

ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบงัคบัของบริษัท ฯ ข้อ 38 กําหนดให้บริษัทฯ ต้อง

จดัสรรกําไรสทุธิประจําปีสว่นหนึ่งไว้เป็นทนุสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิประจําปี หกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสม

ยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทนุสํารองนีจ้ะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน เว้นแต่บริษัท ฯ จะมีข้อบงัคบัหรือ

กฎหมายอ่ืนกําหนดให้ต้องมีทนุสํารองมากกว่านัน้ และมีนโยบายการจ่ายปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิตามงบ

การเงินเฉพาะของบริษัทฯ หลงัหกัภาษีเงินได้นิติบคุคล เงินสํารองตามกฎหมาย และเงินสํารองอ่ืน ๆ ทัง้หมด อย่างไรก็ตาม 

บริษัทฯ อาจกําหนดให้จ่ายเงินปันผลในอตัราน้อยกว่าอตัราท่ีกําหนดข้างต้นได้ ขึน้อยู่กบัความจําเป็น โดยมีรายละเอียด

เสนอต่อท่ีประชมุเพ่ือพิจารณาอนมุติัการจดัสรรเงินกําไรสทุธิประจําปี 2557 และการจ่ายเงินปันผล ดงัรายละเอียดปรากฏ

ตามสิง่ท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 4 หน้า 46 โดยสรุปสาระสําคญัได้ดงันี ้

หน้าที่ 16 



 
 

 

การจดัสรรเงินทนุสํารองตามกฎหมาย 

ประจําปี จดัสรรเงินทนุสํารอง 

ตามกฎหมายในปี (บาท) 

รวมเงินทนุสํารอง         

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 

ปี 2558 * - - - 

*   คํานวณจากทนุจดทะเบียน 879,999,929 บาท ได้จดัสรรเงินทนุสํารองตามกฎหมายเตม็จํานวนในอตัราร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 

     เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ก่อนจ่ายปันผลจากผลประกอบการประจําปี 2557 

 

การจ่ายปันผล 

ประเภทการจ่ายปันผล จํานวน (หุ้น) จํานวนเงินรวม (บาท) อตัราการจ่ายต่อหุ้น (บาท)  

1)  หุ้นสามญั * 

     (มลูคา่หุ้นละ 1 บาท) 

ไมเ่กิน  220,000,000 หุ้น 

(4 หุ้นเดิม : 1 หุ้นปันผล) ** 

ไมเ่กิน  220,000,000 บาท              0.250 บาท   

2)  เงินสด * - ไมเ่กิน  24,800,000 บาท              0.028 บาท 

รวมจ่ายปันผล ไมเ่กิน 220,000,000 หุ้น ไมเ่กิน 244,800,000 บาท              0.278 บาท *** 

*     เป็นการจ่ายปันผลประจําปีจากผลการดําเนินงานประจําปี 2557 ในสว่นท่ีเสียภาษีเงินได้นิติบคุคลในอตัราร้อยละ 20 ท่ีสามารถ 

      เครดิตภาษีได้ โดยจ่ายจากกําไรสทุธิหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย (ถ้ามี) 

**   กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลงัการจดัสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอตัรา 0.250 

บาท ตอ่หุ้น 

***  เงินปันผลทัง้หมดจะถกูหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายในอตัราร้อยละ 10 หรือ 0.0278 บาท ตอ่หุ้น ดงันัน้เงินปันผลสทุธิสําหรับหุ้นปันผลและ 

      เงินปันผลจะเท่ากบั 0.2502 บาท ตอ่หุ้น 

 

โดยกําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล ในวนัท่ี 23 เมษายน 2558 และให้รวบรวมรายช่ือตาม 

ม.225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนในวนัท่ี 24 เมษายน 2558 วนัท่ีไม่ได้รับ

สิทธิปันผล (XD) คือวนัท่ี 21 เมษายน 2558 กําหนดจ่ายหุ้นปันผลและเงินสดปันผลดงักลา่วภายในวนัท่ี 8 พฤษภาคม 

2558 

 

หน้าที่ 17 



 
 

นายณกรณ์  วิภษูณวรรณ ผู้ รับมอบฉนัทะ : ได้มีประเดน็ซกัถามตอ่ท่ีประชมุ ดงันี ้

1. ในช่วงท่ีผา่นมาบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายปันผลทัง้ในรูปของหุ้นปันผลและเงินสดปันผล อยากทราบว่า

ในอนาคตบริษัทฯ ยงัคงจ่ายปันผลทัง้รูปของหุ้นปันผลและเงินสดปันผลหรือไม ่

นางสาวโศภชา  ดํารงปิยวฒิุ์ ประธานกรรมการบริหาร : ได้ตอบข้อซกัถาม ดงันี ้

1. เน่ืองจากบริษัท ฯ มีโครงการท่ีอยูร่ะหว่างดําเนินการและรอการพฒันาหลายโครงการ ซึง่บริษัท ฯ มีความ

จําเป็นท่ีจะต้องใช้เงินสําหรับลงทนุโครงการดงักลา่ว อีกทัง้ บริษัทฯ ยงัได้นําเงินไปใช้ในการลงทนุใน

โครงการท่ีให้ผลตอบแทนในอตัราท่ีสงู ซึง่เป็นประโยชน์กบัผู้ ถือและบริษัท จงึคาดวา่ในระยะเวลา 2-3 ปี

ข้างหน้า บริษัทฯ ยงัคงจ่ายปันผลในรูปแบบดงักลา่ว โดยคณะกรรมการบริษัท จะมีการพิจารณานโยบาย

การจ่ายปันผลเป็นรายปี  

 

 นางสาวโศภชา  ดํารงปิยวฒุิ์ ประธานกรรมการบริหาร เสนอตอ่ท่ีประชมุเพ่ือพิจารณา 

 

มติท่ีประชมุ  ท่ีประชมุมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน อนมุติัให้จดัสรรเงิน

กําไรสทุธิประจําปี 2557 และอนมุติัการจ่ายปันผล ดงันี ้

1) พิจารณาอนุมัติไม่ต้องจัดสรรเงินทุนสํารองตามกฎหมาย เน่ืองด้วยได้กันเงินทุนสํารองตามกฎหมาย

จํานวน 88,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.00 ของทนุจดทะเบียน 879,999,929 บาท เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  

2) อนมุติัการจ่ายปันผลประจําปีสําหรับผลการดําเนินงานในสว่นท่ีเสียภาษีเงินได้นิติบคุคลในอตัราร้อยละ 

20 ท่ีสามารถเครดิตภาษีได้ ให้แก่ผู้ ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดงันี ้

2.1 โดยจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัของบริษัทฯ จํานวนไม่เกิน 220,000,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 

บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตรา 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทัง้สิน้ไม่เกิน 

220,000,000 บาท หรือคิดเป็นอตัราการจ่ายเงินปันผล 0.250 บาทต่อหุ้น ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้น

รายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลงัการจดัสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็น

หุ้นปันผลในอตัรา 0.250 บาทตอ่หุ้น 

2.2 อนุมัติการจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.028 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายไม่เกิน 

24,800,000 บาท  

รวมเป็นการจ่ายปันผลทัง้ในรูปของหุ้นปันผลและเงินสดปันผล เท่ากับอตัราหุ้นละ 0.278 บาท คิดเป็น

จํานวนเงินรวมทัง้สิน้ไม่เกิน 244,800,000 บาท โดยเงินปันผลทัง้หมดจะถูกหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายในอตัรา      

ร้อยละ 10 หรือ 0.0278 บาท ต่อหุ้น จากเงินท่ีผู้ ถือหุ้นจะได้รับปันผล  ทัง้นีเ้งินปันผลสทุธิเท่ากบั 0.2502 

บาท ตอ่หุ้น 

 

ทัง้นี ้กําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล ในวนัท่ี 23 เมษายน 2558 และให้รวบรวมรายช่ือตาม 

ม.225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนในวนัท่ี 24 เมษายน 

2558 วนัท่ีไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) คือวนัท่ี 21 เมษายน 2558 กําหนดจ่ายหุ้นปันผลและเงินสดปันผล

ดงักลา่วภายในวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2558 ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้
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ผู้ ถือหุ้น จํานวน (เสียง) อตัราร้อยละ 

เหน็ด้วย 694,860,338 100.0000 

ไมเ่หน็ด้วย 0 0.0000 

รวม 694,860,338 100.0000 

งดออกเสียง * 12,000  

รวมจํานวนผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุในวาระนีท้ัง้สิน้ 704 ราย 

* ไมน่บัรวมเป็นฐานการคํานวณคะแนนเสียง 

 

วาระที่ 6 พจิารณาอนุมัตกิารลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรเพ่ือจ่ายหุ้นปันผลได้

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2557 

 นายสมบูรณ์  เอือ้อัชฌาสัย กรรมการผู้ จัดการ กล่าวว่า ตามมติท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2557 

อนมุติัให้มีการจ่ายหุ้นปันผลเป็นหุ้นสามญัของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมในอตัรา 3 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล แต่เน่ืองด้วยมี

จํานวนหุ้นปันผลคงเหลือจากการจดัสรรจํานวน 9,664 หุ้น ทําให้ทนุชําระแล้วน้อยกว่าทนุจดทะเบียนจํานวน 9,664  บาท 

หรือจํานวน 9,664  หุ้น (มลูค่าหุ้นละ 1 บาท) และเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจะต้องดําเนินการลดทนุ

จดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 9,664 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 1 บาท เพ่ือให้ทนุจดทะเบียนมีจํานวนเท่ากบัทนุท่ีชําระแล้วก่อน

การเพิ่มทนุเพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผล  ดงัรายละเอียดปรากฏตามสิง่ท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 5 หน้า 47 โดยสรุปข้อมลูสําคญั 

ๆ ได้ดงันี ้

 

ประเภททนุจดทะเบียน 
ทนุจดทะเบียน 

(หุ้น) 

ทนุจดทะเบียน 

(บาท) 

มลูคา่หุ้นละ 

(บาท) 

ทนุจดทะเบียนปัจจบุนั 879,999,929 หุ้น 879,999,929 บาท 1 บาท 

เพ่ือพิจารณาลดทนุจดทะเบียนในสว่นท่ีไม่

สามารถจดัสรรเพ่ือจ่ายหุ้นปันผลได้ 

9,664 หุ้น 9,664 บาท 1 บาท 

รวมเป็นทนุจดทะเบียนใหม ่ 879,990,265 หุ้น 879,990,265 บาท - 

 

 นางสาวโศภชา  ดํารงปิยวฒิุ์ ประธานกรรมการบริหาร เสนอตอ่ท่ีประชมุเพ่ือพิจารณา 

 

มติท่ีประชมุ  ท่ีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยมากกว่าสามในส่ีของผู้ ถือหุ้ นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน อนมุติัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 9,664 บาท โดยการตดัหุ้นสามญัจํานวน 9,664 

หุ้น มลูค่าหุ้นละ 1 บาท ซึ่งเป็นหุ้นในส่วนท่ีคงเหลือจากการจดัสรรเพ่ือจ่ายเป็นหุ้นปันผลตามมติท่ีประชุม

สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557  ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้
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ผู้ ถือหุ้น จํานวน (เสียง) อตัราร้อยละ 

เหน็ด้วย 694,862,738 99.9983 

ไมเ่หน็ด้วย 0 0.0000 

งดออกเสียง 12,000 0.0017 

รวม 694,874,738 100.0000 

      รวมจํานวนผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุในวาระนีท้ัง้สิน้ 706 ราย  

 

วาระที่ 7  พจิารณาอนุมัตแิก้ไขเพิ่มเตมิหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุน 

   จดทะเบียนของบริษัทฯ  

นายสมบรูณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จดัการ กลา่วต่อท่ีประชมุว่า ตามท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทได้มี

มติอนมุติัให้บริษัทฯ ลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 9,664  หุ้น มลูค่าหุ้นละ 1 บาท ซึง่เป็นหุ้นในสว่นท่ีไม่สามารถ

จดัสรรเพ่ือจ่ายเป็นหุ้นปันผลได้ตามมติท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 ท่ีมีมติอนมุติัให้จ่ายหุ้นปันผลเป็นหุ้นสามญั

ของบริษัทฯ ให้แก่      ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอตัรา 3 หุ้นเดิม    ต่อ 1 หุ้นปันผล แต่เน่ืองด้วยมีจํานวนหุ้นปันผลคงเหลือ

จากการจัดสรรจํานวน 9,664 หุ้น ทัง้นี ้เพ่ือให้ทุนจดทะเบียนมีจํานวนเท่ากับทุนท่ีชําระแล้ว จึงจะสามารถเพิ่มทุนจด

ทะเบียนของบริษัทฯ เพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผลต่อไปได้ ดงัรายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดบัท่ี 5 หน้า 47 

โดยสรุปข้อมลูสําคญั ๆ ได้ดงันี ้

การแก้ไขเพิ่มเติม 
ทนุจดทะเบียน 

(บาท) 

ทนุจดทะเบียน 

(หุ้น) 

มลูคา่หุ้นละ 

(บาท) 

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

   หุ้นบริุมสทิธิ  :     - 

1 บาท 

ขอแก้ไขเพิ่มเติมเป็น 879,990,265 บาท    หุ้นสามญั       :    879,990,265  หุ้น 

   หุ้นบริุมสทิธิ  :     - 

1 บาท 

 

หน้าที่ 20 



 
 

 ทัง้นี ้ขอท่ีประชมุโปรดพิจารณาอนมุติัการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์ของบริษัทฯ ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้อง

กบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติม ดงันี ้

  ทนุจดทะเบียนจากเดิม ลดทนุจดทะเบียนเป็น 

ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน 879,999,929 บาท 

(แปดร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้า

หม่ืนเก้าพนัเก้าร้อยย่ีสิบเก้าบาท) 

879,990,265 บาท 

(แปดร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้า

หม่ืนสองร้อยหกสิบห้าบาท) 

 แบง่ออกเป็น  879,999,929  หุ้น 

(แปดร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้า

หม่ืนเก้าพนัเก้าร้อยย่ีสิบเก้าหุ้น) 

879,990,265 หุ้น 

(แปดร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้า

หม่ืนสองร้อยหกสิบห้าหุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ 1 บาท (หนึง่บาท) 1 บาท (หนึง่บาท) 

 โดยแบง่ออกเป็น 

- หุ้นสามญั 

 

 

879,999,929  หุ้น 

(แปดร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้า

หม่ืนเก้าพนัเก้าร้อยย่ีสิบเก้าหุ้น) 

 

879,990,265 หุ้น 

(แปดร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้า

หม่ืนสองร้อยหกสิบห้าหุ้น) 

 - หุ้นบริุมสิทธิ - หุ้น - หุ้น 

 

 นางสาวโศภชา  ดํารงปิยวฒุิ์ ประธานกรรมการบริหาร เสนอตอ่ท่ีประชมุเพ่ือพิจารณา 

 

มติท่ีประชมุ  ท่ีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยมากกว่าสามในส่ีของผู้ ถือหุ้ นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน อนมุติัการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทนุ

จดทะเบียนของบริษัทฯ ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

ผู้ ถือหุ้น จํานวน (เสียง) อตัราร้อยละ 

เหน็ด้วย 694,866,738 99.9988 

ไมเ่หน็ด้วย 0 0.0000 

งดออกเสียง 8,000 0.0012 

รวม 694,874,738 100.0000 

      รวมจํานวนผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุในวาระนีท้ัง้สิน้ 706 ราย  

 

หน้าที่ 21 



 
 

วาระที่ 8  พจิารณาอนุมัตกิารเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผล 

นายสมบูรณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จัดการ กล่าวว่า ตามท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนมุติั

การจ่ายปันผลจากผลการดําเนินงานประจําปี 2557 โดยจ่ายเป็นเงินสดและหุ้นปันผล ดงันัน้เพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ดังกล่าว บริษัทฯ ต้องมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้ นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เป็นจํานวน 

220,000,000 หุ้น มลูค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยบริษัทฯ จะมีทนุจดทะเบียนหลงัไปดําเนินการลดทนุจดทะเบียน

จํานวน 9,664 หุ้น หรือ 9,664 บาท ก่อนการเพิ่มทนุจดทะเบียนเพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผลข้างต้น จะยงัผลให้บริษัทฯ มี

ทนุจดทะเบียนจํานวน 879,990,265 หุ้น จํานวนเงิน 879,990,265 บาท ซึง่จะเป็นจํานวนเท่ากบัทนุจดทะเบียนท่ีชําระแล้ว

จํานวน 879,990,265 หุ้น จํานวนเงิน 879,990,265 บาท ดงันัน้ ทนุจดทะเบียนใหม่หลงัการเพิ่มทนุเพ่ือรองรับการจ่ายหุ้น

ปันผลจะมีจํานวน 1,099,990,265 หุ้น เป็นจํานวน 1,099,990,265 บาท มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท ดงัรายละเอียดตาม

สิง่ท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 5 หน้า 48 โดยสรุปข้อมลูสําคญั ๆ ได้ดงันี ้

ประเภททนุจดทะเบียน ทนุจดทะเบียน 

(หุ้น) 

ทนุจดทะเบียน 

(บาท)  

มลูคา่หุ้นละ 

(บาท) 

ทนุจดทะเบียนปัจจบุนัท่ีชําระแล้ว 879,990,265  หุ้น 879,990,265 บาท 1 บาท 

เพ่ือพิจารณาเพิ่มทนุจดทะเบียนรองรับการ

จ่ายหุ้นปันผล 

โดยการออกหุ้นสามญัใหม่ 

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

รวมเป็นทนุจดทะเบียนใหม ่ 1,099,990,265 หุ้น 1,099,990,265 บาท - 

 

 นางสาวโศภชา  ดํารงปิยวฒุิ์ ประธานกรรมการบริหาร เสนอตอ่ท่ีประชมุเพ่ือพิจารณา 

 

มติท่ีประชมุ  ท่ีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยมากกว่าสามในส่ีของผู้ ถือหุ้ นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน อนมุติัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทนุจดทะเบียนเดิมจํานวน 879,990,265 บาท 

เป็นทนุจดทะเบียนใหม่จํานวน 1,099,990,265 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจํานวน 220,000,000 

หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

ผู้ ถือหุ้น จํานวน (เสียง) อตัราร้อยละ 

เหน็ด้วย 694,862,738 99.9983 

ไมเ่หน็ด้วย 0 0.0000 

งดออกเสียง 12,000 0.0017 

รวม 694,874,738 100.0000 

      รวมจํานวนผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุในวาระนีท้ัง้สิน้ 706 ราย   

 

หน้าที่ 22 



 
 

วาระที่ 9  พจิารณาอนุมัตแิก้ไขเพิ่มเตมิหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4.  

  เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ  

นายสมบรูณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จดัการ กล่าวต่อที่ประชมุว่า ตามท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทได้

มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 220,000,000 หุ้น เพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ดังนัน้เพ่ือให้

สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4.                    

ดงัรายละเอียดตามสิง่ท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 5 หน้า 48 โดยสรุปข้อมลูสําคญั ๆ ได้ดงันี ้

 

การแก้ไขเพิ่มเติม ทนุจดทะเบียน 

(บาท) 

ทนุจดทะเบียน 

(หุ้น) 

มลูคา่หุ้นละ 

(บาท) 

ปัจจบุนั 879,990,265  บาท    หุ้นสามญั    : 879,990,265  หุ้น 

   หุ้นบริุมสทิธิ : - 

1 บาท 

ขอแก้ไขเพิ่มเติมเป็น 1,099,990,265 บาท    หุ้นสามญั      : 1,099,990,265 หุ้น 

   หุ้นบริุมสทิธิ : - 

1 บาท 

 

 ทัง้นี ้ขอท่ีประชมุโปรดพิจารณาอนมุติัการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์ของบริษัทฯ ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้อง

กบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ ในการรองรับการจ่ายหุ้นปันผล โดยมีรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติม ดงันี ้

  ทนุจดทะเบียนจากเดิม เพิ่มทนุจดทะเบียนเป็น 

ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน 879,990,265 บาท 

(แปดร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้า

หม่ืนสองร้อยหกสบิห้าบาท) 

1,099,990,265 บาท 

(หนึง่พนัเก้าสบิเก้าล้านเก้าแสนเก้า

หม่ืนสองร้อยหกสบิห้าบาท) 

 แบง่ออกเป็น  879,990,265 หุ้น 

(แปดร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้า

หม่ืนสองร้อยหกสบิห้าหุ้น) 

1,099,990,265 หุ้น 

(หนึง่พนัเก้าสบิเก้าล้านเก้าแสนเก้า

หม่ืนสองร้อยหกสบิห้าหุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ 1 บาท (หนึง่บาท) 1 บาท (หนึง่บาท) 

 โดยแบง่ออกเป็น 

- หุ้นสามญั 

 

 

879,990,265 หุ้น 

(แปดร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้า

หม่ืนสองร้อยหกสบิห้าหุ้น) 

 

1,099,990,265 หุ้น 

(หนึง่พนัเก้าสบิเก้าล้านเก้าแสนเก้า

หม่ืนสองร้อยหกสบิห้าหุ้น) 

 - หุ้นบริุมสทิธิ - หุ้น - หุ้น 

 

 นางสาวโศภชา  ดํารงปิยวฒุิ์ ประธานกรรมการบริหาร เสนอตอ่ท่ีประชมุเพ่ือพิจารณา 

 

หน้าที่ 23 



 
 

มติท่ีประชมุ  ท่ีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยมากกว่าสามในส่ีของผู้ ถือหุ้ นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน อนมุติัการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุ

จดทะเบียนของบริษัทฯ ในการรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

ผู้ ถือหุ้น จํานวน (เสียง) อตัราร้อยละ 

เหน็ด้วย 694,862,738 99.9983 

ไมเ่หน็ด้วย 0 0.0000 

งดออกเสียง 12,000 0.0017 

รวม 694,874,738 100.0000 

     รวมจํานวนผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุในวาระนีท้ัง้สิน้ 706 ราย  

 

วาระที่ 10 พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผล 

นายสมบรูณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จดัการ กลา่วต่อท่ีประชมุว่า ตามท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทได้มี

มติอนมุติัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ เพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผลจากผลการดําเนินงานประจําปี 2557 นัน้ บริษัท

ฯ ต้องดําเนินการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจํานวน 220,000,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพ่ือรองรับการจ่าย         

หุ้นปันผลดงักลา่วดงัรายละเอียดตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดบัท่ี 5 หน้า 48 โดยสรุปสาระสําคญัได้ดงันี ้

ประเภททนุจดทะเบียน ทนุจดทะเบียน 

(หุ้น) 

ทนุจดทะเบียน 

(บาท)  

มลูคา่หุ้นละ 

(บาท) 

ทนุจดทะเบียนปัจจบุนัท่ีชําระแล้ว 879,990,265  หุ้น 879,990,265 บาท 1 บาท 

เพ่ือพิจารณาเพิ่มทนุจดทะเบียน

รองรับการจ่ายหุ้นปันผล 

โดยการออกหุ้นสามญัใหม่ 

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

รวมเป็นทนุจดทะเบียนใหม ่ 1,099,990,265 หุ้น 1,099,990,265 บาท - 

 

 นางสาวโศภชา  ดํารงปิยวฒุิ์ ประธานกรรมการบริหาร เสนอตอ่ท่ีประชมุเพ่ือพิจารณา 

 

มติท่ีประชมุ  ท่ีประชมุมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน อนมุติัการจดัสรร

หุ้นเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ เพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผล โดยจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจํานวน 

220,000,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนน เสียงดงันี ้

ผู้ ถือหุ้น จํานวน (เสียง) อตัราร้อยละ 

เหน็ด้วย 694,862,738 99.9994 

ไมเ่หน็ด้วย 4,000 0.0006 

รวม 694,866,738     100.0000 

งดออกเสียง * 8,000  

รวมจํานวนผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุในวาระนีท้ัง้สิน้ 706 ราย 

* ไมน่บัรวมเป็นฐานการคํานวณคะแนนเสียง 

หน้าที่ 24 



 
 

วาระท่ี 11 พิจารณาอนมุติัเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีดํารงตําแหน่งครบวาระ 

นายสมบูรณ์  เอือ้อัชฌาสัย กรรมการผู้ จัดการ นําเสนอข้อมูลต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาอนุมัติเลือกตัง้

กรรมการแทนกรรมการท่ีดํารงตําแหน่งครบวาระ เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 

71 และข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 13 กําหนดให้ ในการประชมุสามญัประจําปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวน 1 

ใน 3 ของจํานวนกรรมการในขณะนัน้ ถ้ากรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามสว่นไม่ได้ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสดุกบั

สว่น 1 ใน 3 โดยกรรมการท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนเป็นบริษัทนัน้ให้ใช้วิธีจบั

สลาก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการท่านท่ีอยู่ในตําแหน่งนานท่ีสุดเป็นผู้ ออกจากตําแหน่ง โดยกรรมการท่ีออกจาก

ตําแหน่งไปแล้วนัน้ อาจเลือกเพ่ือเข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่ก็ได้ ซึง่ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีครัง้นีมี้กรรมการท่ี

ดํารงตําแหน่งครบวาระ 3 ทา่น ดงันี ้

1. นายสถาพร   โคธีรานรัุกษ์ กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ 

2. พลตํารวจตรี วิศิษฐ์   ศกุรเสพย์ กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ 

3. นายสมบรูณ์   เอือ้อชัฌาสยั  กรรมการบริษัท 

ทัง้นี ้ บริษัทฯ ได้จดัสง่หนงัสือแจ้งการเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือผู้ทรงคณุวฒุิเพ่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็น

กรรมการของบริษัทฯ ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 เป็นการลว่งหน้า พร้อมทัง้ระบรุายละเอียดคณุสมบติั 

และวิธีการเสนอช่ือตามหลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทฯ กําหนด ให้กบัผู้ ถือหุ้นได้รับทราบโดยทัว่กนั โดยได้เผยแพร่ผา่นทางเวบ็ไซต์

ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ 6 พฤศจิกายน 2557 จนถงึวนัท่ี 14 มกราคม 2558 ท่ีผา่น

มานัน้ ซึง่ไมมี่ท่านใดเสนอช่ือผู้ทรงคณุวฒุิเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นในครัง้

นี ้ 

เน่ืองด้วยในวาระนี ้ กรรมการทัง้ 3 ทา่น ท่ีดํารงตําแหน่งครบวาระต้องออกจากห้องประชมุเพ่ือให้การประชมุ

เป็นไปโดยหลกัธรรมาภิบาล  

นางสาวโศภชา  ดํารงปิยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริหาร กล่าวเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาว่า 

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้ มีส่วนได้เสียได้หารือกันอย่างกว้างขวาง รวมทัง้พิจารณาจากคุณสมบัติเป็น

รายบคุคลอยา่งรอบคอบ กลา่วคือ ต้องเป็นบคุคลผู้ทรงคณุวฒิุ มีประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ มีประวติัการทํางานท่ีโปร่งใสไม่

ด่างพร้อย  คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้บคุคลทัง้สามดงักล่าวกลบัเข้ามา

ดํารงตําแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทัง้นีป้ระวัติของบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ ดงัรายละเอียดตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย

ลําดบัท่ี 6 หน้า 49-56 รวมทัง้เอกสารประกอบการประชมุท่ีได้นําสง่เพิ่มเติมตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นแล้ว  

นางสาวโศภชา  ดํารงปิยวฒิุ์ ประธานกรรมการบริหาร เสนอตอ่ท่ีประชมุเพ่ือพิจารณา 

 

มติท่ีประชมุ  ท่ีประชมุมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน อนมุติัเลือกตัง้  

  นายสถาพร  โคธีรานรัุกษ์ พลตํารวจวศิิษฐ์  ศกุรเสพย์ และ นายสมบรูณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการท่ีดํารง

ตําแหน่งจนครบวาระกลบัเข้ามาดํารงตําแหน่งกรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึง่ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัท

เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

หน้าที่ 25 



 
 

1. นายสถาพร  โคธีรานรัุกษ์  กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ 

ผู้ ถือหุ้น จํานวน (เสียง) อตัราร้อยละ 

เหน็ด้วย 694,858,178 99.9994 

ไมเ่หน็ด้วย 4,000 0.0006 

รวม 694,862,178 100.0000 

งดออกเสียง * 13,960  

รวมจํานวนผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุในวาระนีท้ัง้สิน้ 707 ราย 

* ไมน่บัรวมเป็นฐานการคํานวณคะแนนเสียง 

 

2. พลตํารวจตรี วิศิษฐ์  ศกุรเสพย์ กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ 

ผู้ ถือหุ้น จํานวน (เสียง) อตัราร้อยละ 

เหน็ด้วย 694,770,112 99.9868 

ไมเ่หน็ด้วย 92,066 0.0132 

รวม 694,862,178 100.0000 

งดออกเสียง * 13,960  

รวมจํานวนผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุในวาระนีท้ัง้สิน้ 707 ราย 

* ไมน่บัรวมเป็นฐานการคํานวณคะแนนเสียง 

 

3. นายสมบรูณ์  เอือ้อชัฌาสยั   กรรมการบริษัท 

ผู้ ถือหุ้น จํานวน (เสียง) อตัราร้อยละ 

เหน็ด้วย 694,770,112 99.9868 

ไมเ่หน็ด้วย 92,066 0.0132 

รวม 694,862,178 100.0000 

งดออกเสียง * 13,960  

รวมจํานวนผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุในวาระนีท้ัง้สิน้ 707 ราย 

* ไมน่บัรวมเป็นฐานการคํานวณคะแนนเสียง 

 

 

หน้าที่ 26 



 
 

วาระที่ 12 พจิารณาอนุมัตกิารกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจาํปี 2558 

นายสมบูรณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จดัการ นําเสนอข้อมลูต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาว่า ตามข้อบงัคบั

ของบริษัทข้อ 29 กําหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามญัประจําปีกําหนดค่าตอบแทนของกรรมการ โดยได้เรียนเชิญ        

พลตํารวจตรี วิศิษฐ์  ศกุรเสพย์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน เป็นผู้ นําเสนอตอ่ท่ีประชมุดงันี ้ 

พลตํารวจตรี วิศิษฐ์  ศุกรเสพย์ กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาผลตอบแทน ได้เสนอต่อท่ีประชมุผู้ ถือเพ่ือพิจารณาอนมุติัการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชดุ

ย่อยประจําปี 2558 โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้พิจารณาให้อยู่ในระดบัที่เหมาะสมและ

สอดคล้องกบัภาระหน้าท่ีในการปฏิบติังานเพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัท ผู้ ถือหุ้น และผู้ มีสว่นได้เสียกลุม่ตา่ง ๆ และมีการ

เปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน  ซึ่งเป็นตัวเลขท่ีได้ขออนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นปี 2558          

ดงัรายละเอียดตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดบัท่ี 7 หน้า 57 ซึง่สามารถสรุปสาระสําคญัได้ดงันี ้

 

ค่าเบีย้ประชุม                      หน่วย : บาท 

ตําแหน่ง คณะกรรมการ 

บริษัท 

คณะกรรมการ 

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 

บริหาร 

คณะกรรมการ

บริหารความ

เสี่ยง 

คณะกรรมการ

สรรหาและ

พิจารณา

ผลตอบแทน 

คณะกรรมการ

กํากบัดแูล

กิจการท่ีดี 

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 ให้ได้รับสิทธิการจ่ายอตัราคา่ตอบแทนเบีย้

ประชมุของคณะกรรมการในตําแหน่งสงูสดุเพียงตําแหน่งเดียวในแตล่ะคณะกรรมการ 

 

ค่าตอบแทนรายปี                      หน่วย : บาท 

ตําแหน่ง คณะกรรมการ 

บริษัท 

คณะกรรมการ 

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 

บริหาร 

คณะกรรมการ

บริหารความ

เสี่ยง 

คณะกรรมการ

สรรหาและ

พิจารณา

ผลตอบแทน 

คณะกรรมการ

กํากบัดแูล

กิจการท่ีดี 

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 ให้ได้รับสิทธิการจ่ายอตัราค่าตอบแทนรายปีของ

คณะกรรมการในตําแหน่งสงูสดุเพียงตําแหน่งเดียวในแตล่ะกรรมการ 

 

หน้าที่ 27 



 
 

ค่าตอบแทนโบนัส 

ตําแหน่ง คณะกรรมการ 

บริษัท 

คณะกรรมการ 

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 

บริหาร 

คณะกรรมการ

บริหารความ

เสี่ยง 

คณะกรรมการสรร

หาและพิจารณา

ผลตอบแทน 

คณะกรรมการ

กํากบัดแูลกิจการ

ท่ีดี 

1.  ประธาน กรรมการบริษัท หลกัเกณฑ์การคิดคํานวณการจ่ายเงินโบนสั 

1.      เงินโบนสัไม่เกินร้อยละ 1 ของกําไรเบ็ดเสร็จสําหรับปีของงบการเงินเฉพาะกิจการ  

         โดยต้องหกักําไร/รายได้ดงันีก่้อนนํามาคํานวณ   

         1.1    หกัด้วย    กําไรจากอตัราแลกเปลี่ยนก่อนภาษี 

         1.2    หกัด้วย    กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทนุก่อนภาษี 

1.3 หกัด้วย    รายได้หรือกําไรจากรายการพิเศษก่อนภาษี 

1.4 หากกรรมการท่านใดดํารงตําแหน่งมากกวา่หนึง่ตําแหน่ง ให้จ่ายในอตัราท่ีสงูท่ีสดุเพียงตําแหน่งเดียว 

2.      วิธีการคิดคํานวณการจ่ายโบนสัตามรายตําแหน่งกรรมการ หลงัจากคํานวณยอดรวมโบนสัทัง้หมดท่ีพงึจ่ายตามข้อ 1.  

          2.1   ให้จ่ายเงินโบนสัในอตัราคงท่ีสําหรับประธานกรรมการบริษัทเป็นจํานวน 1,500,000 บาท 

          2.2   ยอดรวมเงินโบนสัของแตล่ะคณะกรรมการ 

  ยอดรวมตามข้อ 1. – ข้อ 2.1 เท่ากบัยอดโบนสัคงเหลือท่ีจ่ายให้คณะกรรมการแตล่ะคณะ  

  โดยพิจารณาจากจํานวนครัง้ของการประชมุในแตล่ะคณะกรรมการ 

  หารด้วยยอดรวมจํานวนครัง้ของการประชมุทัง้หมดของคณะกรรมการทกุชดุ ซึง่แสดงตามสตูรได้ดงันี ้

 

A = (ยอดโบนสัรวมหลงัหกัรายการตามข้อ 1 และข้อ 2.1) x จํานวนครัง้ของการประชมุของแตล่ะคณะกรรมการ 

ยอดรวมจํานวนครัง้ของการประชมุของคณะกรรมการทกุคณะทัง้หมด 

    

          2.3    ยอดโบนสัรายบคุคลแต่ละคณะกรรมการ 

 

โบนสัรายบคุคล    =    ยอดรวมโบนสัของแตล่ะคณะกรรมการ (A)  / จํานวนคณะกรรมการแต่ละคณะ 

                                                    

2. ประธาน กรรมการบริหาร 

3. ประธานคณะกรรมการ

 ทกุชดุ 

 ยกเว้น 

 ประธานกรรมการบริษัท 

 และประธาน

 กรรมการบริหาร 

4. กรรมการผู้จดัการ 

5. กรรมการบริหาร 

6. กรรมการชดุอ่ืน ๆ  

      ยกเว้น 

       กรรมการบริหาร 

 

หมายเหต ุ  ทัง้นี ้กําหนดวงเงินสําหรับการจ่ายค่าตอบแทนทกุประเภทไว้ดงันี ้

1) ประธานกรรมการบริษัท จํากดัวงเงินสงูสดุไม่เกิน 2,500,000 บาท 

2) ประธานกรรมการบริหาร จํากดัวงเงินสงูสดุไม่เกิน 1,800,000 บาท 

3) ประธานคณะกรรมการทกุชดุ จํากดัวงเงินสงูสดุไม่เกิน 1,000,000 บาท  

 (ยกเว้นประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร)   

4) กรรมการผู้จดัการ  จํากดัวงเงินสงูสดุไม่เกิน 1,000,000 บาท 

5) กรรมการบริหาร  จํากดัวงเงินสงูสดุไม่เกิน    800,000 บาท 

6) กรรมการชดุอ่ืน ๆ   จํากดัวงเงินสงูสดุไม่เกิน    400,000 บาท 

 (ยกเว้นกรรมการบริหาร)  

 

  และหากกรรมการทา่นใดดํารงตําแหน่งมากกว่าหนึง่ตําแหน่ง ให้จ่ายจากการคํานวณผลรวมของคา่ตอบแทน

ทกุประเภท ทัง้คา่ตอบแทนเบีย้ประชมุ คา่ตอบแทนรายปี และคา่ตอบแทนเงินโบนสั โดยต้องไมเ่กินกวา่อตัราเพดานหรือ

วงเงินสงูสดุของแตล่ะตําแหน่งสงูสดุท่ีกรรมการทา่นนัน้ดํารงตําแหน่งอยู ่ ทัง้นีห้ากกรรมการท่านนัน้ดํารงตําแหน่งมากกวา่

หนึง่ตําแหน่ง ให้จ่ายจากอตัราเพดานของตําแหน่งสงูสดุเพียงตําแหน่งเดียว 

 

หน้าที่ 28 



 
 

นางสาวโศภชา  ดํารงปิยวฒุิ์ ประธานกรรมการบริหาร เสนอตอ่ท่ีประชมุเพ่ือพิจารณา 

 

มติท่ีประชมุ  ท่ีประชุมมีมติด้วยคะแนนเห็นด้วยมากกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุม 

อนมุติัคา่ตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุยอ่ยประจําปี 2558 ตามท่ีเสนอ ดงันี ้

ผู้ ถือหุ้น จํานวน (เสียง) อตัราร้อยละ 

เหน็ด้วย 694,749,213 99.9814 

ไมเ่หน็ด้วย 119,459 0.0172 

งดออกเสียง 9,466 0.0014 

รวม 694,878,138 100.0000 

      รวมจํานวนผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุในวาระนีท้ัง้สิน้ 709 ราย  

 

วาระที่ 13   พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าสอบบัญชีประจาํปี 2558 

นายสมบรูณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จดัการ นําเสนอข้อมลูตอ่ท่ีประชมุเพ่ือพิจารณา เพ่ือให้เป็นไปตาม

พระราชบญัญติับริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อท่ี 29 กําหนดให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น

สามญัประจําปีแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และกําหนดจํานวนเงินคา่สอบบญัชีของบริษัทฯ ทกุปี ในการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจะแตง่ตัง้

ผู้สอบบญัชีคนเดิมอีกก็ได้ จงึขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุติัแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัท ฯ และกําหนดคา่ตอบแทนสอบบญัชี

ประจําปี 2558 ดงัรายละเอียดตามสิง่ท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 8 หน้า 61 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของ บริษัท กนักลุเอน็จิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) ประจําปี 2557 

- นางสาวซซูาน เอ่ียมวณิชชา  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4306 และ/หรือ  

- นายสชุาติ   พานิชย์เจริญ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4475 และ/หรือ  

- นางสาวยพุิน   ชุ่มใจ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 8622 และ/หรือ  

- นางสาววนัดี  เอ่ีอมวณิชชา  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 8210 และ/หรือ  

- นางสาวช่ืนตา  ชมเมิน   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 7570  

แห่งบริษัท เอส พี ออดิท จํากดั โดยเป็นผู้สอบบญัชีท่ีมีคณุสมบติัสอดคล้องกบัประกาศคณะกรรมการ

กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  

2. อนมุติัคา่สอบบญัชีประจําปี 2558 ของ บริษัท กนักลุเอน็จิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) เป็นจํานวนเงินไมเ่กิน 

940,000 บาท  

ทัง้นี ้บริษัทท่ีเป็นสํานกังานบญัชีและผู้สอบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอข้างต้นไมมี่ความสมัพนัธ์ และไมมี่สว่นได้

เสียกบับริษัท/บริษัทยอ่ย/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่แตอ่ยา่งใด   

 

นายสถาพร  โคธีรานรัุกษ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กล่าวเสนอต่อท่ีประชมุว่า ผู้สอบบญัชีท่ีได้รับ

การเสนอช่ือเพ่ือให้ท่ีประชมุพิจารณาแต่งตัง้ ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท 

โดยพิจารณาจากผลการปฏิบติังาน ประสบการณ์ มาตรฐานและประสิทธิภาพในการทํางาน ความเช่ียวชาญในการสอบ

บญัชี ความเป็นอิสระของผู้สอบบญัชี และค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี และเป็นผู้สอบบญัชีท่ีมีคณุภาพสมบติัสอดคล้อง

หน้าที่ 29 



 
 

กบัประกาศคณะกรรมการหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท จึงเห็นควร

นําเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุติัตอ่ไป 

 นางสาวโศภชา  ดํารงปิยวฒุิ์ ประธานกรรมการบริหาร เสนอตอ่ท่ีประชมุเพ่ือพิจารณา 

 

มติท่ีประชมุ  ท่ีประชมุมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน อนมุติัแตง่ตัง้ 

  นางสาวซซูาน เอ่ียมวณิชชา  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4306 และ/หรือ  

  นายสชุาติ   พานิชย์เจริญ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4475 และ/หรือ  

  นางสาวยพุิน   ชุ่มใจ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 8622 และ/หรือ  

  นางสาววนัดี  เอ่ีอมวณิชชา  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 8210 และ/หรือ  

  นางสาวช่ืนตา  ชมเมิน  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 7570  

  แหง่บริษัท เอส พี ออดิท จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจําปี 2558 โดยกําหนดคา่สอบบญัชีประจําปี 

2558 เป็นจํานวนเงินไมเ่กิน 940,000 บาท สําหรับงบการเงินของบริษัทฯ ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

ผู้ ถือหุ้น จํานวน (เสียง) อตัราร้อยละ 

เหน็ด้วย 685,747,379 99.9994 

ไมเ่หน็ด้วย 4,000 0.0006 

รวม 685,751,379 100.0000 

งดออกเสียง * 9,134,759  

รวมจํานวนผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุในวาระนีท้ัง้สิน้ 711 ราย 

* ไมน่บัรวมเป็นฐานการคํานวณคะแนนเสียง 

 

วาระที่ 14 พจิารณาอนุมัตกิารเข้าซือ้หุ้นและลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมของ  

 บริษัท โคราชวนิด์เอน็เนอร์ยี จาํกัด 

 นายสมบรูณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จดัการ กล่าวต่อที่ประชมุว่า ตามท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทได้มี

มติอนมุติัให้บริษัท ฯ นําเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุติัการซือ้หุ้นสามญัของ บริษัท โคราชวินด์เอ็นเนอร์ยี 

จํากดั (“KWE”)) จาก บริษัท ควอนติตสั เอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (“QE”) จํานวนรวม 9,998 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ 99.98 ของ

จํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด 10,000 หุ้น ในมลูค่าทัง้สิน้ไม่เกิน 432,000,000 บาท และการลงทนุในการก่อสร้าง

และพฒันาโครงการประมาณ 4,249,000,000 บาท รวมมลูคา่ของขนาดรายการรวมเท่ากบั 4,681,000,000 บาท คิดเป็น

ขนาดของรายการคํานวณตามหลกัเกณฑ์ต่าง ๆ ของประกาศตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลู

และการปฏิบติัการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547  ตามวิธีการคํานวณขนาด

รายการโดยใช้หลกัเกณฑ์มลูคา่รวมของสิ่งตอบแทนท่ีชําระ เปรียบเทียบกบัมลูค่าของสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนจาก

งบการเงินเฉพาะกิจการ ซึง่คํานวณได้ในอตัราร้อยละ 64.48 และเข้าเกณฑ์ต้องได้รับอนมุติัจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 

โดยต้องแต่งตัง้ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเพ่ือให้ความเห็นต่อการเข้าทํารายการดังกล่าว เพ่ือเป็นข้อมูลเอกสาร

ประกอบการพิจารณาสําหรับผู้ ถือหุ้น โดยท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 2/2558 เม่ือวนัท่ี 21 กมุภาพนัธ์ 2558 ได้

มีมติแต่งตัง้บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จํากัด เป็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของ

ประกาศการได้มาหรือจําหน่ายไปฯ ด้วยแล้วนัน้  

หน้าที่ 30 



 
 

 จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนมุติัการเข้าซือ้หุ้นและลงทนุโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลมของ บริษัท โคราช

วินด์เอ็นเนอร์ยี จํากดั โดยได้แนบเอกสารดงัรายละเอียด “สารสนเทศการจะได้มาซึ่งหุ้นสามญัของ บริษัท โคราชวินด์      

เอ็นเนอร์ยี จํากดั” ตามสิ่งท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 9 หน้า 67-74 และ “รายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินเก่ียวกบัการ

ได้มาซึง่ทรัพย์สนิ” ตามสิง่ท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 21 เพ่ือประกอบการพิจารณา  

 

ผู้ รับมอบฉนัทะรายหนึง่ : ได้มีประเดน็ซกัถามตอ่ท่ีประชมุ ดงันี ้

1. โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลมขนาด 50 เมกะวตัต์ ของบริษัท โคราชวินด์เอ็นเนอร์ยี จํากดั ได้รับส่วน

เพิ่มราคารับซือ้ไฟฟ้า (Adder) ในอตัรา 3.50 บาท โดยจําหน่ายไฟฟ้าให้กบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทย ในอตัรา 7 บาทตอ่กิโลวตัต์ตอ่ชัว่โมง อยากทราบประมาณการรายได้ตอ่ปี  

2. ในปัจจุบนัรัฐบาลมีการเปล่ียนแปลงการสนบัสนนุส่วนเพิ่มราคารับซือ้ไฟฟ้า (Adder) อยากทราบว่า

บริษัทได้รับผลกระทบและมีความเส่ียงตอ่การเปล่ียนแปลงดงักลา่วหรือไม ่ 

นางสาวโศภชา  ดํารงปิยวฒุิ์ ประธานกรรมการบริหาร : ได้ตอบข้อซกัถาม ดงันี ้

1. โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลม สามารถผลติไฟฟ้าได้ตลอด 24 ชัว่โมง โดยในการประมาณการรายได้ 

บริษัทฯ จะคํานวณคา่เฉล่ียท่ี 8 ชัว่โมง อตัราผลตอบแทนท่ีจะได้รับจากการจําหน่ายไฟประมาณ 7 บาท

ตอ่กิโลวตัต์ ซึง่จะทําให้บริษัทฯ มีอตัราผลตอบแทนตอ่โครงการประมาณ 700 ล้านบาทตอ่ปี และมีอตัรา

คืนทนุท่ี 6 ปี 

2. การเปล่ียนแปลงการสนบัสนนุสว่นเพิ่มราคารับซือ้ไฟฟ้า (Adder) ของหน่วยงานภาครัฐ ไม่มีผลกระทบ

ตอ่บริษัทฯ เน่ืองจากสญัญาการจําหน่ายไฟฟ้า มีอาย ุ 25 ปี ซึง่จะตอ่สญัญาทกุ 5 ปี ไม่สามารถบอก

ยกเลิกได้ โดยการบอกยกเลกิผู้ จําหน่ายไฟมีสิทธ์ิบอกเลิกได้เพียงฝ่ายเดียว อีกทัง้สญัญาการจําหน่าย

ไฟฟ้าเป็นแบบ Non-Firm ซึง่บริษัทฯ สามารถจําหน่ายไฟฟ้าได้ตามท่ีผลิตได้จริง  

 

นายสมศกัดิ์ (ไมท่ราบนามสกลุ) ผู้ ถือหุ้น  : ได้มีประเดน็ซกัถามตอ่ท่ีประชมุ ดงันี ้

1. ท่ีตัง้ของกงัหนัลม อยู่ในแนวรับลมและสามารถรับลมได้ตลอดทัง้ปีหรือไม่ และสามารถทํารายได้ให้แก่

โครงการตลอดทัง้ปีหรือไม ่

2. การรับลมท่ีไมส่ม่ําเสมอ จะมีผลตอ่สญัญาการจําหน่ายไฟฟ้าหรือไม ่

3. ขอทราบรายละเอียดการเข้าซือ้หุ้นของ บริษัท โคราชวินด์เอ็นเนอร์ยี จํากดั ซึ่งดําเนินธุรกิจโครงการ

โรงไฟฟ้าพลงังานลม ในมลูค่า 432,000,000 บาท โดยบริษัทฯ จะต้องลงทนุการก่อสร้างและพฒันา

โครงการอีกประมาณ 4,249,000,000 บาท ใข่หรือไม ่ 

นายสมบรูณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จดัการ : ได้ตอบข้อซกัถาม ดงันี ้

1. ลมในประเทศไทยจะมีตลอดทัง้ปี ซึ่งกังหนัลมท่ีบริษัทฯ เลือกสําหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลม จะ

สามารถหนัเข้าหาทิศทางลม และกรณีเกิดลมพายกุงัหนัก็จะพบัลงอตัโนมติั  

2. เน่ืองจากสญัญาการจําหน่ายไฟฟ้า มีลกัษณะแบบ Non-Firm สามารถจําหนา่ยไฟฟ้าได้ตามท่ีผลติจริง จงึ

ไมมี่ผลกระทบใด ๆ  
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3. บริษัทฯ เข้าซือ้หุ้นของ บริษัท โคราชวินด์เอ็นเนอร์ยี จํากัด ซึ่งมีสญัญาจําหน่ายไฟฟ้า ขนาด 50             

เมกะวตัต์ กบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในมลูค่า 432,000,000 บาท โดยจะต้องดําเนินการ

ลงทนุการก่อสร้างและพฒันาโครงการอีกประมาณ 4,249,000,000 บาท 

 

นายคมธชั  โชติรักษ์ ผู้ ถือหุ้น  : ได้มีประเดน็ซกัถามตอ่ท่ีประชมุ ดงันี ้

1. การเข้าซือ้หุ้น บริษัท โคราชวินด์เอน็เนอร์ยี จํากดั ซึง่มีสญัญาเช่าพืน้ท่ีระยะเวลา 25 ปี ใช่หรือไม ่

2. เน่ืองจากโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลมของบริษัท โคราชวินด์เอ็นเนอร์ยี จํากดั เป็นโครงการท่ีดี เหตใุด  

ผู้ ถือหุ้นเดิม จงึไมดํ่าเนินการเอง 

3. ความเป็นไปได้เก่ียวกบัระยะเวลาการคืนทนุ 6 ปี เน่ืองจากโครงการยงัไมไ่ด้เร่ิมดําเนินการ  

นายสมบรูณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จดัการ : ได้ตอบข้อซกัถาม ดงันี ้

1. โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลมของ บริษัท โคราชวินด์เอน็เนอร์ยี จํากดั ตัง้อยู่บนพืน้ท่ีของกรมป่าไม้ ซึง่มี

สญัญาเช่าระยะเวลา 25 ปี โดยบริษัท ฯ คาดว่าจะดําเนินการก่อสร้าง และเร่ิมจําหน่ายไฟฟ้า ซึง่คาด

วา่จะคงเหลือระยะเวลา 19 ปี แตพื่น้ท่ีเช่าของกรมป่าไม้สามารถเช่าตอ่ได้  

2. โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลม ต้องใช้เงินลงทนุเป็นจํานวนมาก ซึ่งปัจจุบนัมีสถาบนัการเงินเพียงไม่ก่ี

แห่ง ท่ีให้การสนบัสนุนทางการเงินสําหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลม แต่เน่ืองด้วยบริษัทฯ ได้รับ

ความไว้วางใจและได้รับความเช่ือถือจากสถาบนัการเงินด้วยดีตลอดมา บริษัทฯ จึงได้รับโอกาสและ

การสนบัสนนุโครงการนีจ้ากสถาบนัการเงิน 

3. โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ของบริษัท พัฒนาพลังงานลม จํากัด ได้รับอนุมัติการสนับสนุนทาง

การเงินจากสถาบันการเงิน ซึ่งปัจจุบันได้เลือกซือ้กังหันลมแล้ว อีกทัง้พืน้ท่ีบริเวณข้างเคียงของ

โครงการอ่ืน ได้ดําเนินการติดตัง้กงัหนัลมเรียบร้อยแล้ว กอปรกบัความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงิน

อิสระได้ศกึษาและคํานวณผลตอบแทนอยา่งระมดัระวงั  

 

ผู้ ถือหุ้นรายหนึง่  : ได้มีประเดน็ซกัถามตอ่ท่ีประชมุ ดงันี ้

1. สว่นเพิ่มราคารับซือ้ไฟฟ้า (Adder) ได้รับการสนบัสนนุเป็นระยะเวลา 10 ปี และหลงัจากนัน้เป็นอยา่งไร 

2. ระยะเวลาการคืนทนุท่ีบริษัท ฯ และท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระคาดการณ์ 

3. โครงการจะได้รับผลตอบแทนในช่วงระยะเวลา 10 ปี อยา่งไร  

4. ทิศทางของลมมีโอกาสท่ีจะเปล่ียนไปจากเดิมหรือไม ่ 

นายสมบรูณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จดัการ : ได้ตอบข้อซกัถาม ดงันี ้

1. สว่นเพิ่มราคารับซือ้ไฟฟ้า (Adder) ได้รับการสนบัสนนุเป็นระยะเวลา 10 ปี และหลงัจากนัน้เป็นค่าไฟฟ้า

พืน้ฐานบวก Feed in Tariff  

2. บริษัทฯ คํานวณระยะเวลาการคืนทนุภายในประมาณ 6 ปี โดยคํานวณท่ี P75 และท่ีปรึกษาทางการเงิน

อิสระคํานวณระยะเวลาการคืนทนุภายในประมาณ 9 ปี โดยใช้ P90  

3. ผลตอบแทนท่ีจะได้รับบริษัทคาดการณ์ไว้ท่ี EIRR 16.39% และท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระคาดการณ์ไว้ท่ี 

12.35% 
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4. บริษัทฯ ได้ดําเนินการศกึษาผลวดัลมเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี เพ่ือให้ได้ผลวดัลมท่ีแน่นอน จึงจะ

ดําเนินการหาจดุท่ีตัง้ของกงัหนัลม 

 

 นายศกัด์ิชยั  สกลุศรีมนตรี ผู้ ถือหุ้น  : ได้มีประเดน็ซกัถามตอ่ท่ีประชมุ ดงันี ้

1. ในอนาคตหากบริษัทฯ มีรายได้จากการดําเนินการโครงการพลงังานลมแล้ว บริษัทฯ จะมีการจําหน่าย

เงินลงทนุให้กบักองทนุหรือไม่ 

นายสมบรูณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จดัการ : ได้ตอบข้อซกัถาม ดงันี ้

1. บริษัทฯ ไมจํ่าหน่ายเงินลงทนุดงักลา่วให้กบักองทนุ  

 

 นางสาวโศภชา  ดํารงปิยวฒุิ์ ประธานกรรมการบริหาร เสนอตอ่ท่ีประชมุเพ่ือพิจารณา 

 

มติท่ีประชมุ  ท่ีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยมากกว่าสามในส่ีของผู้ ถือหุ้ นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน อนมุติัการเข้าซือ้หุ้นและลงทนุโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลมของ บริษัท โคราชวินด์เอ็นเนอร์ยี 

จํากดั ตามท่ีเสนอ ดงันี ้

ผู้ ถือหุ้น จํานวน (เสียง) อตัราร้อยละ 

เหน็ด้วย 694,808,312 99.9860 

ไมเ่หน็ด้วย 88,066 0.0127 

งดออกเสียง 9,300 0.0013 

รวม 694,905,678 100.0000 

       รวมจํานวนผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุในวาระนีท้ัง้สิน้ 720 ราย  

 

วาระที่ 15 พจิารณาให้สัตยาบันต่อการเข้าทาํรายการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมของ บริษัท 

พัฒนาพลังงานลม จาํกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ในมูลค่าโครงการรวมประมาณ 

6,145,721,100 บาท  

- ลงนามสญัญาจดัซือ้ จดัจ้าง ขนสง่ พร้อมติดตัง้ และทดสอบกงัหนัลมไฟฟ้า กบั PowerChina 

Zhongnan Engineering Corporation Limited และ PowerChina Zhongnan Engineering 

Corporation Limited (Thailand Branch) มลูค่าประมาณ 3,684,000,000 บาท  

- ลงนามสญัญาบริการบํารุงรักษาและรับประกนัความพร้อมสําหรับการเดินเคร่ือง กบั PowerChina 

Zhongnan Engineering Corporation Limited (Thailand Branch) และ Gamesa EOLICA S.L.U. 

มลูคา่ประมาณ 45,000,000 บาท ตอ่ปี   

- ลงนามสญัญาสินเช่ือเพ่ือสนบัสนนุโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลม กบั ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จํากดั 

(มหาชน) วงเงินรวม 3,725,000,000 บาท 
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 นายสมบรูณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จดัการ กล่าวต่อที่ประชมุว่า สืบเน่ืองจากบริษัทฯ ได้เข้าซือ้หุ้น

สามญัของ บริษัท พฒันาพลงังานลม จํากดั ในสดัสว่นทัง้หมดร้อยละ 100 โดยได้แจ้งสารสนเทศตอ่การเข้าทํารายการ  

- ท่ี GUNKUL 55/046 ลงวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2555 เร่ือง “สารสนเทศการได้มาซึง่หุ้นสามญัของ บริษัท 

พฒันาพลงังานลม จํากดั ในสดัสว่นร้อยละ 70” โดยมีมลูคา่ขนาดรายการเทา่กบั 522,000,000 บาท 

คิดเป็นขนาดรายการตามการคํานวณโดยใช้วิธีมลูคา่รวมของสิ่งตอบแทน ซึง่คํานวณได้ในอตัราร้อยละ 

9.42 และ 

- ท่ี GUNKUL 57/059 ลงวนัท่ี 3 มิถนุายน 2557 เร่ือง “สารสนเทศการได้มาซึง่หุ้นสามญัของ บริษัท 

พฒันาพลงังานลม จํากดั ในสดัสว่นร้อยละ 30” โดยมีมลูคา่ขนาดรายการเทา่กบั 373,721,100 บาท 

บาท คิดเป็นขนาดรายการตามการคํานวณโดยใช้วิธีมลูคา่รวมของสิง่ตอบแทน ซึง่คํานวณได้ในอตัรา

ร้อยละ 8.46  

ตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และดําเนินการตามหลกัเกณฑ์ตา่ง ๆ ของประกาศตลาดหลกัทรัพย์

แหง่ประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบติัการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจําหน่าย

ไปซึง่สนิทรัพย์ พ.ศ.2547 เป็นท่ีเรียบร้อยแล้วนัน้  

 

โดยเม่ือคํานวณมลูคา่ของการลงทนุเพ่ือพฒันาโครงการอีก จํานวน 5,250,000,000 บาท รวมประมาณการ

การลงทนุทัง้หมดเพ่ือใช้สําหรับคํานวณขนาดรายการสําหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลมของ บริษัท พฒันาพลงังานลม 

จํากดั เทา่กบัประมาณ 6,145,721,100 บาท ซึง่เม่ือ คํานวณขนาดรายการโดยใช้หลกัเกณฑ์มลูค่ารวมของสิง่ตอบแทนท่ีชําระ

เปรียบเทียบกบัมลูคา่ของสนิทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ซึง่คํานวณได้ในอตัราร้อยละ 84.66 โดยเข้าเกณฑ์ต้องได้รับอนมุติั

จากท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยสารสนเทศของรายการตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย พร้อมทัง้แตง่ตัง้ท่ี

ปรึกษาทางการเงินเพ่ือให้ความเหน็ตอ่การเข้าทํารายการดงักลา่ว และนําเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุติั  

จงึขอให้ท่ีประชมุพิจารณาให้สตัยาบนัตอ่การเข้าทํารายการลงทนุในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลมของ 

บริษัท พฒันาพลงังานลม จํากดั ซึง่เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ในมลูคา่โครงการรวมประมาณ 6,145,721,100 บาท โดยได้

แนบเอกสารดงัรายละเอียด ““สารสนเทศการลงทนุในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลม ของ บริษัท พฒันาพลงังานลม จํากดั” 

ตามเอกสารแนบลําดบัท่ี 10 หน้า 77-85 และ “รายงานความเหน็ของท่ีปรึกษาทางการเงินเก่ียวกบัการได้มาซึง่ทรัพย์สนิ” 

ตามสิง่ท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 21 เพ่ือประกอบการพิจารณา 

 

นายคมธชั  โชติรักษ์ ผู้ ถือหุ้น  : ได้มีประเดน็ซกัถามตอ่ท่ีประชมุ ดงันี ้

1. เน่ืองจากบริษัทฯ ได้เข้าทําสญัญาซือ้หุ้น โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลมของ บริษัท พฒันาพลงังานลม 

จํากดั ตัง้แต่ปี 2555 และโครงการนีจ้ะรับรู้รายได้ในปี 2558 เหตใุดจึงใช้ระยะเวลานานในการดําเนิน

โครงการดงักลา่ว 

นายสมบรูณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จดัการ : ได้ตอบข้อซกัถาม ดงันี ้

1. เน่ืองจากการดําเนินโครงการพลงังานลม จะต้องทําการศกึษาและวดัผลลมอยา่งตอ่เน่ืองเพ่ือให้ได้

คา่เฉล่ียของลมท่ีแน่นอน  จงึต้องใช้ระยะเวลาในการศกึษาและวดัลมอยา่งตอ่เน่ือง  

 

 นางสาวโศภชา  ดํารงปิยวฒุิ์ ประธานกรรมการบริหาร เสนอตอ่ท่ีประชมุเพ่ือพิจารณา 

หน้าที่ 34 



 
 

 

มติท่ีประชมุ  ท่ีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยมากกว่าสามในส่ีของผู้ ถือหุ้ นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน ให้สตัยาบนัต่อการเข้าทํารายการลงทนุในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลมของ บริษัท พฒันา

พลงังานลม จํากดั ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ ในมลูคา่โครงการรวมประมาณ 6,145,721,100 บาท และ 

- ลงนามสญัญาจดัซือ้ จดัจ้าง ขนสง่ พร้อมติดตัง้ และทดสอบกงัหนัลมไฟฟ้า กบั PowerChina 

Zhongnan Engineering Corporation Limited และ PowerChina Zhongnan Engineering 

Corporation Limited (Thailand Branch) มลูค่าประมาณ 3,684,000,000 บาท  

- ลงนามสญัญาบริการบํารุงรักษาและรับประกนัความพร้อมสําหรับการเดินเคร่ือง กบั PowerChina 

Zhongnan Engineering Corporation Limited (Thailand Branch) และ Gamesa EOLICA S.L.U. 

มลูคา่ประมาณ 45,000,000 บาท ตอ่ปี   

- ลงนามสญัญาสินเช่ือเพ่ือสนบัสนนุโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลม กบั ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จํากดั 

(มหาชน) วงเงินรวม 3,725,000,000 บาท 

  

 ตามท่ีเสนอ ดงันี ้

ผู้ ถือหุ้น จํานวน (เสียง) อตัราร้อยละ 

เหน็ด้วย 694,804,212 99.9854 

ไมเ่หน็ด้วย 88,066 0.0127 

งดออกเสียง 13,400 0.0019 

รวม 694,905,678 100.0000 

       รวมจํานวนผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุในวาระนีท้ัง้สิน้ 720 ราย  

 

วาระที่ 16 พจิารณาให้สัตยาบันต่อการเข้าทาํรายการเก่ียวโยงระหว่าง บริษัท พัฒนาพลังงานลม จาํกัด กับ  

 บริษัท ฟิวเจอร์ อีเล็คทริคอล คอนโทรล จํากัด เพ่ือลงนามว่าจ้างให้เป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และ

ดาํเนินการก่อสร้างสายส่งระบบ 115 kV สาํหรับโครงการวายุวนิด์ฟาร์ม มูลค่า 147,065,178 บาท 

 นายสมบรูณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จดัการ กล่าวต่อที่ประชมุว่า ตามท่ี บริษัท พัฒนาพลงังานลม 

จํากดั ได้ทําการว่าจ้างบริษัท ฟิวเจอร์ อีเล็คทริคอล คอนโทรล จํากดั เพ่ือเป็นผู้จดัหาอปุกรณ์และดําเนินการก่อสร้างสาย

สง่ระบบ 115 kV สําหรับโครงการวายวุินด์ฟาร์ม มลูค่า 147,065,178 บาท โดยบริษัท ฟิวเจอร์ อีเลค็ ทริคอล คอนโทรล 

จํากดั นัน้เป็นบริษัทท่ีเก่ียวโยง เน่ืองด้วยมี บริษัท กนักลุ กรุ๊พ จํากดั เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ ซึง่เข้าข่ายตามประกาศหลกัเกณฑ์ท่ี

เก่ียวข้องของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่เน่ืองด้วยรายการดงักล่าวเป็นรายการเก่ียวโยงท่ีเป็นธุรกิจปกติในการประกอบกิจการ โดย

รายการดังกล่าวมีเง่ือนไขการค้าโดยทั่วไป  ดงันัน้เม่ือพิจารณาตามหลกัเกณฑ์ต่าง ๆ ของประกาศตลาดหลกัทรัพย์แห่ง 

ประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบติัการของบริษัทจดทะเบียนในการทํารายการเก่ียวโยง รายการดงักล่าวจดั

อยู่ในประเภทรายการธุรกิจปกติ บริษัทฯ ไม่ต้องนํารายการดงักล่าวไปคํานวณขนาดรายการและไม่ต้องแต่งตัง้ท่ีปรึกษา

ทางการเงินเพ่ือให้ความเหน็ตอ่การเข้าทํารายการเพ่ือนําเสนอต่อผู้ ถือหุ้นพิจารณาแตอ่ยา่งใด 

หน้าที่ 35 



 
 

 โดยบริษัทฯ มีความประสงค์ท่ีจะเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือให้สตัยาบนั เน่ืองด้วยรายการดงักลา่วเป็น

สว่นหนึง่ของวาระท่ี 15 เร่ือง พิจารณาให้สตัยาบนัตอ่การเข้าทํารายการลงทนุในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลมของ บริษัท 

พฒันาพลงังานลม จํากดั ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ ในมลูค่าโครงการรวมประมาณ 6,145,721,100 บาท  

 จงึขอให้ท่ีประชมุพิจารณาให้สตัยาบนัตอ่การเข้าทํารายการเก่ียวโยงระหวา่ง บริษัท พฒันาพลงังานลม 

จํากดั กบับริษัท ฟิวเจอร์ อีเลค็ทริคอล คอนโทรล จํากดั เพ่ือลงนามวา่จ้างให้เป็นผู้จดัหาอปุกรณ์และดําเนินการก่อสร้าง

สายสง่ระบบ 115 kV สําหรับโครงการวายวุินด์ฟาร์ม มลูคา่ 147,065,178 บาท 

 

 นางสาวโศภชา  ดํารงปิยวฒุิ์ ประธานกรรมการบริหาร เสนอตอ่ท่ีประชมุเพ่ือพิจารณา 

 

มติท่ีประชมุ  ท่ีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยมากกว่าสามในส่ีของผู้ ถือหุ้ นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน (โดยไม่นบัรวมผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสียท่ีไม่มีสิทธิออกเสียงสําหรับวาระนีไ้ด้แก่ บริษัท กนักลุ กรุ๊พ 

จํากดั จํานวน 527,694,200 เสียง, นายกลักลุ ดํารงปิยวฒ์ิุ จํานวน 260,480 เสียง และ นางสาวนฤชล 

ดํารงปิยวฒ์ิุ จํานวน 44,000 เสียง รวมเป็นจํานวนผู้ ถือหุ้นท่ีไม่มีสิทธิออกเสียงเท่ากบั 527,998,680 เสียง) 

ให้สตัยาบนัต่อการเข้าทํารายการเก่ียวโยงระหว่าง บริษัท พัฒนาพลงังานลม จํากัด กับ บริษัท ฟิวเจอร์        

อีเลค็ทริคอล คอนโทรล จํากดั เพ่ือลงนามวา่จ้างให้เป็นผู้จดัหาอปุกรณ์และดําเนินการก่อสร้างสายสง่ระบบ 

115 kV สําหรับโครงการวายวุินด์ฟาร์ม มลูคา่ 147,065,178 บาท ตามท่ีเสนอ ดงันี ้

ผู้ ถือหุ้น จํานวน (เสียง) อตัราร้อยละ 

เหน็ด้วย 162,367,024 97.2799 

ไมเ่หน็ด้วย 4,215,074 2.5254 

งดออกเสียง 325,000 0.1947 

รวม 166,907,098 100.0000 

                      รวมจํานวนผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุในวาระนีท้ัง้สิน้ 721 ราย  

 

วาระที่ 17 พจิารณาอนุมัตกิารออกหุ้นกู้ระยะสัน้ (Non Rating) อายุไม่เกนิ 2 ปี จาํนวน 1,000 ล้านบาท 

   นายสมบรูณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จดัการ กล่าวต่อที่ประชมุว่า ตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท

ครัง้ท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2558 มีมติอนมุติัให้บริษัทฯ ออกหุ้นกู้ ระยะสัน้ (Non-Rating) เพ่ือใช้เป็นเงินทนุ

หมนุเวียนสําหรับโครงการท่ีอยู่ระหว่างการดําเนินการในปัจจบุนัซึ่งได้เรียนแจ้งต่อท่ีประชมุในเร่ืองการจดัหาแหล่งเงินทนุ

ในวาระท่ี 14 และ วาระท่ี 15 แล้วนัน้ และโครงการท่ีอาจจะเกิดขึน้ในอนาคตอนัใกล้  ดงัรายละเอียดตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย

ลําดบัท่ี 11 หน้า 86     

  

 นางสาวโศภชา  ดํารงปิยวฒุิ์ ประธานกรรมการบริหาร เสนอตอ่ท่ีประชมุเพ่ือพิจารณา 

 

มติท่ีประชมุ  ท่ีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยมากกว่าสามในส่ีของผู้ ถือหุ้ นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน อนมุติัการออกหุ้นกู้ ระยะสัน้ (Non Rating) อายไุม่เกิน 2 ปี จํานวน 1,000 ล้านบาท ตามท่ีเสนอ 

ดงันี ้

หน้าที่ 36 



 
 

ผู้ ถือหุ้น จํานวน (เสียง) อตัราร้อยละ 

เหน็ด้วย 694,892,498 99.9981 

ไมเ่หน็ด้วย  0 0.0000 

งดออกเสียง 13,400 0.0019 

รวม 694,905,898 100.0000 

                      รวมจํานวนผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุในวาระนีท้ัง้สิน้ 723 ราย  

 

วาระที่ 18 พจิารณาอนุมัตกิารเพิ่มทุนแบบมอบอาํนาจทั่วไป (General Mandate) ในสัดส่วนร้อยละ 10 ของ

ทุนที่ชาํระแล้วเพ่ือรองรับการขยายการลงทุน 

   นายสมบรูณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จดัการ กล่าวต่อที่ประชมุว่า ตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท

ครัง้ท่ี 8/2557 เม่ือวนัท่ี 13 ธันวาคม 2557 มีมติอนมุติัให้บริษัทฯ เพิ่มทนุแบบมอบอํานาจทัว่ไป (General Mandate) 

ให้กบักลุม่บคุคลในวงจํากดั (Private Placement) ในสดัสว่นร้อยละ 10 ของทนุท่ีชําระแล้ว หรือไม่เกิน 87,999,026 หุ้น 

เพ่ือรองรับการขยายการลงทนุ โดยเสนอขายไมต่ํ่ากวา่ราคาตลาด ดงัรายละเอียดตามท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 12 

นายทองทศ  แพงลาด ผู้ ถือหุ้น  : ได้มีประเดน็ซกัถามตอ่ท่ีประชมุ ดงันี ้

1. สอบถามคณะกรรมการอิสระ การเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทัว่ไป มีประโยชน์กบับริษัทอย่างไร และมี

ความเส่ียงหรือไม ่

นายสถาพร  โคธีรานรัุกษ์ กรรมการอิสระ : ได้ตอบข้อซกัถาม ดงันี ้

1. คณะกรรมการอิสระได้พจิารณาแล้วเห็นวา่การเพิ่มทนุแบบมอบอํานาจทัว่ไปมีความสําคญั และควร

จําหน่ายในราคาไมต่ํ่ากว่าราคาตลาด ทัง้นี ้ คณะกรรมการอิสระจะดแูลผลประโยชน์แก่ผู้ ถือหุ้น และจะ

พิจารณาการเพิ่มทนุแบบอํานาจทัว่ไปไมเ่กินร้อยละ 10 ของทนุท่ีชําระแล้ว ซึง่ประโยชน์ของการเพิ่มทนุ

แบบมอบอํานาจทัว่ไป เพ่ือเพิ่มสภาพคลอ่งให้กบับริษัท โดยปัจจบุนับริษัทฯ มีโครงการท่ีอยู่ระหวา่ง

ดําเนินการ และโครงการใหมท่ี่จะเกิดขึน้ในอนาคตหลายโครงการ 

 

 นางสาวโศภชา  ดํารงปิยวฒุิ์ ประธานกรรมการบริหาร เสนอตอ่ท่ีประชมุเพ่ือพิจารณา 

 

มติท่ีประชมุ  ท่ีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยมากกว่าสามในส่ีของผู้ ถือหุ้ นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน อนมุติัการเพิ่มทนุแบบมอบอํานาจทัว่ไป (General Mandate) ในสดัสว่นร้อยละ 10 ของทนุท่ี

ชําระแล้วเพ่ือรองรับการขยายการลงทนุ ตามท่ีเสนอ ดงันี ้

ผู้ ถือหุ้น จํานวน (เสียง) อตัราร้อยละ 

เหน็ด้วย 689,438,413 99.2132 

ไมเ่หน็ด้วย  373,886 0.0538 

งดออกเสียง 5,093,599 0.7330 

รวม 694,905,898 100.0000 

                      รวมจํานวนผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุในวาระนีท้ัง้สิน้ 723 ราย  

 

หน้าที่ 37 



 
 

วาระที่ 19 เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ 

19.1  แจ้งเพ่ือทราบการลงทุนสาํหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ของ บริษัท กรีโนเวช่ัน เพาเวอร์ จาํกัด 

   นายสมบรูณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จดัการ กล่าวต่อที่ประชมุว่า สืบเน่ืองจากบริษัทฯ ได้เข้าซือ้หุ้น

สามญัของ บริษัท กรีโนเวชัน่ เพาเวอร์ จํากดั ในสดัสว่นทัง้หมดร้อยละ 100 โดยได้แจ้งสารสนเทศต่อการเข้าทํารายการ ท่ี 

GUNKUL 57/008 ลงวนัท่ี 13 กมุภาพนัธ์ 2557 ดงัเอกสารแนบลําดบัท่ี 13 หน้า 92 เร่ือง “สารสนเทศการได้มาซึง่หุ้น

สามญัของ บริษัท กรีโนเวชัน่ เพาเวอร์ จํากดั” โดยมีมลูค่าขนาดรายการเท่ากบั 432,000,000 บาท คิดเป็นขนาดรายการ

ตามการคํานวณโดยใช้วิธีมลูคา่รวมของสิง่ตอบแทน ซึง่คํานวณได้ในอตัราร้อยละ 12.349 ตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย และได้ดําเนินการตามหลกัเกณฑ์ต่าง ๆ ของประกาศตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและ

การปฏิบติัการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจําหน่ายไปซึง่สนิทรัพย์ พ.ศ.2547 เป็นท่ีเรียบร้อยแล้วนัน้ 

ทัง้นีบ้ริษัท ฯ มีความประสงค์ท่ีจะแจ้งถึงการดําเนินการเพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการจะเข้าทํา

รายการสําหรับการลงทนุในบริษัทดงักลา่วตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นในการประชมุครัง้นีเ้พ่ือทราบ 

 

19.2 แจ้งเพ่ือทราบการลงทุนสาํหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ ของ Sendai Okura Mega Solar 

Godo Kaisha ในประเทศญ่ีปุ่น  

  นายสมบรูณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จดัการ กล่าวต่อท่ีประชมุว่า สืบเน่ืองจากบริษัทฯ ได้เข้าซือ้หุ้นของ 

Sendai Okura Mega Solar Godo Kaisha (“GK Sendai) ประเทศญ่ีปุ่ น ในสดัสว่นทัง้หมดร้อยละ 100 โดยได้แจ้ง

สารสนเทศตอ่การเข้าทํารายการ ท่ี GUNKUL 57/126 ลงวนัท่ี 17 ธนัวาคม 2557 เร่ือง “สารสนเทศการได้มาซึง่หุ้นของ 

Sendai Okura Mega Solar Godo Kaisha (“GK Sendai) ประเทศญ่ีปุ่ น” โดยมีมลูคา่ขนาดรายการเทา่กบั 504,000,000 

บาท คิดเป็นขนาดรายการตามการคํานวณโดยใช้วิธีมลูคา่รวมของสิง่ตอบแทนจากงบการเงินเฉพาะของกิจการ ซึง่คํานวณ

ได้ในอตัราร้อยละ 8.48 ตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และได้ดําเนินการตามหลกัเกณฑ์ต่าง ๆ ของประกาศตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบติัการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจําหน่ายไปซึง่

สนิทรัพย์ พ.ศ.2547 เป็นท่ีเรียบร้อยแล้วนัน้ 

  ทัง้นี ้บริษัทฯ มีความประสงค์ท่ีจะแจ้งถึงการดําเนินการเพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการจะเข้าทํา

รายการดงักล่าวต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นในการประชมุครัง้นี ้โดยบริษัทฯ ได้แนบรายละเอียด “สารสนเทศการการได้มาซึ่งหุ้น

ของ Sendai Okura Mega Solar Godo Kaisha ลงวนัท่ี 17 ธันวาคม 2557” ดงัปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 14 

หน้า 97-101  

 

 นางสาวโศภชา  ดํารงปิยวฒุิ์ ประธานกรรมการบริหาร เสนอตอ่ท่ีประชมุเพ่ือทราบ 

 

มติท่ีประชมุ  ท่ีประชมุโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุจํานวนทัง้สิน้ 723 ราย รวมเป็นจํานวนหุ้น 694,905,898 หุ้น รับทราบ 

-  การลงทนุสําหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลม ของ บริษัท กรีโนเวชัน่ เพาเวอร์ จํากดั 

  -  การลงทนุสําหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ของ Sendai Okura Mega Solar Godo 

Kaisha ในประเทศญ่ีปุ่ น  

 

หน้าที่ 38 



 
 

วาระที่ 20  พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

นายศกัด์ิชยั  สกลุศรีมนตรี ผู้ ถือหุ้น  : ได้มีประเดน็ซกัถามตอ่ท่ีประชมุ ดงันี ้

1. ถ้าเปรียบเทียบโครงการโรงฟ้าพลงังานลมกบัรายอ่ืน ๆ บริษัทฯ จะอยูท่ี่อนัดบัใดของประเทศ 

2. โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลม  มีโอกาสท่ีจะขาดทนุหรือไม ่และมีแนวโน้มท่ีจะซือ้เพิ่มอีกหรือไม ่

นายสมบรูณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จดัการ : ได้ตอบข้อซกัถาม ดงันี ้

1. ปัจจบุนับริษัท ฯ มีโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลมรวมทัง้สิน้ 170 เมกะวตัต์ ซึง่คาดวา่น่าจะอยู่ประมาณ

อนัดบัท่ี 3 ของประเทศ 

2. ในช่วงท่ีผ่านมา โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ของบริษัท ฯ มีกําไรอย่างต่อเน่ือง ซึ่งหากเป็น

โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลม บริษัทฯ จะทําการศึกษาผลวดัลมให้ได้ค่าเฉล่ียท่ีแน่นอนก่อนการดําเนิน

โครงการ อีกทัง้ขึน้อยู่กับประสบการณ์และความเช่ียวชาญของทีมผู้บริหาร โดยในอนาคตบริษัทฯ มี

แนวโน้มท่ีจะลงทนุโครงการอ่ืน ๆ เพิ่มเติมอีก  

ผู้ ถือหุ้นรายหนึง่  : ได้มีประเดน็ซกัถามตอ่ท่ีประชมุ ดงันี ้

1. การออกหุ้นกู้ระยะสัน้ (Non Rating) อายไุมเ่กิน 2 ปี จํานวน 1,000 ล้านบาท ดอกเบีย้น่าจะแพงกวา่

แบบ Rating 

2. โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลม ขนาด 60 เมกะวตัต์ ของบริษัท พฒันาพลงังานลม จํากดั ใช้เงินลงทนุ

6,145,721,100 บาท โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลม ขนาด 50 เมกะวตัต์ ของบริษัท โคราชวินด์          

เอน็เนอร์ยี จํากดั ใช้เงินลงทนุประมาณ 4,681,000,000 บาท เพราะเหตใุดจงึมีมลูคา่เงินลงทนุท่ีตา่งกนั 

3. ท่ีดินท่ีเป็นท่ีตัง้โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลมเป็นท่ีดินทบัซ้อนหรือไม ่ 

4. ความคืบหน้าของโครงการโซลา่ร์รูฟ เป็นอยา่งไร 

นายสมบรูณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จดัการ : ได้ตอบข้อซกัถาม ดงันี ้

1. ปัจจบุนับริษัทฯ ใช้วงเงินตัว๋แลกเงิน 4,000 ล้านบาท อตัราดอกเบีย้ไมเ่กิน 3.5%  

2. การออกหุ้นกู้ระยะสัน้ (Non Rating) อายไุมเ่กิน 2 ปี อตัราดอกเบีย้อยูท่ี่ประมาณ 4% ซึง่ทางบริษัทฯ มี

ความประสงค์ท่ีจะจดัอนัดบัเครดิตบริษัท (Rating) เพ่ือออกหุ้นกู้ระยะเวลา 7 ปี ให้เหมาะสมกบั

ระยะเวลาคืนทนุ โดยได้พิจารณาแล้วหากจดัอนัดบัเครดิตบริษัท (Rating) อยูท่ี่ระดบั A- อตัราดอกเบีย้

คงท่ีสําหรับการออกหุ้นกู้  อยูท่ี่ประมาณ 5.1% ซึง่มีอตัราท่ีสงูกวา่การออกหุ้นกู้ระยะสัน้ (Non Rating) 

ท่ีบริษัท ฯ ใช้อยู ่

3. โครงการของบริษัท พฒันาพลงังานลม จํากดั เป็นการซือ้ท่ีดินโดยบริษัทฯ ถือกรรมสทิธ์ิในโฉนด สําหรับ

โครงการบริษัท โคราชวินด์ เอน็เนอร์ยี จํากดั เป็นพืน้ท่ีเช่าจากกรมป่าไม้ จงึมีมลูคา่ลงทนุแตกตา่งกนั  

4. บริษัทฯ ได้ดําเนินการวา่จ้างบริษัทประเมินราคาเพ่ือเทียบระวางท่ีดิน และให้สํานกังานกฎหมาย

ดําเนินการตรวจสอบความถกูต้องของการได้มาซึง่ท่ีดินแปลงดงักลา่ว คณะกรรมการบริษัทจงึได้มีมติ

อนมุติัการเข้าลงทนุในโครงการดงักลา่ว 

5. โครงการโซลาร์รูฟท่ีรัฐบาลอนมุติัใบอนญุาตจํานวน 100 เมกะวตัต์ บริษัทฯ ได้รับและจําหน่ายไฟฟ้า

เรียบร้อยแล้วจํานวน 12 เมกะวตัต์ ขณะนีอ้ยูร่ะหวา่งการก่อสร้างอีกจํานวน 2 เมกะวตัต์ ซึง่ถือได้วา่

บริษัทฯ มีสว่นแบง่ตลาดประมาณร้อยละ 15 ของโซลาร์รูฟ อีกทัง้บริษัทฯ ได้มีการหาพนัธมิตรเพิ่มเติม

เพ่ือดําเนินการหาหลงัคากลุม่อตุสาหกรรมสําหรับก่อสร้างโซลาร์รูฟเพิ่มเติมอยา่งตอ่เน่ือง 

หน้าที่ 39 



 
 

นายสมเกียรติ  เฉลมิอิสระชยั ผู้ ถือหุ้น  : ได้มีประเดน็ซกัถามตอ่ท่ีประชมุ ดงันี ้

1. คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารมีความสนใจเข้าซือ้หุ้นของ บริษัท วินด์ เอน็เนอร์ยีโฮลดิง้ จํากดั หรือไม ่ 

นางสาวโศภชา  ดํารงปิยวฒิุ์ ประธานกรรมการบริหาร : ได้ตอบข้อซกัถาม ดงันี ้

1. บริษัทฯ ยงัไมมี่ความสนใจในการเข้าซือ้หุ้นของบริษัทดงักลา่ว เน่ืองจากบริษัทฯ มีโครงการท่ีอยู่ระหวา่ง

รอการพฒันาทัง้ในประเทศและตา่งประเทศอีกหลายโครงการ อีกทัง้บริษัทดงักลา่วยงัไมมี่ความชดัเจน

จงึยงัไมไ่ด้พิจารณาแตอ่ยา่งใด 

 

  นายพีระพชัร์  เอีย้วสกลุ ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย : ได้มีประเดน็สอบถามตอ่ท่ีประชมุ ดงันี ้

1. บริษัทฯ ได้รับสว่นเพิ่มราคารับซือ้ไฟฟ้า (Adder) สําหรับโครงการพลงังานแสงอาทิตย์และโครงการ

พลงังานลม โดยจะมีระยะเวลาในการรับสว่นเพิ่มราคารับซือ้ไฟฟ้าตามท่ีระบใุนสญัญา ซึง่หากครบ

กําหนดระยะเวลาตามสญัญา บริษัทจะมีรายได้จากการจําหน่ายไฟท่ีอตัราเทา่ไร  

นายสมบรูณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จดัการ : ได้ตอบข้อซกัถาม ดงันี ้

1. บริษัทฯ คํานวณอตัราผลตอบแทนของเงินลงทนุอยูท่ี่อตัรา EIRR เทา่กบั 14% โดยในสว่นของกําไรสทุธิ

จะแตกตา่งกนั สําหรับ 10 ปีแรกท่ีได้รับสว่นเพิ่มราคารับซือ้ไฟฟ้าจะมีกําไรสทุธิในอตัราท่ีสงู แตใ่นปีท่ี 

11 เป็นต้นไป บริษัทจะได้รับค่าไฟพืน้ฐานและ Feed in Tariff ซึง่เม่ือเทียบกบัการบํารุงรักษาและ        

คา่เส่ือมยงัมีกําไรสทุธิในอตัราท่ีสงู อยา่งไรก็ตาม บริษัท ฯ ยงัคงเน้นหาสญัญาใหมม่ารองรับเพ่ือสร้าง

ความมัน่คงให้แก่บริษัท ฯ  

 

ผู้ ถือหุ้นรายหนึง่ : : ได้มีประเดน็สอบถามตอ่ท่ีประชมุ ดงันี ้

1. ตามท่ีบริษัทฯ ได้เปิดเผยในรายงานประจําปี 2557 เก่ียวกบัการศกึษาการเข้าร่วมโครงการตอ่ต้าน

คอรัปชัน่ ไมท่ราบวา่มีความคืบหน้าอยา่งไร 

ดร.ชิต  เหลา่วฒันา ประธานกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี : ได้ตอบข้อซกัถาม ดงันี ้

1. คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี มีมติเหน็ควรให้บริษัทศกึษาการเข้าร่วมโครงการตอ่ต้านคอรัปชัน่ 

และคาดวา่จะดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี 2558 

 

ทัง้นีก่้อนปิดการประชมุ มีผู้ ถือหุ้นเข้ามาประชมุด้วยตนเองและโดยผู้ รับมอบฉนัทะ ดงันี ้

ผู้ ถือหุ้นท่ีมาด้วยตนเอง 182  ราย นบัจํานวนหุ้นได้ 540,515,472 หุ้น 

ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะ 541  ราย นบัจํานวนหุ้นได้ 154,390,426 หุ้น 

รวมทัง้สิน้  723  ราย นบัจํานวนหุ้นได้ 694,905,898 หุ้น 

คิดเป็นร้อยละ 78.9675 ของหุ้นท่ีออกและจําหน่ายแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ จํานวน 879,990,265 หุ้น 
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ไมมี่ผู้ใดเสนอเร่ืองอ่ืนใดเพ่ือพิจารณา  ประธานจงึขอกลา่วปิดประชมุ 

 

ปิดประชมุเวลา  17.28 น.  

 

 

  

 (นายกลักลุ  ดํารงปิยวฒิุ์) 

 ประธานกรรมการบริษัท 

 

 

  

นางสาวจนัทรา   จงจามรีสีทอง 

เลขานกุารบริษัท 

ผู้ อํานวยการสํานกักรรมการผู้จดัการและฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ 

โทรศพัท์: 02-242-5867, อีเมล์: chantra@gunkul.com 
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