ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จากัด (มหาชน)
ที่ GUNKUL_LT-OUT_65-017
4 เมษายน 2565
เรื่อง
เรียน
สิ่งที่ส่งมาด้วย

ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565
ท่านผูถ้ ือหุน้ ของ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จากัด (มหาชน)
1. รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564
2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) โดยดาวน์โหลดผ่านทาง QR Code
3. นโยบายการจ่ า ยปั น ผลและหลัก เกณฑ์ก ารจ่ า ยปั น ผล จากผลการด าเนิ น งานส าหรับ ปี สิน้ สุดวัน ที่ 31
ธันวาคม 2564 และ กาไรสะสมของบริษัทฯ
4. การจัดสรรเงินทุนสารองตามกฎหมายและการจ่ายปั นผล จากผลการดาเนินงานสาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31
ธันวาคม 2564 และ กาไรสะสมของบริษัทฯ
5. รายนามและประวัติ ข องบุค คลที่ ไ ด้ร ับ การเสนอชื่ อ ให้เ ข้า ด ารงต าแหน่ ง กรรมการบริษั ท แทนต าแหน่ง
กรรมการบริษัทที่ดารงตาแหน่งครบวาระ
6. รายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจาปี 2565
7. รายนามและประวัติของผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตและรายละเอียดค่าตอบแทนประจาปี 2565
8. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผูถ้ ือหุน้ และการออกเสียงลงคะแนน
9. คาชีแ้ จงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนใน
การประชุมผูถ้ ือหุน้
10. แบบการลงทะเบียนและหนังสือมอบฉันทะ ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กาหนด (แบบ ข.)
11. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็ นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุม
12. แบบฟอร์มขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบหนังสือ
13. แผนที่ตงั้ สถานที่ประชุม

บริษัทฯ ได้จดั ส่งหนังสือแจ้งการเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ เสนอระเบียบวาระการประชุม สาหรับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี
2565 เป็ นการล่วงหน้า พร้อมทัง้ ระบุหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กาหนดในการเสนอระเบียบวาระให้กับผูถ้ ือหุน้ ได้รบั ทราบโดยทั่วกัน โดยได้
เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตัง้ แต่วนั ที่ 17 พฤศจิกายน 2564 จนถึงวันที่ 31
มกราคม 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งไม่มีท่านใดเสนอระเบียบวาระเพื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อกาหนดเป็ นระเบียบวาระ
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ นี ้
ดังนัน้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2/2565 เมื่อวันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 จึงได้
มีมติให้เ รียกประชุม สามัญ ผู้ถือ หุ้นประจาปี 2565 ในวัน พุธ ที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 13:00 ณ ห้อ ง แกรนด์ บอลรู ม
ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ เลขที่ 99/1 ถนนรัช ดาภิเ ษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ ง เทพฯ 10400 (หรือสถานที่
อื่นใดซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงในอนาคต เนื่องจากความจาเป็ นจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) ณ ขณะนั้ น โดยจะแจ้ ง ให้ ท ราบในภายหลั ง ผ่ า นทางช่ องทางสารสนเทศของตลาดหลั ก ทรั พ ย์แห่ง
ประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ และ/หรือช่องทางอื่นใด) เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็น
ของคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564
ความเป็ นมา สาหรับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ที่ได้จัดขึน้ เมื่อวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 บริษัทฯ ได้จัดทารายงานการ
ประชุมแล้วเสร็จ พร้อมทัง้ ได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน ตาม
ระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด รวมทัง้ ได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัทฯ www.gunkul.com โดยได้แนบสาเนารายงาน
การประชุม ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งด้วยลาดับที่ 1
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ รับรองรายงานการประชุม สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ที่ได้มีการ
ประชุมเมื่อวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน
หน้าที่ 1

ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จากัด (มหาชน)
การลงมติ
ในวาระนีต้ อ้ งได้รบั คะแนนเสียงข้างมากคือเกินกว่าร้อยละ 50 ของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้ อีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชีข้ าด
วาระที่ 2 รับทราบการดาเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564
ความเป็ นมา เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 มาตรา 113 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29
กาหนดให้รายงานผลการดาเนินการของบริษัท ฯ ในรอบปี ที่ผ่านมาต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี โดยบริษัท ฯ ได้สรุปผลการ
ดาเนินงานที่ผ่านมาในรอบปี 2564 ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ที่สามารถ
ดาวน์โหลดผ่านทาง QR Code ตามที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุมในครัง้ นี ้ ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 2
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งสรุปผลการ
ดาเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 เพื่อให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ รับทราบ โดยไม่ตอ้ งมีการลงมติ
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ความเป็ นมา เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 มาตรา 112 - มาตรา 114 รวมทัง้ ตามข้อบังคับ
ของบริษัท ฯ ข้อ 29 และ ข้อ 42 – ข้อ 44 บริษัทฯ ได้จดั ทางบการเงินสาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบจาก
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตแล้ว และขอเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมัติ โดยมีรายละเอียดตามที่ ปรากฏอยู่ในงบการเงินของแบบแสดง
รายการข้อมูลประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดผ่านทาง QR Code ตามที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม
ในครัง้ นี ้ ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 2
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็ น สมควรเสนอที่ ป ระชุม ผู้ ถื อ หุ้น พิ จ ารณาอนุมัติ งบการเงิ น ของบริษั ท ฯ ส าหรับ ปี สิ น้ สุด วัน ที่
31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผูส้ อบบัญชีของ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด โดยให้
ความเห็นว่าถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2564 ที่ผ่านมา โดยสรุป
สาระสาคัญได้ดงั นี ้
รายการ
สินทรัพย์รวม
หนีส้ ินรวม
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว
หุน้ ทุนซือ้ คืน
รายได้รวม
กาไร(ขาดทุน)สาหรับปี
ส่วนที่เป็ นของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จสาหรับปี
ส่วนที่เป็ นของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
กาไรต่อหุน้ (บาท/หุน้ )

งบการเงินรวม
ปี 2564
ปี 2563
42,485.35
46,032.16
29,202.13
33,556.84
13,283.22
12,475.31
2,220.63
2,220.63
2,220.63
2,220.63
(304.67)
9,868.13
10,974.54
2,251.52
3,425.29
2,229.27
3,412.34
22.25
12.96
2,499.06
3,625.12
2,476.81
3,612.17
22.25
12.96
0.25
0.39

(หน่วย : ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ปี 2564
ปี 2563
18,963.86
22,287.77
8,162.75
11,962.62
10,801.11
10,325.14
2,220.63
2,220.63
2,220.63
2,220.63
(304.67)
4,500.20
4,393.66
2,187.41
2,197.15
2,187.41
2,197.15
2,181.01
2,197.15
2,181.01
2,197.15
0.25
0.25

การลงมติ
ในวาระนีต้ อ้ งได้รบั คะแนนเสียงข้างมากคือเกินกว่าร้อยละ 50 ของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้ อีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชีข้ าด

หน้าที่ 2

ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จากัด (มหาชน)
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการกาหนดหลักเกณฑ์การจ่ายปั นผล จากผลการดาเนินงานสาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2564 และ กาไรสะสมของบริษัทฯ
ความเป็ นมา เพื่อให้เป็ นไปตามนโยบายการจ่ายปั นผลของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40
ของกาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท ฯ หลังหักภาษี เงินได้นิติบุคคล เงินสารองตามกฎหมาย และเงินสารองต่าง ๆ ทัง้ หมด
ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 3
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ กาหนดหลักเกณฑ์การจ่ายปั นผล จากผลการดาเนินงานสาหรับปี
สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ กาไรสะสมของบริษัทฯ โดยให้จ่ายเป็ น เงินสดปั นผล ทั้งนี ้ หลักเกณฑ์การจ่ายปั นผลนีจ้ ะ
นาไปใช้เป็ นแนวทางในการพิจารณาวาระที่ 5 เรื่อง “พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกาไรเบ็ดเสร็จ จากผลการดาเนินงานสาหรับปี สิน้ สุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กาไรสะสมของบริษัท และจ่ายปันผล (ถ้ามี)” ต่อไป
การลงมติ
ในวาระนีต้ อ้ งได้รบั คะแนนเสียงข้างมากคือเกินกว่าร้อยละ 50 ของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้ อีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชีข้ าด
วาระที่ 5 พิจารณาอนุ มัติการจัดสรรกาไรเบ็ดเสร็จ จากผลการดาเนินงานสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ
กาไรสะสมของบริษัทฯ และจ่ายปั นผล (ถ้ามี)
ความเป็ นมา จากผลการดาเนินงานประจาปี 2564 ของบริษัทฯ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ มีกาไรสาหรับปี 2564 จานวน
2,187,407,148.00 บาท และกาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จัดสรร จานวน 3,056,650,755.00 บาท และตามงบการเงินรวม มีกาไรสาหรับปี
2564 จานวน 2,251,517,881.00 บาท และกาไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร จานวน 6,172,752,229.00 บาท ซึ่งตามพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 กาหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ส่วน
หนึ่งไว้เป็ นเงินทุนสารองตามกฎหมายไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่า
เงินทุนสารองตามกฎหมายจะมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน อีกทัง้ บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายปั นผลไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ หลังหักภาษี เงินได้นิติบุคคล เงินสารองตามกฎหมาย และเงินสารอง
ต่าง ๆ ทัง้ หมด ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 4
บริษัทฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิ จัดสรรเงินทุนสารองตามกฎหมาย และอนุมตั ิการจ่ายปั นผล
จากผลการดาเนินงานของบริษัทฯ และกาไรสะสม ดังนี ้
1. พิจารณาการจัดสรรกาไรเบ็ดเสร็จ จากผลการดาเนินงานสาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และกาไร
สะสมของบริษัทฯ ในส่วนที่ไม่เสียภาษีเงินได้นิติบคุ คลเนื่องจากการยกเว้นภาษีตามบัตรส่งเสริมการลงทุน
ของบริ ษั ท ย่ อ ย เพื่ อ จ่ า ยเป็ น เงิ น สดปั น ผลในอั ต ราหุ้น ละ 0.12 บาท รวมเป็ น เงิ น สดปั น ผลไม่ เ กิ น
1,068,000,000.00 บาท
ทัง้ นี ้ อัตราการจ่ายเงินปั นผล คิดเป็ นร้อยละ 48.82 ของกาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ
หรือ คิดเป็ นร้อยละ 47.91 ของงบการเงินรวมของบริษัทฯ
โดยเงินปั นผลทัง้ หมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 หรือ 0.012 บาทต่อหุน้ จากเงินที่ผถู้ ือหุน้ จะ
ได้รบั ปันผลในครัง้ นี ้ ซึ่งเงินปันผลสุทธิที่ผถู้ ือหุน้ จะได้รบั หลังหักภาษี ณ ที่จ่าย จะเท่ากับ 0.108 บาทต่อหุน้
หากรวมการจ่ายปั นผลระหว่างกาลที่บริษัทฯ ได้ดาเนินการจ่ายจากผลการดาเนินงานสาหรับงวดไตรมาส
2 สิ น้ สุด วัน ที่ 30 มิ ถุน ายน 2564 เมื่ อ วัน ที่ 9 กัน ยายน 2564 ที่ ผ่ า นมาเป็ น ที่ เ รี ย บร้อ ยแล้ ว จะแสดง
เงินปันผลรวมที่บริษัทฯ จ่ายจากผลประกอบจากการดาเนินงานประจาปี และกาไรสะสม ได้ดงั นี ้
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ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จากัด (มหาชน)
วันที่จ่ายปันผล

ประเภทปันผล

อัตราการจ่ายปันผล
(บาท/หุน้ )

9 กันยายน 2564

มติจ่ายปันผลระหว่างกาล
(เงินสด)
มติจ่ายปันผลประจาปี
(เงินสด)

มติการจ่ายปันผล
(บาท)

0.06

535,000,000.00

อัตราการสั่งจ่ายปันผลคิด
เป็ นร้อยละ/กาไรสุทธิ
(งบการเงินเฉพาะกิจการ)
24.46%

23 พฤษภาคม 2565
0.12
(สั่งจ่ายเพิ่ม)
รวม
0.18
หมายเหตุ อัตราสั่งจ่ายปันผลคิดเป็ นร้อยละ 71.91% ของกาไรสุทธิของงบการเงินรวม

1,068,000,000.00

48.82%

1,603,000,000.00

73.28%

จากตารางข้างต้นจะแสดงให้เห็นว่า อัตราการจ่ายเงินปั นผลเป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของ
บริษัทฯ ที่ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ (จานวนหุน้ ที่ออก
และช าระแล้ ว ณ ปั จจุ บั น เท่ า กั บ 8,882,530,974 หุ้ น ซึ่ ง เป็ นหุ้ น ที่ มี สิ ท ธิ ไ ด้ ร ั บ ปั นผลจ านวน
8,882,530,974 หุน้ )
ทั้งนี ้ ผูร้ บั ปั นผลข้างต้นที่เป็ นบุคคลธรรมดาและถือสัญ ชาติไทย สามารถเลือกชาระภาษี เงิน ได้บุค คล
ธรรมดาตอนสิน้ ปี ในรูปแบบการเลือกหัก ณ ที่จ่าย โดยมิตอ้ งนาไปคานวณรวมยื่นกับเงินได้ประเภทอื่น
ตอนปลายปี ก็ได้
กรณีที่บุคคลธรรมดาถือสัญชาติไทยได้รบั ปั นผลและถูกหักภาษี ไว้ ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 สามารถ
นาไปใช้เครดิตภาษี หักไว้ ณ ที่จ่ายได้เมื่อยื่นแบบชาระภาษี ปลายปี โดยเลือกแบบการนาไปยื่นรวมกับ
เงินได้ประเภทอื่น แต่ไม่มีสิทธิใช้เครดิตเงินปันผลในการยื่นแบบเพื่อชาระภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดาปลายปี
เนื่องจากปันผลรับดังกล่าวมีอตั ราภาษีเงินได้นิติบคุ คลอัตราร้อยละ 0
2. กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิรบั เงินสดปั นผล (Record Date) ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 วันที่ไม่ได้ร ับ
สิทธิปันผล (XD) คือวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 และกาหนดจ่ายเงินสดปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2565
ข้อมูลการจ่ายเงินปั นผลทีผ่ ่านมา
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล
จากผลการดาเนินการงานของบริษทั ฯ
1. หุน้ ชาระแล้วที่ใช้ในการคานวณ
ปันผล (หุน้ )
2. ก าไรส าหรั บ ปี : งบการเงิ น
เฉพาะกิจการ (บาท)
3. ก าไรสาหรับ ปี : งบการเงินรวม
(บาท)
(ส่วนที่เป็ นของบริษัทใหญ่)
4. หัก เงินทุนสารองตามกฎหมาย
(บาท)
5. คงเหลื อ ก าไรส าหรั บ ปี เพื่ อ
คานวณการจ่ายปันผล
- งบการเงิ น เฉพาะกิ จ การ
(บาท) :
หลั ง หั ก เงิ น ทุ น ส ารองตาม
กฎหมาย
- งบการเงิ น รวม-ส่ ว นที่ เ ป็ น
ของบริษัทใหญ่ (บาท) :
หลั ง หั ก เงิ น ทุ น ส ารองตาม
กฎหมาย
6. รวมเงินปันผลจ่าย (บาท : หุน้ )
ระหว่างกาล
6.1.2 เงินสดปันผล
6.1.2 หุน้ ปันผล
ประจาปี
6.2.1 เงินสดปันผล
6.2.2 หุน้ ปันผล

ปี 2564 (เพื่อพิจารณา)
8,882,530,974 หุ้น

ปี 2563
8,783,487,274 หุน้ 1)

2,187,407,148.00

2,197,151,670.00

2,229,270,274.00

ผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ ประจาปี
ปี 2562
8,783,487,274 หุน้ 1)

ปี 2561
7,418,621,493 หุน้

ปี 2560
7,418,621,493 หุน้

894,599,441.00

660,388,915.00

354,011,303.00

3,412,336,597.00

2,147,329,258

1,085,172,042.00

465,794,332.00

-

-

(24,259,000.00)

-

(22,300,000.00)

2,187,407,148.00

2,197,151,670.00

870,340,441.00

660,388,915.00

331,711,303.00

2,229,270,274.00

3,412,336,597.00

2,123,070,258.00

1,085,172,042.00

443,494,332.00

0.18

0.182

0.136

0.06

0.045

0.06

-

-

-

0.182
-

0.136
-

(5 หุน้ เดิมต่อ 1 หุน้ ปันผล)
0.01
0.05

0.12
-

0.045
-
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ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จากัด (มหาชน)
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล
จากผลการดาเนินการงานของบริษทั ฯ
7. จานวนหุน้ ที่ส่งั จ่ายปันผล (หุน้ )
8. รวมเป็ น เงิน ปั น ผลที่จ่ายทั้งสิน้
ไม่เกิน (บาท) แบ่งเป็ น
8.1 เงินสดปันผล (บาท)
- ระหว่างกาล
- ประจาปี
8.2 หุน้ ปันผล (บาท) :
9.

อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล 2)
9.1 งบการเงินเฉพาะกิจการ (%)
- ระหว่างกาล
- ประจาปี
9.2 งบการเงินรวม (%)
- ระหว่างกาล
- ประจาปี

10. ปี ที่ดาเนินการสั่งจ่าย
- ระหว่างกาล
- ประจาปี
1)
2)

ปี 2564 (เพื่อพิจารณา)
1,603,000,000.00

535,000,000.00
1,068,000,000.00
(เงินสดปั นผล)
73.28%
24.46%
48.82%
71.91%
24.00%
47.91%
ปี 2564
ปี 2565

ปี 2563
1,600,000.00

ผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ ประจาปี
ปี 2562
1,200,000.00

ปี 2561
1,483,724,299
445,931,074.75

ปี 2560
333,837,967.19

-

-

-

-

1,600,000.00

1,200,000.00

333,837,967.19

(เงินสดปันผล)
72.82%
-

(เงินสดปันผล)
137.88%
-

75,000,000.00
370,931,074.75
(เงินสดปันผล+หุน้ ปันผล)
67.53%
-

(เงินสดปันผล)
100.64%
-

46.71%

56.52%

41.09%

75.27%

-

-

-

-

ปี 2564

ปี 2563

ปี 2562

ปี 2561

หุน้ ชาระแล้วทัง้ หมด หักออกด้วย หุน้ ทุนซือ้ คืนที่ไม่ได้รบั สิทธิในการรับปันผล (8,882,530,974 หุน้ – 99,043,700 หุน้ = 8,783,487,274 หุน้ )
กาไรสุทธิที่ใช้ในการคานวณอัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล เป็ นกาไรสุทธิหลังจากหักเงินทุนสารองทางกฎหมาย

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิจัดสรรกาไรเบ็ดเสร็จจากผลการดาเนินงาน
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และกาไรสะสมของบริษัทฯ ในส่วนที่ไม่เสียภาษี เงินได้นิติบุคคลเนื่องจากการยกเว้นภาษี ตาม
บั ต รส่ ง เสริ ม การลงทุ น ของบริ ษั ท ย่ อ ย เพื่ อ จ่ า ยเป็ นเงิ น สดปั น ผลในอั ต ราหุ้ น ละ 0.12 บาท รวมเป็ นเงิ น สดปั น ผลไม่ เ กิ น
1,068,000,000.00 บาท
การลงมติ
ในวาระนีต้ อ้ งได้รบั คะแนนเสียงข้างมากคือเกินกว่าร้อยละ 50 ของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้า
มีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้ อีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชีข้ าด
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ดารงตาแหน่งครบตามวาระ
ความเป็ นมา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 13 กาหนดให้กรรมการ
บริษัท ต้องออกจากตาแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ในอัตราหนึ่งในสามของจานวนกรรมการบริษัททั้งหมด
ถ้าจานวนกรรมการบริษัทที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สดุ กับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการบริษัท
ที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนเป็ นบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปี หลัง ๆ ต่อ ไปให้กรรมการ
บริษัทท่านที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สดุ เป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง โดยกรรมการบริษัทที่ออกจากตาแหน่งไปแล้วนั้น อาจเลือกเพื่อเข้ามา
ดารงตาแหน่งใหม่ก็ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผูถ้ ื อหุน้ ประจาปี ครัง้ นีม้ ีกรรมการบริษัทที่ดารงตาแหน่งครบวาระ 4 ท่าน ดังนี ้
1. ดร.กัลกุล
ดารงปิ ยวุฒิ์
กรรมการบริษัท (กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหาร)
2. พลเอกธารไชยยันต์ ศรีสวุ รรณ
กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)
3. นายกฤษณ์
จันทโนทก
กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)
4. นางสาวนฤชล
ดารงปิ ยวุฒิ์
กรรมการบริษัท (กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหาร)
ทัง้ นี ้ บริษัทฯ ได้จดั ส่งหนังสือแจ้งการเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ เสนอชื่อผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
ของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 เป็ นการล่วงหน้า พร้อมทัง้ ระบุรายละเอียดคุณสมบัติ และวิธีการเสนอชื่อ
ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กาหนด ให้กับผูถ้ ือหุน้ ได้รบั ทราบโดยทั่วกัน โดยได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพ ย์แ ห่ ง
ประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตัง้ แต่วนั ที่ 17 พฤศจิกายน 2564 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 ที่ผ่านมานั้น ซึ่งไม่มีผูถ้ ือหุน้
ท่านใดเสนอชื่อผูท้ รงคุณวุฒิเข้ารับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการของบริษัท ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ในครัง้ นี ้
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผูม้ ีส่วนได้เสียได้หารือกันอย่างกว้างขวาง และร่วมกัน
กลั่นกรองโดยพิจารณาจากคุณสมบัติเป็ นรายบุคคลอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง กล่าวคือ ต้องเป็ นบุคคลผูท้ รงคุณวุฒิ มีประสบการณ์ใน
ด้านต่าง ๆ มีภาวะผูน้ า วิสยั ทัศน์กว้างไกล เป็ นผูม้ ีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทางานที่โปร่งใสไม่ด่างพร้อย มีความสามารถใน
หน้าที่ 5

ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จากัด (มหาชน)
การแสดงความคิดเห็น อย่างเป็ นอิสระ และมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ทัง้ นี ้ บุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อให้
เป็ นกรรมการอิสระนั้นต้องเป็ นผูท้ ี่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระ และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยบุคคลที่ได้ร ับการ
เสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งในครัง้ นีไ้ ด้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบ
ธุรกิจของบริษัทฯ และในกรณีที่บุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อเป็ นกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษั ทได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลนั้นจะ
สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการบริษัทที่ดารงตาแหน่งครบวาระกลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี ้
1. ดร.กัลกุล
ดารงปิ ยวุฒิ์
กรรมการบริษัท (กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหาร)
2. พลเอกธารไชยยันต์ ศรีสวุ รรณ
กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)
3. นายกฤษณ์
จันทโนทก
กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)
4. นางสาวนฤชล
ดารงปิ ยวุฒิ์
กรรมการบริษัท (กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหาร)
และให้นาเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 5
การลงมติ
ในวาระนีต้ อ้ งได้รบั คะแนนเสียงข้างมากคือเกินกว่าร้อยละ 50 ของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้ อีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชีข้ าด
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจาปี 2565
ความเป็ นมา ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 29 กาหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี กาหนดค่าตอบแทนของกรรมการ โดย
บริษัทฯ มีนโยบายและหลักเกณฑ์ในการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ในการ
ปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษั ท ฯ ผู้ถือหุ้น และ ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ โดยมีกระบวนการและขั้นตอนการพิจ ารณา
ค่าตอบแทนผ่านจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และนาเข้าสู่การพิจารณาในคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้พิจารณา
กลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน เห็นสมควรกาหนด
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจาปี 2565 ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 6
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสาหรับปี 2565 ดังนี ้
ค่าตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงิน : เสนอเพื่อพิจารณาดังนี ้
- ค่าเบีย้ ประชุม
ตาแหน่ง
คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริษัท
ตรวจสอบ
บริหาร
ความเสี่ยง
1. ประธานกรรมการ
2. กรรมการ
3. เลขานุการคณะกรรมการ

25,000
20,000
8,000

25,000
18,000
8,000

20,000
15,000
8,000

คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
สรรหาและ
กากับดูแล
บริหาร
พิจารณา
กิจการที่ดี
ผลตอบแทน
20,000
20,000
7,500
15,000
15,000
5,000
8,000
8,000
-

หมายเหตุ: กรณีกรรมการอิสระได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็ นประธานกรรมการของแต่ละคณะกรรมการ ให้ได้รบั สิทธิการจ่ายอัตราค่าตอบแทนเบีย้
ประชุมของคณะกรรมการในตาแหน่งสูงสุดเพียงตาแหน่งเดียวในแต่ละคณะกรรมการ

หน้าที่ 6

ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จากัด (มหาชน)
ค่าตอบแทนรายปี *
ตาแหน่ง

1. ประธานกรรมการ
2. กรรมการ
3. เลขานุการคณะกรรมการ
4. เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการ
บริษัท

750,000
300,000
50,000
100,000

คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
บริหาร
สรรหาและ
กากับดูแล
บริหาร
ความเสี่ยง
พิจารณา
กิจการที่ดี
ผลตอบแทน
300,000
100,000
100,000
100,000
500,000
200,000
100,000
100,000
100,000
200,000
50,000
25,000
25,000
25,000
-

หมายเหตุ: กรณีกรรมการอิสระได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็ นประธานกรรมการของแต่ละกรรมการ ให้ได้รบั สิทธิการจ่ายอัตราค่าตอบแทนรายปี ของ
คณะกรรมการในตาแหน่งสูงสุดเพียงตาแหน่งเดียวในแต่ละกรรมการ
* ค่าตอบแทนรายปี ให้กาหนดจ่ายเป็ นรายไตรมาส

โดยกาหนดวงเงินสาหรับการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภทไว้ดงั นี ้
1) ประธานกรรมการบริษัท
จากัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 3,500,000 บาท
2) ประธานกรรมการบริหาร
จากัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 2,500,000 บาท
3) ประธานคณะกรรมการทุกชุด
จากัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท
(ยกเว้นประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร)
4) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
จากัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท
5) กรรมการบริหาร
จากัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 800,000 บาท
6) กรรมการชุดอื่น ๆ
จากัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 400,000 บาท
(ยกเว้นกรรมการบริหาร)
และหากกรรมการท่านใดดารงตาแหน่งมากกว่าหนึ่งตาแหน่ง ให้จ่ายจากการคานวณผลรวมของค่าตอบแทนทุกประเภท
ทั้งค่าตอบแทนเบีย้ ประชุม และค่าตอบแทนรายปี โดยต้อ งไม่เกินกว่าอัตราเพดานหรือ วงเงินสูงสุดของแต่ละตาแหน่งสูงสุดที่
กรรมการท่านนั้นดารงตาแหน่งอยู่ ทั้งนี ้ หากกรรมการท่านนั้นดารงตาแหน่งมากกว่าหนึ่งตาแหน่ง ให้จ่ายจากอัตราเพดานของ
ตาแหน่งสูงสุดเพียงตาแหน่งเดียว
โดยกาหนดวงเงินสาหรับการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภทและทุกตาแหน่ง รวมทัง้ สิน้ ไม่เกิน 18,000,000 บาท
ค่าตอบแทน/ผลประโยชน์อ่นื ใดทีไ่ ม่เป็ นตัวเงิน : ไม่มี
การลงมติ

ในวาระนีต้ อ้ งได้รบั คะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2565
ความเป็ นมา เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ฯ ข้อที่ 29
กาหนดให้ที่ประชุมผูถ้ ือ หุ้นสามัญ ประจาปี แ ต่งตั้งผู้ สอบบัญ ชี และกาหนดค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญ ชี ของบริษัทฯ ทุกปี ดังนั้น
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน
ประสบการณ์ มาตรฐานและประสิทธิภาพในการทางาน ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี ความเป็ นอิสระของผูส้ อบบัญชี และ
ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี โดยเสนอเพื่อขออนุมตั ิแต่งตัง้ บุคคลเป็ นผูส้ อบบัญชีและอนุมตั ิค่าสอบบัญชี ดังรายละเอียดปรากฏตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 7 ดังนี ้
1) แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีของ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จากัด (มหาชน) ประจาปี 2565
1. นายวัยวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 6333 และ/หรือ
2. นายณัฐพงศ์ ตันติจตั ตานนท์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 8829 และ/หรือ
3. นางสาวโศภิษฐ์ พรหมพล
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 10042
หน้าที่ 7

ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จากัด (มหาชน)
แห่ ง บริ ษั ท เคพี เ อ็ ม จี ภู มิ ไ ชย สอบบัญ ชี จ ากั ด โดยเป็ น ผู้ส อบบัญ ชี ที่ มี คุ ณ สมบัติ ส อดคล้อ งกั บ ประกาศ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และบุคคลดังกล่าวยังเป็ นผูส้ อบบัญชีในบริษัทย่อยของกลุ่ม
บริษัทฯ อีกด้วย
2) อนุมัติ ค่ า สอบบัญ ชี ป ระจ าปี 2565 โดยมี ค่ า ตอบแทนเฉพาะบริ ษั ท ฯ ไม่ เ กิ น 1,830,000.00 บาท และเมื่ อ รวม
ค่าตอบแทนสาหรับบริษัทย่อย บริษัทร่วม รวมกันทัง้ สิน้ ไม่เกิน 15,681,000.00 บาท
โดยบริษัทที่เป็ นสานักงานบัญชีและผูส้ อบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ไม่มีส่วนได้
เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผูบ้ ริหาร/ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
ทัง้ นี ้ ผูส้ อบบัญชีในต่างประเทศสังกัดต่างสานักงานสอบบัญชีกบั ผูส้ อบบัญชีในประเทศ คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้
สามารถจัดทางบการเงินได้ทนั ตามกาหนดระยะเวลา
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ และเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี
2565 พิจารณาอนุมตั ิ
1) แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีของ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จากัด (มหาชน)
1. นายวัยวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 6333 และ/หรือ
2. นายณัฐพงศ์ ตันติจตั ตานนท์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 8829 และ/หรือ
3. นางสาวโศภิษฐ์ พรหมพล
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 10042
แห่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีประจาปี 2565
2) อนุมตั ิค่าสอบบัญชี ประจาปี 2565 เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 1,830,000.00 บาท สาหรับงบการเงินของบริษัทฯ
โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี ดังนี ้
รายละเอียด

ปี 2565

ปี 2564

ปี 2563

1,830,000.00

1,830,000.00

1,830,000.00

N.A.

N.A.

N.A.

(เพื่อพิจารณา)

ค่าสอบบัญชี และค่าสอบทานรายไตรมาส
สาหรับงบการเงินของบริษัทฯ
ค่าบริการอื่น ๆ

การลงมติ
ในวาระนีต้ อ้ งได้รบั คะแนนเสียงข้างมากคือเกินกว่าร้อยละ 50 ของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้ อีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชีข้ าด
วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ทางบริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผูถ้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา
13.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชัน้ 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
และบริษัทฯ ได้เปิ ดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ตั้งแต่เวลา 12.00 น. โดยจะดาเนินการประชุมตามข้อบังคับของ
บริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผูถ้ ือหุน้ และการออกเสียงลงคะแนน ดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 8 พร้อมทัง้ ได้แนบ
คาชีแ้ จงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุม ผูถ้ ือหุน้ ดัง
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 9
อนึ่ง เพื่อความสะดวก หากท่านผูถ้ ือหุน้ ประสงค์จะแต่งตัง้ บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทนในการประชุมครัง้ นี ้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ที่แนบมาตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
ลาดับที่ 10 รวมทัง้ ได้แนบข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็ นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุม ดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 11
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ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จากัด (มหาชน)
สาหรับผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็ นผู้รบั ฝากและดูแลหุน้ นั้น ท่าน
สามารถดาวโหลดแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งเป็ นแบบเฉพาะที่ใช้สาหรับผูถ้ ือหุน้ ที่กล่าวถึงดังกล่าว ได้ที่
https://www.gunkul.com/th/investor-relations/shareholder-information/shareholders-meeting
ในกรณี ที่มีการมอบฉันทะ บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉั นทะกลับมายังบริษัท ฯ โดยทาง
ไปรษณี ย์ที่ สานักเลขานุการบริษัท บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จากัด (มหาชน) อาคารเพิร ล์ แบงก์ค็อ ก ชั้น 8 เลขที่ 1177 ถนน
พหลโยธิ น แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุ งเทพฯ 10400 ภายในวั น อั ง คารที่ 26 เมษายน 2565 เพื่อ ทาการรวบรวมนาส่งต่ อ
ประธานที่ประชุมก่อนเริ่มเปิ ดการประชุม ต่อไป และหากท่านผูถ้ ือหุน้ ท่านใดประสงค์จะขอรับ แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี
2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบเอกสาร โปรดกรอกแบบฟอร์มและนาส่งมายังบริษัทฯ ดังรายละเอียดที่ ปรากฏตามสิ่งที่
ส่งมาด้วยลาดับที่ 12
อนึ่ ง ภายใต้ ส ถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19) บริ ษั ท ฯ ได้ แ นบ
เอกสารประกอบการประชุมแจ้ งแนวทางในการปฏิบัติตนสาหรั บผู้เ ข้ าร่ วมประชุ มสามัญ ผู้ถือ หุ้นประจาปี 2565 ของ
บริษัทฯ เพื่อเป็ นมาตรการป้ องกันการควบคุมในโรคดังกล่าวมาพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ และด้ วยความห่วงใยต่อ
สุ ข ภาพของผู้ ถื อ หุ้ น บริ ษั ท ฯ จึ ง ขอความร่ ว มมื อ จากผู้ ถื อ หุ้ น ที่แ ม้ ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ นผู้ ที่อ ยู่ ใ นกลุ่ ม เสี่ ย ง ควรมอบฉั น ทะให้
กรรมการอิสระของบริษัทฯ เพื่อเข้ าร่วมประชุมแทนท่าน
จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอเรียนเชิญท่านผูถ้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และ สถานที่ดงั กล่าวข้างต้น โดยโปรดนา
เอกสารหลักฐานตามรายการที่ ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะมาแสดงเพื่อลงทะเบียนในวันประชุม บริษัท ฯ ได้แนบแผนที่ตงั้ สถานที่
ประชุมมาพร้อมกับหนังสือฉบับนี ้ ดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 13
ทั้งนี ้ บริษัทฯ ได้กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือ หุ้น
ประจาปี 2565 (Record Date) คือวันที่ 10 มีนาคม 2565 และวันที่ไม่ได้รบั สิทธิเข้าร่วมประชุม (XM) คือวันที่ 9 มีนาคม 2565
ขอแสดงความนับถือ
(ดร.สมบูรณ์ เอือ้ อัชฌาสัย)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

จันทรา จงจามรีสีทอง / ธนวรรณ พัฒนะเอนก
สานักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
โทรศัพท์: 02-242-5867 / 02-242-5868
อีเมล์: chantra@gunkul.com / tanawan.pat@gunkul.com
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