
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 

บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

 

หน้าท่ี 1 

ท่ี GUNKUL 63/035 

 30 มีนาคม 2563 

เร่ือง  ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563  

เรียน  ท่านผู้ ถือหุ้นของบริษัท กนักลุเอน็จิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

ส่ิงท่ีสง่มาด้วย 1. รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 

2. รายงานประจําปี 2562 

3. นโยบายการจ่ายปันผลและหลกัเกณฑ์การจ่ายปันผลประจําปี 2563 จากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ  

4. การจดัสรรเงินทนุสํารองตามกฎหมายและการจ่ายปันผลประจําปี 2563 จากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ 

5. การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ รวมทัง้การแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพ่ือให้

สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ ในสว่นท่ีไมส่ามารถจดัสรรหุ้นปันผลประจําปี 2562   

6. รายนามและประวติัของบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทแทนตําแหน่งกรรมการ

บริษัทท่ีดํารงตําแหน่งครบวาระ  

7. รายละเอียดคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจําปี 2563 

8. รายนามและประวติัของผู้สอบบญัชีรับอนญุาตและรายละเอียดค่าตอบแทนประจําปี 2563 

9. วตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ ท่ีเสนอแก้ไขเพ่ิมเติม 

10. ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ในสว่นท่ีเก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน  

11. คําชีแ้จงวิธีการมอบฉนัทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเข้าร่วมประชมุ และการออกเสียงลงคะแนนในการ

ประชมุผู้ ถือหุ้น 

12. แบบการลงทะเบียนและหนงัสือมอบฉนัทะ ตามท่ีกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กําหนด (แบบ ข.) 

13. ข้อมลูกรรมการอิสระท่ีเป็นตวัแทนรับมอบฉนัทะในการประชมุ 

14. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจําปี 2562 ในรูปแบบหนงัสือ 

15. แผนท่ีตัง้สถานท่ีประชมุ  

 บริษัทฯ ได้จดัส่งหนงัสือแจ้งการเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 

เป็นการลว่งหน้า พร้อมทัง้ระบหุลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทฯ กําหนดสําหรับการเสนอระเบียบวาระให้กบัผู้ ถือหุ้นได้รับทราบโดยทัว่กนัโดยได้เผยแพร่

ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตัง้แต่วนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2562 จนถึงวนัท่ี 31 มกราคม 

2563 ท่ีผ่านมานัน้ ซึ่งไม่มีท่านใดเสนอระเบียบวาระเพ่ือให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพ่ือกําหนดเป็นระเบียบวาระในการ

ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้

 ดงันัน้ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท กนักุลเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 1/2563 เม่ือวนัองัคารท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2563 จึงได้มี

มติให้ เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 ในวันอังคารที่  21 เมษายน 2563 เวลา 14:00 น. โดยเปล่ียน

สถานที่ประชุมจาก ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชัน้ 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ เลขที่  99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง        

เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 เป็น ณ ห้องประชุมของบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียร่ิง จาํกัด (มหาชน) (สาํนักงานสาขา

ที่  1) เลขที่  1038-1046 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 (หรือ สถานที่อื่นใดซึ่ง

อาจเปล่ียนแปลงเน่ืองจากความจาํเป็นจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC 19) ในปัจจุบัน  

โดยจะแจ้งให้ทราบในภายหลังผ่านสารสนเทศของบริษัทฯ ตามช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของ

บริษัทฯ และ/หรือช่องทางอื่นใด) เพ่ือพิจารณาเร่ืองตา่ง ๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2562 

ความเป็นมา การประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 ได้จดัให้มีขึน้เม่ือวนัพฤหสับดีท่ี 18 เมษายน 2562 บริษัทฯ ได้จดัทํารายงานการ

ประชุมแล้วเสร็จ พร้อมทัง้ได้จัดส่งให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วนั ตาม

ระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด รวมทัง้ได้เผยแพร่รายงานดงักล่าวผ่านเว็บไซด์ของบริษัทฯ www.gunkul.coom โดยได้แนบสําเนารายงานการ

ประชมุ ดงัรายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีสง่ด้วยลําดบัท่ี 1 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท   เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2562 เม่ือ                 

วนัพฤหสับดีท่ี 18 เมษายน 2562 ซึง่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นวา่ได้มีการบนัทึกรายงานไว้อย่างครบถ้วนถกูต้อง 

http://www.gunkul.coom/


ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 

บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

 

หน้าท่ี 2 

การลงมต ิ ในวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากคือเกินกว่าร้อยละ 50 ของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน      

ถ้ามีคะแนนเสียงเทา่กนั ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้าด  
 

วาระท่ี 2 รับทราบการดาํเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 

ความเป็นมา  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ.2535 มาตรา 113 และตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 29 

กําหนดให้รายงานผลการดําเนินการของบริษัทฯ ในรอบปีท่ีผ่านมาต่อท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี โดยบริษัทฯ ได้สรุปผลการ

ดําเนินงานท่ีผ่านมาในรอบปี 2562 ซึง่ปรากฏอยู่ในรายงานประจําปี 2562 ดงัรายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดบัท่ี 2  

ความเหน็คณะกรรมการบริษัท   เหน็สมควรเสนอรายงานประจําปี 2562 ซึง่สรุปผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 เพ่ือให้

ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบ โดยไม่ต้องมีการลงมต ิ
 

วาระท่ี 3 พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิของบริษัทฯ สําหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

ความเป็นมา เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ.2535 มาตรา 112  - มาตรา 114 รวมทัง้ตามข้อบงัคบั

ของบริษัท ฯ ข้อ 29 และ ข้อ 42 – ข้อ 44 บริษัทฯ ได้จดัทํางบการเงินสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ท่ีผ่านการตรวจสอบจาก

ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตแล้วและขอเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมัติ โดยมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏอยู่ในงบการเงินของรายงาน

ประจําปี 2562 ซึง่ได้จดัส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือนดัประชมุในครัง้นี ้ดงัรายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดบัท่ี 2 

ความเหน็คณะกรรมการบริษัท   เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สําหรับปีสิน้สุดวันท่ี          

31 ธันวาคม 2562 ซึง่ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบญัชีของ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จํากดั โดยให้

ความเห็นว่าถูกต้องตามท่ีควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ซึง่แสดงฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2562 ท่ีผ่านมา โดยสรุป

สาระสําคญัได้ดงันี ้   

                      (หน่วย : ล้านบาท) 

รายการ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 

สินทรัพย์รวม 39,041.54 35,624.75 17,276.28 17,685.24 

หนีส้ินรวม  27,708.63 26,124.70 7,745.78 8,973.11 

สว่นของผู้ ถือหุ้น  11,332.91 9,500.05 9,530.50 8,712.13 

ทนุจดทะเบียน 2,225.59 1,854.66 2,225.59 1,854.66 

ทนุจดทะเบียนชําระแล้ว 2,220.63 1,854.66 2,220.63 1,854.66 
หุ้นทนุซือ้คืน (304.67) (304.67) (304.67) (304.67) 

รายได้รวม  7,195.26 6,460.89 2,720.01 2,877.30 

กําไร(ขาดทนุ)สําหรับปี  2,222.29 1,178.41 894.60 660.39 

       สว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่  2,147.33 1,085.17 894.60 660.39 

       สว่นของผู้ ถือหุ้นเดิมก่อนการปรับโครงสร้างธุรกิจ             -        5.07          -          - 

       สว่นท่ีเป็นของสว่นได้เสียท่ีไมมี่อํานาจควบคมุ      74.96      88.17          -          - 

กําไร(ขาดทนุ)เบ็ดเสร็จสําหรับปี  1,949.95 1,231.45 891.57 660.54 

       สว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่   1,874.89 1,138.20 891.57 660.54 

       สว่นของผู้ ถือหุ้นเดิมก่อนการปรับโครงสร้างธุรกิจ             -        5.07         -          - 

       สว่นท่ีเป็นของสว่นได้เสียท่ีไมมี่อํานาจควบคมุ      75.06      88.18         -          - 

กําไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.24 0.12 0.10 0.08 

โดยมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏอยู่ในงบการเงินของรายงานประจําปี 2562 ของบริษัทฯ ซึง่ได้จดัส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบั

หนงัสือเชิญประชมุในครัง้นี ้ดงัรายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดบัท่ี 2 

การลงมต ิ ในวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากคือเกินกว่าร้อยละ 50 ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้า

มีคะแนนเสียงเทา่กนั ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกเสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้าด 

 

 



ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 

บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

 

หน้าท่ี 3 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติการกาํหนดหลักเกณฑ์การจ่ายปันผลจากผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ประจาํปี 2562 

ความเป็นมา   เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 

ของกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ หลงัหกัภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสํารองตามกฎหมาย และเงินสํารองต่าง ๆ ทัง้หมด 

ดงัรายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดบัท่ี 3  

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท   เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นกําหนดหลักเกณฑ์การจ่ายปันผลจากผลการดําเนินงานของ    

บริษัทฯ ประจําปี 2562 โดยให้จ่ายเป็น เงินสดปันผล ทัง้นีห้ลกัเกณฑ์การจ่ายปันผลนีจ้ะนําไปใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาวาระ   

ท่ี 5 เร่ือง “พิจารณาอนมุตักิารจดัสรรกําไรเบ็ดเสร็จจากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับปีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ

จ่ายปันผล (ถ้ามี) ตอ่ไป   

การลงมต ิ ในวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากคือเกินกว่าร้อยละ 50 ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้า

มีคะแนนเสียงเทา่กนั ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกเสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้าด 

 

วาระท่ี 5 พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรกําไรเบ็ดเสร็จจากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับปีสิน้สุด 

 วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และจ่ายปันผล (ถ้ามี) 

ความเป็นมา จากผลการดําเนินงานประจําปี 2562 ของบริษัทฯ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ มีกําไรสําหรับปี 2562 จํานวน  

894,599,441 บาท และกําไรสะสมท่ียังไม่ได้จัดสรร จํานวน 1,907,839,036 บาท และตามงบการเงินรวม มีกําไรสําหรับปี 2562 

จํานวน 2,222,289,314 บาท และกําไรสะสมท่ียงัไม่ได้จดัสรร จํานวน 4,134,470,833 บาท ซึง่ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน

จํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 38 กําหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีส่วนหนึ่งไว้เป็น

เงินทนุสํารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปี หกัด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าเงินทุน

สํารองตามกฎหมายจะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน อีกทัง้บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 

40 ของกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ หลังหกัภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสํารองตามกฎหมาย และเงินสํารองต่าง ๆ 

ทัง้หมด ดงัรายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดบัท่ี 4 

บริษัทฯ จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิจดัสรรเงินทนุสํารองตามกฎหมายและอนมุตักิารจ่ายปันผล

จากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ดงันี ้

1. พิจารณาการจัดสรรกําไรเบ็ดเสร็จจากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับปีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562   

และกําไรสะสมในปี 2561 ในส่วนท่ีไม่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเน่ืองจากการยกเว้นภาษีตามบตัรส่งเสริมการ

ลงทุนของบริษัทย่อย เพ่ือจ่ายเป็นเงินสดปันผลในอัตราหุ้ นละ 0.136 บาท รวมเป็นเงินสดปันผลไม่เกิน 

1,200,000,000.00 บาท  

ทัง้นีอ้ตัราการจ่ายเงินปันผลสําหรับปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 137.88 ของกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ

ของบริษัทฯ (หลงัหกัเงินสํารองทางกฎหมาย) หรือ คิดเป็นร้อยละ 56.52 ของงบการเงินรวมของบริษัทฯ (หลงั

หกัเงินสํารองทางกฎหมาย) ซึง่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ท่ีไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของ

กําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ (จํานวนหุ้ นท่ีออกและชําระแล้ว ณ ปัจจุบัน เท่ากับ 

8,882,530,974 หุ้น) 

โดยเงินปันผลทัง้หมดจะถูกหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายในอตัราร้อยละ 10 หรือ 0.0136 บาทต่อหุ้น จากเงินท่ีผู้ ถือหุ้นจะ

ได้รับปันผลในครัง้นี ้ทัง้นีเ้งินปันผลสทุธิท่ีผู้ ถือหุ้นจะได้รับหลงัหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายจะเทา่กบั 0.1224 บาทตอ่หุ้น 

โดยผู้ รับปันผลข้างต้นท่ีเป็นบคุคลธรรมดาและถือสญัชาติไทย สามารถเลือกชําระภาษีเงินได้บคุคลธรรมดาตอน

สิน้ปีในรูปแบบการเลือกหกั ณ ท่ีจ่าย โดยมิต้องนําไปคํานวณรวมย่ืนกบัเงินได้ประเภทอ่ืนตอนปลายปีก็ได้ 

กรณีท่ีบคุคลธรรมดาถือสญัชาตไิทยได้รับปันผลและถูกหกัภาษีไว้ ณ ท่ีจ่ายในอตัราร้อยละ 10 สามารถนําไปใช้

เครดิตภาษีหกัไว้ ณ ท่ีจ่ายได้เม่ือย่ืนแบบชําระภาษีปลายปีโดยเลือกแบบการนําไปย่ืนรวมกบัเงินได้ประเภทอ่ืน 
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แต่ไม่มีสิทธิใช้เครดิตเงินปันผลในการย่ืนแบบเพ่ือชําระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปลายปี เน่ืองจากปันผลรับ

ดงักล่าวมีอตัราภาษีเงินได้นิตบิคุคลอตัราร้อยละ 0 

2. กําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินสดปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 29 เมษายน 2563 วนัท่ีไม่ได้รับสิทธิ      

ปันผล (XD) คือวนัท่ี 28 เมษายน 2563 และกําหนดจ่ายเงินสดปันผลภายในวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2563 

ข้อมูลการจ่ายเงนิปันผลท่ีผ่านมา 
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล 

จากผลการดําเนินการงานของบริษัทฯ  

ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี 

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

1. หุ้นชําระแล้วท่ีใช้ในการคํานวณปันผล (หุ้น)  8,783,487,274 หุ้น 1) 7,418,621,493 หุ้น 7,418,621,493 หุ้น 6,358,775,851 หุ้น 5,298,980,864 หุ้น 

2. กําไรสําหรับปี : งบการเงินเฉพาะกิจการ  (บาท) 894,599,441.00 660,388,915.00 354,011,303.00 334,980,871.56  661,502,456.76 

3. กําไรสําหรับปี : งบการเงินรวม (บาท) 

(สว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่)   

2,147,329,258 1,085,172,042.00 465,794,332.00 537,717,352.83  

4. หกั เงินทนุสํารองตามกฎหมาย (บาท)  (24,259,000.00) - (22,300,000.00) (17,000,000.00) (30,000,000.00) 

5. คงเหลือกําไรสําหรับปี เพ่ือคํานวณการจ่ายปันผล 

-    งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) :  

     หลงัหกัเงินทนุสํารองตามกฎหมาย 

-    งบการเงินรวม-สว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ (บาท) :  

     หลงัหกัเงินทนุสํารองตามกฎหมาย  

 
870,340,441.00 

 

2,123,070,258.00 

 

 
660,388,915.00 

 

1,085,172,042.00 

 

 
331,711,303.00 

 

443,494,332.00 

 

 
317,980,871.56 

 

520,717,352.83 

 
631,502,456.76 

 

- 

6. รวมเงินปันผลจ่าย (บาท : หุ้น)   

6.1 เงินสดปันผล  

6.2 หุ้นปันผล  

0.136 

0.136 

- 

 

0.06 

0.01 

0.05 

(5 หุ้นเดิมตอ่ 1 หุ้นปันผล) 

0.045 

0.045 

- 

0.0817 

0.0400 

0.0417 

(6 หุ้นเดิมตอ่ 1 หุ้นปันผล) 

0.1125 

0.0625 

0.0500 

(5 หุ้นเดิมตอ่ 1 หุ้นปันผล) 

7. จํานวนหุ้นท่ีสัง่จ่ายปันผล (หุ้น) - 1,483,724,299 - 1,059,795,975 1,059,796,172 

8. รวมเป็นเงินปันผลท่ีจ่ายทัง้สิน้ไมเ่กิน (บาท) แบ่งเป็น  

8.1 เงินสดปันผล (บาท) 

8.2       หุ้นปันผล (บาท) :   

 

1,200,0000.00 

445,931,074.75 

75,000,000.00 

370,931,074.75 

333,837,967.19 

333,837,967.19 

- 

519,511,988.00 

254,351,035.00 

265,160,953.00 

596,135,347.00 

331,186,304.00 

264,949,043.00 

9. อตัราสว่นการจ่ายเงินปันผล  2) 

-     งบการเงินเฉพาะกิจการ (%)  

 

 

 

-     งบการเงินรวม (%) 

 
137.88% 

(เงินสดปันผล) 

 

 

56.52% 

(เงินสดปันผล) 

 
67.53% 

(เงินสดปันผล+หุ้นปันผล) 

 

 

41.09% 

(เงินสดปันผล+หุ้นปันผล) 

 
100.64% 

(เงินสดปันผล) 

 

 

75.27% 

(เงินสดปันผล) 

 
79.99%  

(เฉพาะเงินสดปันผล) 

163.38% 

(เงินสดปันผล+หุ้นปันผล) 

99.77% 

(เงินสดปันผล+หุ้นปันผล) 

 
94.40% 

(เงินสดปันผล+หุ้นปันผล) 

 

 

- 

10. ปีท่ีดําเนินการสัง่จ่าย ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

1) หุ้นชําระแล้วทัง้หมด หกัออกด้วย หุ้นทนุซือ้คืนท่ีไมไ่ด้รับสิทธิในการรับปันผล (8,882,530,974 หุ้น – 99,043,700 หุ้น = 8,783,487,274 หุ้น)  
2) กําไรสทุธิท่ีใช้ในการคํานวณอตัราสว่นการจ่ายเงินปันผล เป็นกําไรสทุธิหลงัจากหกัเงินทนุสํารองทางกฎหมาย   

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท    เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิจดัสรรเงินกําไรสําหรับปี สิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 

2562 ในส่วนท่ีไม่เสียภาษีเงินได้นิติบคุคลเน่ืองจากการยกเว้นภาษีตามบตัรส่งเสริมการลงทนุของบริษัทย่อย เพ่ือจ่ายเป็นเงินสดปันผล

ในอตัราหุ้นละ 0.136 บาท รวมเป็นเงินสดปันผลไม่เกิน 1,200,000,000.00 บาท และให้นําเสนอตอ่ผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาตอ่ไป  

การลงมต ิ  ในวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากคือเกินกว่าร้อยละ 50 ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้า

มีคะแนนเสียงเทา่กนั ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกเสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้าด 

 

วาระท่ี 6  พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในส่วนท่ีไม่สามารถจัดสรรเพ่ือจ่ายหุ้นปันผลได้ตามมติ          

ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2562  

ความเป็นมา ตามท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2562 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายหุ้นปันผลและเงินสดปันผล และบริษัทฯ ได้

ดําเนินการเพิ่มทนุเพ่ือรองรับหุ้นปันผลดงักล่าว โดยมีหุ้นบางส่วนท่ีไม่สามารถจดัสรรเพ่ือจ่ายเป็นหุ้นปันผลได้ ดงันัน้บริษัทฯ ควรต้อง

ดําเนินการลดทนุของบริษัทฯ ในส่วนท่ีไม่สามารถจดัสรรเพ่ือจ่ายหุ้นปันผลได้ตามมติท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 จํานวน 

19,814,818 หุ้น หรือ 4,953,704.50 บาท   

ความเหน็ของกรรมการ เห็นควรอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในส่วนท่ีไม่สามารถจัดสรรเพ่ือจ่ายหุ้ นปันผลได้ตามมติ             

ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 จํานวน 19,814,818 หุ้น หรือ 4,953,704.50 บาท และให้นําเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาต่อไป 

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

หุ้น/ทนุจดทะเบียนปัจจบุนั 8,902,345,792 หุ้น 2,225,586,448.00 บาท 0.25 บาท 
พิจารณาลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ 

ในสว่นที่ไมส่ามารถจดัสรรเพ่ือจา่ยหุ้นปันผลได้  

19,814,818 หุ้น 4,953,704.50 บาท 0.25 บาท 

หุ้น/ทนุจดทะเบียนใหม ่ 8,882,530,974 หุ้น 2,220,632,745.50 บาท 0.25 บาท 

 โดยมีรายละเอียดดงัปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดบัท่ี 5  

การลงมติ ในวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี คือไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มา

ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

วาะท่ี 7  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุน           

จดทะเบียนของบริษัทฯ 

ความเป็นมา ตามท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทได้มีมตอินมุตัใิห้บริษัทฯ ลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ ในส่วนท่ีไม่สามารถจดัสรร

เพ่ือจ่ายหุ้นปันผลได้ตามมตท่ีิประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 ดงัรายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดบัท่ี 5 

ความเหน็ของกรรมการ เหน็ควรแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนของ

บริษัทฯ และให้นําเสนอตอ่ผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาตอ่ไป โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

  ทนุจดทะเบียนปัจจบุนั ทนุจดทะเบียนใหม ่

ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน 2,225,586,448.00 บาท 

(สองพนัสองร้อยยี่สิบห้าล้านห้าแสนแปดหม่ืน     

หกพนัสี่ร้อยสี่สิบแปดบาท) 

2,220,632,745.50 บาท 

(สองพนัสองร้อยยี่สิบล้านหกแสนสามหม่ืน       

สองพนัเจ็ดร้อยสี่สิบห้าบาทห้าสบิสตางค์) 

แบง่ออกเป็น  8,902,345,792 หุ้น 

(แปดพนัเก้าร้อยสองล้านสามแสนสี่หม่ืนห้าพนั

เจ็ดร้อยเก้าสิบสองหุ้น) 

8,882,530,974 หุ้น 

(แปดพนัแปดร้อยแปดสบิสองล้านห้าแสน         

สามหม่ืนเก้าร้อยเจ็ดสิบสีหุ่้น) 

มลูคา่หุ้นละ 0.25 บาท (ยี่สบิห้าสตางค์) 0.25 บาท (ยี่สบิห้าสตางค์) 

โดยแบง่ออกเป็น 

- หุ้นสามญั 

 

 

8,902,345,792 หุ้น 

(แปดพนัเก้าร้อยสองล้านสามแสนสี่หม่ืนห้าพนั

เจ็ดร้อยเก้าสิบสองหุ้น) 

 

8,882,530,974 หุ้น 

(แปดพนัแปดร้อยแปดสบิสองล้านห้าแสน         

สามหม่ืนเก้าร้อยเจ็ดสิบสีหุ่้น) 

 - หุ้นบริุมสิทธิ - หุ้น - หุ้น 

การลงมติ ในวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี คือไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มา

ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระท่ี 8 พจิารณาอนุมัตเิลือกตัง้กรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทท่ีดาํรงตาํแหน่งครบตามวาระ 

ความเป็นมา ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 13 กําหนดให้กรรมการ

บริษัท ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี ในอตัราหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการบริษัททัง้หมด     

ถ้าจํานวนกรรมการบริษัทท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสุดกบัส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการบริษัท        

ท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนเป็นบริษัทนัน้ให้ใช้วิธีจบัสลาก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการ

บริษัทท่านท่ีอยู่ในตําแหน่งนานท่ีสุดเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง โดยกรรมการบริษัทท่ีออกจากตําแหน่งไปแล้วนัน้ อาจเลือกเพ่ือเข้ามา

ดํารงตําแหน่งใหม่ก็ได้ ซึง่ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีครัง้นีมี้กรรมการบริษัทท่ีดํารงตําแหน่งครบวาระ 4 ท่าน ดงันี ้

1. ดร.ชิต    เหล่าวฒันา กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)  

2. ดร.จงรัก    ระรวยทรง กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)  

3. นางสาวโศภชา    ดํารงปิยวฒุิ์ กรรมการบริษัท (กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร) 

4. นายเฉลิมพล  ศรีเจริญ กรรมการบริษัท (กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร)  



ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 

บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

 

หน้าท่ี 6 

  ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้จดัส่งหนงัสือแจ้งการเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือผู้ทรงคณุวฒุเิพ่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ

ของบริษัทฯ ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 เป็นการล่วงหน้า พร้อมทัง้ระบุรายละเอียดคณุสมบตัิ และวิธีการเสนอช่ือ

ตามหลักเกณฑ์ท่ีบริษัทฯ กําหนด ให้กับผู้ ถือหุ้นได้รับทราบโดยทั่วกัน โดยได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย และเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ ตัง้แตว่นัท่ี 7 พฤศจิกายน 2562 จนถงึวนัท่ี 31 มกราคม 2563 ท่ีผ่านมานัน้ ซึง่ไม่มีทา่นใดเสนอ

ช่ือผู้ทรงคณุวฒุเิข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัท ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นในครัง้นี ้ 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท    คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้ มีส่วนได้เสียได้หารือกันอย่างกว้างขวาง และร่วมกัน

กลัน่กรองโดยพิจารณาจากคณุสมบตัเิป็นรายบคุคลอย่างรอบคอบ กล่าวคือ ต้องเป็นบคุคลผู้ทรงคณุวฒุ ิมีประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ 

มีภาวะผู้ นํา วิสยัทศัน์กว้างไกล เป็นผู้ มีคณุธรรมและจริยธรรม มีประวตัิการทํางานท่ีโปร่งใสไม่ด่างพร้อย มีความสามารถในการแสดง

ความคิดเห็น อย่างเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ทัง้นีบุ้คคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เป็น

กรรมการอิสระนัน้ เป็นผู้ ท่ีสามารถให้ความเหน็อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง โดยบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเพ่ือ

เลือกตัง้ในครัง้นีไ้ด้ผ่านกระบวนการกลัน่กรองของคณะกรรมการบริษัทแล้ววา่มีคณุสมบตัิท่ีเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 

และในกรณีท่ีบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ววา่บคุคลนัน้จะสามารถให้ความเห็นได้

อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้

กรรมการบริษัทท่ีดํารงตําแหน่งครบวาระกลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทตอ่ไปอีกวาระหนึง่ ดงันี ้ 

1. ดร.ชิต    เหล่าวฒันา กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)  

2. ดร.จงรัก    ระรวยทรง กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)  

3. นางสาวโศภชา    ดํารงปิยวฒุิ์ กรรมการบริษัท (กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร) 

4. นายเฉลิมพล  ศรีเจริญ กรรมการบริษัท (กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร)  

 และให้นําเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาตอ่ไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดบัท่ี 6 

การลงมต ิ ในวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากคือเกินกว่าร้อยละ 50 ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้า

มีคะแนนเสียงเทา่กนั ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกเสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้าด 

 

วาระท่ี 9 พจิารณาอนุมัตกิารกําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจาํปี 2563 

ความเป็นมา    ตามข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 29 กําหนดให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีกําหนดค่าตอบแทนของกรรมการ โดย    

บริษัทฯ มีนโยบายและหลกัเกณฑ์ในการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกบัภาระหน้าท่ีในการ

ปฏิบัติงานเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้น และ ผู้ มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ โดยมีกระบวนการและขัน้ตอนการพิจารณา

คา่ตอบแทนผ่านจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และนําเข้าสู่การพิจารณาในคณะกรรมการบริษัท ซึง่ได้พิจารณา

กลัน่กรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนั เหน็สมควรกําหนด

คา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุย่อย ประจําปี 2563 ดงัรายละเอียดตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดบัท่ี 7   

ความเหน็คณะกรรมการบริษัท   เห็นสมควรเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตักํิาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสําหรับปี 2563 ดงันี ้

ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงนิ   :   เสนอเพ่ือพิจารณาดงันี ้ 

- ค่าเบีย้ประชุม 

ตําแหน่ง คณะกรรมการ 

บริษัท 

คณะกรรมการ 

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ

บริหาร 

ความเส่ียง 

คณะกรรมการ

สรรหาและ

พิจารณา

ผลตอบแทน 

คณะกรรมการ

กํากบัดแูล

กิจการท่ีดี 

คณะกรรมการ 

บริหาร 

1.  ประธานกรรมการ 25,000 25,000 20,000 20,000 20,000 7,500 

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

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



ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 

บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

 

หน้าท่ี 7 

หมายเหต:ุ   กรณีกรรมการอิสระได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นประธานกรรมการของแตล่ะคณะกรรมการ ให้ได้รับสิทธิการจา่ยอตัราคา่ตอบแทนเบีย้

ประชมุของคณะกรรมการในตําแหน่งสงูสดุเพียงตําแหน่งเดียวในแตล่ะคณะกรรมการ 

- ค่าตอบแทนรายปี * 

ตําแหน่ง คณะกรรมการ 

บริษัท 

คณะกรรมการ 

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ

บริหาร 

ความเส่ียง 

คณะกรรมการ

สรรหาและ

พิจารณา

ผลตอบแทน 

คณะกรรมการ

กํากบัดแูล

กิจการท่ีดี 

คณะกรรมการ 

บริหาร 

1. ประธานกรรมการ 750,000 300,000 100,000 100,000 100,000 500,000 

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

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

4. เลขานกุารบริษัท 100,000 - - - - - 

หมายเหต:ุ  กรณีกรรมการอิสระได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นประธานกรรมการของแตล่ะกรรมการ ให้ได้รับสิทธิการจา่ยอตัราคา่ตอบแทนรายปีของ

คณะกรรมการในตําแหน่งสงูสดุเพียงตาํแหน่งเดียวในแตล่ะกรรมการ 

 * คา่ตอบแทนรายปีให้กําหนดจา่ยเป็นรายไตรมาส  

ทัง้นี ้กําหนดวงเงินสาํหรับการจา่ยคา่ตอบแทนทกุประเภทไว้ดงันี ้

1) ประธานกรรมการบริษัท  จํากดัวงเงินสงูสดุไมเ่กิน 3,500,000 บาท 

2) ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร จํากดัวงเงินสงูสดุไมเ่กิน 2,500,000 บาท 

3) ประธานคณะกรรมการทกุชดุ จํากดัวงเงินสงูสดุไมเ่กิน 1,500,000 บาท  

  (ยกเว้นประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร)   

4) กรรมการผู้จดัการ  จํากดัวงเงินสงูสดุไมเ่กิน 1,000,000 บาท 

5) กรรมการบริหาร  จํากดัวงเงินสงูสดุไมเ่กิน    800,000 บาท 

6) กรรมการชดุอ่ืน ๆ   จํากดัวงเงินสงูสดุไมเ่กิน    400,000 บาท 

 (ยกเว้นกรรมการบริหาร)  

และหากกรรมการท่านใดดํารงตําแหน่งมากกว่าหนึ่งตําแหน่ง ให้จ่ายจากการคํานวณผลรวมของค่าตอบแทน

ทกุประเภท ทัง้ค่าตอบแทนเบีย้ประชมุ และค่าตอบแทนรายปี โดยต้องไม่เกินกว่าอตัราเพดานหรือวงเงินสงูสดุของแต่ละ

ตําแหน่งสงูสดุท่ีกรรมการท่านนัน้ดํารงตําแหน่งอยู่ ทัง้นีห้ากกรรมการท่านนัน้ดํารงตําแหน่งมากกวา่หนึ่งตําแหน่ง ให้จ่าย

จากอตัราเพดานของตําแหนง่สงูสดุเพียงตําแหนง่เดยีว  

โดยกําหนดวงเงินสาํหรับการจ่ายคา่ตอบแทนทกุประเภทและทกุตําแหนง่ รวมทัง้สิน้ไมเ่กิน 18,000,000 บาท 

ค่าตอบแทน/ผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เป็นตัวเงนิ  :  ไมม่ ี

การลงมต ิ ในวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สองในสามของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

 

วาระท่ี 10 พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าสอบบัญชีประจาํปี 2563 

ความเป็นมา    เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อท่ี 29 

กําหนดให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นสามัญประจําปีแต่งตัง้ผู้ สอบบญัชี และกําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ทุกปี ดงันัน้

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทจงึได้พิจารณาคดัเลือกผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตัิงาน 

ประสบการณ์ มาตรฐานและประสิทธิภาพในการทํางาน ความเช่ียวชาญในการสอบบญัชี ความเป็นอิสระของผู้สอบบญัชี และ

คา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชี โดยเสนอเพ่ือขออนมุตัแิตง่ตัง้บุคคลเป็นผู้สอบบญัชีและอนมุตัิค่าสอบบญัชี ดงัรายละเอียดปรากฏตาม

สิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดบัท่ี 8 ดงันี ้



ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 

บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

 

หน้าท่ี 8 

1) แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของ บริษัท กนักุลเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) ประจําปี 2563 

1. นายวยัวฒัน์  กอสมานชยักิจ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 6333   และ/หรือ 

2. นายเจริญ  สมัฤทธ์ิเลิศ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4068  และ/หรือ 

3. นายณัฐพงศ์  ตนัตจิตัตานนท์   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 8829 

แห่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด โดยเป็นผู้ สอบบัญชีท่ีมีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศ

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และบุคคลดงักล่าวยงัเป็นผู้สอบบญัชีในบริษัทย่อยของกลุ่ม

บริษัทกนักลุอีกด้วย  

2) อนมุตัคิา่สอบบญัชีประจําปี 2563 โดยมีคา่ตอบแทนเฉพาะบริษัทฯ ไม่เกิน 1,830,000.00 บาท  

(และเม่ือรวมคา่ตอบแทนสําหรับบริษัทย่อย บริษัทร่วม รวมกนัทัง้สิน้ไม่เกิน 13,964,000.00 บาท)  

โดยบริษัทท่ีเป็นสํานกังานบญัชีและผู้สอบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอข้างต้นไม่มีความสัมพนัธ์ และ/หรือ ไม่มีส่วนได้

เสียกบับริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักล่าวแตอ่ย่างใด 

ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีในต่างประเทศสงักดัต่างสํานกังานสอบบญัชีกบัผู้สอบบญัชีในประเทศ คณะกรรมการบริษัทจะดแูลให้

สามารถจดัทํางบการเงินได้ทนัตามกําหนดระยะเวลา  

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท   เห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเสนอ และเห็นควรเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 

2563 พิจารณาอนมุตั ิ

1. แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของ บริษัท กนักุลเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน)  

1) นายวยัวฒัน์  กอสมานชยักิจ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 6333   และ/หรือ 

2) นายเจริญ  สมัฤทธ์ิเลิศ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4068   และ/หรือ 

3) นายณฐัพงศ์  ตนัตจิตัตานนท์   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 8829 

แหง่ บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูไิชย สอบบญัชี จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีประจําปี 2563 

2. อนมุตัคิา่สอบบญัชี ประจําปี 2563 เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 1,830,000.00 บาท สําหรับงบการเงินของบริษัทฯ 

 โดยมีรายละเอียดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีเปรียบเทียบย้อนหลงั 5 ปี ดงันี ้ 

รายละเอียด ปี 2563 

(เพ่ือพิจารณา) 

ปี 25621) 

 

ปี 25611) 

 

ปี 2560 1) 

 

ปี 2559 1) 

คา่สอบบญัชี และคา่สอบทานรายไตรมาส  

สําหรับงบการเงินของบริษัทฯ  

1,830,000.00 1,830,000.00 1,700,000.00 1,480,000.00 1,100,000.00 

คา่บริการอ่ืน ๆ  N.A. 74,000.00 413,335.00 149,127.00 347,776.46 

1)  ประกอบด้วย คา่ลว่งเวลา คา่พาหนะ คา่เข้าเลม่เอกสาร คา่ยืนยนัยอด และคา่สง่เอกสาร  

การลงมต ิ ในวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากคือเกินกว่าร้อยละ 50 ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ถ้า

มีคะแนนเสียงเทา่กนั ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกเสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้าด 

 

วาระท่ี 11  พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขเพิ่มเตมิวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. 

ของบริษัทฯ เพ่ือให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเตมิวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ 

ความเป็นมา สืบเน่ืองจากปัจจุบันบริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจในหลากหลายประเภท ดังนัน้เพ่ือให้สอดคล้องกับการดําเนินธุรกิจ        

จึงต้องดําเนินการเพิ่มเติมวตัถุประสงค์ของบริษัทฯ เพ่ือรองรับการดําเนินธุรกิจดงักล่าว ดงัรายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย

ลําดบัท่ี 9 

ความเหน็ของกรรมการ เห็นควรอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยปรับแก้ไขใน  ข้อ (2) และ เพิ่มข้อ (64) –         

ข้อ (83) และการแก้ไขเพิ่มเตมิหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 3. ของบริษัทฯ และให้นําเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาตอ่ไป 



ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 

บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

 

หน้าท่ี 9 

วตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ จากเดมิ 63 ข้อ เป็น 83 ข้อ ดงันี ้ 

(2)  ขาย โอน รับโอน แลกเปล่ียน เช่า ให้เช่า เช่าซือ้ ขายฝาก ยืม ให้ยืม หรือได้มาด้วยประการอ่ืนใดโดยถูกต้องตามกฎหมาย จําหน่าย ซึง่

ทรัพย์หรือทรัพย์สนิ จํานอง รับจํานอง จํานํา รับจํานํา รับการคํา้ประกนัหรือเข้าคํา้ประกนัหนีส้ิน ความรับผิด ทําสญัญาหลกัประกนัทาง

ธุรกิจ ก่อหลกัประกนัในทรัพย์หรือทรัพย์สนิใดๆ เพ่ือเป็นการประกนัการชําระหนีห้รือเป็นประกนัการปฏิบตัติามสญัญา 

(64)  เข้าเป็นหุ้นส่วนจําพวกจํากัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจํากดั หรือเข้าเป็นผู้ ถือหุ้นในบริษัทเอกชนและบริษัทมหาชนใด ๆ  ทัง้ภายใน

และภายนอกประเทศเพ่ือประโยชน์ของบริษัท ไม่ว่าห้างหุ้นสว่นหรือบริษัทนัน้จะมีวตัถปุระสงค์ทํานองเดียวกนักบับริษัทหรือไม่ก็ตาม 

(65)  ประกอบธุรกิจเก่ียวกับพลงังานไฟฟ้า และ/หรือ ไอนํา้ และ/หรือนํา้ รวมทัง้การผลิต ซือ้ ขาย แลกเปล่ียน สํารวจ พฒันา จดัหา รับจ้าง     

แปรสภาพ วางแผน สร้าง ประกอบ ตรวจสอบ วิเคราะห์ ออกแบบ ติดตัง้ ผลิต จัดให้ได้มา จัดส่ง บํารุงรักษา สะสม สํารอง ประมูล 

รับเหมาก่อสร้าง ซ่อมแซม นําเข้า ส่งออก และการดําเนินงานต่าง ๆ หรือจัดการค้าด้วยวิ ธี อ่ืนใดท่ีเ ก่ียวกับพลังงานไฟฟ้า

ทรัพยากรธรรมชาต ิและพลงังานอ่ืนๆ ทกุชนิด เช่น ลม นํา้ ความร้อน แสงแดด แร่ธาต ุไอนํา้ นํา้มนั ถ่านหนิ ถ่านลกิไนต์ วตัถเุคมีจากถ่าน

หนิ ถ่านลกิไนต์ ก๊าซ และสารประกอบไฮโดรคาร์บอน ตลอดจนพลงังานปรมาณแูละเชือ้เพลงิในรูปอ่ืนๆ เพ่ือการผลติกระแสไฟฟ้าหรือผล

พลอยได้จากกิจการนัน้ๆ รวมทัง้การค้า การขายของ และการรับทํางานอย่างใด ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับกิจการดงักล่าวหรืองานอ่ืนท่ีส่งเสริม

กิจการเช่นว่านัน้ (เม่ือได้รับอนญุาตจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง) 

(66)  ประกอบกิจการโรงไฟฟ้าทกุประเภท อนัได้แก่แต่ไม่จํากัดเฉพาะโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อน โรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วม โรงไฟฟ้า

พลงันํา้ โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ โรงไฟฟ้าพลงังานขยะ โรงไฟฟ้าพลงังานปรมาณ ูและโรงไฟฟ้าอ่ืนๆ ทกุประเภท และโรงจ่ายไฟฟ้า 

โรงงานผลติเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า สง่ไฟฟ้า รวมถึงระบบผลติและจ่ายไฟฟ้า เคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า สายสง่ไฟฟ้า และสิง่ซึง่เป็นวสัดอุปุกรณ์ของ

ไฟฟ้าและโรงไฟฟ้าทกุชนิด โรงงานปนูขาว โรงงานผลติภณัฑ์ยิปซัม่ โรงงานผลติวสัดกุ่อสร้างทกุชนิด โรงงานผลติอิฐทนไฟ และวสัดทุนไฟ

หรือผลติภณัฑ์ท่ีทําจากขีเ้ถ้า (FLY ASH) และโรงงานอ่ืน ๆ เพ่ือประโยชน์และหรือสง่เสริมวตัถปุระสงค์ของบริษัท 

(67)  ประกอบธุรกิจเก่ียวกับพลงังานทดแทน พลงังานหมุนเวียน และพลงังานอ่ืนทุกประเภท อันหมายความรวมถึงการผลิต ซือ้ จําหน่าย 

สํารวจ พฒันา จดัหา รับจ้าง แปรสภาพ ตรวจสอบ วิเคราะห์ ออกแบบ ให้บริการ ติดตัง้ ทดสอบ ควบคมุ จดัให้ได้มา จดัส่ง บํารุงรักษา 

ประมูล รับเหมาก่อสร้าง ซ่อมแซม นําเข้า ส่องออก และดําเนินการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกับแหล่งพลงังานอันได้มาจากธรรมชาติ และการ

ดําเนินการท่ีเก่ียวกบัพลงังานอ่ืนทกุประเภท รวมทัง้งานอ่ืนท่ีสง่เสริมกิจการดงักลา่ว 

(68)  ธุรกิจให้คําปรึกษา ออกแบบ ควบคมุ ตดิตัง้ บํารุงรักษา ซอ่มแซม ตรวจสอบ ทดสอบ วิเคราะห์ วิจยัเก่ียวกบัระบบพลงังานชีวภาพพลงังาน

แสงอาทิตย์ เซลล์เชือ้เพลิง และพลังงานทดแทนอ่ืน ตลอดจนเป็นตัวแทนจําหน่ายอุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ อะไหล่ เคร่ืองยนต์ 

เคร่ืองจกัรและระบบอิเลก็ทรอนิกส์ ท่ีใช้หรือเก่ียวข้องกบัระบบดงักลา่วทกุประเภท 

(69)  จดัหา ซือ้ ขาย แลกเปล่ียน โอน รับโอน เช่า ให้เช่า เช่าช่วง ให้เช่าช่วง อนญุาต หรือจดัให้ได้มาโดยวิธีอย่างอ่ืนซึง่การจดทะเบียน สมัปทาน 

อาชญาบตัร คําขออาชญาบตัร ประทานบตัร คําขอประทานบตัร ใบอนญุาต บตัรสง่เสริมการลงทนุ สทิธิบตัร ลขิสทิธ์ิ ช่ือหรือเคร่ืองหมาย

การค้า หรือสิ่งท่ีคล้ายคลงึกัน แบบแผน สตูร เอกสิทธิหรือสิทธิทางการค้า กรรมวิธีการผลิต และสิทธิใดๆ ท่ีเหน็ว่าเป้นประโยชน์ในการ

ดําเนินกิจการตามวตัถปุระสงค์ของบริษัทหรือกิจการอ่ืนท่ีบริษัทมีส่วนได้เสียทัง้ภายในประเทศและภายนอกประเทศรวมทัง้ให้เอกสิทธิใน

การประกอบกิจการในเร่ืองสทิธิตา่ง ๆ ดงักลา่ว 

(70)  ประกอบกิจการเตมินํา้มนัเชือ้เพลงิให้อากาศยาน หรือยานพาหนะใด ๆ 

(71)  จดัหา ซือ้ ขาย แลกเปล่ียน โอน รับโอน จดัให้ได้มา ค้าขาย ขนสง่ ซึง่ปิโตรเลียมหรือผลติภณัฑ์จากปิโตรเลียม 

(72)  ส่งเสริม ก่อสร้าง จดัตัง้ และดําเนินกิจการเก่ียวกับระบบการส่งจ่ายเชือ้เพลิงเข้าอากาศยาน เพ่ือการจดัจ่าย ขนส่ง เก็บกัก สุ่มตวัอย่าง 

วิเคราะห์ รับรองและบริการสง่เข้าอากาศยานซึง่เชือ้เพลงิการบินทกุชนิด และดําเนินกิจการดงักลา่สวในการบริการด้านการสง่เข้าและเตมิ

เชือ้เพลงิในอากาศยาน 

(73)  เข้าทํานิติกรรมสญัญาเพ่ือควบคุมป้องกันความเส่ียงอันเกิดจากความผนัผวนทางด้านอัตราแลกเปล่ียนเงินตราอัตราดอกเบีย้ ราคา

วตัถดุบิ สนิค้า และทรัพย์สนิ 

(74)  ประกอบกิจการจดัหา ค้าปลีก ค้าสง่ และรวมถึงเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาตจิากของเหลวเป็นก๊าซ 

(75)  ประกอบกิจการเก่ียวกับการขนส่งก๊าซธรรมชาติวางท่อ วางระบบท่อก๊าซธรรมชาติ ก่อสร้างระบบท่อก๊าซธรรมชาติ รวมทัง้จดัหา ลงทนุ 

ก่อสร้าง ปรับปรุงและบํารุงรักษาทอ่สง่ก๊าซธรรมชาต ิ

(76)  ทําการติดต่อหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระ หน่วยงานใด ๆ ทัง้ภาครัฐและเอกชน เพ่ือให้ได้มาจดทะเบียน จําหน่ายสิทธิ

พิเศษในการประกอบกิจการ ข้อตกลง สิทธิ กรรมสิทธ์ิ ใบอนญุาต สิทธิในเคร่ืองหมายการค้า อุตสาหสมบตั ิ(ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม) 

ลขิสทิธ์ิ สทิธิบตัร สมัปทานหรือเอกสทิธ์ิท่ีจําเป็นแก่การดําเนินกิจการของบริษัท 

(77)  ทําการย่ืนขอ และถือครองใบอนญุาตและหนงัสือรับรองจดทะเบียนตา่ง ๆ ท่ีจําเป็นหรือเป็นประโยชน์แก่กิจการของบริษัท 

(78)  ดําเนินกิจการเก่ียวกบัการให้บริการเก็บ การสง่จ่าย ขนสง่ เก็บกกั สุม่ตวัอย่าง วิเคราะห์ รับรองคณุภาพนํา้มนัและอปุกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง 

(79)  ประกอบกิจการค้า ซือ้ ขาย เช่า เช่าซือ้ ซอ่มแซม ตดิตัง้ ตรวจสอบ แก้ไข บํารุงรักษา จดัหามา ได้มาและจําหน่าย ไปด้วยวิธีใด ๆ ซึง่วตัถดุบิ

ชิน้สว่น อปุกรณ์ เคร่ืองมือ สนิค้าผลติภณัฑ์ สิง่ประดษิฐ์ นวตักรรม และเทคโนโลยีตา่งๆ ภายใต้วตัถปุระสงค์ของบริษัท 
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(80)  ประกอบการเป็นผู้ รับสิทธิ และให้สิทธิในการใช้ (License) โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สิ่งประดิษฐ์นวตักรรม เทคโนโลยีและทรัพย์สินทางปัญญาอ่ืนใด รวมถึง ลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัรเคร่ืองหมายการค้า ภายใต้วตัถุประสงค์ของ

บริษัท 

(81)  ประกอบกิจการให้บริการคิดค้น พัฒนา สร้าง ประดิษฐ์ เขียน ปรับปรุง จัดทํา ให้บริการ แอพพลิเคชั่น แพล็ตฟอร์ม หรือโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ สําหรับโทรศพัท์เคล่ือนท่ี คอมพิวเตอร์ แท็ปเล็ต และ/หรืออุปกรณ์เคร่ืองมือทัง้ท่ีเคล่ือนท่ีได้และเคล่ือนท่ีไม่ได้ท่ีสามารถ

เข้าถึงแอพพลเิคชัน่ แพลต็ฟอร์มและ/หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ 

(82)  ประกอบกิจการให้บริการจัดการ จัดหา ให้เช่า ซือ้ ขาย ขายต่อ ส่งเสริมการขาย ผลิต วิจัย พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกด้าน

โทรศัพท์เคล่ือนท่ี คอมพิวเตอร์ แท็ปเล็ต หรืออุปกรณ์เคร่ืองมือทัง้ท่ีเคล่ือนท่ีได้และเคล่ือนท่ีไม่ได้ท่ีสามารถเข้าถึงแอพพลิเคชั่น            

แพลต็ฟอร์มและ/หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ 

(83)  ประกอบกิจการให้บริการจัดการข้อมูลในฐานะตัวกลางหรือนายหน้า สําหรับผู้ ต้องการติดตัง้และ/หรือดูแลรักษาระบบการผลิต

กระแสไฟฟ้าครัวเรือนและ/หรือส่วนบุคคลกบัผู้ ต้องการติดตัง้และ/หรือผู้ลงทนุและ/หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้อง โดยผ่านแอพพลิเคชัน่ แพล็ตฟอร์ม 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ/หรือส่ืออิเลก็ทรอนิกส์อ่ืนใดบนโทรศพัท์เคล่ือนท่ี คอมพิวเตอร์ แทป็เลต็ หรืออปุกรณ์เคร่ืองมือทัง้ท่ีเคล่ือนท่ีได้

และเคล่ือนท่ีไม่ได้ท่ีสามารถเข้าถึงแอพพลิเคชัน่และ/หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้โดยได้รับค่าธรรมเนียมจากผู้ ต้องการติดตัง้ และ/หรือ     

ผู้ลงทนุ และ/หรือ ผู้ ท่ีเก่ียวข้อง 

การลงมติ ในวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี คือไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มา

ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 12  พจิารณาอนุมัตกิารเพิ่มวงเงนิในการออกและเสนอขายหุ้นกู้อีกจาํนวน 6,000 ล้านบาท จากวงเงนิเดมิไม่เกิน 

9,000 ล้านบาท รวมเป็นวงเงนิใหม่ไม่เกิน 15,000 ล้านบาท อายุไม่เกิน 7 ปี 

ความเป็นมา ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมตอินุมตัิให้บริษัทฯ สามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ เพ่ิมอีกจํานวน 6,000 

ล้านบาท จากวงเงินเดมิไม่เกิน 9,000 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินใหม่ไม่เกิน 15,000 ล้านบาท อายุไม่เกิน 7 ปี เพ่ือใช้ชําระคืนหนีเ้ดิม 

ซึง่จะเป็นการลดภาระต้นทนุทางการเงินของบริษัทฯ และเพ่ือเป็นเงินทนุหมนุเวียนและเงินกู้ระยะยาวสําหรับพฒันาโครงการปัจจุบนั

และโครงการใหม่ รวมทัง้รองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ  

ประเภท : หุ้นกู้ทกุประเภท ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือหรือไมร่ะบช่ืุอผู้ ถือ ประเภทด้อยสิทธิหรือไมด้่อยสิทธิ ซึง่อาจมีหรือไมม่ีหลกัประกนั และอาจมี

หรือไมมี่ผู้ ถือแทนผู้ ถือหุ้นกู้  

สกลุเงิน : เงินบาท หรือ เงินเหรียญสหรัฐ และ/หรือ เงินสกลุต่างประเทศอ่ืนๆ  

จํานวนเงินรวมของหุ้นกู้ทัง้หมด : ไมเ่กิน 15,000,000,000.00 บาท หากเป็นสกลุเงินต่างประเทศ ให้ใช้อตัราแลกเปลี่ยนในวนัท่ีออกหุ้นกู้  (Issue Date) ในแต่ละคราว 

อตัราดอกเบีย้ : ขึน้อยูก่บัความเหมาะสม และสภาพตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขาย 

อาย ุ : ไมเ่กิน 7 ปี  

วิธีการจดัสรร : เสนอขายในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ให้แก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ ผู้ลงทนุรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทนุโดยเฉพาะเจาะจง 

โดยอาจแบง่ขายเป็นรุ่นเดียวหรือหลายรุ่น และ/หรือ ในลกัษณะหมนุเวียน (Revolving) และสามารถออกและเสนอขายแยกต่างหาก

จากกนัก็ได้ การออกเสนอขายสามารถเสนอขายให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิม ซึง่ตราสารนัน้ ๆ กําลงัจะครบกําหนดชําระคืนหรือถกูไถ่ถอนคืน

ก่อนกําหนด ทัง้นี ้โดยปฏิบติัตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบงัคบั หรือประกาศท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงการขออนญุาตจากหน่วยงานราชการ

ใด ๆ ท่ีเก่ียวข้อง   

การชําระคืนเงินต้น : ทยอยคืนเงินต้นหรือชําระงวดเดียวเม่ือครบกําหนด ตามข้อกําหนดและเง่ือนไขในหุ้นกู้  

การไถ่ถอนก่อนครบกําหนดอาย ุ : ผู้ ถือหุ้นอาจมีสิทธิหรือไมมี่สิทธิขอให้บริษัทฯ ไถ่ถอนหุ้นกู้ ก่อนครบกําหนด และ/หรือ บริษัทฯ อาจมีสิทธิหรือไมมี่สทิธิไถ่ถอนหุ้นกู้

ก่อนครบกําหนด ทัง้นีก้าร  ไถ่ถอน หุ้นกู้  ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเง่ือนไขของหุ้นกู้ ท่ีจะออกในแต่ละคราว โดยปฏิบติัตามกฎหมาย 

กฎเกณฑ์ ข้อบงัคบั หรือประกาศท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงการขออนญุาตจากหน่วยงานราชการใด ๆ ท่ีเก่ียวข้อง   

การขึน้ทะเบียนตราสารหนี ้ : บริษัทฯ อาจขึน้ทะเบียนหุ้นกู้กบัสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย และ/หรือ ศนูย์ซือ้ขายตราสารหนีอ่ื้นใด 

เง่ือนไขพิเศษ : ในกรณีท่ีบริษัทฯ ได้ไถ่ถอนหรือชําระคืนหุ้นกู้ ท่ีได้ออกภายในวงเงินท่ีได้รับอนมุติันี ้บริษัทฯ สามารถออกหุ้นกู้ทดแทนเพ่ิมเติมได้อีก

ตามจํานวนท่ีได้ไถ่ถอนหรือชําระคืน  

วตัถปุระสงค์ : 1. เพ่ือเป็นวงเงินสํารองให้บริษัทฯ มีสภาพคลอ่งเพียงพอต่อการขยายการลงทนุในอนาคต 

2. เพ่ือปอ้งกนัความเสี่ยงจากาสภาวะความผนัผวนของตลาดเงินท่ีอาจก่อนให้เกิดการขาดสภาพคลอ่งในตลาดเงินระยะสัน้ 

3. เพ่ือปอ้งกนัผลกระทบต่อการ Funding ผ่านตลาดตราสารหนีร้ะยะสัน้ โดยให้การระดมทนุมีความคลอ่งตวัและยืดหยุน่มากขึน้ 

4. เพ่ือบริหารสดัสว่นหนีส้ินระยะสัน้ต่อหนีส้ินระยะยาวให้เหมาะสม  

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท   เห็นควรอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เพ่ิมอีกจํานวน 6,000 ล้านบาท จากวงเงินเดิมไม่เกิน 

9,000 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินใหม่ไม่เกิน 15,000 ล้านบาท อายไุม่เกิน 7 ปี  



ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 

บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

 

หน้าท่ี 11 

นอกจากนี ้เสนอตอ่ที่ประชมุเพ่ือพิจารณาให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริษัท  ประธานกรรมการบริหาร และ

กรรมการผู้จดัการ มีอํานาจดงันี ้

(1) การกําหนดรายละเอียดและเง่ือนไขอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้  เชน่ การกําหนดช่ือ ลกัษณะการขายหุ้นกู้  จํานวนหุ้นกู้ที่

จะออกและเสนอขายในแตล่ะคราว ประเภทของหุ้นกู้  หลกัประกนั ราคาเสนอขายตอ่หน่วย อาย ุระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกําหนด 

อตัราดอกเบีย้ วิธีการชําระเงินต้นและดอกเบีย้ วิธีการจดัสรร และรายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น 

(2) การแตง่ตัง้ ที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้จดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ และ/หรือ สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของผู้ออกหลกัทรัพย์ และ/

หรือ บคุคลที่เก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้  

(3) การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสญัญาตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้อง รวมทัง้มีอํานาจในการดําเนินการใด ๆ ตามที่จําเป็น และเก่ียวเน่ืองกับ

การออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในครัง้นี ้รวมถึงการนําหุ้นกู้ดงักล่าวไปจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย หรือ สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย (The Thai Bond Market Association) หรือ ตลาดรองอ่ืนๆ 

การลงมต ิ ในวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สามในสี่ คือไมน้่อยกวา่ร้อยละ 75 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 13 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  

 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 ในวนัองัคารที่ 21 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ 

ห้องแกรนด์บอลรูม ชัน้ 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 และบริษัท ฯ จะเปิดให้

ลงทะเบียนเพ่ือเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นตัง้แต่เวลา 13.00 น. โดยบริษัทฯ จะดําเนินการประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ในส่วนที่เก่ียวข้องกบั

การประชมุผู้ ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน ดงัปรากฏตามสิ่งที่สง่มาด้วยลําดบัที่ 10 พร้อมทัง้ได้แนบคําชีแ้จงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน 

การแสดงเอกสารเข้าร่วมประชมุ และการออกเสียงลงคะแนนในการประชมุผู้ ถือหุ้น ดงัปรากฏตามสิ่งที่สง่มาด้วยลําดบัที่ 11 

อนึ่ง เพ่ือความสะดวกหากทา่นผู้ ถือหุ้นประสงค์จะแตง่ตัง้บคุคลอ่ืนหรือกรรมการอิสระเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทน

ในการประชมุครัง้นี ้โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ที่แนบมาตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลําดบัที่ 12 รวมทัง้ได้แนบ

ข้อมลูกรรมการอิสระที่เป็นตวัแทนรับมอบฉันทะในการประชมุ ดงัปรากฏตามสิ่งที่สง่มาด้วยลําดบัที่ 13 

สําหรับผู้ ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นนัน้ ท่านสามารถดาวโหลด

แบบหนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึง่เป็นแบบเฉพาะที่ใช้สําหรับผู้ ถือหุ้นที่กลา่วถึงดงักลา่ว ได้ที่ http://investor.gunkul.com/shareholder_meeting.html 

ในกรณีที่มีการมอบฉันทะ บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะกลับมายังบริษัทฯ โดยทางไปรษณีย์ที่ 

สํานักเลขานุการบริษัท บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียร่ิง จํากัด (มหาชน) อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชัน้ 8 เลขที่ 1177 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท         

เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10300 ภายในวันจันทร์ที่  20 เมษายน 2563 เพ่ือทําการรวบรวมนําส่งต่อประธานที่ประชุมก่อนเร่ิมเปิดการประชุม

ตอ่ไป และหากทา่นผู้ ถือหุ้นทา่นใดประสงค์จะขอรับรายงานประจําปี 2562 ในรูปแบบเอกสาร โปรดกรอกแบบฟอร์มและนําสง่มายงับริษัทฯ ดงั

รายละเอียดที่ปรากฏตามสิ่งที่สง่มาด้วยลําดบัที่ 14 

อน่ึง ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC 19) บริษัทฯ ได้แนบเอกสาร

ประกอบการประชุมแจ้งแนวทางในการปฏิบัติตนสําหรับผู้ เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 ของบริษัทฯ เพ่ือเป็น

มาตรการป้องกันการควบคุมในโรคดังกล่าวมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมน้ี และด้วยความห่วงใยต่อสุขภาพของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ 

จึงขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นที่แม้ไม่ได้เป็นผู้ที่อยู่ในกลุ่มเส่ียง ควรมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เพ่ือเข้าร่วมประชุม

แทนท่าน  

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุตามวนั เวลา และ สถานที่ดงักลา่วข้างต้น โดยโปรดนําเอกสาร

หลกัฐานตามรายการที่ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉันทะมาแสดงเพ่ือลงทะเบียนในวนัประชมุ อีกทัง้บริษัทฯ ได้แนบแผนที่ตัง้สถานที่ประชมุมาพร้อม

กบัหนงัสือฉบบันี ้ดงัปรากฏตามสิ่งที่สง่มาด้วยลําดบัที่ 15 

ทัง้นี ้ บริษัทฯ กําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 

(Record Date) ในวนัที ่20 มีนาคม 2563 และวนัที่ไมไ่ด้รับสิทธิเข้าร่วมประชมุ (XM) คือวนัที่ 19 มีนาคม 2563  

     ขอแสดงความนบัถือ 

      
     (นางสาวโศภชา  ดาํรงปิยวฒ์ิุ) 

     ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

จนัทรา   จงจามรีสีทอง / ธนวรรณ พฒันะเอนก 

สํานกักรรมการผู้จดัการ 

โทรศพัท์: 02-242-5867 / 02-242-5868 

อีเมล์: chantra@gunkul.com / tanawan.pat@gunkul.com  
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