
  

 

ท่ี เอ็ม.ดี. 069/2564 

22 มิถุนายน 2564 

เร่ือง  ขอเชิญประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2564 

เรียน  ทานผูถือหุนบริษัท กันยงอเีลคทริก จํากัด (มหาชน) 

ส่ิงท่ีสงมาดวย : 

1. สําเนารายงานการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2563 

2. รายงานประจําป 2563 ในรูปแบบรหัสคิวอาร (QR Code) 

3. ประวัติของบุคคลท่ีไดรับการเสนอช่ือเพื่อเลือกต้ังเปนกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการท่ีครบ 

กําหนดออกตามวาระ 

4. รายละเอียดเกี่ยวกับผูสอบบัญชี ประจําป 2564 

5. แบบฟอรมลงทะเบียนท่ีผูเขารวมประชมุตองแสดงกอนเขารวมประชมุ และการมอบฉันทะ  

6. หนังสือมอบฉันทะ 2 ฉบับ (แบบ ก และแบบ ข)  

7. นิยามกรรมการอิสระ และหลักเกณฑการสรรหากรรมการบริษัทฯ 

8. ขอมูลกรรมการอิสระ ท่ีเปนตัวแทนรับมอบฉันทะจากผูถือหุน 

9. หลักฐานแสดงสิทธิการเขารวมประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2564 

10. ขอบังคับของบริษัทฯ เฉพาะท่ีเก่ียวกับการประชุมผูถือหุน 

11. หลักเกณฑการสงคําถามลวงหนาฯ 

12. แผนท่ีสถานท่ีถายทอดสดการจัดการประชุมผูถอืหุนสามญัประจาํป 2564 

13. คูมอืการเขารวมประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกส (E-AGM)  

               ดวยคณะกรรมการบริษัท กันยงอีเลคทริก จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “KYE”) ไดมีมติใหจัดประชุม       

ผู ถือหุนสามัญประจําป  2564 ในวันพฤหัสบดีท่ี 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผาน                          

ส่ืออเิล็กทรอนิกส (E-AGM) รปูแบบเดียวเทานั้น ภายใตพระราชกําหนดวาดวยการประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2563   

โดยมีสถานท่ีควบคุมระบบการประชุมและถายทอดสด ณ หองประชุม 121 บริษัท กันยงอีเลคทริก จํากดั (มหาชน) เลขท่ี 

67 หมู 11 ถนนเทพรัตน กม.20 ตําบลบางโฉลง อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540  

การกําหนดระเบียบวาระการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2564 บริษทัฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอระเบียบ

วาระการประชุมลวงหนาผานเว็บไซตของบริษัทฯท่ี www.mitsubishi-kye.com ระหวางวันท่ี  11 มกราคม 2564  ถึง 11 

มีนาคม 2564 ผลปรากฎวาไมมีการเสนอระเบียบวาระอื่นใดมายังบริษัทฯ จึงขอเสนอระเบียบวาระการประชุมตามมติ

คณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

/วาระท่ี 1 พิจารณารับรอง.............................. 

 

 



  

 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2563 

วัตถุประสงคและเหตุผล : บริษัทฯ ไดจัดทํารายงานการประชุมผู ถือหุนสามัญประจําป 2563 ท่ีไดจัดขึ้นเม่ือ     

วันพฤหัสบดีท่ี 23 กรกฎาคม 2563 ไดจัดสงใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และกระทรวงพาณิชยภายใน

ระยะเวลา 14 วันนับแตวันประชุมตามท่ีกฎหมายกําหนด พรอมท้ังได เผยแพรผานเว็บไซตของบริษัทฯ              

ท่ี www.mitsubishi-kye.com เพ่ือใหผู ถือหุนไดรับทราบรายงานการประชุม และสามารถตรวจสอบความ

ถูกตองไดภายในเวลาท่ีเหมาะสม ปรากฎวาไมมีผูใดคัดคานหรือแกไขแตอยางใด 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการไดพิจารณาแลวเห็นวารายงานการประชุมดังกลาวไดมีการบันทึก

รายละเอียดของการประชุมโดยถูกตองครบถวนตามความเปนจริง เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถือหุนสามัญ              

เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมผูถอืหุนสามัญประจําป 2563 (รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีสงมาดวย 1) 

การลงมติ : รับรองดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถอืหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 2 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานสําหรับป 2563 

วัตถุประสงคและเหตุผล : ตามขอบังคับของบริษัทฯขอ 35(1) กาํหนดใหบริษัทฯ จัดทาํรายงานของคณะกรรมการ

จัดสงใหผูถอืหุนเพื่อรบัทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจาํป 2563 

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถือหุนสามัญ เพ่ือรับทราบผลการดําเนินงานสําหรับปบัญชี

ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2564 ตามปรากฎในรายงานประจําป 2563 ในหัวขอ "การวิเคราะหและคําอธิบาย

ของฝายจัดการ" (รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีสงมาดวย 2) 

การลงมติ : เปนวาระแจงเพ่ือทราบ จึงไมมกีารลงมติในวาระน้ี 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําป 2563 ส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 

วัตถุประสงคและเหตุผล : ตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 38 กําหนดใหคณะกรรมการตองจัดใหมีการทํางบดุล

และบัญชีงบกําไรขาดทุน สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ท่ีผานการตรวจสอบจาก

ผูสอบบัญชี เสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปเพื่อพิจารณาอนุมัติ (รายละเอียด

ปรากฏตามส่ิงท่ีสงมาดวย 2 ในหัวขอ "งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน") 

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถือหุนสามัญ พจิารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สําหรับ

รอบระยะเวลาบัญชีปส้ินสุด ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2564 ท่ีผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตและได

ผานการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลววามีความถูกตองตามท่ีควร ในสาระสําคัญตามมาตรฐานการ

บัญชีท่ีรับรองท่ัวไป 

การลงมติ : อนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถอืหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรและการจายเงินปนผลประจําป  

วัตถุประสงคและเหตุผล : ตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 40 กําหนดใหบริษัทฯ จายเงินปนผลเม่ือบริษัทฯ มีผล

กําไร ดังน้ันบริษัทฯ จึงมีนโยบายการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราประมาณ รอยละ 50 ของกําไรสุทธิหลัง

หักภาษเีงินไดนิติบุคคลของงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย ท้ังนี้ ยอมขึ้นอยูกับผลการดําเนินงาน

ของบริษัทฯ และภาวะเศรษฐกิจเปนหลัก 

 

 

 

/ความเห็นคณะกรรมการ ……....................... 

 



เสนอ

2559 2560 2561 2562 2563

กําไรสุทธิ (ลานบาท) 1,335.8 719.3     180.1     621.3     998.3     

จํานวนหุน (ลานหุน) 22.0      22.0       19.8       19.8       19.8       

เงินปนผลจายตอหุน (บาท) 30.36    16.35     4.55       15.70     25.25     

เงินปนผลจาย (ลานบาท) 667.9    359.7     90.1       310.9     500.0     

อัตราเงินปนผลตอกําไรสุทธิ 50.00% 50.02% 50.01% 50.03% 50.08%

 

 

ความเห็นคณะกรรมการ : จากผลการดําเนินงานประจําป 2563 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิจํานวน 998.3 ลานบาท 

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถือหุนสามัญพิจารณาอนุมัติจัดสรรผลกําไรโดยจายเงินปนผลในอัตรา

หุนละ 25.25 บาท คิดเปนเงินท้ังสิ้น 500 ลานบาท โดยกําหนดรายชื่อผูถือหุนเพื่อสิทธิรับเงินปนผลในวันจันทร 

ท่ี 2 สิงหาคม 2564 (Record Date) และกําหนดจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในวันพธุที่ 18 สิงหาคม 2564 

ขอมลูเปรียบเทียบผลการดําเนินงานและอตัราจายเงินปนผล 

 

 

 

 

 

 

ผูถือหุนประเภทบุคคลธรรมดาท่ีไดรับเงินปนผลในป 2564 น้ี จะไดรับสิทธิประโยชนทางภาษี โดยนําไป

เครดิตภาษีไดรอยละ 20 

การลงมติ : อนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถอืหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการใหมแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ 

วัตถุประสงคและเหตุผล : ตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 15 กําหนดใหในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป    

ทุกคร้ัง ใหกรรมการออกจากตําแหนงหนึ่งในสามจากจํานวนกรรมการของบริษัทฯ ซ่ึงในการประชุมผูถือหุน

สามัญประจําปคร้ังน้ี กรรมการท่ีตองออกจากตําแหนงตามวาระมีจาํนวน 5 ทานคอื 

1. นายประพัฒน โพธิวรคุณ 

2. นายธนบดี กุสินทรเกิด 

3. พล.ต.ต.สหสัชัย อินทรสุขศรี 

4. ดร. อภิชัย บุญธีรวร 

5. นายชญานินทร โพธิวรคุณ 

               บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผู ถือหุนเสนอรายชื่อบุคคลท่ีเห็นวามีคุณสมบัติเหมาะสม เพ่ือรับการ

พิจารณาเลอืกต้ังเปนกรรมการบริษัทฯ ตามหลักเกณฑท่ีไดเปดเผยไวในเว็บไซตของบริษัทฯ และตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทยระหวางวันท่ี 11 มกราคม - 11 มีนาคม 2564 ผลปรากฏวาไมมีผูถือหุนรายใดเสนอชื่อบุคคลเขา

รับการเลือกตั้ง เปนกรรมการบริษัทฯ 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ ซ่ึงไมรวมกรรมการผูมีสวนไดเ สียไดพิจารณาสอดคลองกับ

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนวากรรมการท้ัง 5 ทาน เปนผูมีประสบการณ มคีวามรู

ความเขาใจในธุรกิจของบริษัทฯ เปนอยางดี อีกท้ังจากผลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาท่ีดํารงตําแหนง ไดทุมเท

ปฏิบัตหินาท่ีตามขอบเขตอํานาจหนาท่ี ความรับผิดชอบและเปนไปตามกรอบการกํากับดูแลกิจการท่ีดี อันเปน

คุณประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2564 

พิจารณาแตงต้ังกรรมการท้ัง 5 ทาน ท่ีครบวาระกลับเขามาดํารงตําแหนงอีกวาระหนึ่ง ดังนี้ 

 

 

 / 1. นายประพัฒน.......……............... 

 



คณะกรรมการสรรหาและ คณะกรรมการกําหนด

 หนวย : บาท กําหนดคาตอบแทน ราคาสินคา

ประธาน รองประธาน กรรมการ ประธาน กรรมการ ประธาน กรรมการ ประธาน กรรมการ

คาตอบแทนรายเดือน 15,000 13,000 10,000 15,000   10,000    9,000     6,000      -     -       

คาเบ้ียประชมุตอคร้ัง 42,000 36,000 30,000 47,000   32,000    32,000   22,000    37,000 27,000   

คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ

  

 

1. นายประพัฒน โพธิวรคุณ เปนกรรมการ  

2. นายธนบดี กุสินทรเกิด เปนกรรมการ/ กรรมการอิสระ 

3. พล.ต.ต.สหสัชัย อินทรสุขศรี  เปนกรรมการ/ กรรมการอิสระ 

4. ดร. อภิชัย บุญธีรวร  เปนกรรมการ/ กรรมการอิสระ 

5. นายชญานินทร โพธิวรคุณ  เปนกรรมการ 

(รายละเอียดบุคคลผูไดรับเสนอชื่อเขาดํารงตําแหนงกรรมการ รวมท้ังนิยามกรรมการอิสระปรากฎตามสิ่งท่ีสง  

มาดวย 3 และ 7 ตามลําดับ) 

การลงมติ : อนมุัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถอืหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการประจําป 2564  

วัตถุประสงคและเหตุผล : ตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 29 กําหนดใหกรรมการมีสิทธิไดรับคาตอบแทนจาก

บริษัทฯ ตามท่ีประชุมผูถือหุนจะพิจารณา 

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถือหุนสามัญ เพ่ือพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนแกกรรมการ

บริษัทฯ สําหรับป 2564 ในรูปคาตอบแทนรายเดือนและคาเบี้ยประชุมในอัตราเทากับป 2563 โดยกําหนดวงเงิน 

6,500,000 บาท สําหรับคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดยอยโดยการนําเสนอของคณะกรรมการ

สรรหาและกําหนดคาตอบแทน โดยพิจารณาจากปจจัยท่ีเหมาะสมเทียบเคียงกับอุตสาหกรรมเดียวกัน                          

ขนาดธุรกิจและสภาพแวดลอมเดียวกันโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

 

 

 

การลงมติ : อนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 7 พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2564 

วัตถุประสงคและเหตุผล : ตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 35(5) กําหนดใหท่ีประชุมผูถือหุนสามัญประจําปแตงต้ัง

ผูสอบบัญช ีและกาํหนดคาสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกป 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการพิจารณากล่ันกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ

เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถอืหุนสามัญแตงตั้งผูสอบบญัชรัีบอนญุาตของบรษัิท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบัญช ีจํากัด 

เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกําหนดใหผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง ตามรายชื่อตอไปนี้ เปนผูทําการตรวจสอบและ

แสดงความคิดเห็นตองบการเงนิของบริษัทฯ ประจาํป 2564 

1. นางสาวโศภิษฐ  พรหมพล  ผูสอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 10042 หรือ 

2. นางสาวพรทิพย  ริมดุสิต  ผูสอบบัญชรัีบอนุญาตเลขที่ 5565 หรือ 

3. นางสาวกนกอร  ภูริปญญวานิช ผูสอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 10512 

 

 

 

/ทัง้น้ีผูสอบบัญชี.........……............... 

 



  

 

ท้ังน้ีผูสอบบัญชีท่ีไดรับการเสนอชื่อดังกลาว มีความเปนอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเหน็ตองบการเงิน 

ไมมีความสัมพันธและสวนไดเสียกับบริษัทฯ/บริษัทรวม/ผูบริหาร/ผูถือหุนรายใหญ หรือผูท่ีเก่ียวของกับบุคคล

ดังกลาวแตอยางใด นอกจากนี้ยังเปนผูสอบบัญชีรายเดียวกันกับบริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จํากัด ซึ่ง

เปนตัวแทนจําหนายของบริษัทฯ แตเพียงผูเดียวในประเทศไทย เพ่ือขจดัปญหาความขัดแยงทางดานผลประโยชน

ระหวางกัน และคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถือหุนสามัญ พิจารณาอนุมัติคาสอบบัญชี

ประจําป 2564 เปนจํานวนเงิน 1,431,660 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากป 2563 คาสอบบัญชีนี้พิจารณาจากอัตราการ

เพิ่มขึ้นของฐานเงินเดือนในประเทศไทย 5-10% ในแตละป และขอบขายการทํางานท่ีเพ่ิมข้ึนจากมาตรฐานการ

บัญชีใหมท่ีเกี่ยวของกับบริษัทฯ (รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีสงมาดวย 4) 

การลงมติ : อนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถอืหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 8  พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ  (ถามี) 

กําหนดการในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2564 

13.00-14.00 น. เปดใหผูถือหุนและ/หรือ ผูรับมอบฉันทะลงทะเบียนและตรวจเอกสารประกอบการมอบฉันทะ บริษัทฯ 

ใครขอความรวมมือจากผู ถือหุนและ/หรือ ผูรับมอบฉันทะกรุณาศึกษาเงื่อนไขการลงทะเ บียน               

การมอบฉันทะ ตามสิ่งท่ีสงมาดวย 9 และเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียนเขาประชุม ขอให    

ผูถือหุนและ/หรือผู รับมอบฉันทะนําเอกสารหลักฐานตามรายการท่ีระบุในสิ่งท่ีสงมาดวย 5 และ 6       

มาแสดงเพื่อลงทะเบียนในวันประชมุ 

        หมายเหตุ : ในกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงต้ังใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เปน       

ผู รับฝากและดูแลหุนเขารวมประชุมแทน ใหใชแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซ่ึงทานสามารถ        

ดาวนโหลดไดจากเว็ปไซตของบริษัทฯ ท่ี www.mitsubishi-kye.com  กรณีการมอบฉันทะใหกรรมการ

อิสระของบริษัทฯ (รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีสงมาดวย 8) ขอไดโปรดสงหนังสือมอบฉันทะพรอม

เอกสารประกอบไปท่ีสํานักงานวางแผนกลยุทธองคกรของบริษัทฯ ภายในวันอังคารท่ี 20 กรกฏาคม 

2564 เพ่ือจะไดประสานงานกับกรรมการอิสระผูรับมอบฉันทะตอไป    

  

14.00 น. เร่ิมประชมุผูถือหุนสามัญประจําป 2564 

 

หากทานผูถือหุนทานใดประสงคท่ีจะสอบถามเก่ียวกับการประชุมหรือสอบถามขอมูลที่สําคัญของ บริษัทฯ     

ทานสามารถสงคําถามลวงหนากอนวันประชุมไปยังบริษัทฯ และ/หรือผานอีเมล : information@kye.meap.com        

โทรสารหมายเลข 02-337-2439-40 ภายในวันอังคารท่ี 20 กรกฎาคม 2564 

จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนไดโปรดเขารวมประชมุตาม วัน  เวลา และสถานท่ีดังกลาว 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

              (นายทาเคโนริ  อะดาชิ) 

               รองประธานกรรมการ 

สํานกังานวางแผนกลยุทธองคกร 

โทร.02-337-2900 ตอ 1150 


