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บริษัท กันกุลเอน็จเินียร่ิง จาํกัด (มหาชน) 
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2554 

 
วัน เวลา และสถานที่ประชุม 

ประชมุเม่ือวนัจนัทร์ท่ี 4 เมษายน 2554 เวลา 9.00 น. ณ  ห้องแกรนด์ บอลรูม ชัน้ 4 โรงแรมแกรนด์ มิลเลเนียม 
สขุมุวิท (อโศก) เลขท่ี 30 ถนนสขุมุวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา จงัหวดักรุงเทพมหานคร 10110     

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม จาํนวน 9 ท่าน 
1. ดร. เอกพร รักความสขุ ประธานกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
2. นายกลักลุ ดํารงปิยวฒ์ิุ ประธานกรรมการบริหาร 
3. นายสถาพร โคธีรานรัุกษ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
4. พ.ต.อ. วิศิษฐ์  ศกุรเสพย์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
5. นางสาวโศภชา   ดํารงปิยวฒ์ิุ กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จดัการ 
6. นางสาวนฤชล ดํารงปิยวฒ์ิุ กรรมการ และกรรมการบริหาร 
7. นายสมบรูณ์ เอือ้อชัฌาสยั กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จดัการ 
8. นายเฉลิมพล ศรีเจริญ กรรมการ และกรรมการบริหาร 
9. นางอารีวรรณ รุ่นประพนัธ์ กรรมการ และกรรมการบริหาร 

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม จาํนวน 6 ท่าน 
1. นายวรเทพ เหลืองสริพรชยั ผู้ อํานวยการสายงานอาวโุส สายงานตรวจสอบภายใน 
2. นายปภงักร สกลุวรกานต์ ผู้ อํานวยการสายงานอาวโุส สายงานสนบัสนนุธุรกิจ 
3. นายธํารงค์ จนัทรไกรทอง ผู้ อํานวยการสายงานอาวโุส สายงานขายและการตลาด 
4. นางสมลกัษณ์ คนงึเหต ุ ผู้ อํานวยการสายงานอาวโุส สายงานสํานกับริหาร 
5. นายพงษ์สกร ดําเนิน ผู้ อํานวยการสายงาน สายงานพฒันาธุรกิจและโครงการพิเศษ 
6. นายภมรชยั ไตรวิลาสกลุ ผู้ อํานวยการสายงาน สายงานโลจิสติกส์ 

ผู้เข้าร่วมการประชุมอ่ืน ๆ 
1. นางสาววนัดี เอ่ียมวณิชชา  ผู้แทน บริษัท เอส พี ออดิท จํากดั ผู้สอบบญัชี 
2. นางสาวช่ืนตา ชมเมิน ผู้แทน บริษัท เอส พี ออดิท จํากดั ผู้สอบบญัชี 
3. นายอาทิตย์ เหมรา ผู้แทน บริษัท วีระวงค์, ชินวฒัน์ และเพียงพนอ จํากดั ท่ีปรึกษากฎหมาย 

ก่อนเร่ิมการประชมุตามระเบียบวาระ ท่ีประชมุได้รับแจ้งรายละเอียดการประชมุและกระบวนการนบัคะแนน
เสียงดงันี ้

ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อท่ี 28 การออกเสียงลงคะแนนในวาระตา่ง ๆ ผู้ ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเทา่กบั
จํานวนหุ้นท่ีถืออยูแ่ละหุ้นท่ีได้รับมอบฉนัทะ โดยถือวา่หนึง่หุ้นเทา่กบัหนึง่เสียง สําหรับการลงคะแนนเสียง ประธานท่ี
ประชมุจะเป็นผู้ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระหลงัจากท่ีได้มีการนําเสนอและพิจารณาแตล่ะ
วาระในท่ีประชมุแล้ว 
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ผู้ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงและลงคะแนนในกรณีดงัต่อไปนีค้ือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
หรือ งดออกเสียง ไม่อนญุาตให้มีการแยกการออกเสียงลงคะแนน ประธานจะขอให้ผู้ ถือหุ้นที่ลงมติไม่เห็นด้วย หรือ 
งดออกเสียงในระเบียบวาระใด ๆ ลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนที่ได้แจกให้เมื่อลงทะเบียน พร้อมลงลายมือชื่อ 
และเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะเก็บบตัรลงคะแนนเสียงเพื่อนํามาสรุปผลการลงคะแนนเพื่อให้ประธานแจ้งต่อท่ี
ประชุมรับทราบต่อไป  

สําหรับการนบัคะแนนนัน้ สําหรับวาระทัว่ไป บริษัทฯ จะใช้วธีิหกัคะแนนเสียงไมเ่หน็ด้วยและงดออกเสียง
ออกจากจํานวนเสียงทัง้หมดท่ีเข้าร่วมประชมุ และสว่นท่ีเหลือจะถือวา่เป็นคะแนนเสียงท่ีเหน็ด้วยในระเบียบวาระนัน้ ๆ 
สําหรับวาระเลือกตัง้กรรมการ จะนบับตัรลงคะแนนทัง้ เหน็ด้วย ไมเ่หน็ด้วย และงดออกเสียง ทัง้นี ้ ในการพิจารณา
คะแนนเสียงดงักลา่ว จะคํานงึถึงการลงคะแนนเสียงท่ีผู้ ถือหุ้นได้มอบฉนัทะแสดงเจตนาไว้ตามหนงัสือมอบฉนัทะด้วย  

มติของท่ีประชมุในแตล่ะวาระให้ใช้คะแนนเสียงข้างมาก ถ้ามีคะแนนเสียงเทา่กนั ให้ประธานในท่ีประชมุ
ออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสียงเป็นเสียงชีข้าด  

สําหรับรายละเอียดผลการนบัคะแนนของแตล่ะวาระ จะแจ้งให้ท่ีประชมุทราบหลงัจบการประชมุในวาระถดัไป 
โดยมีท่ีปรึกษากฎหมายคือ บริษัท วีระวงค์, ชินวฒัน์ และเพียงพนอ จํากดั ทําหน้าท่ีเป็นคนกลางในการตรวจสอบการ
ลงคะแนนและมีผู้สอบบญัชีจากบริษัท เอสพี ออดิท จํากดั เข้าร่วมการประชมุในครัง้นีด้้วย 

เร่ิมการประชุม 

ดร. เอกพร รักความสขุ ประธานท่ีประชมุแถลงตอ่ท่ีประชมุวา่ มีผู้ ถือหุ้นเข้ามาประชมุด้วยตนเองและโดย   
ผู้ รับมอบฉนัทะ ดงันี ้

ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุด้วยตนเอง 49 ราย  นบัจํานวนหุ้นได้   23,422,299 หุ้น 
ผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น  79 ราย  นบัจํานวนหุ้นได้ 292,472,703 หุ้น 

รวมทัง้สิน้ 128 ราย นบัจํานวนหุ้นได้ทัง้สิน้ 315,895,002 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.9738 ของหุ้นท่ีออกและ
จําหน่ายแล้วทัง้หมดของบริษัท ฯ จํานวน 400,000,000 หุ้น ซึง่ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัข้อ 27  

ประธาน ฯ จงึกลา่วเปิดประชมุ เร่ิมประชมุตามระเบียบวาระดงัต่อไปนี ้

วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2553 

ประธานท่ีประชมุเสนอตอ่ท่ีประชมุเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2553 
ซึง่ประชมุเม่ือวนัศกุร์ท่ี 30 เมษายน 2553 ตามท่ีได้จดัสง่สําเนารายงานการประชมุให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือนดั
ประชมุในครัง้นี ้ดงัปรากฎตามสิ่งท่ีสง่ด้วยลําดบัท่ี 1 จงึขอให้ท่ีประชมุโปรดพิจารณารับรอง 

นายศกัด์ิชยั  สกลุศรีมนตรี (ผู้ ถือหุ้น) : ได้สอบถามเก่ียวกบัการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 9 (1) 
“บริษัทอาจซือ้หุ้นคืนจากผู้ ถือหุ้นท่ีออกเสียงไม่เห็นด้วยกบัมติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ซึง่แก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทฯ เก่ียวกบั
สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล ซึง่ผู้ ถือหุ้นท่ีออกเสียงไม่เห็นด้วย เห็นว่าตนไม่ได้รับความ
เป็นธรรม”  
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นายสมบรูณ์  เอือ้อชัฌาสยั รองกรรมการผู้จดัการ : ได้ตอบข้อซกัถามวา่ เน่ืองจากเป็นมติท่ีประชมุผู้ ถือ
หุ้นซึง่ทางบริษัทฯ ได้จดัทําไว้ก่อนการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย โดยมีวตัถปุระสงค์ในการซือ้
หุ้นคืนจากผู้ ถือหุ้นเดิมท่ีไมป่ระสงค์จะถือครองหลกัทรัพย์ตอ่ไป โดยผู้ ถือหุ้นสามารถขายคืนให้กบัทางบริษัทฯ แต่
ปัจจบุนับริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว หากผู้ ถือหุ้นทา่นใดไมเ่หน็ด้วยและ
ไมป่ระสงค์ท่ีจะถือครองหลกัทรัพย์ก็สามารถขายในตลาดรองได้โดยตรง 

มติท่ีประชมุ   ท่ีประชมุมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการ
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2553 เม่ือวนัศกุร์ท่ี 30 เมษายน 2553 ตามท่ีเสนอด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

 จากจํานวนผู้ ถือหุ้นทัง้สิน้ 147 ราย คิดเป็นคะแนนเสียง 316,583,604 หรือร้อยละ 100 ของจํานวนสทิธิ
ออกเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและใช้สทิธิออกเสียงลงคะแนน 

 มีผู้ถือหุ้นที่ จาํนวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 
เหน็ด้วย 316,583,604 100.0000 
ไมเ่หน็ด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 

วาระที่ 2 รับทราบการดาํเนินงานของบริษัท ฯ ในรอบปี 2553 

ประธานท่ีประชมุได้แจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่ ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 29 กําหนดให้บริษัทฯ รายงานผลการ
ดําเนินการของบริษัทฯ ในรอบปีท่ีผา่นมาตอ่ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี โดยมอบหมายให้รองกรรมการผู้จดัการ
รายงานตอ่ท่ีประชมุเพ่ือรับทราบสรุปผลการดําเนินงานท่ีผา่นมาในรอบปี 2553 ซึง่ปรากฎอยูใ่นรายงานประจําปี 2553 
ดงัปรากฎตามสิง่ท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 2  

นายสทุศัน์  ขนัธ์เจริญสขุ (ผู้ รับมอบฉนัทะ) : ได้มีประเดน็ความเห็นและสอบถาม 3 ประเดน็ ดงันี ้
1.  ขอให้ทางบริษัทฯ เปิดเผยข้อมลูในสว่นท่ีเก่ียวกบัตวัเลขข้อมลูสําคญัทางการเงินย้อนหลงั 5 ปี 

อยา่งตอ่เน่ืองต่อไป 
2. ในปี 2553 บริษัทฯ มีกําไรสงูสดุในรอบ 5 ปีท่ีผา่นมา โดยมีกําไรในอตัราสว่นเทา่ไร เน่ืองจากปีท่ี

ผา่นมาบริษัท ฯ ไมมี่รายได้จากการผลติไฟฟ้าแสงอาทิตย์ 
3.  รายได้จากการผลติลดลงในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมา ตัง้แตปี่ 2551-2553 เป็นเพราะสาเหตใุด 
นายสมบรูณ์  เอือ้อชัฌาสยั รองกรรมการผู้จดัการ : ได้ตอบข้อซกัถาม ดงันี ้ 
1. บริษัทฯ จะจดัทําข้อมลูสําคญัทางการเงินย้อนหลงั 5 ปี สําหรับข้อมลูท่ีนําเสนอระหวา่งประชมุผู้ ถือ

หุ้นอยา่งตอ่เน่ืองตอ่ไป เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบข้อมลูทางการเงินย้อนหลงัของบริษัทฯ 
2. ในสว่นของอตัรากําไรขัน้ต้น เน่ืองจากในปี 2552 บริษัทฯ ได้รับงานโคมไฟถนนมลูคา่ประมาณ 100 

ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้บนัทกึรายได้ในสิน้ปี 2552 จํานวนเงินประมาณ 110 ล้านบาท แตใ่นปี 2553 การไฟฟ้าสว่น
ภมิูภาค ได้เปล่ียนรูปแบบของโคมไฟถนนจากเดิมใช้ หลอดนีออน เป็น โคมไฟแสงจนัทร์หลงัเตา่ แทน ซึง่ปัจจบุนัทาง
โรงงานอยูร่ะหวา่งการพิจารณารูปแบบและเตรียมเปิดแมพ่ิมพ์เพ่ือผลติ และคาดวา่จะมีรายได้ในสว่นนีป้ระมาณร้อยละ 
20-25 ของรายได้ทัง้หมด หรือคิดเป็นประมาณปีละ 50,000 ชดุ โดยจะรับรู้รายได้ประมาณปลายปี 2554 หรือต้นปี 2555  
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3. ธุรกิจเดิมของบริษัท ฯ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ซือ้มาขายไป (Trading) และผลิตเอง ในสว่นของ
การซือ้มาขายไปทัง้ในประเทศและประเทศสาธารณรัฐแหง่สหภาพพมา่ จะมีอตัรากําไรขัน้ต้นประมาณร้อยละ 25 ขึน้ไป 
และในสว่นของสนิค้าท่ีมีความต้องการจํานวนมากและเน้นคณุภาพสงู บริษัท ฯ จะเน้นผลติเอง ซึง่ในสว่นของการผลิต
เองจะทําให้กลุม่บริษัทมีกําไร 2 สว่น คือ 1.สว่นของโรงงาน (บริษัท จี.เค.แอสแซมบลี ้ จํากดั บริษัทฯ ถือหุ้นในสดัสว่น
ร้อยละ 99.99) และ 2. สว่นของ Trading (บริษัท กนักลุเอน็จิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน)) กําไรทัง้หมดจะรวมอยูใ่น งบ
การเงินรวมของบริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) โดยในสว่นของการผลติจะมีอตัรากําไรขัน้ต้นประมาณร้อยละ 
30-33 และหากรวมกลุม่บริษัทจะมีอตัรากําไรขัน้ต้นเฉลี่ยอยูท่ี่ร้อยละ 28.14 ซึง่เป็นอตัรากําไรขัน้ต้นของธุรกิจเดิม  
  โดยในปี 2554 บริษัทฯ จะมีรายได้เพิ่มขึน้จากธุรกิจผลิตไฟฟ้า ซึง่คาดวา่จะบนัทกึรับรู้รายได้จากธุรกิจ
โรงงานผลติไฟฟ้าขนาด 3 เมกกะวตัต์ มลูค่าปีละประมาณ 18-19 ล้านบาทตอ่เมกกะวตัต์ แตเ่น่ืองจากธุรกิจ
โรงงานผลติไฟฟ้าเป็นธุรกิจบริการซึง่จะมีคา่เส่ือมราคาและต้นทนุทางการเงินจากการกู้ ยืมเงินจากสถาบนัการเงินเป็น
ต้นทนุท่ีสําคญั ทําให้มีกําไรสทุธิคงเหลือประมาณ 8-9 ล้านบาทตอ่เมกกะวตัต์ 

 ประธานท่ีประชมุเสนอตอ่ท่ีประชมุเพ่ือรับทราบ 

มติท่ีประชมุ   ท่ีประชมุพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉนัท์รับทราบรายงานการสรุปผลการดําเนินงานท่ีผา่นมาในรอบปี 
2553 ตามท่ีประธานเสนอ 

วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัตงิบดุลและบัญชีกาํไรขาดทุนประจาํปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 

ประธานท่ีประชมุได้เสนอตอ่ท่ีประชมุวา่เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจํากดั และตาม
ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 29 และ ข้อ 42 บริษัทฯ ได้จดัทํางบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุประจําปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2553 ซึง่ได้ผา่นการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบญัชีของบริษัท เอส พี ออดิท จํากดั และขอเสนอให้ท่ี
ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติั โดยมีรายละเอียดตามท่ีปรากฎอยูใ่นงบการเงินของรายงานประจําปี 2553 ซึง่ได้จดัสง่
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือนดัประชมุในครัง้นี ้ ดงัปรากฎตามสิง่ท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 2 โดยมอบหมายให้รอง
กรรมการผู้จดัการรายงานตอ่ท่ีประชมุ 

นายสมบรูณ์ เอือ้อชัฌาสยั รองกรรมการผู้จดัการ ได้รายงานตอ่ท่ีประชมุว่า งบดลุและบญัชีกําไร
ขาดทนุประจําปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 นี ้ ได้ผา่นความเหน็ชอบจากท่ีประชมุคณะกรรมการตรวจสอบและท่ี
ประชมุคณะกรรมการบริษัทแล้ว ซึง่แสดงฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2553 ท่ีผา่นมา โดย
สรุปสาระสําคญัได้ดงันี ้   

รายการ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ปี 2553 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2552 

สนิทรัพย์รวม (ล้านบาท) 1,789.71 857.00   1,368.12 807.72 
หนีส้นิรวม (ล้านบาท) 657.51 351.79 401.29 420.67 
สว่นของผู้ ถือหุ้น (ล้านบาท) 1,132.21 505.21 966.83 387.05 
รายได้รวม (ล้านบาท) 1,298.07 873.00 1,195.67 895.67 
กําไรสทุธิ * (ล้านบาท) 123.18 53.66 75.96 52.96 
กําไรตอ่หุ้น (บาท/หุ้น) 0.38 0.18 0.24 0.18 

* หมายถึง กําไรสทุธิสว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 
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 นายกานต์  เลิศชยัพฒันกลุ (ผู้ รับมอบฉนัทะ จาก นายชีรชิต  เลศิชยัพฒันกลุ) : ได้สอบถามเก่ียวกบั
วิธีการบนัทกึการซือ้บริษัทยอ่ยท่ีอยูภ่ายใต้การควบคมุเดียวกนั ตา่งจากบนัทกึการซือ้บริษัทย่อยท่ีไมไ่ด้อยูภ่ายใต้การ
ควบคมุเดียวกนัอยา่งไร 

 นายสมบรูณ์  เอือ้อชัฌาสยั รองกรรมการผู้จดัการ : เน่ืองจากบริษัทในกลุม่บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง 
จํากดั (มหาชน) ประกอบไปด้วย บริษัท จี.เค.แอสเซม็บลี ้จํากดั บริษัท จี.เค.พาวเวอร์ โปรดกัส์ จํากดั บริษัท เค.เอน็.พี.
ซพัพลาย จํากดั บริษัท กนักลุ พาวเวอร์เจน จํากดั และ บริษัท จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ จํากดั เพ่ือเป็นการปรับโครงสร้าง
กิจการก่อนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ บริษัท กนักลุเอน็จิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) จงึได้เข้าถือหุ้นบริษัทในกลุม่
ในสดัสว่นร้อยละ 99.99 โดยจะซือ้หุ้นในราคามลูคา่ตามบญัชี และซือ้สนิทรัพย์ เช่น ท่ีดิน อาคาร ตามราคาประเมิน 
อีกทัง้ซือ้เคร่ืองจกัรในราคามลูค่าตามบญัชีเช่นกนั 

 นายปิติพฒัน์  พฒัน์ธนฐานโชค (ผู้ รับมอบฉนัทะ จาก สมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย)  : ได้สอบถาม
เก่ียวกบัระยะเวลาขายสนิค้าเฉล่ียในปี 2553  ซึง่เทา่กบั 120 วนั และในปี 2552 เทา่กบั 128 วนั โดยบริษัท ฯ ใช้
ข้อความวา่ “ลดลงอยา่งมากเม่ือเทียบกบัปี 2552 จํานวน 7 วนั” อยากทราบวา่จํานวน 7 วนัเป็นสาระสําคญัมากน้อย
เพียงใดสําหรับธุรกิจประเภทเดียวกบับริษัท ฯ อีกทัง้ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน ทัง้ในสว่นท่ีเป็นหนีส้นิและ
สนิทรัพย์ เป็นเงินบาทหรือเงินสกลุตา่งประเทศ 

 นายสมบรูณ์  เอือ้อชัฌาสยั รองกรรมการผู้จดัการ : ได้ตอบข้อซกัถามประเด็นเก่ียวกบัสกลุเงินซึง่เป็น
สกลุเงินตา่งประเทศ  โดยบริษัท ฯ มีมลูคา่การสง่ออกประมาณ 150 ล้านบาทหรือประมาณ 20 ล้านเหรียญสหรัฐ และ
มีมลูคา่การนําเข้าประมาณร้อยละ 70 ของมลูค่าการสง่ออก ซึง่ถือวา่มลูคา่การสง่ออกมากกวา่มลูคา่การนําเข้า พร้อม
ทัง้ได้แจ้งเพิ่มเติมวา่ปัจจบุนับริษัทฯ มีงาน Backlog ท่ีประเทศพมา่ ประมาณ 700 ล้านบาท ท่ีจะต้องสง่มอบภายในปี
นี ้ และคาดวา่จนถงึสิน้ปีจะมีรายได้ประมาณ 900 ล้านบาท อยา่งไรก็ตาม ทางบริษัทฯ จะซือ้เงินตราตา่งประเทศ
เฉพาะสว่นท่ีแตกตา่งเทา่นัน้ 

 สําหรับในสว่นของระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ียท่ีลดลงจํานวน 7 วนัหรือเทา่กบัประมาณร้อยละ 3 ของ
ระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ีย โดยแนวโน้มสนิค้าของบริษัท ฯ มีมลูค่าเฉลี่ยปีละ 300-350 ล้านบาท ซึง่เป็นมลูคา่ค่อนข้างสงู 
หากจํานวนวนัสินค้าคงคลงัหรือระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ียลดลง คิดเป็นมลูคา่ประมาณ 8-10 ล้านบาท ก็นบัได้วา่เป็น
การลดต้นทนุการถือสนิค้าคงคลงัได้ 

 นายศกัด์ิชยั  สกลุศรีมนตรี (ผู้ ถือหุ้น) : ได้สอบถามเก่ียวกบัความเส่ียงจากการเสนอขายหุ้นในราคาต่ํากวา่
การเสนอขายครัง้นี ้ ก่อนเพิ่มทนุจดทะเบียนจาก 240 ล้านบาท เป็นทนุจดทะเบียน 300 ล้านบาท โดยขายในราคาต่ํากวา่
การเสนอขายในครัง้นี ้จํานวน 6.60 ล้านหุ้น กลุม่ผู้ ซือ้เป็นเจ้าหนีส้ถาบนัการเงินหรือผู้ใดและมีเง่ือนไขการขายอยา่งไร 

 นายสมบรูณ์  เอือ้อชัฌาสยั รองกรรมการผู้จดัการ : ได้ตอบข้อซกัถามวา่ เดิมบริษัทฯ มีทนุจดทะเบียน 
240 ล้านบาท และได้เพิ่มทนุเป็น 300 ล้านบาท ซึง่เป็นทนุจดทะเบียนก่อนการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่
ประเทศไทย และสืบเน่ืองจากเม่ือ 5 ปีท่ีแล้วบริษัท ฯ อยูใ่นแผนฟืน้ฟกิูจการ โดยมีผู้ มีอปุการะคณุท่ีเป็นคูค้่าและเจ้าหนี ้
รายสําคญับางท่านให้ความอปุการะคณุกบับริษัทฯ ทางบริษัทฯ จงึได้จําหน่ายหุ้นเพิ่มทนุแบบเจาะจงให้แก่กลุม่
ดงักลา่ว ซึง่มีวตัถปุระสงค์ในการถือระยะยาว และปัจจบุนัหุ้นดงักลา่วยงัคงติดระยะเวลาห้ามซือ้ขาย (Silent Period) 
และสดัสว่นการถือหุ้นยงัไมมี่การเปล่ียนแปลง จึงไมมี่ผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้นรายย่อยแตอ่ยา่งใด  
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 ประธานท่ีประชมุเสนอตอ่ท่ีประชมุเพ่ือพิจารณา 

มติท่ีประชมุ   ท่ีประชมุมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน อนมุติังบดลุและ
บญัชีกําไรขาดทนุสําหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 ซึง่ได้ผา่นการตรวจสอบและ ลงนามรับรอง
จากผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ อีกทัง้ได้ผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
บริษัทแล้ว ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

 จากจํานวนผู้ ถือหุ้นทัง้สิน้ 154 ราย คิดเป็นคะแนนเสียง 316,624,609 หรือร้อยละ 100 ของจํานวนสทิธิ
ออกเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและใช้สทิธิออกเสียงลงคะแนน 

มีผู้ถือหุ้นที่ จาํนวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 
เหน็ด้วย 316,624,609 100.0000 
ไมเ่หน็ด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 

วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรเงนิกาํไรสุทธิประจาํปี 2553 

ประธานท่ีประชุมได้มอบหมายให้รองกรรมการผู้จัดการรายงานต่อที่ประชุม โดยรองกรรมการผู้จัดการ
ได้รายงานต่อท่ีประชุมว่า จากผลการดําเนินงานประจําปี 2553 ของบริษัทฯ มีกําไรสทุธิ 75.96 ล้านบาท ซึ่งตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 กําหนดให้บริษัทฯ 
ต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีสว่นหนึง่ไว้เป็นทนุสํารองไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิประจําปี หกัด้วยยอดเงิน
ขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทนุสํารองนีจ้ะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน ซึ่งขณะนีบ้ริษัทฯ 
มีทนุสํารองอยูท่ี่ 30,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.5 ของทนุจดทะเบียน (ทนุจดทะเบียนของบริษัท 400,000,000 บาท) 
อีกทัง้บริษัท มีนโยบายการจ่ายปันผลไมน้่อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ หลงัหกัภาษี
เงินได้นิติบคุคล เงินสํารองตามกฎหมาย และเงินสํารองตา่ง ๆ ทัง้หมด  

บริษัทฯ จงึเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุติัตัง้สํารองตามกฎหมายในปี 2553 เป็นจํานวน 
5,000,000 บาท รวมเป็นทนุสํารองตามกฎหมายทัง้สิน้จํานวน 35,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.75 ของทนุจด
ทะเบียน อีกทัง้เสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2553 จากกําไร
สะสมท่ียงัไมไ่ด้จดัสรรในอตัราหุ้นละ 0.075 บาท ให้กบัผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ทัง้หมด 400,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินจ่าย
ปันผลทัง้สิน้ 30,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.28 โดยเป็นการจ่ายจากกําไรสทุธิท่ีเสียภาษีเงินได้นิติบคุคลในอตัรา
ร้อยละ 30 ซึง่สามารถเครดิตภาษีได้   

ทัง้นีก้ารจ่ายเงินปันผลดงักลา่วให้จ่ายแก่ผู้ ถือหุ้นเฉพาะผู้ ท่ีมีสทิธิได้รับเงินปันผลตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ 
โดยกําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิรับเงินปันผลในวนัองัคารท่ี 19 เมษายน 2554 และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 
ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนในวนัพธุท่ี 20 เมษายน 2554 และกําหนด
จ่ายเงินปันผล ในวนัองัคารท่ี 3 พฤษภาคม 2554 

นายศกัด์ิชยั  สกลุศรีมนตรี (ผู้ ถือหุ้น) : ได้สอบถามเก่ียวกบัสว่นเกินทนุจากการลงธุรกิจ มลูคา่ 93 ล้านบาท 
ในอนาคตจะใช้ทําอะไรบ้าง 
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นายสมบรูณ์  เอือ้อชัฌาสยั รองกรรมการผู้จดัการ : ได้ตอบข้อซกัถามวา่ สว่นเกินทนุจากการลงธุรกิจ
เกิดจากการปรับโครงสร้างกิจการของบริษัทฯ และการเข้าซือ้กิจการทําให้ได้รับสว่นเกินทนุซึง่เป็นผลบวกในสว่นของ
ธุรกิจของบริษัทลกู โดยในอนาคตจะทยอยหมดไปจากการจ่ายเงินปันผล หรือการรับเงินปันผลของบริษัทลกู  

ประธานท่ีประชมุเสนอตอ่ท่ีประชมุเพ่ือพิจารณา 

มติท่ีประชมุ  ท่ีประชมุมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน อนมุติัให้จดัสรร
เงินกําไรสทุธิประจําปี 2553 ไปตัง้สํารองตามกฎหมายเป็นจํานวนเงิน 5,000,000 บาท และอนมุติัการ
จ่ายเงินปันผลประจําปีสําหรับผลการดําเนินงานในสว่นท่ีเสียภาษีเงินได้นิติบคุคลในอตัราร้อยละ 30 โดย
จ่ายจากกําไรสทุธิหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมายแล้วในอตัราหุ้นละ 0.075 บาท ให้กบัผู้ ถือหุ้นของ
บริษัททัง้หมด 400,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 30,000,000 บาท ทัง้นีกํ้าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิ
รับเงินปันผลในวนัองัคารท่ี 19 เมษายน 2554 และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของ
พระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนในวนัพธุท่ี 20 เมษายน 2554 
และกําหนดจ่ายเงินปันผล ในวนัองัคารท่ี 3 พฤษภาคม 2554 ตามท่ีเสนอด้วยคะแนนเสียงดงันี ้ 

 จากจํานวนผู้ ถือหุ้นทัง้สิน้ 158 ราย คิดเป็นคะแนนเสียง 316,895,612 หรือร้อยละ 100 ของจํานวนสทิธิ
ออกเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและใช้สทิธิออกเสียงลงคะแนน 

มีผู้ถือหุ้นที่ จาํนวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 
เหน็ด้วย 316,895,612 100.0000 
ไมเ่หน็ด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 

วาระที่ 5 พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทน 

ประธานท่ีประชมุได้แถลงตอ่ท่ีประชมุวา่เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 
2535 มาตรา 120 และข้อบงัคบัของบริษัท ฯ ข้อท่ี 29 กําหนดให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี 
และกําหนดคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีของบริษัท ฯ ทกุปี โดยมอบหมายให้รองกรรมการผู้จดัการรายงานตอ่ท่ีประชมุ 

รองกรรมการผู้จดัการ ได้รายงานตอ่ท่ีประชมุว่า คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้
พิจารณาเลือกผู้สอบบญัชีของบริษัท ฯ โดยพิจารณาจากผลการปฏิบติังาน ประสบการณ์ มาตรฐานและประสทิธิภาพใน
การทํางาน ความเช่ียวชาญในการสอบบญัชี ความเป็นอิสระของผู้สอบบญัชี และคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชี โดยเสนอ
ท่ีประชมุเพ่ือขออนมุติัแต่งตัง้บคุคลเป็นผู้สอบบญัชีและอนมุติัค่าสอบบญัชี ดงัปรากฎตามสิ่งท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 3 ดงันี ้

1. แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของ บริษัท กนักลุเอน็จิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) ประจําปี 2554 
-   นางสาวซซูาน เอ่ียมวณิชชา  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4306  และ/หรือ 
-   นายสชุาติ พานิชย์เจริญ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาติเลขท่ี 4475 และ/หรือ 
-   นายสมยศ วิวรรธน์อภินยั  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 5476   
แหง่บริษัท เอส พี ออดิท จํากดั โดยเป็นผู้สอบบญัชีท่ีมีคณุสมบติัสอดคล้องกบัประกาศ
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  
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2. อนมุติัคา่สอบบญัชีประจําปี 2554 ของ บริษัท กนักลุเอน็จิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) เป็นจํานวนเงินไม่
เกิน 850,000 บาท 

ทัง้นี ้ บริษัทท่ีเป็นสํานกังานบญัชีและผู้สอบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอข้างต้นไมมี่ความสมัพนัธ์ และไมมี่
สว่นได้เสียกบับริษัท/บริษัทยอ่ย/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่แตอ่ย่างใด   

นายปิติพฒัน์  พฒัน์ธนฐานโชค (ผู้ รับมอบฉนัทะ จาก สมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย) : ได้สอบถามเก่ียวกบั
การเปิดโอกาสให้ผู้สอบบญัชีรายอ่ืนเข้ามาเสนองานเพ่ือพิจารณาเพิ่มเติม รวมทัง้การคิดคา่บริการท่ีเพิ่มขึน้ของบริษัท 
เอส พี ออดิท จํากดั ซึง่เป็นผู้ตรวจสอบบญัชีของบริษัทและบริษัทยอ่ย ก่อนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย โดยในกรณีท่ีคิดค่าบริการเพิ่มจากเดิม 800,000 บาท เป็น 850,000 บาท มีรายการทางบญัชีเพิ่มขึน้ด้วย
หรือไม่ 

นายสถาพร  โคธีรานรัุกษ์ กรรมการตรวจสอบ : ได้ตอบข้อซกัถามวา่ การคดัเลือกผู้สอบบญัชี บริษัทฯ ได้
ให้คณะกรรมการตรวจสอบภายในติดตอ่สํานกังานบญัชีหลายแห่งเพ่ือพิจารณาคดัเลือก และได้มีผู้ เสนอเข้ามามากกวา่ 
1 ราย โดยในรายของ นางสาวซูซาน  เอ่ียมวณิชชา และคณะ ซึง่ได้ดําเนินการตรวจสอบบญัชีของบริษัทและบริษัทยอ่ย
ตัง้แต่ ปี 2552 และมีผลงานเป็นท่ีพอใจ คณะกรรมการจึงได้พิจารณาและเลือก บริษัท เอส พี ออดิท จํากดั เป็นผู้สอบ
บญัชีเช่นเดิม 

 ประธานท่ีประชมุเสนอตอ่ท่ีประชมุเพ่ือพิจารณา 

มติท่ีประชมุ  ท่ีประชมุมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน อนมุติัแตง่ตัง้
นางสาวซซูาน เอ่ียมวณิชชา ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4306 และ/หรือ นายสชุาติ  พานิชย์เจริญ 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4475 และ/หรือ นายสมยศ วิวรรธน์อภินยั ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 
5476 แหง่บริษัท เอส พี ออดิท จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจําปี 2554 โดยกําหนดคา่ตอบแทน
ผู้สอบบญัชีประจําปี 2554 เป็นจํานวนเงินไมเ่กิน 850,000 บาท ตามท่ีเสนอด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

  จากจํานวนผู้ ถือหุ้นทัง้สิน้ 159 ราย คิดเป็นคะแนนเสียง 316,896,612 หรือร้อยละ 100 ของจํานวนสทิธิ
ออกเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและใช้สทิธิออกเสียงลงคะแนน 

 มีผู้ถือหุ้นที่ จาํนวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 
เหน็ด้วย 316,896,612 100.0000 
ไมเ่หน็ด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 

วาระที่ 6 พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

เม่ือเร่ิมต้นเข้าสูร่ะเบียบวาระนี ้กรรมการผู้ ท่ีได้รับการเสนอช่ือแตง่ตัง้เป็นกรรมการได้ออกจากห้องประชมุ 
เพ่ือให้การประชมุเป็นไปโดยหลกัธรรมาภิบาล  

ประธานท่ีประชุมได้มอบหมายให้รองกรรมการผู้ จัดการเป็นผู้ รายงานต่อท่ีประชุม โดยรองกรรมการ
ผู้จดัการรายงานต่อท่ีประชมุว่า เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดัและข้อบงัคบัของบริษัท ฯ ข้อ 13 
กําหนดให้กรรมการต้องออกจากตําแหน่งตามวาระในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี ในอตัราหนึ่งในสามของจํานวน
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กรรมการทัง้หมด ถ้าจํานวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามสว่นไม่ได้ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสดุกบัส่วนหนึ่งใน
สาม โดยกรรมการท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนเป็นบริษัทนัน้ให้ใช้วิธีจับสลาก 
สว่นปีหลงั ๆ ตอ่ไปให้กรรมการท่านท่ีอยู่ในตําแหน่งนานท่ีสดุเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง โดยกรรมการท่ีออกจากตําแหน่งไป
แล้วนัน้ อาจเลือกเพ่ือเข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่ก็ได้ ซึ่งในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีครัง้นีมี้กรรมการท่ีต้องออก
จากตําแหน่งโดยวิธีจบัสลาก 3 ทา่น ดงันี ้

1. นางสาวโศภชา ดํารงปิยวฒ์ิุ  กรรมการบริษัท และ กรรมการผู้จดัการ 
2. นายเฉลิมพล ศรีเจริญ  กรรมการบริษัท 
3. นางอารีวรรณ รุ่นประพนัธ์  กรรมการบริษัท    

โดยคณะกรรมการบริษัทซึง่ไมร่วมกรรมการผู้ มีสว่นได้เสียได้หารือกนัอยา่งกว้างขวาง รวมทัง้พิจารณา
จากคณุสมบติัเป็นรายบคุคลอยา่งรอบคอบ กลา่วคือ ต้องเป็นบคุคลผู้ทรงคณุวฒิุ มีประสบการณ์ในด้านตา่ง ๆ มี
ภาวะผู้ นํา วิสยัทศัน์กว้างไกล เป็นผู้ มีคณุธรรมและจริยธรรม มีประวติัการทํางานท่ีโปร่งใสไมด่า่งพร้อย มี
ความสามารถในการแสดงความคิดเหน็อยา่งเป็นอิสระ คณะกรรมการบริษัทจงึเหน็สมควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น
พิจารณาเลือกตัง้บคุคลทัง้สามดงักลา่วกลบัเข้ามาดํารงตําแหน่งกรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึง่ ทัง้นีป้ระวติัของบคุคลท่ี
ได้รับการเสนอช่ือ ปรากฎตามสิ่งท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 4 

ประธานท่ีประชมุเสนอตอ่ท่ีประชมุเพ่ือพิจารณา 

มติท่ีประชมุ  ท่ีประชมุมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน อนมุติัแตง่ตัง้ 
นางสาวโศภชา ดํารงปิยวฒ์ิุ   นายเฉลิมพล ศรีเจริญ  นางอารีวรรณ รุ่นประพนัธ์ กรรมการท่ีพ้นจาก
ตําแหน่งโดยการจบัสลากและกลบัเข้ามาดํารงตําแหน่งกรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึง่ ตามท่ี
คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

  จากจํานวนผู้ ถือหุ้นทัง้สิน้ 160 ราย คิดเป็นคะแนนเสียง 317,304,612 หรือร้อยละ 100 ของจํานวนสทิธิ
ออกเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและใช้สทิธิออกเสียงลงคะแนน 

  นางสาวโศภชา  ดํารงปิยวฒ์ิุ  
  ตําแหน่ง  กรรมการบริษัท  

มีผู้ถือหุ้นที่ จาํนวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 
เหน็ด้วย 317,299,612 99.9984 
ไมเ่หน็ด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 5,000 0.0015 
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  นายเฉลิมพล  ศรีเจริญ 
  ตําแหน่ง  กรรมการบริษัท  

มีผู้ถือหุ้นที่ จาํนวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 
เหน็ด้วย 317,254,612 99.9842 
ไมเ่หน็ด้วย 30,000 0.0094 
งดออกเสียง 20,000 0.0063 

  นางอารีวรรณ  รุ่นประพนัธ์ 
  ตําแหน่ง  กรรมการบริษัท  

มีผู้ถือหุ้นที่ จาํนวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 
เหน็ด้วย 317,299,612 99.9984 
ไมเ่หน็ด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 5,000 0.0015 

วาระที่ 7 พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

ประธานท่ีประชมุได้แจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่ ตามข้อบงัคบัของบริษัท ฯ ข้อ 29 กําหนดให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น
สามญัประจําปีกําหนดคา่ตอบแทนของกรรมการ โดยบริษัท ฯ มีนโยบายในการกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการให้อยูใ่น
ระดบัท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกบัภาระหน้าท่ีในการปฏิบติังานเพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัท ผู้ ถือหุ้นและผู้ มีสว่นได้
เสียกลุม่ตา่ง ๆ ประธานท่ีประชมุได้มอบหมายให้รองกรรมการผู้จดัการรายงานตอ่ท่ีประชมุ 

รองกรรมการผู้จดัการรายงานตอ่ท่ีประชมุวา่ คณะกรรมการได้พิจารณากลัน่กรองอยา่งละเอียดถงึความ
เหมาะสมประการตา่ง ๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอตุสาหกรรมประเภทเดียวกนั โดยเสนอตอ่ท่ีประชมุพิจารณาการ
กําหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการ และคณะอนกุรรมการชดุตา่ง ๆ ประจําปี 2554 ดงัปรากฎตามสิง่ท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 5 
ดงันี ้
คา่เบีย้ประชมุ 

 
 

ตําแหน่ง 

คณะกรรมการ 
บริษัท 

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 
บริหาร 

คณะกรรมการ
บริหาร    

ความเส่ียง 

คณะกรรมการ
พิจารณา
ผลตอบแทน 

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

คณะกรรมการ 
5,000 5,000 - 3,000 3,000 

    หมายเหต:ุ      กรณีกรรมการอิสระได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นประธานกรรมการของแตล่ะกรรมการ ให้ได้รับสิทธิการจ่ายอตัราค่าตอบแทน
เบีย้ประชมุของคณะกรรมการในตําแหน่งสงูสดุเพียงตําแหน่งเดียวในแตล่ะกรรมการ 
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คา่ตอบแทนรายปี 
 
 

ตําแหน่ง 

คณะกรรมการ 
บริษัท 

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 
บริหาร 

คณะกรรมการ
บริหาร    

ความเส่ียง 

คณะกรรมการ
พิจารณา
ผลตอบแทน 

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

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

4. เลขานกุารบริษัท 100,000 - - - - 
หมายเหต:ุ      กรณีกรรมการอิสระได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นประธานกรรมการของแตล่ะกรรมการ ให้ได้รับสิทธิการจ่ายอตัราคา่ตอบแทน 
      รายปีของคณะกรรมการในตําแหน่งสงูสดุเพียงตําแหน่งเดียวในแตล่ะกรรมการ 
 

ประธานท่ีประชมุเสนอตอ่ท่ีประชมุเพ่ือพิจารณา 

มติท่ีประชมุ  ท่ีประชมุมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนนอนมุติั
คา่ตอบแทนของคณะกรรมการประจําปี 2554 ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

  จากจํานวนผู้ ถือหุ้นทัง้สิน้ 160 ราย คิดเป็นคะแนนเสียง 317,304,612 หรือร้อยละ 100 ของจํานวนสทิธิ
ออกเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและใช้สทิธิออกเสียงลงคะแนน 

 มีผู้ถือหุ้นที่ จาํนวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 
เหน็ด้วย 317,274,612 99.9905 
ไมเ่หน็ด้วย 30,000 0.0094 
งดออกเสียง 0 0.00000 

วาระที่ 8 พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขวัตถุประสงค์การใช้เงนิเพิ่มทุนจากการขายหุ้นให้กับประชาชนโดยทั่วไป 

ประธานท่ีประชมุได้มอบหมายให้รองกรรมการผู้จดัการรายงานตอ่ท่ีประชมุ โดยรองกรรมการผู้จดัการ
รายงานตอ่ท่ีประชมุวา่ ตามท่ีบริษัทฯ ได้มีการแจ้งวตัถปุระสงค์การใช้เงินเพิ่มทนุจากการขายหุ้นให้กบัประชาชนโดยทัว่ไป
ดงัท่ีระบไุว้ในหนงัสือชีช้วนดงัปรากฎตามสิง่ท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 6 นัน้ เน่ืองด้วยในปัจจบุนับริษัทฯ มีแผนงานท่ีจะขยาย
ธุรกิจไปยงัตลาดตา่งประเทศ รวมทัง้ธุรกิจผลติและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าเพ่ือสร้างความเติบโตอยา่งยัง่ยืนตอ่ไปในอนาคต 
จงึมีความจําเป็นต้องใช้เงินทนุหมนุเวียนและเงินลงทนุในโครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนเพ่ิมมากขึน้ บริษัทฯ จงึ
ขอเปล่ียนแปลงวตัถปุระสงค์การใช้เงินเพิ่มทนุจากการขายหุ้นให้กบัประชาชนโดยทัว่ไปจากท่ีเคยระบไุว้ในหนงัสือชีช้วน
เสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุเป็นดงันี ้

วตัถปุระสงค์การใช้เงิน ตามท่ีแจ้งไว้ในหนงัสือฯ 
จํานวนเงิน (ล้านบาท) 

ขออนมุติัเปลีย่นแปลง 
จํานวนเงิน (ล้านบาท) 

เพ่ิมขึน้ 
(ลดลง) 

1. เงินทนุหมนุเวียนในการดําเนินธรุกิจ 251.12 277.12 26.00 
2. ลงทนุในธรุกิจผลติและจําหน่ายกระแสไฟฟ้า 170.00 204.00 34.00 
3. ลงทนุซือ้เคร่ืองจกัรใหมเ่พ่ือทดแทนเคร่ืองจกัรเดิม 104.00 44.00 (60.00) 

รวม 525.12 525.12  
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ทัง้นี  ้หากบริษัทฯ จําเป็นจะต้องมีการเปล่ียนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนจากการขายหุ้นให้กับ
ประชาชนโดยทั่วไปท่ีอาจจะเกิดขึน้ในอนาคต ให้คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจพิจารณาเพ่ืออนุมัติการขอเปล่ียนแปลง
ดงักลา่ว เพ่ือให้เกิดความสะดวกและคลอ่งตวัในการขยายธุรกิจให้ทนัตอ่การแข่งขนั 

นายปิติพฒัน์  พฒัน์ธนฐานโชค (ผู้ รับมอบฉนัทะ จาก สมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย) : บริษัทฯ มีนโยบาย
พฒันาผลิตภณัฑ์อยา่งไรบ้าง และเงินลงทนุในธุรกิจผลติและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าท่ีเพิ่มขึน้ ลงทนุอะไรบ้าง 

นายสมบรูณ์  เอือ้อชัฌาสยั รองกรรมการผู้จดัการ : ได้ตอบข้อซกัถามวา่ 

1. เงินลงทนุในสว่นของธุรกิจผลติและจําหน่ายกระแสไฟฟ้านัน้ บริษัท ฯ มีโรงไฟฟ้าขนาด 30.9 เมกกะวตัต์ 
ลงทนุเมกกะวตัต์ละ 100 ล้านบาท มลูค่ารวมประมาณ 3,100 ล้านบาท บริษัทต้องใช้เงินจากการขายหุ้นสามญัเพิ่มทุน
จํานวน 25% และกู้จากสถาบนัการเงิน 75% จํานวนเงินท่ีมีการเปล่ียนแปลงจะช่วยให้มีรายได้หรือกําไรสทุธิเพิ่มมากขึน้ 

2. เงินท่ีจะลงทนุในสว่นของธุรกิจผลติอปุกรณ์ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัระบบไฟฟ้าและพฒันาผลิตภณัฑ์ 
จํานวน 60 ล้านบาท บริษัท ฯ ได้ดําเนินการไปแล้วบางสว่น โดยในสว่นของธุรกิจผลิตอปุกรณ์ป้องกนั บริษัท ฯ อยู่
ระหวา่งจดมาตรฐานอตุสาหกรรม (มอก.) ซึง่หากในประเทศไทยมีผู้ผลติท่ีได้มาตรฐานอตุสาหกรรมจํานวน 3 ราย จะ
เป็นการปิดกัน้ไมใ่ห้มีการนําเข้ามาจําหน่ายในประเทศ ซึง่ปัจจบุนับริษัท ฯ อยูร่ะหวา่งออกแบบห้องทดสอบ เคร่ือง
ทดสอบ และจะดําเนินการให้เสร็จสิน้ภายใน 2 ปี อีกทัง้มีฝ่ายพฒันาผลิตภณัฑ์  3-5 ชิน้ตอ่ปี และใช้วงเงินประมาณ 
60 ล้านบาทในการดําเนินการดงักลา่ว 

นายสทุศัน์  ขนัเจริญสขุ (ผู้ รับมอบฉนัทะ) : ขอแก้ไขข้อความ “ทัง้นี ้หากบริษัทฯ จําเป็นจะต้องมีการเปล่ียนแปลง
วตัถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนจากการขายหุ้นให้กับประชาชนโดยทัว่ไปท่ีอาจจะเกิดขึน้ในอนาคต ให้คณะกรรมการบริษัทมี
อํานาจพิจารณาเพ่ืออนมุติัการขอเปล่ียนแปลงดงักลา่ว เพ่ือให้เกิดความสะดวกและคลอ่งตวัในการขยายธุรกิจให้ทนัต่อการ
แข่งขนั” โดยเพิ่มเติมข้อความ “ให้รายงานให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบตอ่ไป” 

นายสมบรูณ์  เอือ้อชัฌาสยั รองกรรมการผู้จดัการ : ได้ตอบข้อซกัถามวา่ ทางบริษัท ฯ จะมีการรายงานการ
ใช้เงินเพิ่มทนุจากการขายหุ้นให้กบัประชาชนทัว่ไปตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยทราบทกุ ๆ 6 เดือน เพ่ือให้เป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์ของบริษัทจดทะเบียน โดยหลงัจากนี ้ จะมีการแจ้งข้อสารสนเทศให้ประชาชนโดยทัว่ไปทราบผา่นเวบ็ไซด์
ของตลาดหลกัทรัพย ฯ ในวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2554 และวนัท่ี 31 มกราคม 2555 ซึง่ผู้ ถือหุ้นจะได้รับทราบในวนัดงักลา่ว
ก่อนการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2555 อยา่งไรก็ตามบริษัทฯ จะกําหนดเป็นวาระแจ้งเพ่ือทราบเพ่ือรายงานตอ่ท่ี
ประชมุผู้ ถือหุ้นในครัง้ถดัไป  

ประธานท่ีประชมุเสนอตอ่ท่ีประชมุเพ่ือพิจารณา 

มติท่ีประชมุ  ท่ีประชมุมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน อนมุติัการแก้ไข
วัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนจากการขายหุ้นให้กับประชาชนโดยทั่วไป ตามท่ีเสนอ อีกทัง้อนุมัติให้
คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจพิจารณาเพ่ืออนมุติัการเปล่ียนแปลงวตัถปุระสงค์การใช้เงินดงักล่าว หาก
จําเป็นต้องมีการเปล่ียนแปลงวตัถปุระสงค์การใช้เงินเพิ่มทนุจากการขายหุ้นให้กบัประชาชนโดยทัว่ไปท่ี
อาจจะเกิดขึน้ในอนาคต เพ่ือให้เกิดความสะดวกและคลอ่งตวัในการขยายธุรกิจให้ทนัต่อการแข่งขนั  โดย
ไม่ต้องนําเร่ืองดังกล่าวเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือขออนุมัติต่อไป ทัง้นีใ้ห้เพียงรายงานต่อผู้ ถือหุ้น
รับทราบในการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ถดัไป โดยสรุปคะแนนเสียงได้ดงันี ้
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  จากจํานวนผู้ ถือหุ้นทัง้สิน้ 160 ราย คิดเป็นคะแนนเสียง 317,304,612 หรือร้อยละ 100 ของจํานวนสทิธิ
ออกเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและใช้สทิธิออกเสียงลงคะแนน 

 มีผู้ถือหุ้นที่ จาํนวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 
เหน็ด้วย 317,304,612 100.0000 
ไมเ่หน็ด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 

วาระที่ 9 พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ทัง้นีก่้อนปิดการประชมุ มีผู้ ถือหุ้นเข้ามาประชมุด้วยตนเองและโดยผู้ รับมอบฉนัทะ ดงันี ้

ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุด้วยตนเอง 72 ราย  นบัจํานวนหุ้นได้   24,366,906 หุ้น 
ผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น 89 ราย  นบัจํานวนหุ้นได้ 292,938,706 หุ้น 

รวมทัง้สิน้ 161 ราย นบัจํานวนหุ้นได้ทัง้สิน้ 317,305,612 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.3264 ของหุ้นท่ีออก
และจําหน่ายแล้วทัง้หมดของบริษัท ฯ จํานวน 400,000,000 หุ้น 

ไมมี่ผู้ใดเสนอเร่ืองอ่ืนใดเพ่ือพิจารณา  ประธานจงึขอกลา่วปิดประชมุ 

 

 

ปิดประชมุเวลา  11.17  น.       
 
 
 
 ………………………………….... 
 (ดร. เอกพร  รักความสขุ) 
 ประธานท่ีประชมุ 
 รับรองวา่ถกูต้อง 
 
 
   
 ………………………………….... ………………………………….... 
 (นางสาวโศภชา  ดํารงปิยวฒ์ิุ) (นางสาวจนัทรา จงจามรีสีทอง) 
 กรรมการผู้จดัการ ผู้บนัทกึรายงานการประชมุ 


