
ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 
บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียริ่ง จ ากดั (มหาชน) 

 

หนา้ท่ี 1 

ท่ี GUNKUL_LT-OUT_65-017 
 4 เมษายน 2565 

เรื่อง  ขอเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565  
เรียน  ท่านผูถื้อหุน้ของ บริษัท กันกลุเอ็นจิเนียริ่ง จ ากดั (มหาชน) 
สิ่งท่ีส่งมาดว้ย 1. รายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 

2. แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) โดยดาวนโ์หลดผ่านทาง QR Code 
3. นโยบายการจ่ายปันผลและหลักเกณฑ์การจ่ายปันผล จากผลการด าเนินงานส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 

ธันวาคม 2564 และ ก าไรสะสมของบริษัทฯ  
4. การจัดสรรเงินทุนส ารองตามกฎหมายและการจ่ายปันผล จากผลการด าเนินงานส าหรบัปีสิน้สุดวันท่ี 31 

ธันวาคม 2564 และ ก าไรสะสมของบริษัทฯ 
5. รายนามและประวัติของบุคคลท่ีได้รับการเสนอชื่อให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทแทนต าแหน่ง

กรรมการบริษัทท่ีด ารงต าแหน่งครบวาระ  
6. รายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุย่อยประจ าปี 2565 
7. รายนามและประวตัิของผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตและรายละเอียดค่าตอบแทนประจ าปี 2565 
8. ขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ในส่วนท่ีเก่ียวกบัการประชมุผูถื้อหุน้ และการออกเสียงลงคะแนน  
9. ค าชีแ้จงวิธีการมอบฉนัทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเขา้ร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนใน

การประชมุผูถื้อหุน้ 
10. แบบการลงทะเบียนและหนงัสือมอบฉนัทะ ตามท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยก์ าหนด (แบบ ข.) 
11. ขอ้มลูกรรมการอิสระที่เป็นตวัแทนรบัมอบฉนัทะในการประชมุ 
12. แบบฟอรม์ขอรบัแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบหนงัสือ 
13. แผนท่ีตัง้สถานท่ีประชมุ  

 บริษัทฯ ไดจ้ดัส่งหนงัสือแจง้การเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอระเบียบวาระการประชมุส าหรบัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 
2565 เป็นการล่วงหนา้ พรอ้มทัง้ระบหุลกัเกณฑท่ี์บริษัทฯ ก าหนดในการเสนอระเบียบวาระใหก้ับผูถื้อหุน้ไดร้บัทราบโดยทั่วกัน โดยได้
เผยแพรผ่่านทางเว็บไซตข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและเว็บไซตข์องบริษัทฯ ตัง้แต่วนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2564 จนถึงวนัท่ี 31 
มกราคม 2565 ท่ีผ่านมา ซึ่งไม่มีท่านใดเสนอระเบียบวาระเพื่อใหท่ี้ประชมุคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อก าหนดเป็นระเบียบวาระ
ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ครัง้นี ้

 ดงันัน้ ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท กนักลุเอ็นจิเนียริ่ง จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 2/2565 เมื่อวนัพธุท่ี 23 กมุภาพนัธ ์2565 จึงได้
มีมติใหเ้รียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 13:00 ณ ห้อง แกรนด ์บอลรูม 
ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด ์เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 (หรือสถานที่
อื่นใดซ่ึงอาจเปลี่ยนแปลงในอนาคต เน่ืองจากความจ าเป็นจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ณ ขณะน้ัน โดยจะแจ้งให้ทราบในภายหลังผ่านทางช่องทางสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และเว็บไซตข์องบริษัทฯ และ/หรือช่องทางอื่นใด) เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระพรอ้มดว้ยความเห็น
ของคณะกรรมการบริษัท ดงัต่อไปนี ้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 
ความเป็นมา ส าหรบัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ท่ีไดจ้ัดขึน้เมื่อวนัพุธท่ี 28 เมษายน 2564 บริษัทฯ ไดจ้ัดท ารายงานการ
ประชมุแลว้เสร็จ พรอ้มทัง้ไดจ้ัดส่งใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ภายใน 14 วนั ตาม
ระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด รวมทัง้ไดเ้ผยแพร่รายงานดงักล่าวผ่านทางเว็บไซดข์องบริษัทฯ www.gunkul.com โดยไดแ้นบส าเนารายงาน
การประชมุ ดงัรายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีส่งดว้ยล าดบัท่ี 1 
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท   เห็นสมควรเสนอท่ีประชมุผูถื้อหุน้รบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ท่ีไดม้ีการ
ประชมุเมื่อวนัพธุท่ี 28 เมษายน 2564 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นว่าไดม้ีการบนัทึกรายงานไวอ้ย่างถกูตอ้งครบถว้น 

http://www.gunkul.com/
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หนา้ท่ี 2 

การลงมติ ในวาระนีต้อ้งไดร้บัคะแนนเสียงขา้งมากคือเกินกว่ารอ้ยละ 50 ของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน      
ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชีข้าด  
 
วาระที่ 2 รับทราบการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 
ความเป็นมา  เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 มาตรา 113 และตามขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้ 29 
ก าหนดใหร้ายงานผลการด าเนินการของบริษัทฯ ในรอบปีท่ีผ่านมาต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี โดยบริษัทฯ ไดส้รุปผลการ
ด าเนินงานท่ีผ่านมาในรอบปี 2564 ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ท่ีสามารถ
ดาวนโ์หลดผ่านทาง QR Code ตามที่ระบไุวใ้นหนงัสือนดัประชมุในครัง้นี ้ดงัรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 2  
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท   เห็นสมควรเสนอแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งสรุปผลการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 เพื่อใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้รบัทราบ โดยไม่ตอ้งมีการลงมติ 
 
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2564 
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 2564 ท่ีผ่านการตรวจสอบจาก
ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตแลว้ และขอเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้อนุมัติ โดยมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏอยู่ในงบการเงินของแบบแสดง
รายการขอ้มลูประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งสามารถดาวนโ์หลดผ่านทาง QR Code ตามที่ระบไุวใ้นหนงัสือนดัประชุม
ในครัง้นี ้ดงัรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 2 
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท   เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี          
31 ธันวาคม 2564 ซึ่งไดผ้่านการตรวจสอบและลงนามรบัรองจากผูส้อบบญัชีของ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากัด โดยให้
ความเห็นว่าถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแลว้ ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2564 ท่ีผ่านมา โดยสรุป
สาระส าคญัไดด้งันี ้   
                      (หน่วย : ลา้นบาท) 

รายการ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ปี 2564 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2563 

สินทรพัยร์วม 42,485.35 46,032.16 18,963.86 22,287.77 

หนีส้ินรวม  29,202.13 33,556.84 8,162.75 11,962.62 

ส่วนของผูถ้ือหุน้  13,283.22 12,475.31 10,801.11 10,325.14 

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

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

หุน้ทนุซือ้คืน - (304.67) - (304.67) 
รายไดร้วม  9,868.13 10,974.54 4,500.20 4,393.66 

ก าไร(ขาดทนุ)ส าหรบัปี  2,251.52 3,425.29 2,187.41 2,197.15 

       ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่  2,229.27 3,412.34 2,187.41 2,197.15 

       ส่วนที่เป็นของส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ านาจควบคมุ 22.25 12.96         -         - 

ก าไร(ขาดทนุ)เบ็ดเสร็จส  าหรบัปี  2,499.06 3,625.12 2,181.01 2,197.15 

       ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่   2,476.81 3,612.17 2,181.01 2,197.15 

       ส่วนที่เป็นของส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ านาจควบคมุ 22.25 12.96         -         - 

ก าไรต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.25 0.39 0.25 0.25 

การลงมติ ในวาระนีต้อ้งไดร้บัคะแนนเสียงขา้งมากคือเกินกว่ารอ้ยละ 50 ของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชีข้าด 
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วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติการก าหนดหลักเกณฑก์ารจ่ายปันผล จากผลการด าเนินงานส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2564 และ ก าไรสะสมของบริษัทฯ 

ความเป็นมา   เพื่อใหเ้ป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 40 
ของก าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ หลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล เงินส ารองตามกฎหมาย และเงินส ารองต่าง ๆ ทัง้หมด 
ดงัรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 3  
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท   เห็นสมควรเสนอท่ีประชมุผูถื้อหุน้ก าหนดหลกัเกณฑก์ารจ่ายปันผล จากผลการด าเนินงานส าหรบัปี
สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ ก าไรสะสมของบริษัทฯ โดยให้จ่ายเป็น เงินสดปันผล ทั้งนี ้หลักเกณฑ์การจ่ายปันผลนีจ้ะ
น าไปใชเ้ป็นแนวทางในการพิจารณาวาระที่ 5 เรื่อง “พิจารณาอนุมตัิการจัดสรรก าไรเบ็ดเสรจ็ จากผลการด าเนินงานส าหรบัปีสิน้สดุ
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ก าไรสะสมของบริษัท และจ่ายปันผล (ถา้มี)” ต่อไป   
การลงมติ ในวาระนีต้อ้งไดร้บัคะแนนเสียงขา้งมากคือเกินกว่ารอ้ยละ 50 ของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชีข้าด 
 
วาระที ่5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรเบ็ดเสร็จ จากผลการด าเนินงานส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 

ก าไรสะสมของบริษัทฯ และจ่ายปันผล (ถ้ามี) 
ความเป็นมา จากผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 ของบริษัทฯ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ มีก าไรส าหรับปี 2564 จ านวน 
2,187,407,148.00 บาท และก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ัดสรร จ านวน 3,056,650,755.00 บาท และตามงบการเงินรวม มีก าไรส าหรบัปี 
2564 จ านวน 2,251,517,881.00 บาท และก าไรสะสมท่ียังไม่ไดจ้ัดสรร จ านวน 6,172,752,229.00 บาท ซึ่งตามพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้ 38 ก าหนดใหบ้ริษัทฯ ตอ้งจัดสรรก าไรสทุธิประจ าปีส่วน
หน่ึงไวเ้ป็นเงินทนุส ารองตามกฎหมายไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่า
เงินทนุส ารองตามกฎหมายจะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียน อีกทัง้บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายปันผลไม่นอ้ยกว่า
รอ้ยละ 40 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล  เงินส ารองตามกฎหมาย และเงินส ารอง     
ต่าง ๆ ทัง้หมด ดงัรายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 4 

บริษัทฯ จึงขอเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิจัดสรรเงินทุนส ารองตามกฎหมาย และอนุมตัิการจ่ายปันผล
จากผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และก าไรสะสม ดงันี ้

1. พิจารณาการจดัสรรก าไรเบ็ดเสร็จ จากผลการด าเนินงานส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และก าไร
สะสมของบริษัทฯ ในส่วนท่ีไม่เสียภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลเน่ืองจากการยกเวน้ภาษีตามบตัรส่งเสริมการลงทุน
ของบริษัทย่อย เพื่อจ่ายเป็นเงินสดปันผลในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท รวมเป็นเงินสดปันผลไม่เกิน 
1,068,000,000.00 บาท 

ทัง้นี ้อตัราการจ่ายเงินปันผล คิดเป็นรอ้ยละ 48.82 ของก าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ 
หรือ คิดเป็นรอ้ยละ 47.91 ของงบการเงินรวมของบริษัทฯ  

โดยเงินปันผลทัง้หมดจะถูกหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายในอตัรารอ้ยละ 10 หรือ 0.012 บาทต่อหุน้ จากเงินท่ีผูถื้อหุน้จะ
ไดร้บัปันผลในครัง้นี ้ซึ่งเงินปันผลสทุธิท่ีผูถื้อหุน้จะไดร้บัหลงัหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย จะเท่ากบั 0.108 บาทต่อหุน้  

หากรวมการจ่ายปันผลระหว่างกาลท่ีบริษัทฯ ไดด้  าเนินการจ่ายจากผลการด าเนินงานส าหรบังวดไตรมาส 
2 สิน้สุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 เมื่อวันท่ี 9 กันยายน 2564 ท่ีผ่านมาเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว จะแสดง           
เงินปันผลรวมที่บริษัทฯ จ่ายจากผลประกอบจากการด าเนินงานประจ าปี และก าไรสะสม ไดด้งันี ้
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หนา้ท่ี 4 

วนัที่จ่ายปันผล ประเภทปันผล อตัราการจ่ายปันผล 
(บาท/หุน้) 

มติการจ่ายปันผล 
(บาท) 

อตัราการสั่งจ่ายปันผลคดิ
เป็นรอ้ยละ/ก าไรสทุธิ 

(งบการเงินเฉพาะกิจการ) 
9 กนัยายน 2564 มติจ่ายปันผลระหว่างกาล 

(เงินสด) 
0.06 535,000,000.00 24.46% 

23 พฤษภาคม 2565 
(สั่งจ่ายเพ่ิม) 

มติจ่ายปันผลประจ าปี 
(เงินสด) 

0.12 1,068,000,000.00 48.82% 

รวม  0.18 1,603,000,000.00 73.28% 
หมายเหต ุ  อตัราสั่งจ่ายปันผลคิดเป็นรอ้ยละ 71.91% ของก าไรสทุธิของงบการเงินรวม   

จากตารางขา้งตน้จะแสดงใหเ้ห็นว่า อัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของ
บริษัทฯ ท่ีไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ (จ านวนหุน้ท่ีออก
และช าระแล้ว  ณ ปัจจุบัน เ ท่ากับ 8,882,530,974 หุ้น  ซึ่ ง เ ป็นหุ้น ท่ีมีสิท ธิ ได้รับ ปันผลจ านวน 
8,882,530,974 หุน้) 
ทั้งนี ้ ผูร้บัปันผลขา้งต้นท่ีเป็นบุคคลธรรมดาและถือสัญชาติไทย สามารถเลือกช าระภาษีเงิน ได้บุคคล
ธรรมดาตอนสิน้ปีในรูปแบบการเลือกหัก ณ ท่ีจ่าย โดยมิตอ้งน าไปค านวณรวมยื่นกับเงินไดป้ระเภทอื่น
ตอนปลายปีก็ได ้
กรณีท่ีบุคคลธรรมดาถือสัญชาติไทยไดร้บัปันผลและถูกหักภาษีไว ้ณ ท่ีจ่ายในอตัรารอ้ยละ 10 สามารถ
น าไปใชเ้ครดิตภาษีหักไว ้ณ ท่ีจ่ายไดเ้มื่อยื่นแบบช าระภาษีปลายปีโดยเลือกแบบการน าไปยื่นรวมกับ      
เงินไดป้ระเภทอื่น แต่ไม่มีสิทธิใชเ้ครดิตเงินปันผลในการยื่นแบบเพื่อช าระภาษีเงินไดบ้คุคลธรรมดาปลายปี 
เนื่องจากปันผลรบัดงักล่าวมีอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลอตัรารอ้ยละ 0 

2. ก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรบัเงินสดปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2565 วนัท่ีไม่ไดร้ับ
สิทธิปันผล (XD) คือวนัท่ี 5 พฤษภาคม 2565 และก าหนดจ่ายเงินสดปันผลในวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2565 

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลทีผ่่านมา 
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล 

จากผลการด าเนินการงานของบริษทัฯ  
ผลการด าเนนิงานของบริษทัฯ ประจ าปี 

ปี 2564 (เพื่อพิจารณา) ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 
1. หุน้ช าระแลว้ที่ใชใ้นการค านวณ

ปันผล (หุน้)  

8,882,530,974 หุ้น 8,783,487,274 หุน้1) 8,783,487,274 หุน้1) 7,418,621,493 หุน้ 7,418,621,493 หุน้ 

2. ก า ไรส าหรับ ปี  : งบการ เ งิน
เฉพาะกิจการ  (บาท) 

2,187,407,148.00 2,197,151,670.00 894,599,441.00 660,388,915.00 354,011,303.00 

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

2,229,270,274.00 3,412,336,597.00 2,147,329,258 1,085,172,042.00 465,794,332.00 

4. หัก เงินทุนส ารองตามกฎหมาย 
(บาท)  

- - (24,259,000.00) - (22,300,000.00) 

5. คงเหลือก าไรส าหรับปี  เพื่ อ
ค านวณการจ่ายปันผล 
-    งบการเงิน เฉพาะกิจการ 
(บาท) :  
     หลังหักเงินทุนส ารองตาม
กฎหมาย 
-    งบการเงินรวม-ส่วนที่เป็น
ของบริษัทใหญ่ (บาท) :  
     หลังหักเงินทุนส ารองตาม
กฎหมาย  

 
 

2,187,407,148.00 
 
 
 
 

2,229,270,274.00 

 
 

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 
 

6. รวมเงินปันผลจ่าย (บาท : หุน้)  
ระหว่างกาล  

6.1.2 เงินสดปันผล  
6.1.2 หุน้ปันผล  

          ประจ าปี 
6.2.1 เงินสดปันผล  
6.2.2     หุน้ปันผล  

0.18 
 

0.06 
 
- 
 

0.12 
- 

0.182 
 
- 
- 
 

0.182 
- 

0.136 
 
- 
- 
 

0.136 
- 

0.06 
 
- 
- 

(5 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ปันผล) 
0.01 
0.05 

0.045 
 
- 
- 
 

0.045 
- 
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หนา้ท่ี 5 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล 
จากผลการด าเนินการงานของบริษทัฯ  

ผลการด าเนนิงานของบริษทัฯ ประจ าปี 
ปี 2564 (เพื่อพิจารณา) ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

7. จ านวนหุน้ที่สั่งจ่ายปันผล (หุน้) - - - 1,483,724,299 - 

8. รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิน้
ไม่เกิน (บาท) แบ่งเป็น  

8.1       เงินสดปันผล (บาท) 
           - ระหว่างกาล 
           - ประจ าปี 
8.2       หุน้ปันผล (บาท) :   

1,603,000,000.00 
 
 

535,000,000.00 
1,068,000,000.00 

- 

1,600,000.00 
 
 
- 

1,600,000.00 

- 

1,200,000.00 
 
 
- 

1,200,000.00 

- 

445,931,074.75 
 
 
- 

75,000,000.00 
370,931,074.75 

333,837,967.19 
 
 
- 

333,837,967.19 

- 
9. อตัราส่วนการจ่ายเงินปันผล  2) 

9.1 งบการเงินเฉพาะกิจการ (%) 
          - ระหว่างกาล 
           - ประจ าปี 

9.2 งบการเงินรวม (%) 
           - ระหว่างกาล 
           - ประจ าปี 

(เงินสดปันผล) 
73.28%  

24.46% 

48.82%  

71.91% 

24.00% 

47.91% 

(เงนิสดปันผล) 
72.82% 

- 
- 

46.71% 

- 
- 

(เงนิสดปันผล) 
137.88% 

- 
- 

56.52% 

- 
- 

(เงนิสดปันผล+หุน้ปันผล) 
67.53% 

- 
- 

41.09% 

- 
- 

(เงนิสดปันผล) 
100.64% 

- 
- 

75.27% 

- 
- 

10. ปีที่ด  าเนินการสั่งจ่าย 
           - ระหว่างกาล 
              - ประจ าปี 

 
ปี 2564 

ปี 2565 

 
- 

ปี 2564 

 
- 

ปี 2563 

 
- 

ปี 2562 

 
- 

ปี 2561 

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    เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมตัิจัดสรรก าไรเบ็ดเสร็จจากผลการด าเนินงาน 
ส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และก าไรสะสมของบริษัทฯ ในส่วนท่ีไม่เสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลเน่ืองจากการยกเวน้ภาษีตาม
บัตรส่งเสริมการลงทุนของบริษัทย่อย  เพื่อจ่ายเป็นเงินสดปันผลในอัตราหุ้นละ  0.12 บาท รวมเป็นเงินสดปันผลไม่เกิน 
1,068,000,000.00 บาท  
การลงมติ  ในวาระนีต้อ้งไดร้บัคะแนนเสียงขา้งมากคือเกินกว่ารอ้ยละ 50 ของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้
มีคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชีข้าด 
 
วาระที ่6 พิจารณาอนุมัติเลือกต้ังกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ด 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 อาจเลือกเพื่อเขา้มา
ด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได ้ซึ่งในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีครัง้นีม้ีกรรมการบริษัทท่ีด ารงต าแหน่งครบวาระ 4 ท่าน ดงันี ้

1. ดร.กลักลุ  ด ารงปิยวฒ์ิุ  กรรมการบริษัท (กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร)   
2. พลเอกธารไชยยนัต ์ ศรีสวุรรณ กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) 
3. นายกฤษณ ์ จนัทโนทก กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) 
4. นางสาวนฤชล ด ารงปิยวฒ์ิุ กรรมการบริษัท (กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร) 

  ทัง้นี ้บริษัทฯ ไดจ้ดัส่งหนงัสือแจง้การเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอชื่อผูท้รงคณุวุฒิเพื่อเขา้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการ
ของบริษัทฯ ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 เป็นการล่วงหนา้ พรอ้มทัง้ระบุรายละเอียดคุณสมบตัิ และวิธีการเสนอชื่อ
ตามหลักเกณฑ์ท่ีบริษัทฯ ก าหนด ใหก้ับผูถื้อหุน้ไดร้บัทราบโดยทั่วกัน โดยไดเ้ผยแพร่ผ่านทางเว็บไซตข์องตลาดหลักทรพัย์แห่ ง
ประเทศไทย และเว็บไซตข์องบริษัทฯ ตัง้แต่วนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2564 จนถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2565 ท่ีผ่านมานั้น ซึ่งไม่มีผูถื้อหุน้
ท่านใดเสนอชื่อผูท้รงคณุวฒุิเขา้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัท ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ในครัง้นี ้  
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท    คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผูม้ีส่วนได้เสียได้หารือกันอย่างกว้างขวาง และร่วมกัน
กลั่นกรองโดยพิจารณาจากคณุสมบตัิเป็นรายบคุคลอย่างรอบคอบ ระมดัระวงั กล่าวคือ ตอ้งเป็นบคุคลผูท้รงคณุวฒุิ มีประสบการณใ์น
ดา้นต่าง ๆ มีภาวะผูน้  า วิสยัทศันก์วา้งไกล เป็นผูม้ีคณุธรรมและจริยธรรม มีประวตัิการท างานท่ีโปรง่ใสไม่ด่างพรอ้ย มีความสามารถใน
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การแสดงความคิดเห็น อย่างเป็นอิสระ และมีคุณสมบตัิเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ทัง้นี ้บุคคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อให้
เป็นกรรมการอิสระนั้นตอ้งเป็นผูท่ี้สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง โดยบุคคลท่ีไดร้ับการ
เสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งในครัง้นีไ้ดผ้่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแลว้ว่ามีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมกับการประกอบ
ธุรกิจของบริษัทฯ และในกรณีท่ีบุคคลท่ีไดร้บัการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาแลว้ว่าบุคคลนั้นจะ
สามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอท่ีประชมุผูถื้อหุน้
พิจารณาเลือกตัง้กรรมการบริษัทท่ีด ารงต าแหน่งครบวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหน่ึง ดงันี ้ 

1. ดร.กลักลุ  ด ารงปิยวฒ์ิุ กรรมการบริษัท (กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร)   
2. พลเอกธารไชยยนัต ์ ศรีสวุรรณ กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) 
3. นายกฤษณ ์ จนัทโนทก กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) 
4. นางสาวนฤชล  ด ารงปิยวฒ์ิุ กรรมการบริษัท (กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร) 

 และใหน้ าเสนอท่ีประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 5 

การลงมติ ในวาระนีต้อ้งไดร้บัคะแนนเสียงขา้งมากคือเกินกว่ารอ้ยละ 50 ของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชีข้าด 
 
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2565 
ความเป็นมา    ตามขอ้บังคับของบริษัทข้อ 29 ก าหนดให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ โดย     
บริษัทฯ มีนโยบายและหลกัเกณฑใ์นการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการใหอ้ยู่ในระดับท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกับภาระหนา้ท่ีในการ
ปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และ ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ โดยมีกระบวนการและขั้นตอนการพิจารณา
ค่าตอบแทนผ่านจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และน าเขา้สู่การพิจารณาในคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไดพ้ิจารณา
กลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ และเปรียบเทียบอา้งอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน เห็นสมควรก าหนด
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุย่อยประจ าปี 2565 ดงัรายละเอียดตามสิ่งท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 6   
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท   เห็นสมควรเสนอท่ีประชมุผูถื้อหุน้อนมุตัิก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการส าหรบัปี 2565 ดงันี ้

ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตัวเงิน   :   เสนอเพื่อพิจารณาดงันี ้ 
- ค่าเบีย้ประชุม 

ต าแหน่ง คณะกรรมการ 
บริษัท 

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
บริหาร 

ความเสี่ยง 

คณะกรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา

ผลตอบแทน 

คณะกรรมการ
ก ากับดแูล
กิจการท่ีดี 

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 ใหไ้ดร้บัสิทธิการจ่ายอตัราค่าตอบแทนเบีย้
ประชมุของคณะกรรมการในต าแหน่งสงูสดุเพียงต าแหน่งเดียวในแต่ละคณะกรรมการ 

 
 
 
 
 
 
 



ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 
บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียริ่ง จ ากดั (มหาชน) 

 

หนา้ท่ี 7 

ค่าตอบแทนรายปี * 
ต าแหน่ง คณะกรรมการ 

บริษัท 
คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
บริหาร 

ความเสี่ยง 

คณะกรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา

ผลตอบแทน 

คณะกรรมการ
ก ากับดแูล
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:ุ  กรณีกรรมการอิสระไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นประธานกรรมการของแตล่ะกรรมการ ใหไ้ดร้บัสิทธิการจ่ายอตัราค่าตอบแทนรายปีของ
คณะกรรมการในต าแหน่งสงูสดุเพียงต าแหน่งเดียวในแตล่ะกรรมการ 

 * ค่าตอบแทนรายปีใหก้ าหนดจา่ยเป็นรายไตรมาส  

โดยก าหนดวงเงินส าหรบัการจ่ายค่าตอบแทนทกุประเภทไวด้งันี  ้
1) ประธานกรรมการบริษัท  จ ากดัวงเงินสงูสดุไม่เกิน 3,500,000 บาท 
2) ประธานกรรมการบริหาร  จ ากดัวงเงินสงูสดุไม่เกิน 2,500,000 บาท 
3) ประธานคณะกรรมการทุกชดุ จ ากดัวงเงินสงูสดุไม่เกิน 1,500,000 บาท  

  (ยกเวน้ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร)   
4) ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  จ ากดัวงเงินสงูสดุไม่เกิน 1,000,000 บาท 
5) กรรมการบริหาร  จ ากดัวงเงินสงูสดุไม่เกิน 800,000 บาท 
6) กรรมการชดุอื่น ๆ   จ ากดัวงเงินสงูสดุไม่เกิน 400,000 บาท 
 (ยกเวน้กรรมการบริหาร)  

และหากกรรมการท่านใดด ารงต าแหน่งมากกว่าหน่ึงต าแหน่ง ใหจ้่ายจากการค านวณผลรวมของค่าตอบแทนทกุประเภท 
ทั้งค่าตอบแทนเบีย้ประชุม และค่าตอบแทนรายปี โดยต้องไม่เกินกว่าอัตราเพดานหรือวงเงินสูงสุดของแต่ละต าแหน่งสูงสุดท่ี
กรรมการท่านนั้นด ารงต าแหน่งอยู่ ทั้งนี ้ หากกรรมการท่านนั้นด ารงต าแหน่งมากกว่าหน่ึงต าแหน่ง ใหจ้่ายจากอัตราเพดานของ
ต าแหน่งสงูสดุเพียงต าแหน่งเดียว  

โดยก าหนดวงเงินส าหรบัการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภทและทกุต าแหน่ง รวมทัง้สิน้ไม่เกิน 18,000,000 บาท 

ค่าตอบแทน/ผลประโยชนอ์ื่นใดทีไ่ม่เป็นตัวเงิน  :  ไม่มี 

การลงมติ ในวาระนีต้อ้งไดร้บัคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ 
 
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2565 
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 2565 
1. นายวยัวฒัน ์ กอสมานชยักิจ  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 6333   และ/หรือ 
2. นายณัฐพงศ ์ ตนัติจตัตานนท ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 8829  และ/หรือ 
3. นางสาวโศภิษฐ์  พรหมพล   ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 10042 
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แห่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิ ไชย สอบบัญชี จ ากัด โดยเป็นผู้สอบบัญชีท่ีมีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศ
คณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ และบุคคลดงักล่าวยงัเป็นผูส้อบบญัชีในบริษัทย่อยของกลุ่ม
บริษัทฯ อีกดว้ย  

2) อนุมัติค่าสอบบัญชีประจ าปี 2565 โดยมีค่าตอบแทนเฉพาะบริษัทฯ ไม่เกิน 1,830,000.00 บาท และเมื่อรวม
ค่าตอบแทนส าหรบับริษัทย่อย บริษัทรว่ม รวมกนัทัง้สิน้ไม่เกิน 15,681,000.00 บาท 

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

ทัง้นี ้ผูส้อบบญัชีในต่างประเทศสงักดัต่างส านักงานสอบบญัชีกบัผูส้อบบญัชีในประเทศ คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้
สามารถจดัท างบการเงินไดท้นัตามก าหนดระยะเวลา  

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท   เห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเสนอ และเห็นควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 
2565 พิจารณาอนมุตัิ 

1) แต่งตัง้ผูส้อบบญัชีของ บริษัท กนักุลเอ็นจิเนียริ่ง จ ากดั (มหาชน)  
1. นายวยัวฒัน ์ กอสมานชยักิจ  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 6333   และ/หรือ 
2. นายณฐัพงศ ์ตนัติจตัตานนท ์  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 8829   และ/หรือ 
3. นางสาวโศภิษฐ์  พรหมพล   ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 10042 

แห่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีประจ าปี 2565 

2) อนมุตัิค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2565 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 1,830,000.00 บาท ส าหรบังบการเงินของบริษัทฯ 
 โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีเปรียบเทียบยอ้นหลงั 3 ปี ดงันี ้ 

รายละเอียด ปี 2565 
(เพ่ือพิจารณา) 

ปี 2564 ปี 2563 
 

ค่าสอบบญัชี และค่าสอบทานรายไตรมาส  
ส าหรบังบการเงินของบริษัทฯ  

1,830,000.00 1,830,000.00 1,830,000.00 

ค่าบริการอื่น ๆ  N.A. N.A. N.A. 

การลงมติ ในวาระนีต้อ้งไดร้บัคะแนนเสียงขา้งมากคือเกินกว่ารอ้ยละ 50 ของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชีข้าด 
 
วาระที่ 9 พิจารณาเร่ืองอืน่ ๆ (ถ้ามี)  

 ทางบริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ในวนัพธุท่ี 27 เมษายน 2565 เวลา 
13.00 น. ณ หอ้งแกรนดบ์อลรูม ชัน้ 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรลัด ์เลขท่ี 99/1 ถนนรชัดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
และบริษัทฯ ไดเ้ปิดใหล้งทะเบียนเพื่อเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ตั้งแต่เวลา 12.00 น. โดยจะด าเนินการประชุมตามขอ้บงัคับของ
บริษัทฯ ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกับการประชุมผูถื้อหุน้และการออกเสียงลงคะแนน ดงัปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 8 พรอ้มทัง้ไดแ้นบ
ค าชีแ้จงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเขา้ร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถื้อหุน้ ดัง
ปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 9 

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

 



ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 
บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียริ่ง จ ากดั (มหาชน) 

 

หนา้ท่ี 9 

ส าหรบัผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให ้Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รบัฝากและดูแลหุน้นั้น ท่าน
สามารถดาวโหลดแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ซึ่งเป็นแบบเฉพาะที่ใชส้  าหรบัผูถื้อหุน้ท่ีกล่าวถึงดงักล่าว ไดท่ี้ 
https://www.gunkul.com/th/investor-relations/shareholder-information/shareholders-meeting 

ในกรณีท่ีมีการมอบฉันทะ บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะกลับมายังบริษัทฯ โดยทาง
ไปรษณีย์ท่ี ส านักเลขานุการบริษัท บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด (มหาชน) อาคารเพิรล์ แบงก์ค็อก ชั้น 8 เลขท่ี 1177 ถนน
พหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ภายในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เพื่อท าการรวบรวมน าส่งต่อ
ประธานท่ีประชุมก่อนเริ่มเปิดการประชุมต่อไป และหากท่านผูถื้อหุน้ท่านใดประสงคจ์ะขอรบัแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 
2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบเอกสาร โปรดกรอกแบบฟอรม์และน าส่งมายงับริษัทฯ ดงัรายละเอียดท่ีปรากฏตามสิ่งท่ี
ส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 12 

อน่ึง ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทฯ ได้แนบ
เอกสารประกอบการประชุมแจ้งแนวทางในการปฏิบัติตนส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ของ
บริษัทฯ เพื่อเป็นมาตรการป้องกันการควบคุมในโรคดังกล่าวมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี ้และด้วยความห่วงใยต่อ
สุขภาพของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นที่แม้ไม่ได้เป็นผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ควรมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระของบริษัทฯ เพื่อเข้าร่วมประชุมแทนท่าน  

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชมุตามวนั เวลา และ สถานท่ีดงักล่าวขา้งตน้ โดยโปรดน า
เอกสารหลกัฐานตามรายการท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะมาแสดงเพื่อลงทะเบียนในวันประชุม บริษัทฯ ไดแ้นบแผนท่ีตัง้สถานท่ี
ประชมุมาพรอ้มกบัหนงัสือฉบบันี ้ดงัปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 13 

ทั้งนี ้บริษัทฯ ไดก้ าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2565 (Record Date) คือวนัท่ี 10 มีนาคม 2565 และวนัท่ีไม่ไดร้บัสิทธิเขา้รว่มประชมุ (XM) คือวนัท่ี 9 มีนาคม 2565  

 
     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  

https://www.gunkul.com/th/investor-relations/shareholder-information/shareholders-meeting
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