
สิ่งที่สง่มาด้วยลําดบัที่ 4 

บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

 
 
วาระที่ 5  พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรกาํไรสาํหรับปี 2559 และกาํไรสะสมจากผลการ

ดาํเนินงานของบริษัทฯ และจ่ายปันผล ประจาํปี 2560 (ถ้ามี) 

 

การจัดสรรเงนิทุนสาํรองตามกฎหมายและการจ่ายปันผลประจาํปี 2560 

การจัดสรรเงนิทุนสาํรองตามกฎหมาย 

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 

กําหนดให้บริษัท ฯ ต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทนุสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิประจําปี

หกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุสํารองนีจ้ะมีจํานวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 

เงินทนุสํารองตามกฎหมาย 

สําหรับปี สิน้สดุวนัท่ี  

31 ธนัวาคม 

ทนุจดทะเบียน 

ณ วนัท่ีเสนอ 

กนัสํารองทาง

กฎหมายใน AGM 

 

(บาท) 

คิดเป็น 

ร้อยละ 

ของทนุจด

ทะเบียน 

ณ วนัท่ี

เสนอ 

กนัสํารองฯ 

(%) 

มติท่ีประชมุ AGM คิดเป็น 

ร้อยละ 

ของทนุจด

ทะเบียน 

ณ วนัท่ี

เสนอ 

กนัสํารองฯ 

(%) 

ประจําปี เงินทนุสํารอง

ตามกฎหมาย 

 

(บาท) 

ประจําปี จดัสรรกําไร

สําหรับปีเป็นทนุ

สํารองฯ เพ่ิมขึน้ 

(บาท) 

รวมเป็นเงินทนุ

สํารองทาง

กฎหมาย 

(บาท) 

2553 35,000,000.00 400,000,000.00 8.75 2554 5,000,000.00 40,000,000.00 10.00 

2554 40,000,000.00 440,000,000.00 9.09 2555 4,000,000.00 44,000,000.00 10.00 

2555 44,000,000.00 440,000,000.00 10.00 2556 22,000,000.00 66,000,000.00 15.00 

2556 66,000,000.00 659,999,984.00 10.00 2557 22,000,000.00 88,000,000.00 13.33 

2557 88,000,000.00 879,999,929.00 10.00 2558 41,000,000.00 129,000,000.00 14.66 

2558 129,000,000.00 1,416,405,589.00 9.11 2559 30,000,000.00 159,000,000.00 11.23 

2559 1) 159,000,000.00 1,699,686,359.00 9.35 2560 1) 17,000,000.00 176,000,000.00 10.35 

1)  นําเสนอจดัสรรเงินทุนสํารองตามกฎหมายในท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 โดยจดัสรรเงินทุนสํารองตามกฎหมายจากกําไร

สําหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และมีทนุจดทะเบียนปัจจบุนัเท่ากบั 1,699,686,359.00 บาท  

 

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นอนมุติัการจดัสรรเงินทนุสํารองตามกฎหมายจํานวน 

17,000,000.00 บาท ยังผลให้เงินทุนสํารองตามกฎหมายของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันท่ีมีจํานวน 159,000,000.00 บาท 

เพิ่มขึน้เป็นจํานวน 176,000,000.00 บาท ซึง่ถือเป็นอตัราร้อยละ 10.35 ของทนุจดทะเบียนปัจจบุนัของบริษัทฯ  
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การจ่ายปันผล 

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นอนุมติัการจ่ายปันผลประจําปี 2560 สําหรับผลการ

ดําเนินงานในส่วนท่ีเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอตัราร้อยละ 20 ท่ีสามารถเครดิตภาษีได้ โดยจ่ายจากกําไรสําหรับปี 

สว่นของบริษัทใหญ่ หลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมายแล้ว ดงันี ้

  เสนอตอ่ท่ีประชมุ 

เพ่ือพิจารณา 

1) การจ่ายปันผลเป็นเงนิสด : จัดสรรจากกาํไรสาํหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 

อตัราการจ่ายเงินสดปันผล บาทตอ่หุ้น 0.0400 

จํานวนหุ้นท่ีมีสทิธิได้รับเงินสดปันผล 1) หุ้น 6,358,775,851 

รวมเงินสดปันผลจ่าย 1) บาท 254,351,035.00 

2) การจ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผล : จัดสรรจากกาํไรสาํหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2558 ตามลาํดับ 

อตัราการจ่ายหุ้นปันผล  6 หุ้นเดิม : 1 หุ้นปันผล 

จํานวนหุ้นท่ีมีสทิธิได้รับหุ้นปันผล 1) 2) หุ้น 6,358,775,851 

จํานวนหุ้นท่ีออกเพ่ือรองรับหุ้นปันผล 1) 2) หุ้น 1,059,795,975 

คิดเป็นอตัราเงินปันผลตอ่หุ้น บาทตอ่หุ้น 0.0417 

คิดเป็นเงินปันผลจ่าย บาท 265,160,953.00 

1) รวมเป็นเงนิปันผลจ่ายทัง้ในรูปของ 

หุ้นปันผลและเงนิสดปันผล 

  

อตัราการจ่ายปันผลรวม บาทตอ่หุ้น 0.0817 

รวมจ่ายปันผลทัง้สิน้ บาท 519,511,988 

หมายเหต ุ 1)     กรณีที่ไมมี่การแปลงสิทธิใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 

 2) ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลงัการจดัสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่าย 

      เป็นเป็นหุ้นปันผลในอตัรา 0.0417 บาทตอ่หุ้น 

    

(การคํานวณการจ่ายปันผลข้างต้น คํานวณบนสมมติฐานกรณีท่ีไม่มีการแปลงสิทธิใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีจะซือ้หุ้น

สามญัของบริษัทฯ ท่ีจะเกิดขึน้ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 โดยจํานวนหุ้นปันผล อตัราการจ่ายหุ้นปันผลคิดเป็นจํานวน

เงินตอ่หุ้น และอตัราการจ่ายเงินสดปันผลตอ่หุ้น อาจมีการเปล่ียนแปลงหากผู้ ถือหุ้นท่ีถือใบสําคญัแสดงสิทธิฯ มีการใช้

สิทธิในการซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ในวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และหากบริษัทฯ ทราบผลการใช้ใบสําคญัแสดงสิทธิฯ 

ซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ครัง้ท่ี 1 (GUNKUL-W) ในวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 บริษัทฯ จะดําเนินการจดทะเบียน

เพิ่มทุนชําระแล้วกบักระทรวงพาณิชย์ให้เรียบร้อยก่อนวนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น และให้ดําเนินการแจ้งจํานวนหุ้น    

ปันผลโดยรวมตอ่ผู้ ถือหุ้นโดยเร็ว) 

กําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับหุ้นปันผลและเงินสดปันผล ในวนัท่ี 27 เมษายน 2560 และให้รวบรวมรายช่ือตาม     

ม.225 ของพระราชบัญญัติหลกัทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันท่ี 28 เมษายน 2560 วนัท่ีไม่ได้รับสิทธิปันผล 

(XD) คือวนัท่ี 25 เมษายน 2560 และกําหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2560 
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