ที่ GUNKUL 63/054
21 เมษายน 2563
เรื่ อง

แจ้ งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษัท กัน กุลเอ็น จิ เนียริ่ ง จํา กัด (มหาชน) (“บริ ษั ท ”) ขอเรี ย นแจ้ ง ให้ ท ราบว่า การประชุม สามัญ ผู้ถือ หุ้น
ประจํ าปี 2563 ของบริ ษัท ฯ ที่จัดให้ มีขึน้ เมื่อวันอังคารที่ 21 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องประชุมของ บริ ษั ท
กันกุลเอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด (มหาชน) (สํานักงานสาขาที่ 1) เลขที่ 1038-1046 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
กรุ งเทพฯ 10300 โดยเมื่อเริ่ มเปิ ดประชุมมีผ้ ถู ือหุ้นที่มาด้ วยตนเองและผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะมาประชุมรวม 582 ราย
จํ า นวนหุ้ นทัง้ สิ น้ 5,964,763,337 หุ้น คิ ด เป็ นร้ อยละ 67.1516 ของทุ น จดทะเบี ย นที่ อ อกและจํ า หน่ า ยแล้ ว ทัง้ หมด
8,882,530,974 หุ้น หรื อ คิดเป็ นร้ อยละ 67.9088 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและจําหน่ายแล้ วทังหมดหั
้
กด้ วยหุ้นทุนซื ้อคืน
(ที่ไม่นบั เป็ นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น) 8,783,487,274 หุ้น ซึง่ ที่ประชุมได้ มีมีมติในวาระต่าง ๆ ดังนี ้
วาระที่ 1
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี 2562
มติที่ประชุม ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ ด้ ว ยคะแนนเสี ย งข้ า งมากของผู้ถื อ หุ้น และผู้รั บ มอบฉัน ทะซึ่ งมาประชุ ม และออกเสี ย ง
ลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562
ตามที่เสนอ
โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมทังสิ
้ ้น 587 ราย เป็ นจํานวนหุ้นรวม 5,964,784,539 หุ้น
ผู้ถือหุ้น
จํานวน (เสียง)
อัตราร้ อยละ
เห็นด้ วย
5,964,784,539
100.0000
ไม่เห็นด้ วย
0
0.0000
รวม
5,964,784,539
100.0000
บัตรเสีย *
0
งดออกเสียง *
0
* ไม่นบั รวมเป็ นฐานการคํานวณคะแนนเสียง
วาระที่ 2
รับทราบการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562
มติที่ประชุม ทีป่ ระชุมโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมจํานวนทังสิ
้ ้น 587 ราย รวมเป็ นจํานวนหุ้น 5,964,784,539 หุ้น รับทราบ
การดําเนินงานของบริ ษัทในรอบปี 2562
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วาระที่ 3
พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินของบริษัทฯ สําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
มติที่ประชุม ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ ด้ ว ยคะแนนเสี ย งข้ า งมากของผู้ถื อ หุ้น และผู้รั บ มอบฉัน ทะซึ่ งมาประชุ ม และออกเสี ย ง
ลงคะแนน อนุมตั ิงบการเงินของบริ ษัทฯ สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ ผ่านการตรวจสอบ
และลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ อีกทังได้
้ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริ ษัทแล้ ว ตามที่เสนอ
โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมทังสิ
้ ้น 588 ราย เป็ นจํานวนหุ้นรวม 5,964,787,039 หุ้น
ผู้ถือหุ้น
จํานวน (เสียง)
อัตราร้ อยละ
เห็นด้ วย
5,964,787,039
100.0000
ไม่เห็นด้ วย
0
0.0000
รวม
5,964,787,039
100.0000
บัตรเสีย *
0
งดออกเสียง *
0
* ไม่นบั รวมเป็ นฐานการคํานวณคะแนนเสียง
วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการกําหนดหลักเกณฑ์ การจ่ ายปั นผลจากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ
ประจําปี 2562
มติที่ประชุม ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ ด้ ว ยคะแนนเสี ย งข้ า งมากของผู้ถื อ หุ้น และผู้รั บ มอบฉัน ทะซึ่ งมาประชุ ม และออกเสี ย ง
ลงคะแนน อนุมตั ิหลักเกณฑ์การจ่ายปั นผลจากผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ประจําปี 2562 โดยให้ จ่าย
เป็ นเงินสดปั นผล ตามที่เสนอ
โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมทังสิ
้ ้น 588 ราย เป็ นจํานวนหุ้นรวม 5,964,787,039 หุ้น
ผู้ถือหุ้น
จํานวน (เสียง)
อัตราร้ อยละ
เห็นด้ วย
5,964,787,039
100.0000
ไม่เห็นด้ วย
0
0.0000
รวม
5,964,787,039
100.0000
บัตรเสีย *
0
งดออกเสียง *
0
* ไม่นบั รวมเป็ นฐานการคํานวณคะแนนเสียง
ทังนี
้ ้หลักเกณฑ์การจ่ายปั นผลนี ้จะนําไปใช้ เป็ นแนวทางในการพิจารณาวาระที่ 5 เรื่ อง “พิจารณาอนุมตั ิการ
จัดสรรกําไรเบ็ดเสร็ จจากผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และจ่าย
ปั นผล (ถ้ ามี)” ต่อไป
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วาระที่ 5

พิจารณาอนุ มัติก ารจัดสรรกําไรเบ็ ดเสร็ จจากผลการดําเนิ น งานของบริ ษัท ฯ สําหรั บปี สิ น้ สุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และจ่ ายปั นผล (ถ้ ามี)
มติที่ประชุม ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ ด้ ว ยคะแนนเสี ย งข้ า งมากของผู้ถื อ หุ้น และผู้รั บ มอบฉัน ทะซึ่ งมาประชุม และออกเสี ย ง
ลงคะแนน อนุมตั ิให้ จ่ายปั นผลจากผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ตามที่เสนอ ดังนี ้
1. พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกําไรเบ็ดเสร็ จจากผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ สําหรับปี สิ ้นสุด
วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2562 และกํ าไรสะสมในปี 2561 ในส่วนที่ ไม่เสีย ภาษี เงิ น ได้ นิ ติ บุค คล
เนื่องจากการยกเว้ นภาษี ตามบัตรส่งเสริ มการลงทุนของบริ ษัทย่อย เพื่อจ่ายเป็ นเงินสดปั นผล
ในอัตราหุ้นละ 0.136 บาท รวมเป็ นเงินสดปั นผลไม่เกิน 1,200,000,000.00 บาท
ทังนี
้ ้อัตราการจ่ายเงินปั นผลสําหรับปี 2563 คิดเป็ นร้ อยละ 137.88 ของกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะ
กิจการของบริ ษัทฯ (หลังหักเงินสํารองทางกฎหมาย) หรื อ คิดเป็ นร้ อยละ 56.52 ของงบการเงินรวมของ
บริ ษั ทฯ (หลังหัก เงิ นสํารองทางกฎหมาย) ซึ่งเป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงิ นปั น ผลของบริ ษั ทฯ ที่
ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40 ของกําไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษัทฯ (จํานวนหุ้นที่ออกและ
ชําระแล้ ว ณ ปั จจุบนั เท่ากับ 8,882,530,974 หุ้น)
โดยเงินปั นผลทังหมดจะถู
้
กหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้ อยละ 10 หรื อ 0.0136 บาทต่อหุ้น จากเงินที่
ผู้ถือหุ้นจะได้ รับปั นผลในครัง้ นี ้ ทังนี
้ ้เงินปั นผลสุทธิที่ผ้ ูถือหุ้นจะได้ รับหลังหักภาษี ณ ที่จ่ายจะเท่ากับ
0.1224 บาทต่อหุ้น
ผู้รับปั นผลข้ างต้ นที่เป็ นบุคคลธรรมดาและถือสัญชาติไทย สามารถเลือกชําระภาษี เงินได้ บคุ คลธรรมดา
ตอนสิ ้นปี ในรู ปแบบการเลือกหัก ณ ที่จ่าย โดยมิต้องนําไปคํานวณรวมยื่นกับเงินได้ ประเภทอื่นตอน
ปลายปี ก็ได้
กรณี ที่ บุค คลธรรมดาถื อ สัญ ชาติ ไทยได้ รับ ปั น ผลและถูก หัก ภาษี ไว้ ณ ที่ จ่ า ยในอัต ราร้ อยละ 10
สามารถนําไปใช้ เครดิตภาษี หกั ไว้ ณ ที่จ่ายได้ เมื่อยื่นแบบชําระภาษี ปลายปี โดยเลือกแบบการนําไปยื่น
รวมกับเงินได้ ประเภทอื่น แต่ไม่มีสิทธิ ใช้ เครดิตเงินปั นผลในการยื่นแบบเพื่อชําระภาษี เงินได้ บุคคล
ธรรมดาปลายปี เนื่องจากปั นผลรับดังกล่าวมีอตั ราภาษี เงินได้ นิติบคุ คลอัตราร้ อยละ 0
2. กําหนดรายชื่ อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ รับเงินสดปั นผล (Record Date) ในวันที่ 29 เมษายน 2563
วันที่ไม่ได้ รับสิทธิปันผล (XD) คือวันที่ 28 เมษายน 2563 และกําหนดจ่ายเงินสดปั นผลภายใน
วันที่ 15 พฤษภาคม 2563
โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมทังสิ
้ ้น 589 ราย เป็ นจํานวนหุ้นรวม 5,964,788,887 หุ้น
ผู้ถือหุ้น
จํานวน (เสียง)
อัตราร้ อยละ
เห็นด้ วย
5,964,788,887
100.0000
ไม่เห็นด้ วย
0
0.0000
รวม
5,964,788,887
100.0000
บัตรเสีย *
0
งดออกเสียง *
0
* ไม่นบั รวมเป็ นฐานการคํานวณคะแนนเสียง
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วาระที่ 6

พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารลดทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท ฯ ในส่ วนที่ ไม่ สามารถจั ด สรรเพื่ อจ่ าย
หุ้นปั นผลได้ ตามมติท่ ปี ระชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี 2562

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเห็นด้ วยมากกว่าสามในสีข่ องจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นและผู้รับมอบ
ฉัน ทะซึ่งมาประชุม และมี สิท ธิ ออกเสียงลงคะแนน อนุมัติก ารลดทุน จดทะเบี ย นของบริ ษั ท ฯ ในส่วนที่
ไม่สามารถจัดสรรเพื่อจ่ายหุ้นปั นผลได้ ตามมติท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 จํานวน 19,814,818
หุ้น หรื อ 4,953,704.50 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี ้
รายการ
หุ้น/ทุนจดทะเบียนปั จจุบนั
พิจารณาลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ
ในส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรเพื่อจ่ายหุ้นปั นผลได้
หุ้น/ทุนจดทะเบียนใหม่

หุ้นจดทะเบียน (หุ้น)
8,902,345,792 หุ้น
19,814,818 หุ้น

ทุนจดทะเบียน (บาท)
2,225,586,448.00 บาท
4,953,704.50 บาท

มูลค่าหุ้นละ (บาท)
0.25 บาท
0.25 บาท

8,882,530,974 หุ้น

2,220,632,743.50 บาท

0.25 บาท

โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมทังสิ
้ ้น 589 ราย เป็ นจํานวนหุ้นรวม 5,964,788,887 หุ้น
ผู้ถือหุ้น
จํานวน (เสียง)
อัตราร้ อยละ
เห็นด้ วย
5,964,788,887
100.0000
ไม่เห็นด้ วย
0
0.0000
บัตรเสีย *
0
0.0000
งดออกเสียง *
0
0.0000
รวม
5,964,788,887
100.0000
* นับรวมเป็ นฐานการคํานวณคะแนนเสียง
พิจารณาอนุมัตกิ ารแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์ สนธิของบริษัทฯ ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการ
ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเห็นด้ วยมากกว่าสามในสีข่ องจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นและผู้รับมอบ
ฉันทะซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน อนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัทฯ
ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ ในส่วนของหุ้นปั นผลที่ไม่สามารถจัดสรรเพื่อ
จ่ า ยหุ้ นปั นผลได้ ตามมติ ที่ ป ระชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ นประจํ า ปี 2562 จํ า นวน 19,814,818 หุ้ น หรื อ
4,953,704.50 บ าท จ าก หุ้ น จ ด ท ะเบี ย น ปั จ จุ บั น 8,902,345,792 หุ้ น มู ล ค่ าหุ้ น ล ะ 0.25 บ า ท
(ทุน จดทะเบี ย นปั จ จุบัน เท่ ากับ 2,225,586,448.00 บาท) เป็ น หุ้น จดทะเบี ย นใหม่ 8,882,530,974 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท (ทุนจดทะเบียนใหม่เท่ากับ 2,220,632,745.50 บาท) ตามที่เสนอ ซึ่งมีรายละเอียด
การแก้ ไขเพิ่มเติม ดังนี ้

วาระที่ 7
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ข้ อ 4.

ทุนจดทะเบียน

แบ่งออกเป็ น

มูลค่าหุ้นละ
โดยแบ่งออกเป็ น
- หุ้นสามัญ

- หุ้นบุริมสิทธิ

ทุนจดทะเบียนปั จจุบนั
2,225,586,448.00 บาท
(สองพันสองร้ อยยี่สิบห้ าล้ านห้ าแสนแปดหมื่น
หกพันสี่ร้อยสี่สิบแปดบาท)
8,902,345,792 หุ้น
(แปดพันเก้ าร้ อยสองล้ านสามแสนสี่หมื่นห้ าพัน
เจ็ดร้ อยเก้ าสิบสองหุ้น)
0.25 บาท (ยี่สบิ ห้ าสตางค์)

ทุนจดทะเบียนใหม่
2,220,632,743.50 บาท
(สองพันสองร้ อยยี่สิบล้ านหกแสนสามหมื่น
สองพันเจ็ดร้ อยสี่สิบสามบาทห้ าสิบสตางค์)
8,882,530,974 หุ้น
(แปดพันแปดร้ อยแปดสิบสองล้ านห้ าแสน
สามหมื่นเก้ าร้ อยเจ็ดสิบสี่ห้ นุ )
0.25 บาท (ยี่สบิ ห้ าสตางค์)

8,902,345,792 หุ้น
(แปดพันเก้ าร้ อยสองล้ านสามแสนสี่หมื่นห้ าพัน
เจ็ดร้ อยเก้ าสิบสองหุ้น)
- หุ้น

8,882,530,974 หุ้น
(แปดพันแปดร้ อยแปดสิบสองล้ านห้ าแสน
สามหมื่นเก้ าร้ อยเจ็ดสิบสีห่ ้ นุ )
- หุ้น

โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมทังสิ
้ ้น 591 ราย เป็ นจํานวนหุ้นรวม 5,964,790,814 หุ้น
ผู้ถือหุ้น
จํานวน (เสียง)
อัตราร้ อยละ
เห็นด้ วย
5,964,790,814
100.0000
ไม่เห็นด้ วย
0
0.0000
บัตรเสีย *
0
0.0000
งดออกเสียง *
0
0.0000
รวม
5,964,790,814
100.0000
* นับรวมเป็ นฐานการคํานวณคะแนนเสียง
พิจารณาอนุมตั ิเลือกตัง้ กรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ดาํ รงตําแหน่ งครบตามวาระ
วาระที่ 8
มติที่ประชุม ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ ด้ ว ยคะแนนเสี ย งข้ า งมากของผู้ถื อ หุ้น และผู้รั บ มอบฉัน ทะซึ่ งมาประชุ ม และออกเสี ย ง
ลงคะแนน อนุมตั ิเลือกตังตามที
้
่คณะกรรมการบริ ษัทเสนอ
โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
 เลือกตังกรรมการบริ
้
ษัทที่ดาํ รงตําแหน่งครบวาระกลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัทต่อไปอีกวาระหนึง่ ดังนี ้
1. ดร.ชิต เหล่ าวัฒนา
กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)
มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมทังสิ
้ ้น 591 ราย เป็ นจํานวนหุ้นรวม 5,964,790,814 หุ้น
ผู้ถือหุ้น
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
รวม
บัตรเสีย *
งดออกเสียง *
* ไม่นบั รวมเป็ นฐานการคํานวณคะแนนเสียง

จํานวน (เสียง)
5,959,046,964
2,162,070
5,961,209,034
7,700
0

อัตราร้ อยละ
99.9637
0.0363
100.0000
-
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2. ดร.จงรัก ระรวยทรง
กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)
มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมทังสิ
้ ้น 591 ราย เป็ นจํานวนหุ้นรวม 5,964,790,814 หุ้น
ผู้ถือหุ้น
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
รวม
บัตรเสีย *
งดออกเสียง *
* ไม่นบั รวมเป็ นฐานการคํานวณคะแนนเสียง

จํานวน (เสียง)
5,964,783,114
0
5,964,783,114
7,700
0

อัตราร้ อยละ
100.0000
0.0000
100.0000
-

3. นางสาวโศภชา ดํารงปิ ยวุฒ์ ิ
กรรมการบริษัท (กรรมการที่เป็ นผู้บริหาร)
มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมทังสิ
้ ้น 591 ราย เป็ นจํานวนหุ้นรวม 5,964,790,814 หุ้น
ผู้ถือหุ้น
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
รวม
บัตรเสีย *
งดออกเสียง *
* ไม่นบั รวมเป็ นฐานการคํานวณคะแนนเสียง

จํานวน (เสียง)
5,961,822,511
2,960,603
5,964,783,114
7,700
0

อัตราร้ อยละ
99.9504
0.0496
100.0000
-

4. นายเฉลิมพล ศรีเจริญ
กรรมการบริษัท (กรรมการที่เป็ นผู้บริหาร)
5. มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมทังสิ
้ ้น 591 ราย เป็ นจํานวนหุ้นรวม 5,964,790,814 หุ้น
ผู้ถือหุ้น
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
รวม
บัตรเสีย *
งดออกเสียง *
* ไม่นบั รวมเป็ นฐานการคํานวณคะแนนเสียง

จํานวน (เสียง)
5,961,822,463
2,960,651
5,964,783,114
7,700
0

อัตราร้ อยละ
99.9504
0.0496
100.0000
-

วาระที่ 9
พิจารณาอนุมตั ิการกําหนดค่ าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่ อยประจําปี 2563
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเห็นด้ วยมากกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นและผู้รับมอบ
ฉัน ทะซึ่งมาประชุม อนุมัติ ค่า ตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุด ย่อ ยประจํ า ปี 2563
ตามที่เสนอ ดังนี ้

หน้ า 6 / 11

ค่ าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน :
ค่ าเบีย้ ประชุม
ตําแหน่ง

คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริ ษัท
ตรวจสอบ
บริ หาร
ความเสี่ยง

1. ประธานกรรมการ
2. กรรมการ
3. เลขานุการคณะกรรมการ

25,000
18,000
6,000

25,000
18,000
6,000

20,000
12,000
6,000

คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
สรรหาและ
กํากับดูแล
บริ หาร
พิจารณา
กิจการที่ดี
ผลตอบแทน
20,000
20,000
7,500
12,000
12,000
5,000
6,000
6,000
-

หมายเหตุ: กรณีกรรมการอิสระได้ รับการแต่งตังให้
้ เป็ นประธานกรรมการของแต่ละคณะกรรมการ ให้ ได้ รับสิทธิการจ่ายอัตราค่าตอบแทนเบี ้ย
ประชุมของคณะกรรมการในตําแหน่งสูงสุดเพียงตําแหน่งเดียวในแต่ละคณะกรรมการ

-

ค่ าตอบแทนรายปี *
ตําแหน่ง

1) ประธานกรรมการ
2) กรรมการ
3) เลขานุการคณะกรรมการ
4) เลขานุการบริ ษัท

คณะกรรมการ
บริ ษัท

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

คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
บริ หาร
สรรหาและ
กํากับดูแล
บริ หาร
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: กรณีกรรมการอิสระได้ รับการแต่งตังให้
้ เป็ นประธานกรรมการของแต่ละกรรมการ ให้ ได้ รับสิทธิการจ่ายอัตราค่าตอบแทนรายปี ของ
คณะกรรมการในตําแหน่งสูงสุดเพียงตําแหน่งเดียวในแต่ละกรรมการ
* ค่าตอบแทนรายปี ให้ กําหนดจ่ายเป็ นรายไตรมาส

ทังนี
้ ้ กําหนดวงเงินสําหรับการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภทไว้ ดงั นี ้
1) ประธานกรรมการบริ ษัท
จํากัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 3,500,000 บาท
2) ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
จํากัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 2,500,000 บาท
3) ประธานคณะกรรมการทุกชุด
จํากัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท
(ยกเว้ นประธานกรรมการบริ ษัทและประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร )
4) กรรมการผู้จดั การ
จํากัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท
5) กรรมการบริ หาร
จํากัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 800,000 บาท
6) กรรมการชุดอื่น ๆ
จํากัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 400,000 บาท
(ยกเว้ นกรรมการบริ หาร)
และหากกรรมการท่านใดดํารงตําแหน่งมากกว่าหนึ่งตําแหน่ง ให้ จ่ายจากการคํานวณผลรวมของค่าตอบแทน
ทุกประเภท ทังค่
้ าตอบแทนเบี ้ยประชุม และค่าตอบแทนรายปี โดยต้ องไม่เกินกว่าอัตราเพดานหรื อวงเงินสูงสุดของแต่ละ
ตําแหน่งสูงสุดที่กรรมการท่านนันดํ
้ ารงตําแหน่งอยู่ ทังนี
้ ้หากกรรมการท่านนันดํ
้ ารงตําแหน่งมากกว่าหนึง่ ตําแหน่ง ให้ จ่าย
จากอัตราเพดานของตําแหน่งสูงสุดเพียงตําแหน่งเดียว
โดยกําหนดวงเงินสําหรับการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภทและทุกตําแหน่ง รวมทังสิ
้ ้นไม่เกิน 18,000,000 บาท
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ค่ าตอบแทน/ผลประโยชน์ อ่ นื ใดที่ไม่ เป็ นตัวเงิน : ไม่มี
โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมทังสิ
้ ้น 596 ราย เป็ นจํานวนหุ้นรวม 5,964,795,809 หุ้น
ผู้ถือหุ้น
จํานวน (เสียง)
อัตราร้ อยละ
เห็นด้ วย
5,964,795,809
100.0000
ไม่เห็นด้ วย
0
0.0000
บัตรเสีย *
0
0.0000
งดออกเสียง *
0
0.0000
รวม
5,964,795,809
100.0000
* นับรวมเป็ นฐานการคํานวณคะแนนเสียง
วาระที่ 10 พิจารณาอนุมตั ิการแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกําหนดค่ าสอบบัญชีประจําปี 2563
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึง่ มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน อนุมตั ิแต่งตัง้
1. นายวัยวัฒน์
กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6333 และ/หรื อ
2. นายเจริ ญ
สัมฤทธิ์เลิศ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 และ/หรื อ
3. นายณัฐพงศ์
ตันติจตั ตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8829
แห่งบริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ ประจําปี โดยมีค่าตอบแทนเป็ น
จํานวนเงินไม่เกิน 1,830,000.00 บาท สําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษัทฯ ตามที่เสนอ
โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมทังสิ
้ ้น 596 ราย เป็ นจํานวนหุ้นรวม 5,964,795,809 หุ้น
ผู้ถือหุ้น
จํานวน (เสียง)
อัตราร้ อยละ
เห็นด้ วย
5,964,795,809
100.0000
ไม่เห็นด้ วย
0
0.0000
รวม
5,964,795,809
100.0000
บัตรเสีย *
0
งดออกเสียง *
0
* ไม่นบั รวมเป็ นฐานการคํานวณคะแนนเสียง

วาระที่ 11

พิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ของบริษัทฯ และการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์
สนธิ ข้ อ 3. ของบริษัทฯ เพื่อให้ สอดคล้ องกับการแก้ ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ของบริษัทฯ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเห็นด้ วยมากกว่าสามในสีข่ องจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นและผู้รับมอบ
ฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริ ษัทฯ และ
การแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม หนัง สื อ บริ ค ณห์ ส นธิ ข้ อ 3. ของบริ ษั ท ฯ เพื่ อ ให้ สอดคล้ องกั บ การแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม
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วัต ถุป ระสงค์ ข องบริ ษั ท ฯ โดยปรั บ แก้ ไขใน ข้ อ (2) และ เพิ่ ม ข้ อ (64) – ข้ อ (83) และการแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม
หนังสือบริ คณห์สนธิข้อ 3. ของบริ ษัทฯ ตามที่นําเสนอต่อที่ประชุมดังนี ้
วัตถุประสงค์ของบริ ษัทฯ จากเดิม 63 ข้ อ เป็ น 83 ข้ อ ดังนี ้
(2)

(64)
(65)

(66)

(67)

(68)

(69)

(70)
(71)
(72)

(73)
(74)
(75)

ขาย โอน รับโอน แลกเปลี่ยน เช่า ให้ เช่า เช่าซื ้อ ขายฝาก ยืม ให้ ยืม หรื อได้ มาด้ วยประการอื่นใดโดยถูกต้ องตามกฎหมาย จําหน่าย ซึง่
ทรัพย์หรื อทรัพย์สิน จํานอง รับจํานอง จํานํา รับจํานํา รับการคํ ้าประกันหรื อเข้ าคํ ้าประกันหนี ้สิน ความรับผิด ทําสัญญาหลักประกันทาง
ธุรกิจ ก่อหลักประกันในทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ ใดๆ เพื่อเป็ นการประกันการชําระหนี ้หรื อเป็ นประกันการปฏิบตั ติ ามสัญญา
เข้ าเป็ นหุ้นส่วนจําพวกจํากัดความรับผิดชอบในห้ างหุ้นส่วนจํากัด หรื อเข้ าเป็ นผู้ถือหุ้นในบริ ษัทเอกชนและบริ ษัทมหาชนใด ๆ ทังภายใน
้
และภายนอกประเทศเพื่อประโยชน์ของบริ ษัท ไม่ว่าห้ างหุ้นส่วนหรื อบริ ษัทนันจะมี
้ วตั ถุประสงค์ทํานองเดียวกันกับบริ ษัทหรื อไม่ก็ตาม
ประกอบธุรกิจเกี่ ยวกับพลังงานไฟฟ้า และ/หรื อ ไอนํ ้า และ/หรื อนํ ้า รวมทังการผลิ
้
ต ซื ้อ ขาย แลกเปลี่ยน สํารวจ พัฒนา จัดหา รับจ้ าง
แปรสภาพ วางแผน สร้ าง ประกอบ ตรวจสอบ วิเคราะห์ ออกแบบ ติดตัง้ ผลิต จัดให้ ได้ มา จัดส่ง บํ ารุ งรั กษา สะสม สํารอง ประมูล
รั บ เหมาก่ อ สร้ าง ซ่ อ มแซม นํ า เข้ า ส่ ง ออก และการดํ า เนิ น งานต่ า ง ๆ หรื อ จั ด การค้ า ด้ ว ยวิ ธี อื่ น ใดที่ เกี่ ย วกั บ พลั ง งานไฟฟ้ า
ทรัพยากรธรรมชาติ และพลังงานอื่นๆ ทุกชนิด เช่น ลม นํ ้า ความร้ อน แสงแดด แร่ ธาตุ ไอนํ า้ นํ ้ามัน ถ่านหิน ถ่านลิกไนต์ วัตถุเคมีจาก
ถ่านหิน ถ่านลิกไนต์ ก๊ าซ และสารประกอบไฮโดรคาร์ บอน ตลอดจนพลังงานปรมาณูและเชื ้อเพลิงในรู ปอื่นๆ เพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้า
หรื อผลพลอยได้ จากกิ จการนัน้ ๆ รวมทังการค้
้
า การขายของ และการรับทํางานอย่างใด ๆ ที่เกี่ ยวข้ องกับกิ จการดังกล่าวหรื องานอื่นที่
ส่งเสริ มกิจการเช่นว่านัน้ (เมื่อได้ รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง)
ประกอบกิ จการโรงไฟฟ้าทุกประเภท เข่น โรงไฟฟ้าพลังงานความร้ อน โรงไฟฟ้าพลังงานความร้ อนร่ วม โรงไฟฟ้าพลังนํ า้ โรงไฟฟ้ า
พลังงานแสงอาทิตย์ โรงไฟฟ้าพลังงานขยะ โรงไฟฟ้าพลังงานปรมาณู และโรงจ่ายไฟฟ้า โรงงานผลิตเครื่ องกําเนิดไฟฟ้า ส่งไฟฟ้า รวมถึง
ระบบผลิตและจ่ายไฟฟ้า เครื่ องกํ าเนิดไฟฟ้า สายส่งไฟฟ้า และสิ่งซึง่ เป็ นวัสดุอุปกรณ์ ของไฟฟ้าและโรงไฟฟ้าทุกชนิด โรงงานปูนขาว
โรงงานผลิตภัณฑ์ยิปซัม่ โรงงานผลิตวัสดุก่อสร้ างทุกชนิด โรงงานผลิตอิฐทนไฟ และวัสดุทนไฟหรื อผลิตภัณฑ์ที่ทําจากขี ้เถ้ า (FLY ASH)
และโรงงานอื่น ๆ เพื่อประโยชน์และหรื อส่งเสริ มวัตถุประสงค์ของบริ ษัท
ประกอบธุรกิจเกี่ ยวกับพลังงานทดแทน พลังงานหมุนเวียน และพลังงานอื่นทุกประเภท อันหมายความรวมถึงการผลิต ซื ้อ จําหน่าย
สํารวจ พัฒนา จัดหา รับจ้ าง แปรสภาพ ตรวจสอบ วิเคราะห์ ออกแบบ ให้ บริ การ ติดตัง้ ทดสอบ ควบคุม จัดให้ ได้ มา จัดส่ง บํารุ งรักษา
ประมูล รับเหมาก่ อสร้ าง ซ่อมแซม นํ าเข้ า ส่องออก และดําเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ ยวกับแหล่งพลังงานอันได้ มาจากธรรมชาติ และการ
ดําเนินการที่เกี่ยวกับพลังงานอื่นทุกประเภท รวมทังงานอื
้
่นที่สง่ เสริ มกิจการดังกล่าว
ธุรกิ จให้ คําปรึ กษา ออกแบบ ควบคุม ติดตัง้ บํ ารุ งรั กษา ซ่อมแซม ตรวจสอบ ทดสอบ วิเคราะห์ วิจัยเกี่ ยวกับระบบพลังงานชี วภาพ
พลังงานแสงอาทิตย์ เซลล์เชื ้อเพลิง และพลังงานทดแทนอื่น ตลอดจนเป็ นตัวแทนจําหน่ายอุปกรณ์ เครื่ องมือเครื่ องใช้ อะไหล่ เครื่ องยนต์
เครื่ องจักรและระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่ใช้ หรื อเกี่ยวข้ องกับระบบดังกล่าวทุกประเภท
จัดหา ซื ้อ ขาย แลกเปลี่ ยน โอน รั บ โอน เช่ า ให้ เช่า เช่ าช่วง ให้ เช่าช่ วง อนุญ าต หรื อจัดให้ ได้ ม าโดยวิธี อย่ างอื่ นซึ่งการจดทะเบี ย น
สัมปทาน อาชญาบัตร คําขออาชญาบัตร ประทานบัตร คําขอประทานบัตร ใบอนุญาต บัตรส่งเสริ มการลงทุน สิทธิบตั ร ลิขสิทธิ์ ชื่อหรื อ
เครื่ องหมายการค้ า หรื อสิ่งที่คล้ ายคลึงกัน แบบแผน สูตร เอกสิทธิ หรื อสิทธิ ทางการค้ า กรรมวิธีการผลิต และสิทธิใดๆ ที่เห็นว่าเป้น
ประโยชน์ในการดําเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ของบริ ษัทหรื อกิ จการอื่นที่บริ ษัทมีส่วนได้ เสียทังภายในประเทศและภายนอกประเทศ
้
รวมทังให้
้ เอกสิทธิในการประกอบกิจการในเรื่ องสิทธิตา่ ง ๆ ดังกล่าว
ประกอบกิจการเติมนํ ้ามันเชื ้อเพลิงให้ อากาศยาน หรื อยานพาหนะใด ๆ
จัดหา ซื ้อ ขาย แลกเปลี่ยน โอน รับโอน จัดให้ ได้ มา ค้ าขาย ขนส่ง ซึง่ ปิ โตรเลียมหรื อผลิตภัณฑ์จากปิ โตรเลียม
ก่อสร้ าง จัดตัง้ ส่งเสริ ม และดําเนินกิจการเกี่ ยวกับระบบการส่งจ่ายเชื ้อเพลิงเข้ าอากาศยาน เพื่อการจัดจ่าย ขนส่ง เก็บกัก สุ่มตัวอย่าง
วิเคราะห์ รับรองและบริ การส่งเข้ าอากาศยานซึง่ เชื ้อเพลิงการบินทุกชนิด และดําเนินกิจการดังกล่าสวในการบริ การด้ านการส่งเข้ าและ
เติมเชื ้อเพลิงในอากาศยาน
เข้ าทํานิติกรรมสัญญาเพื่ อควบคุมป้องกันความเสี่ยงอันเกิ ดจากความผันผวนทางด้ านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราอัตราดอกเบี ย้ ราคา
วัตถุดบิ สินค้ า และทรัพย์สนิ
ประกอบกิจการจัดหา ค้ าปลีก ค้ าส่ง และรวมถึงเก็บรักษาและแปรสภาพก๊ าซธรรมชาติจากของเหลวเป็ นก๊ าซ
ประกอบกิจการเกี่ ยวกับการขนส่งก๊ าซธรรมชาติวางท่อ วางระบบท่อก๊ าซธรรมชาติ ก่อสร้ างระบบท่อก๊ าซธรรมชาติ รวมทังจั
้ ดหา ลงทุน
ก่อสร้ าง ปรับปรุ งและบํารุ งรักษาท่อส่งก๊ าซธรรมชาติ
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(76)

(77)
(78)
(79)
(80)

(81)

(82)

(83)

ทําการติดต่อหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระ หน่วยงานใด ๆ ทังภาครั
้
ฐและเอกชน เพื่ อให้ ได้ มาจดทะเบียน จําหน่ายสิทธิ
พิเศษในการประกอบกิจการ ข้ อตกลง สิทธิ กรรมสิทธิ์ ใบอนุญาต สิทธิในเครื่ องหมายการค้ า อุตสาหสมบัติ (ทรัพย์สนิ ทางอุตสาหกรรม)
ลิขสิทธิ์ สิทธิบตั ร สัมปทานหรื อเอกสิทธิ์ที่จําเป็ นแก่การดําเนินกิจการของบริ ษัท
ทําการยื่นขอ และถือครองใบอนุญาตและหนังสือรับรองจดทะเบียนต่าง ๆ ที่จําเป็ นหรื อเป็ นประโยชน์แก่กิจการของบริ ษัท
ดําเนินกิจการเกี่ยวกับการให้ บริ การเก็บ การส่งจ่าย ขนส่ง เก็บกัก สุม่ ตัวอย่าง วิเคราะห์ รับรองคุณภาพนํ ้ามันและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้ อง
ประกอบกิ จการค้ า ซื ้อ ขาย เช่า เช่าซื ้อ ซ่อมแซม ติดตัง้ ตรวจสอบ แก้ ไข บํ ารุ งรักษา จัดหามา ได้ มาและจําหน่าย ไปด้ วยวิธีใด ๆ ซึ่ง
วัตถุดบิ ชิ ้นส่วน อุปกรณ์ เครื่ องมือ สินค้ าผลิตภัณฑ์ สิง่ ประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยีตา่ งๆ ภายใต้ วตั ถุประสงค์ของบริ ษัท
ประกอบการเป็ นผู้รับ สิทธิ และให้ สิทธิ ในการใช้ (License) โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ระบบคอมพิ ว เตอร์ ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ
สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยีและทรัพย์สินทางปั ญญาอื่นใด รวมถึง ลิขสิทธิ์ สิทธิบตั รเครื่ องหมายการค้ า ภายใต้ วตั ถุประสงค์ของ
บริ ษัท
ประกอบกิ จ การให้ บริ การคิดค้ น พัฒนา สร้ าง ประดิษ ฐ์ เขี ยน ปรั บ ปรุ ง จัดทํ า ให้ บ ริ ก าร แอพพลิเคชั่น แพล็ตฟอร์ ม หรื อโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ สําหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ คอมพิวเตอร์ แท็ปเล็ต และ/หรื ออุปกรณ์ เครื่ องมื อทังที
้ ่เคลื่อนที่ได้ และเคลื่อนที่ไม่ได้ ที่สามารถ
เข้ าถึงแอพพลิเคชัน่ แพล็ตฟอร์ มและ/หรื อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้
ประกอบกิ จ การให้ บ ริ ก ารจัดการ จัดหา ให้ เช่ า ซื อ้ ขาย ขายต่ อ ส่ งเสริ ม การขาย ผลิต วิ จัย พัฒ นาสิ่ ง อํ า นวยความสะดวกด้ า น
โทรศัพ ท์ เคลื่ อ นที่ คอมพิ ว เตอร์ แท็ ป เล็ต หรื ออุ ป กรณ์ เครื่ องมื อทัง้ ที่ เคลื่ อนที่ ได้ แ ละเคลื่ อ นที่ ไม่ ได้ ที่ส ามารถเข้ า ถึ ง แอพพลิเคชั่น
แพล็ตฟอร์ มและ/หรื อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้
ประกอบกิ จ การให้ บ ริ ก ารจัดการข้ อมู ลในฐานะตัว กลางหรื อ นายหน้ า สํ าหรั บ ผู้ต้ อ งการติด ตัง้ และ/หรื อ ดูแ ลรั ก ษาระบบการผลิ ต
กระแสไฟฟ้าครัวเรื อนและ/หรื อส่วนบุคคลกับผู้ต้องการติดตังและ/หรื
้
อผู้ลงทุนและ/หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ อง โดยผ่านแอพพลิเคชัน่ แพล็ตฟอร์ ม
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ/หรื อสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ คอมพิวเตอร์ แท็ปเล็ต หรื ออุปกรณ์เครื่ องมือทังที
้ ่เคลื่อนที่ได้
และเคลื่อนที่ไม่ได้ ท่ีสามารถเข้ าถึงแอพพลิเคชัน่ และ/หรื อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้ โดยได้ รับค่าธรรมเนียมจากผู้ต้องการติดตัง้ และ/หรื อ
ผู้ลงทุน และ/หรื อ ผู้ที่เกี่ยวข้ อง

โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมทังสิ
้ ้น 596 ราย เป็ นจํานวนหุ้นรวม 5,964,795,809 หุ้น
ผู้ถือหุ้น
จํานวน (เสียง)
อัตราร้ อยละ
เห็นด้ วย
5,835,402,809
97,8307
ไม่เห็นด้ วย
129,393,000
2,1693
บัตรเสีย *
0
0.0000
งดออกเสียง *
0
0.0000
รวม
5,964,795,809
100.0000
* นับรวมเป็ นฐานการคํานวณคะแนนเสียง
พิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้อีกจํานวน 6,000 ล้ านบาท จากวงเงิน
เดิมไม่ เกิน 9,000 ล้ านบาท รวมเป็ นวงเงินใหม่ ไม่ เกิน 15,000 ล้ านบาท อายุไม่ เกิน 7 ปี
มติที่ประชุม ที่ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเห็นด้ วยมากกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นและผู้รับ
มอบฉันทะซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมตั ิวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มจํานวน
6,000,000,000 บ า ท จ า ก ว งเงิ น เดิ ม ไม่ เกิ น 9,000,000,000 บ า ท รว ม เป็ น ว งเงิ น ให ม่ ไม่ เกิ น
15,000,000,000 บาท อายุไม่เกิน 7 ปี ตามที่เสนอ รวมทังอนุ
้ มตั ิให้ คณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการ
บริ หาร ประธานกรรมการบริ ษัท ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร และกรรมการผู้จดั การ มีอํานาจดังนี ้
(1) การกําหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น การกําหนดชื่อ
ลักษณะการขายหุ้นกู้ จํานวนหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของหุ้นกู้ หลักประกัน
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ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกําหนด อัตราดอกเบี ้ย วิธีการชําระเงิน
ต้ นและดอกเบี ้ย วิธีการจัดสรร และรายละเอียดการเสนอขาย เป็ นต้ น
(2) การแต่งตัง้ ที่ปรึ กษาทางการเงิน และ/หรื อ ผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรื อ สถาบันจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรื อ บุคคลที่เกี่ยวข้ องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้
(3) การเข้ าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง รวมทังมี
้ อํานาจในการดําเนินการ
ใด ๆ ตามที่จําเป็ น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครัง้ นี ้ รวมถึงการนําหุ้นกู้ดงั กล่าวไป
จดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อ สมาคมตลาดตราสาร
หนี ้ไทย (The Thai Bond Market Association) หรื อ ตลาดรองอื่น ๆ
โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมทังสิ
้ ้น 596 ราย เป็ นจํานวนหุ้นรวม 5,964,795,809 หุ้น
ผู้ถือหุ้น
จํานวน (เสียง)
อัตราร้ อยละ
เห็นด้ วย
5,956,116,036
99.8545
ไม่เห็นด้ วย
8,679,773
0.1455
บัตรเสีย *
0
0.0000
งดออกเสียง *
0
0.0000
รวม
5,964,795,809
100.0000
* นับรวมเป็ นฐานการคํานวณคะแนนเสียง
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พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ ามี)

ไม่มีเรื่ องอื่นใดเพื่อพิจารณา
ปิ ดประชุมเวลา 15.57 น. โดยมีผ้ ถู ือหุ้นทังหมด
้
596 ราย มีจํานวนหุ้นทังสิ
้ ้น 5,964,795,809 หุ้น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริ ษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด (มหาชน)
(นางสาวโศภชา ดํารงปิ ยวุฒ)์ิ
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

จันทรา จงจามรี สีทอง / นางสาวธนวรรณ พัฒนะเอนก
สํานักกรรมการผู้จดั การ
โทรศัพท์: 02-242-5867 / 02-242-5868
อีเมล์: chantra@gunkul.com / tanawan.pat@gunkul.com
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