
ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 
บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียริ่ง จ ากดั (มหาชน) 

 

หนา้ท่ี 1 

ท่ี GUNKUL 64/032 
 5 เมษายน 2564 

เรื่อง  ขอเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564  
เรียน  ท่านผูถื้อหุน้ของบริษัท กนักลุเอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด (มหาชน) 
สิ่งท่ีส่งมาดว้ย 1. รายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 

2. รายงานประจ าปี 2563 โดยดาวนโ์หลดผ่านทาง QR Code 
3. นโยบายการจ่ายปันผลและหลกัเกณฑก์ารจ่ายปันผลประจ าปี 2564 จากผลการด าเนินงานของบริษัทฯ  
4. การจดัสรรเงินทนุส ารองตามกฎหมายและการจ่ายปันผลประจ าปี 2564 จากผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 
5. รายนามและประวัติของบุคคลท่ีได้รับการเสนอชื่อให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทแทนต าแหน่ง

กรรมการบริษัทท่ีด ารงต าแหน่งครบวาระ  
6. รายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุย่อยประจ าปี 2564 
7. รายนามและประวตัิของผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตและรายละเอียดค่าตอบแทนประจ าปี 2564 
8. ขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ในส่วนท่ีเก่ียวกบัการประชมุผูถื้อหุน้และการออกเสียงลงคะแนน  
9. ค าชีแ้จงวิธีการมอบฉนัทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเขา้ร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนใน

การประชมุผูถื้อหุน้ 
10. แบบการลงทะเบียนและหนงัสือมอบฉนัทะ ตามท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยก์ าหนด (แบบ ข.) 
11. ขอ้มลูกรรมการอิสระที่เป็นตวัแทนรบัมอบฉนัทะในการประชมุ 
12. แบบฟอรม์ขอรบัรายงานประจ าปี 2563 ในรูปแบบหนงัสือ 
13. แผนท่ีตัง้สถานท่ีประชมุ  

 บริษัทฯ ไดจ้ัดส่งหนังสือแจง้การเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอระเบียบวาระการประชุมในการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 
2564 เป็นการล่วงหนา้ พรอ้มทัง้ระบุหลกัเกณฑท่ี์บริษัทฯ ก าหนดส าหรบัการเสนอระเบียบวาระใหก้ับผูถื้อหุน้ไดร้บัทราบโดยทั่วกัน
โดยไดเ้ผยแพรผ่่านทางเว็บไซตข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและเว็บไซตข์องบริษัทฯ ตัง้แต่วนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2563 จนถึง
วนัท่ี 31 มกราคม 2564 ท่ีผ่านมานัน้ ซึ่งไม่มีท่านใดเสนอระเบียบวาระเพื่อใหท่ี้ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อก าหนดเป็น
ระเบียบวาระในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ครัง้นี ้

 ดงันัน้ ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท กนักลุเอ็นจิเนียริ่ง จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1/2564 เมื่อวนัพธุท่ี 24 กมุภาพนัธ ์2564 จึงไดม้ี
มติให ้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ในวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 9.00 น. โดยเปลี่ยนสถานที่ประชุม
จาก ณ ห้องแกรนดบ์อลรูม ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด ์เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง  เขตดินแดง 
กรุงเทพฯ 10400 เป็น ณ ห้องประชุมของบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด (มหาชน) (ส านักงานสาขา ที่ 1) เลขที่ 
1038-1046 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ
พรอ้มดว้ยความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ดงัต่อไปนี ้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 
ความเป็นมา การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ไดจ้ดัใหม้ีขึน้เมื่อวนัองัคารท่ี 21 เมษายน 2563 บริษัทฯ ไดจ้ดัท ารายงานการ
ประชมุแลว้เสรจ็ พรอ้มทัง้ไดจ้ดัส่งใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ภายใน 14 วนั ตาม
ระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด รวมทัง้ไดเ้ผยแพร่รายงานดงักล่าวผ่านเว็บไซดข์องบริษัทฯ www.gunkul.coom โดยไดแ้นบส าเนารายงาน
การประชมุ ดงัรายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีส่งดว้ยล าดบัท่ี 1 
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท   เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 เมื่อ                 
วนัองัคารท่ี 21 เมษายน 2563 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นว่าไดม้ีการบนัทึกรายงานไวอ้ย่างครบถว้นถูกตอ้ง 
การลงมติ ในวาระนีต้อ้งไดร้บัคะแนนเสียงขา้งมากคือเกินกว่ารอ้ยละ 50 ของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน      
ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชีข้าด  
 

http://www.gunkul.coom/
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หนา้ท่ี 2 

วาระที่ 2 รับทราบการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 
ความเป็นมา  เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 มาตรา 113 และตามขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้ 29 
ก าหนดใหร้ายงานผลการด าเนินการของบริษัทฯ ในรอบปีท่ีผ่านมาต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี โดยบริษัทฯ ไดส้รุปผลการ
ด าเนินงานท่ีผ่านมาในรอบปี 2563 ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2563 ดงัรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 2  
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท   เห็นสมควรเสนอรายงานประจ าปี 2563 ซึ่งสรุปผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 เพื่อให้
ท่ีประชมุผูถื้อหุน้รบัทราบ โดยไม่ตอ้งมีการลงมติ 
 
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2563 
ความเป็นมา เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 มาตรา 112  - มาตรา 114 รวมทัง้ตามขอ้บังคับ
ของบริษัท ฯ ขอ้ 29 และ ขอ้ 42 – ขอ้ 44 บริษัทฯ ไดจ้ดัท างบการเงินส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ท่ีผ่านการตรวจสอบจาก
ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตแลว้และขอเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมัติ โดยมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏอยู่ในงบการเงินของรายงาน
ประจ าปี 2563 ซึ่งไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสือนดัประชมุในครัง้นี ้ดงัรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 2 
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท   เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี          
31 ธันวาคม 2563 ซึ่งไดผ้่านการตรวจสอบและลงนามรบัรองจากผูส้อบบญัชีของ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากัด โดยให้
ความเห็นว่าถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแลว้ ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2563 ท่ีผ่านมา โดยสรุป
สาระส าคญัไดด้งันี ้   
                      (หน่วย : ลา้นบาท) 

รายการ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 
สินทรพัยร์วม 46,032.16 39,041.54 22,287.77 17,276.28 

หนีส้ินรวม  33,556.84 27,708.63 11,962.62 7,745.78 

ส่วนของผูถ้ือหุน้  12,475.31 11,332.91 10,325.14 9,530.50 

ทนุจดทะเบียน 2,220.63 2,225.59 2,220.63 2,225.59 

ทนุจดทะเบียนช าระแลว้ 2,220.63 2,220.63 2,220.63 2,220.63 

หุน้ทนุซือ้คืน (304.67) (304.67) (304.67) (304.67) 
รายไดร้วม  10,974.54 7,195.26 4,393.66 2,720.01 

ก าไร(ขาดทนุ)ส าหรบัปี  3,425.29 2,222.29 2,197.15 894.60 

       ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่  3,412.34 2,147.33 2,197.15 894.60 

       ส่วนที่เป็นของส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ านาจควบคมุ      12.96      74.96         -         - 

ก าไร(ขาดทนุ)เบ็ดเสร็จส  าหรบัปี  3,625.12 1,949.95 2,197.15 891.57 

       ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่   3,612.17 1,874.89 2,197,15 891.57 

       ส่วนที่เป็นของส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ านาจควบคมุ 12.96      75.06         -         - 

ก าไรต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.39 0.24 0.25 0.10 

โดยมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏอยู่ในงบการเงินของรายงานประจ าปี 2563 ของบริษัทฯ ซึ่งไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มกับ
หนงัสือเชิญประชมุในครัง้นี ้ดงัรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 2 

การลงมติ ในวาระนีต้อ้งไดร้บัคะแนนเสียงขา้งมากคือเกินกว่ารอ้ยละ 50 ของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน     
ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชีข้าด 
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วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติการก าหนดหลักเกณฑก์ารจ่ายปันผลจากผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2563 
ความเป็นมา   เพื่อใหเ้ป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 40 
ของก าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ หลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล เงินส ารองตามกฎหมาย และเงินส ารองต่าง ๆ ทัง้หมด 
ดงัรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 3  
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท   เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผู้ถือหุ้นก าหนดหลักเกณฑ์การจ่ายปันผลจากผลการด าเนินงานของ    
บริษัทฯ ประจ าปี 2563 โดยใหจ้่ายเป็น เงินสดปันผล ทั้งนีห้ลักเกณฑก์ารจ่ายปันผลนีจ้ะน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการพิจารณา       
วาระท่ี 5 เรื่อง “พิจารณาอนุมตัิการจัดสรรก าไรเบ็ดเสร็จจากผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 
และจ่ายปันผล (ถา้มี) ต่อไป   
การลงมติ ในวาระนีต้อ้งไดร้บัคะแนนเสียงขา้งมากคือเกินกว่ารอ้ยละ 50 ของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน    
ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชีข้าด 
 
วาระที ่5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรเบ็ดเสร็จจากผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับปีสิน้สุด 
 วันที ่31 ธันวาคม 2563 และจ่ายปันผล (ถ้ามี) 
ความเป็นมา จากผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 ของบริษัทฯ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ มีก าไรส าหรบัปี 2563 จ านวน 
2,197,151,670 บาท และก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ัดสรร จ านวน 2,702,479,550 บาท และตามงบการเงินรวม มีก าไรส าหรบัปี 2563 
จ านวน 3,425,292,843 บาท และก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ัดสรร จ านวน 5,781,434,415 บาท ซึ่งตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน
จ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และขอ้บังคับของบริษัทฯ ขอ้ 38 ก าหนดใหบ้ริษัทฯ ตอ้งจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไว้เป็น
เงินทุนส ารองตามกฎหมายไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าเงินทุน
ส ารองตามกฎหมายจะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียน อีกทัง้บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายปันผลไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 
40 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล  เงินส ารองตามกฎหมาย และเงินส ารองต่าง ๆ 
ทัง้หมด ดงัรายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 4 

บริษัทฯ จึงขอเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิจัดสรรเงินทุนส ารองตามกฎหมายและอนุมตัิการจ่ายปันผล
จากผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ดงันี ้

1. พิจารณาการจัดสรรก าไรเบ็ดเสร็จจากผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรบัปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
2563 ในส่วนท่ีไม่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเน่ืองจากการยกเว้นภาษีตามบัตรส่งเสริมการลงทุนของ         
บริษัทย่อย เพื่อจ่ายเป็นเงินสดปันผลในอัตราหุ้นละ 0.182 บาท รวมเป็นเงินสดปันผลไม่ เกิน 
1,600,000,000.00 บาท 
ทั้งนีอ้ัตราการจ่ายเงินปันผลส าหรับปี 2564 คิดเป็นรอ้ยละ 72.82 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะ
กิจการของบริษัทฯ หรือ คิดเป็นรอ้ยละ 46.71 ของงบการเงินรวมของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการ
จ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ท่ีไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ 
(จ านวนหุ้นท่ีออกและช าระแลว้ ณ ปัจจุบัน เท่ากับ 8,882,530,974 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นท่ีมีสิทธิได้รบัปันผล
จ านวน 8,783,487,274 หุน้) 
โดยเงินปันผลทัง้หมดจะถกูหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายในอตัรารอ้ยละ 10 หรือ 0.0182 บาทต่อหุน้ จากเงินท่ีผูถื้อหุน้
จะไดร้บัปันผลในครัง้นี ้ทัง้นีเ้งินปันผลสทุธิท่ีผูถื้อหุน้จะไดร้บัหลงัหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายจะเท่ากับ 0.1638 บาท
ต่อหุน้  
ทั้งนี ้ผู้ร ับปันผลข้างต้นท่ีเป็นบุคคลธรรมดาและถือสัญชาติไทย สามารถเลือกช าระภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาตอนสิน้ปีในรูปแบบการเลือกหัก ณ ท่ีจ่าย โดยมิตอ้งน าไปค านวณรวมยื่นกับเงินไดป้ระเภทอื่น
ตอนปลายปีก็ได ้
กรณีท่ีบุคคลธรรมดาถือสญัชาติไทยไดร้บัปันผลและถูกหกัภาษีไว ้ณ ท่ีจ่ายในอัตรารอ้ยละ 10 สามารถ
น าไปใชเ้ครดิตภาษีหกัไว ้ณ ท่ีจ่ายไดเ้มื่อยื่นแบบช าระภาษีปลายปีโดยเลือกแบบการน าไปยื่นรวมกับเงิน
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ไดป้ระเภทอื่น แต่ไม่มีสิทธิใชเ้ครดิตเงินปันผลในการยื่นแบบเพื่อช าระภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาปลายปี 
เนื่องจากปันผลรบัดงักล่าวมีอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลอตัรารอ้ยละ 0 

2. ก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรบัเงินสดปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2564 วนัท่ีไม่ไดร้ับ
สิทธิปันผล (XD) คือวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2564 และก าหนดจ่ายเงินสดปันผลในวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2564 

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลทีผ่่านมา 
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล 

จากผลการด าเนินการงานของบริษทัฯ  
ผลการด าเนนิงานของบริษทัฯ ประจ าปี 

ปี 2563 (เพื่อพิจารณา) ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 
1. หุน้ช าระแลว้ที่ใชใ้นการค านวณปันผล (หุน้)  8,783,487,274 หุ้น 1) 8,783,487,274 หุ้น 1) 7,418,621,493 หุ้น 7,418,621,493 หุ้น 6,358,775,851 หุ้น 

2. ก าไรส าหรบัปี : งบการเงินเฉพาะกิจการ  (บาท) 2,197,151,670.00 894,599,441.00 660,388,915.00 354,011,303.00 334,980,871.56  

3. ก าไรส าหรบัปี : งบการเงินรวม (บาท) 
(ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่)   

3,412,336,597.00 2,147,329,258 1,085,172,042.00 465,794,332.00 537,717,352.83 

4. หกั เงินทุนส ารองตามกฎหมาย (บาท)  - (24,259,000.00) - (22,300,000.00) (17,000,000.00) 

5. คงเหลือก าไรส าหรบัปี เพื่อค านวณการจ่ายปันผล 
-    งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) :  
     หลงัหกัเงินทุนส ารองตามกฎหมาย 
-    งบการเงินรวม-ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (บาท) :  
     หลงัหกัเงินทุนส ารองตามกฎหมาย  

 
2,197,151,670.00 

 
3,412,336,597.00 

 

 
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 

6. รวมเงินปันผลจ่าย (บาท : หุน้)   
6.1 เงินสดปันผล  
6.2 หุน้ปันผล  

0.182 
0.182 

- 
 

0.136 
0.136 

- 
 

0.06 
0.01 
0.05 

(5 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ปันผล) 

0.045 
0.045 

- 

0.0817 
0.0400 
0.0417 

(6 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ปันผล) 
7. จ านวนหุน้ที่สั่งจ่ายปันผล (หุน้) - - 1,483,724,299 - 1,059,795,975 

8. รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทัง้สิน้ไม่เกิน (บาท) แบ่งเป็น  
8.1 เงินสดปันผล (บาท) 
8.2       หุน้ปันผล (บาท) :   

 
1,600,000,000.00 

 
1,200,000,000.00 

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 

9. อตัราส่วนการจ่ายเงินปันผล  2) 
-     งบการเงินเฉพาะกิจการ (%)  
 
 
 
-     งบการเงินรวม (%) 

 
72.82% 

(เงินสดปันผล) 
 
 

46.71% 
(เงินสดปันผล) 

 
137.88% 

(เงนิสดปันผล) 
 
 

56.52% 
(เงนิสดปันผล) 

 
67.53% 

(เงนิสดปันผล+หุน้ปันผล) 
 
 

41.09% 
(เงนิสดปันผล+หุน้ปันผล) 

 
100.64% 

(เงนิสดปันผล) 
 
 

75.27% 
(เงนิสดปันผล) 

 
79.99%  

(เฉพาะเงินสดปันผล) 
163.38% 

(เงนิสดปันผล+หุน้ปันผล) 
99.77% 

(เงนิสดปันผล+หุน้ปันผล) 

10. ปีที่ด  าเนินการสั่งจ่าย ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

1) หุน้ช าระแลว้ทัง้หมด หกัออกดว้ย หุน้ทุนซือ้คืนที่ไม่ไดร้บัสิทธิในการรบัปันผล (8,882,530,974 หุน้ – 99,043,700 หุน้ = 8,783,487,274 หุน้)  
2) ก าไรสทุธิที่ใชใ้นการค านวณอตัราส่วนการจ่ายเงินปันผล เป็นก าไรสทุธิหลงัจากหกัเงินทุนส ารองทางกฎหมาย   

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท    เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิจัดสรรเงินก าไรส าหรบัปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2563 ในส่วนท่ีไม่เสียภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลเน่ืองจากการยกเวน้ภาษีตามบตัรส่งเสริมการลงทนุของบริษัทย่อย เพื่อจ่ายเป็นเงินสดปันผล
ในอตัราหุน้ละ 0.182 บาท รวมเป็นเงินสดปันผลไม่เกิน 1,600,000,000.00 บาท และใหน้ าเสนอต่อผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาต่อไป  
การลงมติ  ในวาระนีต้อ้งไดร้บัคะแนนเสียงขา้งมากคือเกินกว่ารอ้ยละ 50 ของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน     
ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชีข้าด 
 
วาระที ่6 พิจารณาอนุมัติการเลือกต้ังกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัททีด่ ารงต าแหน่งครบตามวาระ 
ความเป็นมา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และขอ้บังคับของบริษัทขอ้ 13 ก าหนดใหก้รรมการ
บริษัท ตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี ในอตัราหน่ึงในสามของจ านวนกรรมการบริษัททั้งหมด     
ถา้จ านวนกรรมการบริษัทท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ไดก้็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท่ี้สดุกับส่วนหน่ึงในสาม โดยกรรมการบริษัท        
ท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนเป็นบริษัทนั้นใหใ้ชวิ้ธีจับสลาก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปใหก้รรมการ
บริษัทท่านท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสดุเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง โดยกรรมการบริษัทท่ีออกจากต าแหน่งไปแลว้นั้น อาจเลือกเพื่อเข้ามา
ด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได ้ซึ่งในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีครัง้นีม้ีกรรมการบริษัทท่ีด ารงต าแหน่งครบวาระ 4 ท่าน ดงันี ้

1. รศ.ดร.พนารตัน ์ ปานมณี กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)   
2. นายธรากร  องัภเูบศวร ์ กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) 
3. ดร.สมบรูณ ์ เอือ้อชัฌาสยั กรรมการบริษัท (กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร) 
4. นางอารีวรรณ เฉลิมแดน กรรมการบริษัท (กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร) 
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  ทัง้นี ้บริษัทฯ ไดจ้ดัส่งหนงัสือแจง้การเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอชื่อผูท้รงคณุวุฒิเพื่อเขา้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการ
ของบริษัทฯ ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 เป็นการล่วงหนา้ พรอ้มทัง้ระบุรายละเอียดคุณสมบตัิ และวิธีการเสนอชื่อ
ตามหลักเกณฑ์ท่ีบริษัทฯ ก าหนด ใหก้ับผูถื้อหุน้ไดร้บัทราบโดยทั่วกัน โดยไดเ้ผยแพร่ผ่านทางเว็บไซตข์องตลาดหลักทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย และเว็บไซตข์องบริษัทฯ ตั้งแต่วันท่ี 13 พฤศจิกายน 2563 จนถึงวันท่ี 31 มกราคม 2564 ท่ีผ่านมานั้น ซึ่งไม่มีท่านใด
เสนอชื่อผูท้รงคณุวฒุิเขา้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัท ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ในครัง้นี ้ 
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท    คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผูม้ีส่วนได้เสียได้หารือกันอย่างกว้างขวาง และร่วมกัน
กลั่นกรองโดยพิจารณาจากคณุสมบตัิเป็นรายบคุคลอย่างรอบคอบ ระมดัระวงั กล่าวคือ ตอ้งเป็นบคุคลผูท้รงคณุวฒุิ มีประสบการณใ์น
ดา้นต่าง ๆ มีภาวะผูน้  า วิสยัทศันก์วา้งไกล เป็นผูม้ีคณุธรรมและจริยธรรม มีประวตัิการท างานท่ีโปรง่ใสไม่ด่างพรอ้ย มีความสามารถใน
การแสดงความคิดเห็น อย่างเป็นอิสระ และมีคุณสมบตัิเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ทัง้นีบุ้คคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อให้
เป็นกรรมการอิสระนัน้ เป็นผูท่ี้สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง โดยบคุคลท่ีไดร้บัการเสนอชื่อ
เพื่อเลือกตัง้ในครัง้นีไ้ดผ้่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแลว้ว่ามีคุณสมบตัิท่ีเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของ
บริษัทฯ และในกรณีท่ีบุคคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาแลว้ว่าบุคคลนั้นจะสามารถให้
ความเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณา
เลือกตัง้  กรรมการบริษัทท่ีด ารงต าแหน่งครบวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหน่ึง ดงันี ้ 

1. รศ.ดร.พนารตัน ์ ปานมณี กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)   
2. นายธรากร  องัภเูบศวร ์ กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) 
3. ดร.สมบรูณ ์ เอือ้อชัฌาสยั กรรมการบริษัท (กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร) 
4. นางอารีวรรณ  เฉลิมแดน กรรมการบริษัท (กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร) 

 และใหน้ าเสนอท่ีประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 5 

การลงมติ ในวาระนีต้อ้งไดร้บัคะแนนเสียงขา้งมากคือเกินกว่ารอ้ยละ 50 ของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน     
ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชีข้าด 
 
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2564 
ความเป็นมา    ตามขอ้บงัคบัของบริษัทขอ้ 29 ก าหนดใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ โดย    
บริษัทฯ มีนโยบายและหลกัเกณฑใ์นการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการใหอ้ยู่ในระดับท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกับภาระหนา้ท่ีในการ
ปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และ ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ โดยมีกระบวนการและขั้นตอนการพิจารณา
ค่าตอบแทนผ่านจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และน าเขา้สู่การพิจารณาในคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไดพ้ิจารณา
กลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ และเปรียบเทียบอา้งอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน เห็นสมควรก าหนด
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุย่อย ประจ าปี 2564 ดงัรายละเอียดตามสิ่งท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 6   
 

 

 

 

 

 

 



ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 
บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียริ่ง จ ากดั (มหาชน) 

 

หนา้ท่ี 6 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท   
ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตัวเงิน   :   เสนอเพื่อพิจารณาดงันี ้ 
- ค่าเบีย้ประชุม 

ต าแหน่ง คณะกรรมการ 
บริษัท 

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
บริหาร 

ความเสี่ยง 

คณะกรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา
ผลตอบแทน 

คณะกรรมการ
ก ากบัดแูล
กิจการที่ดี 

คณะกรรมการ 
บริหาร 

1.  ประธานกรรมการ 25,000 25,000 20,000 20,000 20,000 7,500 
2.  กรรมการ 20,000 18,000 15,000 15,000 15,000 5,000 
3. เลขานกุารคณะกรรมการ 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 - 

หมายเหต:ุ   กรณีกรรมการอิสระไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นประธานกรรมการของแตล่ะคณะกรรมการ ใหไ้ดร้บัสิทธิการจ่ายอตัราค่าตอบแทน    
เบีย้ประชมุของคณะกรรมการในต าแหน่งสงูสดุเพียงต าแหน่งเดียวในแตล่ะคณะกรรมการ 

ค่าตอบแทนรายปี * 
ต าแหน่ง คณะกรรมการ 

บริษัท 
คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
บริหาร 

ความเสี่ยง 

คณะกรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา
ผลตอบแทน 

คณะกรรมการ
ก ากบัดแูล
กิจการที่ดี 

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:ุ  กรณีกรรมการอิสระไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นประธานกรรมการของแตล่ะกรรมการ ใหไ้ดร้บัสิทธิการจ่ายอตัราค่าตอบแทนรายปีของ
คณะกรรมการในต าแหน่งสงูสดุเพียงต าแหน่งเดียวในแตล่ะกรรมการ 

 * ค่าตอบแทนรายปีใหก้ าหนดจา่ยเป็นรายไตรมาส  

ทัง้นี ้ก าหนดวงเงินส าหรบัการจา่ยค่าตอบแทนทกุประเภทไวด้งันี ้
1) ประธานกรรมการบรษิัท  จ ากดัวงเงินสงูสดุไม่เกิน 3,500,000 บาท 
2) ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร จ ากดัวงเงินสงูสดุไม่เกิน 2,500,000 บาท 
3) ประธานคณะกรรมการทกุชดุ จ ากดัวงเงินสงูสดุไม่เกิน 1,500,000 บาท  

  (ยกเวน้ประธานกรรมการบรษิัทและประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร)   
4) กรรมการผูจ้ดัการ  จ ากดัวงเงินสงูสดุไม่เกิน 1,000,000 บาท 
5) กรรมการบรหิาร  จ ากดัวงเงินสงูสดุไม่เกิน    800,000 บาท 
6) กรรมการชดุอื่น ๆ   จ ากดัวงเงินสงูสดุไม่เกิน    400,000 บาท 
 (ยกเวน้กรรมการบรหิาร)  

และหากกรรมการท่านใดด ารงต าแหน่งมากกว่าหนึ่งต าแหน่ง ใหจ้่ายจากการค านวณผลรวมของค่าตอบแทน
ทุกประเภท ทัง้ค่าตอบแทนเบีย้ประชุม และค่าตอบแทนรายปี โดยตอ้งไม่เกินกว่าอตัราเพดานหรือวงเงินสงูสดุของแต่ละ
ต าแหน่งสงูสดุที่กรรมการท่านนัน้ด ารงต าแหน่งอยู่ ทัง้นีห้ากกรรมการท่านนัน้ด ารงต าแหน่งมากกว่าหนึ่งต าแหน่ง ใหจ้่าย
จากอตัราเพดานของต าแหน่งสงูสดุเพียงต าแหน่งเดียว  

โดยก าหนดวงเงินส าหรบัการจ่ายค่าตอบแทนทกุประเภทและทกุต าแหน่ง รวมทัง้สิน้ไม่เกิน 18,000,000 บาท 
ค่าตอบแทน/ผลประโยชนอ์ื่นใดทีไ่ม่เป็นตัวเงิน  :  ไม่มี 

การลงมติ ในวาระนีต้อ้งไดร้บัคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ 



ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 
บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียริ่ง จ ากดั (มหาชน) 

 

หนา้ท่ี 7 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2564 
ความเป็นมา    เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และขอ้บังคบัของบริษัทฯ ขอ้ท่ี 29 
ก าหนดให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสามัญประจ าปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ดังนั้น
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทจึงไดพ้ิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน 
ประสบการณ์ มาตรฐานและประสิทธิภาพในการท างาน ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี ความเป็นอิสระของผูส้อบบัญชี และ
ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี โดยเสนอเพื่อขออนมุตัิแต่งตัง้บุคคลเป็นผูส้อบบญัชีและอนมุตัิค่าสอบบญัชี ดงัรายละเอียดปรากฏตาม
สิ่งท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 7 ดงันี ้

1) แต่งตัง้ผูส้อบบญัชีของ บริษัท กนักุลเอ็นจิเนียริ่ง จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2564 
1. นายวยัวฒัน ์ กอสมานชยักิจ  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 6333   และ/หรือ 
2. นายเจริญ  สมัฤทธิ์เลิศ  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 4068  และ/หรือ 
3. นายณัฐพงศ ์ ตนัติจตัตานนท ์  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 8829 

แห่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิ ไชย สอบบัญชี จ ากัด โดยเป็นผู้สอบบัญชีท่ีมีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศ
คณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ และบุคคลดงักล่าวยงัเป็นผูส้อบบญัชีในบริษัทย่อยของกลุ่ม
บริษัทกนักลุอีกดว้ย  

2) อนุมัติค่าสอบบัญชีประจ าปี 2564 โดยมีค่าตอบแทนเฉพาะบริษัทฯ ไม่เกิน 1,830,000.00 บาท และเมื่อรวม
ค่าตอบแทนส าหรบับริษัทย่อย บริษัทรว่ม รวมกนัทัง้สิน้ไม่เกิน 14,354,000.00 บาท 

โดยบริษัทท่ีเป็นส านักงานบญัชีและผูส้อบบญัชีตามรายชื่อท่ีเสนอขา้งตน้ไม่มีความสัมพนัธ ์และ /หรือ ไม่มีส่วนได้
เสียกบับริษัท/บริษัทย่อย/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักล่าวแต่อย่างใด 

ทัง้นี ้ผูส้อบบญัชีในต่างประเทศสงักดัต่างส านักงานสอบบัญชีกบัผูส้อบบญัชีในประเทศ คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้
สามารถจดัท างบการเงินไดท้นัตามก าหนดระยะเวลา  

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท   เห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเสนอ และเห็นควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 
2564 พิจารณาอนมุตัิ 

1. แต่งตัง้ผูส้อบบญัชีของ บริษัท กนักุลเอ็นจิเนียริ่ง จ ากดั (มหาชน)  
1) นายวยัวฒัน ์ กอสมานชยักิจ  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 6333   และ/หรือ 
2) นายเจริญ  สมัฤทธิ์เลิศ  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 4068   และ/หรือ 
3) นายณฐัพงศ ์ ตนัติจตัตานนท ์  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 8829 

แห่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีประจ าปี 2564 

2. อนมุตัิค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2564 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 1,830,000.00 บาท ส าหรบังบการเงินของบริษัทฯ 
 โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีเปรียบเทียบยอ้นหลงั 5 ปี ดงันี ้ 

รายละเอียด ปี 2564 
(เพ่ือพิจารณา) 

ปี 2563 
 

ปี 2562 
 

ปี 2561 
 

ปี 2560  
 

ค่าสอบบญัชี และค่าสอบทานรายไตรมาส  
ส าหรบังบการเงินของบริษัทฯ  

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

ค่าบริการอื่น ๆ 1) N.A. 85,775.00 74,000.00 413,335.00 149,127.00 

1)  ประกอบดว้ย คา่ล่วงเวลา ค่าพาหนะ ค่าเขา้เล่มเอกสาร ค่ายืนยนัยอด และค่าส่งเอกสาร  

การลงมติ ในวาระนีต้อ้งไดร้บัคะแนนเสียงขา้งมากคือเกินกว่ารอ้ยละ 50 ของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ถา้
มีคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชีข้าด 
 



ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 
บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียริ่ง จ ากดั (มหาชน) 

 

หนา้ท่ี 8 

วาระที่ 9 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี)  
 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ในวันพุธท่ี 28 เมษายน 2564 เวลา       
9.00 น. ณ หอ้งแกรนดบ์อลรูม ชัน้ 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรลัด ์เลขท่ี 99/1 ถนนรชัดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
และบริษัทฯ จะเปิดใหล้งทะเบียนเพื่อเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ตัง้แต่เวลา 8.00 น. โดยบริษัทฯ จะด าเนินการประชุมตามขอ้บงัคบั
ของบริษัทฯ ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกับการประชุมผูถื้อหุน้และการออกเสียงลงคะแนน ดงัปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 8 พรอ้มทัง้ได้
แนบค าชีแ้จงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเขา้ร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถื้อหุ้น      
ดงัปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 9 

อน่ึง เพื่อความสะดวกหากท่านผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะแต่งตั้งบุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระเขา้ร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทนในการประชุมครัง้นี ้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ  แบบ ข. ท่ีแนบมาตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย
ล าดบัท่ี 10 รวมทัง้ไดแ้นบขอ้มลูกรรมการอิสระที่เป็นตวัแทนรบัมอบฉนัทะในการประชมุ ดงัปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 11 

ส าหรบัผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให ้Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รบัฝากและดูแลหุน้นั้น ท่าน
สามารถดาวโหลดแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ซึ่งเป็นแบบเฉพาะที่ใชส้  าหรบัผูถื้อหุน้ท่ีกล่าวถึงดงักล่าว ไดท่ี้ 
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ในกรณีท่ีมีการมอบฉันทะ บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะกลับมายังบริษัทฯ โดยทาง
ไปรษณีย์ท่ี ส านักเลขานุการบริษัท บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด (มหาชน) อาคารเพิร ์ล แบงก์ค็อก ชั้น 8 เลขท่ี 1177                  
ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10300 ภายในวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 เพื่อท าการรวบรวมน าส่งต่อ
ประธานท่ีประชุมก่อนเริ่มเปิดการประชุมต่อไป และหากท่านผูถื้อหุน้ท่านใดประสงคจ์ะขอรบัรายงานประจ าปี 2563 ในรูปแบบ
เอกสาร โปรดกรอกแบบฟอรม์และน าส่งมายงับริษัทฯ ดงัรายละเอียดท่ีปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 12 

อน่ึง ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทฯ ได้แนบ
เอกสารประกอบการประชุมแจ้งแนวทางในการปฏิบัติตนส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ของ
บริษัทฯ เพื่อเป็นมาตรการป้องกันการควบคุมในโรคดังกล่าวมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี ้และด้วยความห่วงใยต่อ
สุขภาพของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นที่แม้ไม่ได้เป็นผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ควรมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระของบริษัทฯ เพื่อเข้าร่วมประชุมแทนท่าน  

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชมุตามวนั เวลา และ สถานท่ีดงักล่าวขา้งตน้ โดยโปรดน า
เอกสารหลักฐานตามรายการท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะมาแสดงเพื่อลงทะเบียนในวันประชุม อีกทั้งบริษัทฯ ไดแ้นบแผนท่ีตั้ง
สถานท่ีประชมุมาพรอ้มกบัหนงัสือฉบบันี ้ดงัปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 13 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 
2564 (Record Date) ในวนัท่ี 11 มีนาคม 2564 และวนัท่ีไม่ไดร้บัสิทธิเขา้รว่มประชมุ (XM) คือวนัท่ี 10 มีนาคม 2564  
     ขอแสดงความนบัถือ 
      
     (ดร.สมบรูณ ์เอือ้อชัฌาสยั) 
     ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

จนัทรา จงจามรีสีทอง / ธนวรรณ พฒันะเอนก 
ส านกัประธานเจา้หนา้ที่บริหาร  
โทรศพัท:์ 02-242-5867 / 02-242-5868 
อีเมล:์ chantra@gunkul.com / tanawan.pat@gunkul.com  
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