
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 

บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

 

ที่ GUNKUL 60/025 

29 มีนาคม 2560 

เร่ือง  ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 

เรียน  ทา่นผู้ ถือหุ้นของบริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

สิ่งที่สง่มาด้วย 1. รายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 2/2559 

2. รายงานประจําปี 2559 

3. นโยบายการจ่ายปันผลและหลกัเกณฑ์การจ่ายปันผลประจําปี 2560 จากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ  

4. การจดัสรรเงินทนุสํารองตามกฎหมายและการจ่ายปันผลประจําปี 2560 จากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ  

5. ข้อมลูการปรับสทิธิครัง้ที่ 2 สําหรับใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ครัง้ท่ี 1 (GUNKUL-W) 

6. ข้อมลูการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ ในสว่นที่ไมส่ามารถจดัสรรเพ่ือจ่ายหุ้นปันผลได้ตามมติที่ประชมุ

สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 และการดําเนินการท่ีเก่ียวข้อง 

7. ข้อมลูการเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ เพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผลและการปรับสิทธิใบสําคญัแสดงสทิธิ

ครัง้ที่ 2 ที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1 (GUNKUL-W) และการดําเนินการท่ีเก่ียวข้อง  

8. รายนามและประวติัของบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือให้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ดํารง

ตําแหน่งครบตามวาระ 

9. รายละเอียดคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุยอ่ยประจําปี 2560 

10. รายนามและประวติัของผู้สอบบญัชีรับอนญุาตและรายละเอียดคา่ตอบแทนประจําปี 2560 

11. รายละเอียดการเพ่ิมวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ อีกจํานวน 3,000,000,000.00 บาท  

จากวงเงินเดิมไมเ่กิน 6,000,000,000.00 บาท รวมเป็นวงเงิน32ใหมไ่มเ่กิน 329,000,000,000.00 บาท อายไุมเ่กิน 7 ปี  

12. ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ในสว่นท่ีเก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน  

13. คําชีแ้จงวิธีการมอบฉนัทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเข้าร่วมประชมุ และการออกเสยีงลงคะแนนใน

การประชมุผู้ ถือหุ้น 

14. แบบการลงทะเบียนและหนงัสือมอบฉนัทะ ตามท่ีกรมพฒันาธรุกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กําหนด (แบบ ข.) 

15. ข้อมลูกรรมการอิสระท่ีเป็นตวัแทนรับมอบฉนัทะในการประชมุ 

16. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจําปี 2559 ในรูปแบบหนงัสือ 

17. แผนท่ีตัง้สถานท่ีประชมุ  

 

 บริษัทฯ ได้จดัส่งหนงัสือแจ้งการเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 

2560 เป็นการล่วงหน้า พร้อมทัง้ระบหุลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทฯ กําหนดสําหรับการเสนอระเบียบวาระให้กบัผู้ ถือหุ้นได้รับทราบโดยทัว่กนั

โดยได้เผยแพร่ผ่านทางเวบ็ไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตัง้แต่วนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2559 จนถึง

วนัที่ 15 มกราคม 2560 ที่ผ่านมานัน้ ซึง่ไม่มีท่านใดเสนอระเบียบวาระเพ่ือให้ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพ่ือกําหนดเป็น

ระเบียบวาระในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้

 ดงันัน้ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 2/2560 เม่ือวนัพธุท่ี 22 กมุภาพนัธ์ 2560 และ 

ครัง้ท่ี 3/2560 เม่ือวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 จึงได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 ในวันศุกร์ที่        

21 เมษายน 2560 เวลา 13.00 น . ณ  ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชัน้  2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขที่  247 ถนน

รัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10320 เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของ

คณะกรรมการบริษัท ดงัตอ่ไปนี ้

 

 

 

หน้าที่ 1 



ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 

บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

 

วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 2/2559 

ความเป็นมา การประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 2/2559 ได้จดัให้มีขึน้เม่ือวนัองัคารที่ 29 พฤศจิกายน 2559 บริษัทฯ ได้จดัทํารายงาน

การประชมุแล้วเสร็จ พร้อมทัง้ได้จดัสง่ให้ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และกรมพฒันาธรุกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วนั 

ตามระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด รวมทัง้ได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวผ่านเว็บไซด์ของบริษัทฯ www.gunkul.coom โดยได้แนบสําเนา

รายงานการประชมุ ดงัรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สง่ด้วยลําดบัที่ 1 

ความเหน็คณะกรรมการบริษัท   เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ น ครัง้ท่ี 2/2559 เม่ือ                 

วนัองัคารที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ซึง่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเหน็วา่ได้มีการบนัทกึรายงานไว้อย่างครบถ้วนถกูต้อง 

การลงมติ ในวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากคือเกินกว่าร้อยละ 50 ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ถ้า

มีคะแนนเสียงเทา่กนั ให้ประธานในที่ประชมุออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกเสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้าด  

 

วาระที่ 2 รับทราบการดาํเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 

ความเป็นมา  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 113 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ         

ข้อ 29 กําหนดให้รายงานผลการดําเนินการของบริษัทฯ ในรอบปีท่ีผ่านมาต่อท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี โดยบริษัทฯ ได้สรุปผล

การดําเนินงานที่ผ่านมาในรอบปี 2559 ซึง่ปรากฏอยู่ในรายงานประจําปี 2559 ดงัรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สง่มาด้วยลําดบัที่ 2 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท   เห็นสมควรเสนอรายงานประจําปี 2559 ซึ่งสรุปผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 

เพ่ือให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบ โดยไมต้่องมีการลงมติ 

 

วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิของบริษัทฯ สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 

ความเป็นมา เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ.2535 มาตรา 112  - มาตรา 114 รวมทัง้ตามข้อบงัคบั

ของบริษัท ฯ ข้อ 29 และ ข้อ 42 – ข้อ 44 บริษัทฯ ได้จดัทํางบการเงินสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ที่ผ่านการตรวจสอบจาก

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วและขอเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมัติ โดยมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏอยู่ในงบการเงินของรายงาน

ประจําปี 2559 ซึง่ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือนดัประชมุในครัง้นี ้ดงัรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สง่มาด้วยลําดบัที่ 2 

ความเหน็คณะกรรมการบริษัท   เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สําหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 

ธนัวาคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบญัชีของบริษัท เอส พี ออดิท จํากัด และได้รับความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2559 ที่ผ่านมา โดยสรุป

สาระสําคญัได้ดงันี ้   

                      (หน่วย : ล้านบาท) 

รายการ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558 

สนิทรัพย์รวม (ล้านบาท) 25,662.15 18,815.26 15,097.59 12,720.98 

หนีส้นิรวม (ล้านบาท) 15,912.90 10,225.03 6,497.52 5,072.56 

สว่นของผู้ ถือหุ้น (ล้านบาท) 9,749.26 8,590.22 8,600.08 7,648.42 

ทนุจดทะเบียน 1,699.69 1,374.91 1,699.69 1,374.91 

ทนุจดทะเบียนชําระแล้ว 1,589.69 1,283.25 1,589.69 1,283.25 

รายได้รวม (ล้านบาท) 3,366.83 4,590.69 2,180.93 3,905.52 

กําไร(ขาดทนุ)สําหรับปี (ล้านบาท) 615.37 673.57 334.98 661.50 

       สว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ (ล้านบาท)  537.72 685.13 334.98 661.50 

       สว่นของผู้ มีสว่นได้เสยีท่ีไมมี่อํานาจควบคมุของบริษัทย่อย (ล้านบาท)   77.65  ( 11.56)          -           - 

กําไร(ขาดทนุ)เบด็เสร็จสําหรับปี (ล้านบาท) 505.56 690.44 334.98 659.56 

       สว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ (ล้านบาท)  427.91 702.00 334.98 659.56 

       สว่นของผู้ มีสว่นได้เสยีท่ีไมมี่อํานาจควบคมุของบริษัทย่อย    77.65  ( 11.56)          -           - 

กําไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.08 0.13 0.05 0.12 

โดยมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏอยู่ในงบการเงินของรายงานประจําปี 2559 ของบริษัทฯ ซึง่ได้จดัส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบั

หนงัสือเชิญประชมุในครัง้นี ้ดงัรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สง่มาด้วยลําดบัที่ 2 

หน้าที่ 2 

http://www.gunkul.coom/


ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 

บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

 

การลงมติ ในวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากคือเกินกว่าร้อยละ 50 ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ถ้า

มีคะแนนเสียงเทา่กนั ให้ประธานในที่ประชมุออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกเสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้าด 

 

วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัตกิารกาํหนดหลักเกณฑ์การจ่ายปันผลประจาํปี 2560 จากผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ  

ความเป็นมา   เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 

ของกําไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ หลงัหกัภาษีเงินได้นิติบคุคล เงินสํารองตามกฎหมาย และเงินสํารองต่าง ๆ ทัง้หมด 

ดงัรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สง่มาด้วยลําดบัที่ 3 

 อีกทัง้คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกนัพิจารณาการจ่ายปันผลด้วยหุ้นปันผลซึง่เป็นหนึ่งในเคร่ืองมือทางการเงินท่ีจะ

เอือ้ประโยชน์ทัง้ตอ่บริษัทฯ และตอ่ผู้ ถือหุ้น ดงัรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สง่มาด้วยลําดบัที่ 3 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท   เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นกําหนดหลกัเกณฑ์การจ่ายปันผลประจําปี 2560 จากผลการ

ดําเนินงานของบริษัทฯ โดยให้จ่ายเป็นหุ้นปันผลและจ่ายเป็นเงินสดปันผล ทัง้นีห้ลกัเกณฑ์การจ่ายปันผลนีจ้ะนําไปใช้เป็นแนวทางใน

การพิจารณาวาระท่ี 5 เร่ือง “พิจารณาอนมุติัการจดัสรรกําไรสําหรับปี 2559 และกําไรสะสมจากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และ

จ่ายปันผลประจําปี 2560 (ถ้ามี)” ตอ่ไป   

การลงมติ ในวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากคือเกินกว่าร้อยละ 50 ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ถ้า

มีคะแนนเสียงเทา่กนั ให้ประธานในที่ประชมุออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกเสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้าด 

 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสําหรับปี 2559 และกําไรสะสมจากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และจ่าย   

ปันผล ประจาํปี 2560 (ถ้ามี) 

ความเป็นมา จากผลการดําเนินงานประจําปี 2559 ของบริษัทฯ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ มีกําไรสําหรับปี 2559 ส่วนที่เป็น

ของบริษัทใหญ่ จํานวน 334,980,871.56 บาท และกําไรสะสมที่ยงัไม่ได้จดัสรร จํานวน 1,672,165,282.79 บาท และตามงบการเงิน

รวม มีกําไรสําหรับปี 2559 ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ จํานวน 537,717,352.83 บาท และกําไรสะสมท่ียังไม่ได้จัดสรร จํานวน 

2,176,589,681.51 บาท ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 

กําหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีส่วนหนึ่งไว้เป็นเงินทุนสํารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิ

ประจําปี หกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าเงินทนุสํารองตามกฎหมายจะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุน    

จดทะเบียน ซึ่งขณะนีบ้ริษัทฯ มีเงินทุนสํารองตามกฎหมายอยู่ท่ี 159,000,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.35 ของทุนจดทะเบียน     

(ทนุจดทะเบียนปัจจบุนัเทา่กบั 1,699,686,359.00 บาท) อีกทัง้บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิ

ตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ หลงัหกัภาษีเงินได้นิติบคุคล เงินสํารองตามกฎหมาย และเงินสํารองตา่ง ๆ ทัง้หมด ดงัรายละเอียด

ปรากฏตามสิ่งที่สง่มาด้วยลําดบัที่ 4 

บริษัทฯ จึงขอเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัจดัสรรเงินทนุสํารองตามกฎหมายและอนมุติัจ่ายปันผลจาก

ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ดงันี ้

1. อนุมัติการจัดสรรกําไรสําหรับปี สิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ ในส่วนท่ีเสียภาษี       

เงินได้นิติบคุคลในอตัราร้อยละ 20 เพ่ือ  

1) เป็นเงินทุนสํารองตามกฎหมายเพ่ิมขึน้อีกจํานวน 17,000,000.00 บาท ยังผลให้เงินทุนสํารองทาง

กฎหมายของบริษัทฯ จะมีจํานวนรวมเท่ากับ 176,000,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.35 ของทุน     

จดทะเบียนปัจจบุนัของบริษัทฯ 

2) จ่ายเป็นเงินสดปันผลในอตัราหุ้นละ 0.0400 บาท รวมเป็นเงินสดปันผลไมเ่กิน 254,351,035.00 บาท 
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2. อนมุติัการจดัสรรกําไรสําหรับปี สิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 และ 2558 ตามลําดบั ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 

ในสว่นที่เสียภาษีเงินได้นิติบคุคลในอตัราร้อยละ 20 เพ่ือ 

1) จ่ายเป็นหุ้นสามัญเพ่ิมทุนปันผล มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ในอัตรา 6 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้น

สามญัปันผล คิดเป็นอตัราหุ้นปันผลหุ้นละ 0.0417 บาท รวมเป็นหุ้นสามญัเพ่ิมทนุท่ีออกใหมเ่พ่ือรองรับ

การจ่ายปันผลหุ้นจํานวน 1,059,795,975 หุ้น หรือคิดเป็นจํานวนเงินไมเ่กิน 265,160,953.00 บาท  

2) ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลงัการจดัสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทน

การจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอตัราหุ้นละ 0.0417 บาท 

3) รวมเป็นเงินปันผลทัง้สิน้ทัง้ในรูปแบบการจ่ายเงินสดปันผลและหุ้นสามญัปันผลเท่ากบั 0.0817 บาทตอ่หุ้น หรือ

คิดเป็นจํานวนเงินรวมไม่เกิน 519,511,988.00 บาท โดยเงินปันผลทัง้หมดจะถูกหักภาษี ณ ท่ีจ่ายในอัตรา      

ร้อยละ 10 หรือ 0.00817 บาทต่อหุ้น จากเงินท่ีผู้ ถือหุ้นจะได้รับปันผลในครัง้นี ้ทัง้นีเ้งินปันผลสทุธิท่ีผู้ ถือหุ้นจะ

ได้รับหลงัหกัภาษี ณ ที่จ่ายจะเทา่กบั 0.07353 บาท ตอ่หุ้น 

โดยแสดงรายละเอียดการจ่ายเงนิสดปันผลและหุ้นปันผลประจาํปี 2560 ได้ดงันี ้   (หน่วย : บาท)  

รายการ งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

(ส่วนของบริษัทใหญ่) 

จ่ายเป็น 

เงินสดปันผล 

จ่ายเป็น 

หุ้นสามญัปันผล 

รวมจดัสรรปันผล 

สําหรับปี 2560 
(เงินสดปันผล+หุ้นปันผล) 

กาํไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559      

    จัดสรรแล้วเพื่อสาํรองตามกฎหมาย  159,000,000.00    

    ยังไมได้จัดสรร : ประกอบด้วย   ปี 2559 ปี 2557-ปี 2558  

      - กําไร (ขาดทนุ) สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 334,980,871.56 334,980,871.56   

616,694,139.20       - กําไร (ขาดทนุ) สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 35,367,129.80  281,713,267.64 

      - กําไร (ขาดทนุ) สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 246,346,137.84  

      - กําไรสะสมยกมาก่อนปี 2557 1,055,471,143.59    

รวม 1,672,165,282.79 334,980,871.56 281,713,267.64 616,694,139.20 

หกั  สํารองทางกฎหมายจากผลการดําเนินงานประจําปี 2559   (17,000,000.00) 0.00 (17,000,000.00) 

หกั  สัง่จ่ายเงินสดปันผลและหุ้นปันผลจากผลการดําเนินงานประจําปี 2559  (254,351,035.00) (265,160,953.00) 

6 หุ้นเดมิ : 1 หุ้นปันผล 

(519,511,988.00) 

รวมเป็นกาํไรสะสมที่จัดสรรแล้วหลังจากหักสาํรองทางกฎหมายและจ่ายปันผล ปี 2557-ปี 2559   271,351,035.00 265,160,953.00 536,511,988.00 

คงเหลือกาํไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรหลังหักสาํรองทางกฎหมายและจ่ายปันผล ปี 2557-ปี 2559   63,629,836.56 16,552,314.64 80,182,151.20 

 

อัตราส่วนการจ่ายปันผลต่อกําไรสาํหรับปี 2559 (%): งบการเงนิเฉพาะกิจการ (เฉพาะเงนิสดปันผล)  254,351,035.00 / (334,980,871.56 – 17,000,000.00) 79.99% 

อัตราส่วนการจ่ายปันผลต่อกําไรสาํหรับปี 2559 (%): งบการเงนิรวม (เงนิสดปันผลและหุ้นปันผล)  519,511,988.00 / 537,717,352.83 – 17,000,000.00) 99.77% 

ทัง้นีก้ารจ่ายเงินปันผลสําหรับปี 2560 ตามอตัราสว่นที่คํานวณได้ข้างต้นเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลที่บริษัทฯ กําหนดไว้  

(การคํานวณการจ่ายปันผลข้างต้น คํานวณบนสมมติฐานกรณีท่ีไม่มีการแปลงสิทธิใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ที่จะซือ้    

หุ้นสามญัของบริษัทฯ ที่จะเกิดขึน้ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2560 โดยจํานวนหุ้นปันผล อตัราการจ่ายหุ้นปันผล คิดเป็น

จํานวนเงินต่อหุ้น และอัตราการจ่ายเงินสดปันผลต่อหุ้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงหากผู้ ถือหุ้นท่ีถือใบสําคัญแสดง     

สิทธิฯ มีการใช้สิทธิในการซือ้หุ้ นสามัญของบริษัทฯ ในวันท่ี 31 มีนาคม 2560 และหากบริษัทฯ ทราบผลการใช้

ใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ ครัง้ท่ี 1 (GUNKUL-W) ในวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 บริษัทฯ จะ

ดําเนินการจดทะเบียนเพ่ิมทุนชําระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์ให้เรียบร้อยก่อนวนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น และให้

ดําเนินการแจ้งจํานวนหุ้นปันผลโดยรวมตอ่ผู้ ถือหุ้นโดยเร็ว) 

กําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับหุ้นปันผลและเงินสดปันผล ในวนัที่ 27 เมษายน 2560 และให้รวบรวมรายช่ือตาม 

ม.225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนในวนัท่ี 28 เมษายน 2560 วนัท่ีไม่ได้รับสิทธิปันผล 

(XD) คือวนัท่ี 25 เมษายน 2560  และกําหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที่ 16 พฤษภาคม 2560 
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ข้อมูลการจ่ายเงนิปันผลที่ผ่านมา 
รายละเอียดการจา่ยเงินปันผลจาก 

ผลการดําเนินการงานของบริษัทฯ  
ปี 2559 (ปีท่ีเสนอ) 

1) 

 

ปี 2558 
2)

 ปี 2557 
2)

 ปี 2556 
2)

 

1. หุ้นชําระแล้วท่ีใช้ในการคํานวณปันผล (หุ้น)  6,358,775,851 หุ้น 5,298,980,864 หุ้น 879,990,265 หุ้น 659,999,929 หุ้น 

2. กําไรสําหรับปี 2559 สว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ – งบการเงินเฉพาะกิจการ  (บาท) 334,980,871.56  661,502,456.76 531,913,800.49   614,620,157.37 

3. กําไรสําหรับปี 2559 สว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ – งบการเงินรวม (บาท)  537,717,352.83    

4. หกั เงินทนุสํารองตามกฎหมาย (17,000,000.00) (30,000,000.00) (41,000,000.00) (22,000,000.00) 

5. คงเหลือกําไรสําหรับปี 2559 สว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ เพ่ือคํานวณการจา่ยปันผล 

-    งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) : หลงัหกัเงินทนุสํารองตามกฎหมาย 

-    งบการเงินรวม (บาท) : หลงัหกัเงินทนุสํารองตามกฎหมาย  

 

317,980,871.56 

520,717,352.83 

 

631,502,456.76 

- 

 

490,913,800.89 

- 

 

592,620,157.37 

- 

6. รวมเงินปันผลจา่ย (บาท : หุ้น)   

6.1 เงินสดปันผล  

6.2 หุ้นปันผล  

0.0817 

0.0400 

0.0417 

(6 หุ้นเดมิตอ่ 1 หุ้นปันผล) 

0.1125 

0.0625 

0.0500 

(5 หุ้นเดมิตอ่ 1 หุ้นปันผล) 

0.278 

0.028 

0.250 

(4 หุ้นเดมิตอ่ 1 หุ้นปันผล) 

0.371 

0.038 

0.333 

(3 หุ้นเดมิตอ่ 1 หุ้นปันผล) 

7. จํานวนหุ้นท่ีสัง่จา่ยปันผล (หุ้น) 1,059,795,975 1,059,796,172 879,990,265 659,999,984 

8. รวมเป็นเงินปันผลท่ีจา่ยทัง้สิน้ไมเ่กิน (บาท) แบง่เป็น  

10.1        เงินสดปันผล (บาท) : จากกําไรสําหรับปี 2559 - งบการเงินเฉพาะกิจการ 

10.2        หุ้นปันผล (บาท) :  จากกําไรสําหรับปี 2557 และ 2558 – งบการเงินเฉพาะกิจการ 

519,511,988.00 

254,351,035.00 

265,160,953.00 

596,135,347.00 

331,186,304.00 

264,949,043.00 

244,800,000.00 

24,800,000.00 

220,000,000.00 

245,080,000.00 

220,000,000.00 

25,080,000.00 

9. อตัราสว่นการจา่ยเงินปันผล ตอ่  

-     กําไรสําหรับปี 2559 - งบการเงินเฉพาะกิจการ (%) 

 

-     กําไรสําหรับปี 2559 – งบการเงินรวม (%): เงินสด+หุ้นปันผล    

 

79.99 %  

(เฉพาะเงนิสดปันผล) 

99.77% 

(เงนิสดปันผล+หุ้นปันผล) 

 

94.40% 

(เงินสดปันผล+หุ้นปันผล) 

 

49.87% 

(เงินสดปันผล+หุ้นปันผล) 

 

41.36% 

(เงินสดปันผล+หุ้นปันผล) 

10. ปีท่ีดําเนินการสัง่จา่ย ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 

1) คํานวณจากการจดัสรรกําไรสําหรับ ปี 2559 เพ่ือสัง่จ่ายเงินสดปันผลและ กําไรสําหรับปี 2557 และ 2558 เพ่ือสัง่จ่ายหุ้นปันผล  
2) คํานวณจากการจดัสรรกําไรสําหรับปีท่ีอนมุติังบการเงิน เพ่ือสัง่จ่ายเงินสดปันผลและหุ้นปันผล 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท  เห็นควรอนมุติัจดัสรรเงินกําไรสําหรับปี สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ ใน

ส่วนท่ีเสียภาษีเงินได้นิติบคุคลในอตัราร้อยละ 20 ไปเป็นทนุสํารองตามกฎหมายจํานวน 17,000,000.00 บาท และอนมุติัการจ่ายเป็น

เงินสดปันผลในอตัราหุ้นละ 0.0400 บาท รวมเป็นเงินสดปันผลไม่เกิน 254,351,035.00 บาท พร้อมทัง้เห็นควรอนมุติัการจดัสรรกําไร

สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2558 ตามลําดบั ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ ในส่วนท่ีเสียภาษีเงินได้นิติบคุคลในอตัรา

ร้อยละ 20 เพ่ือจ่ายเป็นหุ้นสามัญเพ่ิมทุนปันผล มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ในอัตรา 6 หุ้นสามญัเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญปันผล      

คิดเป็นอตัราหุ้นปันผลหุ้นละ 0.0417 บาท รวมเป็นหุ้นสามญัเพ่ิมทนุท่ีออกใหม่เพ่ือรองรับการจ่ายปันผลหุ้นจํานวน 1,059,795,975 

หุ้น หรือคิดเป็นจํานวนเงินไม่เกิน 265,160,953.00 บาท และในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลงัการจดัสรรหุ้นปันผลแล้ว 

ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอตัราหุ้นละ 0.0417 บาท ทัง้นี ้รวมเป็นเงินปันผลทัง้สิน้ทัง้ในรูปแบบการจ่าย      

เงินสดปันผลและหุ้นสามญัปันผลเท่ากบั 0.0817 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นจํานวนเงินรวมไม่เกิน 519,511,988.00 บาท โดยเงินปันผล

ทัง้หมดจะถกูหกัภาษี ณ ที่จ่ายในอตัราร้อยละ 10 หรือ 0.00817 บาทต่อหุ้น จากเงินที่ผู้ ถือหุ้นจะได้รับปันผลในครัง้นี ้ทัง้นีเ้งินปันผล

สทุธิที่ผู้ ถือหุ้นจะได้รับหลงัหกัภาษี ณ ที่จ่ายจะเทา่กบั 0.07353 บาท ตอ่หุ้น 

การลงมติ  ในวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากคือเกินกว่าร้อยละ 50 ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ถ้า

มีคะแนนเสียงเทา่กนั ให้ประธานในที่ประชมุออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกเสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้าด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน้าที่ 5 



ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 

บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

 

วาระที่ 6 พจิารณาอนุมัตกิารปรับสทิธิครัง้ที่ 2 สาํหรับใบสาํคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1 (GUNKUL-W) 

ความเป็นมา ตามท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้จัดสรรกําไรสําหรับปี สิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 2557 และ 2558 

ตามลําดบั เพ่ือจ่ายหุ้นปันผล ซึง่บริษัทฯ ต้องดําเนินการเพ่ิมทนุจดทะเบียนเพ่ือดําเนินการจ่ายหุ้นปันผลเพ่ือให้เป็นไปตามมตินัน้   

 โดยท่ีผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการออกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ นสามัญเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1 

GUNKUL-W (“Warrant”) ให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมของบริษัทฯ ที่ซือ้หุ้ น Right Offering (RO) โดยบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม

เง่ือนไขการปรับสิทธิใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีระบไุว้ใน “ข้อกําหนดสิทธิวา่ด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิฯ และผู้ ถือ

ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของ บริษัท กันกลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 1 (GUNKUL–W)” (“ข้อกําหนด”) โดยมี

รายละเอียดท่ีเก่ียวข้องตอ่การปรับสิทธิใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ในครัง้นี ้เพ่ือเสนอตอ่ท่ีประชมุประกอบการพิจารณา ดงันี ้

เง่ือนไขการปรับสิทธิใบสําคญัแสดงสิทธิฯ 

การคํานวณเปลี่ยนราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ 1.5.1 ถึงข้อ 1.5.6 เป็นอิสระต่อกัน และจะคํานวณการ

เปลี่ยนแปลงตามลําดบัเหตกุารณ์ก่อนหลงัของการเปรียบเทียบกบัราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัทฯ สําหรับในกรณีท่ีมี

เหตุการณ์ต่างๆ จะเกิดขึน้พร้อมกันให้คํานวณการเปลี่ยนแปลงเรียงลําดบัดงันี ้คือ ข้อ1.5.1 ข้อ 1.5.5 ข้อ 1.5.4 ข้อ 1.5.2    

ข้อ 1.5.3 และข้อ 1.5.6 โดยในแตล่ะลําดบัครัง้ท่ีมีการคํานวณการเปลี่ยนแปลงให้คงสภาพของราคาการใช้สิทธิและอตัราการ

ใช้สิทธิเป็นทศนิยม 3 (สาม) ตําแหน่ง 

โดยข้อท่ีเก่ียวเน่ืองต่อการคํานวณการปรับสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ในครัง้นี ้ได้แก่ ข้อ 1.5.4 (กรณีจ่ายเงินปันผลทัง้หมดหรือ

บางส่วนเป็นหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ) ซึ่งมีรายละเอียดเนือ้หาเง่ือนไขที่เก่ียวข้องและวิธีการคํานวณดงัปรากฏ

ตามเอกสารแนบ 5 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท  เห็นควรอนมุติัการปรับสิทธิครัง้ที่ 2 สําหรับใบสําคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ครัง้ท่ี 1 

(GUNKUL-W) เน่ืองจากมีมติให้จดัสรรกําไรสําหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2558 ตามลําดบั เพ่ือจ่ายหุ้นปันผล ซึ่งส่งผล

ตอ่การปรับสิทธ์ิตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในข้อกําหนดฯ และให้นําเสนอตอ่ผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาตอ่ไป 

โดยมีรายละเอียดของการปรับสิทธิฯ ดงันี ้

 ใบสําคญัแสดงสทิธิ 

(มติ EGM ครัง้ท่ี 1/2558) 

ปรับสทิธิครัง้ท่ี 1 

(มติ AGM ปี 2559) 

(ตามการใช้สทิธิใบสําคญัแสดงสทิธิ) 

ปรับสทิธิครัง้ท่ี 2 

(นําเสนอเพ่ือพิจารณาในการประชมุ 

AGM ปี 2560) 

ราคาใช้สทิธิ 27.00 บาทต่อหุ้น 5.625 บาทต่อหุ้น 4.821 บาทต่อหุ้น 

อตัราการใช้สทิธิของใบสําคญัแสดงสทิธิฯ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามญั 1 หน่วยต่อ 4.8 หุ้นสามญั 1 หน่วยต่อ 5.6 หุ้นสามญั 

จํานวนหน่วยใบสําคญัแสดงสทิธิฯ 91,660,129 หน่วย 91,660,074 หน่วย 91,660,074 หน่วย 

จํานวนหุ้นสามญัจดทะเบียนเพ่ือรองรับการปรับสทิธิ 91,660,373 หุ้น 439,968,136 หุ้น 513,296,415 หุ้น 

โดยเพ่ิมหุ้นสามัญจดทะเบียนเพ่ือรองรับการปรับสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิเพ่ือซือ้หุ้ นสามัญอีกจํานวน 

73,328,279 หุ้น ดงันัน้ หุ้นสามญัจดทะเบียนเพ่ือรองรับการปรับสิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิเพ่ือซือ้หุ้นสามญั

จะเพ่ิมขึน้จากเดิมจํานวน 439,968,136 หุ้น เป็น 513,296,415 หุ้น  

(การคํานวณการจ่ายปันผลข้างต้น คํานวณบนสมมติฐานกรณีท่ีไม่มีการแปลงสิทธิใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ที่จะ

ซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ที่จะเกิดขึน้ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2560 โดยจํานวนหุ้นปันผล อตัราการจ่ายหุ้นปันผล

คิดเป็นจํานวนเงินต่อหุ้ น และอัตราการจ่ายเงินสดปันผลต่อหุ้ น อาจมีการเปลี่ยนแปลงหากผู้ ถือหุ้ นท่ีถือ

ใบสําคญัแสดงสิทธิฯ มีการใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ในวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และหากบริษัทฯ 

ทราบผลการใช้ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ซือ้หุ้ นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ครัง้ที่  1 (GUNKUL-W) ในวันที่              

31 มีนาคม 2560 บริษัทฯ จะดําเนินการจดทะเบียนเพ่ิมทุนชําระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์ให้เรียบร้อยก่อน      

วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น และให้ดําเนินการแจ้งจํานวนหุ้นปันผลโดยรวมตอ่ผู้ ถือหุ้นโดยเร็ว) 

การลงมติ ในวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากคือเกินกว่าร้อยละ 50 ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ถ้า

มีคะแนนเสียงเทา่กนั ให้ประธานในที่ประชมุออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกเสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้าด 

หน้าที่ 6 



ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 

บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรเพื่อจ่ายหุ้นปันผลได้ตามมต ิ     

ที่ประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2559  

ความเป็นมา ตามมติท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 มีมติจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุเพ่ือจ่ายหุ้นปันผลจากผลการดําเนินงาน

ประจําปี 2558 ซึง่มีจํานวนหุ้นท่ีไมส่ามารถจดัสารเพ่ือจ่ายหุ้นปันผลได้เป็นจํานวน 1,449 หุ้น  

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท   เห็นควรอนมุติัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ ในส่วนท่ีไม่สามารถจดัสรรเพ่ือจ่ายหุ้นปันผลได้

ตามมติท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 จํานวน 1,449 หุ้น จากหุ้นจดทะเบียนปัจจบุนั 6,798,745,436 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 0.25 

บาท (ทนุจดทะเบียนปัจจุบนัเท่ากบั 1,699,686,359.00 บาท) เป็นหุ้นจดทะเบียนใหม่ 6,798,743,987 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 0.25 บาท        

(ทนุจดทะเบียนใหมเ่ทา่กบั 1,699,685,996.75 บาท) และให้นําเสนอที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาตอ่ไป โดยมีรายละเอียดดงันี ้  

รายการ หุ้นจดทะเบียน (หุ้น) ทนุจดทะเบียน (บาท) มลูคา่หุ้นละ (บาท) 

หุ้น/ทนุจดทะเบียนปัจจบุนั 6,798,745,436 หุ้น 1,699,686,359.00 บาท 0.25 บาท 
เพ่ือพิจารณาลดทนุจดทะเบียนในสว่นท่ี    

ไม่สามารถจดัสรรเพ่ือจ่ายหุ้นปันผลได้  

1,449 หุ้น 362.25 บาท 0.25 บาท 

คงเหลือหุ้น/ทนุจดทะเบียนใหม ่ 6,798,743,987 หุ้น 1,699,685,996.75 บาท 0.25 บาท 

 โดยมีรายละเอียดดงัปรากฏตามสิ่งที่สง่มาด้วยลําดบัที่ 6 

การลงมติ ในวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงไมน้่อยกว่าสามในสี่ คือไมน้่อยกว่าร้อยละ 75 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มา

ประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน           

จดทะเบียนของบริษัทฯ  

ความเป็นมา ตามท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนมุติัให้บริษัทฯ ลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ ในสว่นท่ีไมส่ามารถจดัสรร

เพ่ือจ่ายหุ้นปันผลได้ตามมติท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 จํานวน 1,449 หุ้น จากหุ้นจดทะเบียนปัจจบุนั 6,798,745,436 

หุ้น มลูค่าหุ้นละ 0.25 บาท (ทุนจดทะเบียนปัจจุบนัเท่ากับ 1,699,686,359.00 บาท) เป็นหุ้นจดทะเบียนใหม่ 6,798,743,987 หุ้น 

มลูค่าหุ้นละ 0.25 บาท (ทนุจดทะเบียนใหม่เท่ากบั 1,699,685,996.75 บาท) และให้นําเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาต่อไป โดยมี

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สง่มาด้วยลําดบัที่ 6  

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท  เห็นควรแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุน             

จดทะเบียนของบริษัทฯ 

  ทนุจดทะเบียนปัจจบุนั ลดทนุจดทะเบียนเป็น 

ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน 1,699,686,359.00 บาท 

(หนึง่พนัหกร้อยเก้าสิบเก้าล้านหกแสนแปดหม่ืน

หกพนัสามร้อยห้าสิบเก้าบาท) 

1,699,685,996.75 บาท  

(หนึง่พนัหกร้อยเก้าสิบเก้าล้านหกแสนแปดหม่ืน

ห้าพนัเก้าร้อยเก้าสิบหกบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) 

 แบง่ออกเป็น  6,798,745,436 หุ้น 

(หกพนัเจ็ดร้อยเก้าสิบแปดล้านเจ็ดแสน 

สี่หม่ืนห้าพนัสี่ร้อยสามสิบหกหุ้น) 

6,798,743,987 หุ้น 

(หกพนัเจ็ดร้อยเก้าสิบแปดล้านเจ็ดแสน 

สี่หม่ืนสามพนัเก้าร้อยแปดสิบเจ็ดหุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ 0.25 บาท (ย่ีสิบห้าสตางค์) 0.25 บาท (ย่ีสิบห้าสตางค์) 

 โดยแบง่ออกเป็น 

- หุ้นสามญั 

 

 

6,798,745,436 หุ้น 

(หกพนัเจ็ดร้อยเก้าสิบแปดล้านเจ็ดแสน 

สี่หม่ืนห้าพนัสี่ร้อยสามสิบหกหุ้น) 

 

6,798,743,987 หุ้น 

(หกพนัเจ็ดร้อยเก้าสิบแปดล้านเจ็ดแสน 

สี่หม่ืนสามพนัเก้าร้อยแปดสิบเจ็ดหุ้น) 

 - หุ้นบริุมสิทธิ - หุ้น - หุ้น 

หน้าที่ 7 



ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 

บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

 

การลงมติ ในวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี ่ คือไมน้่อยกวา่ร้อยละ 75 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น

ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และเพื่อรองรับการปรับ

สทิธิครัง้ที่ 2 สาํหรับใบสาํคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1 (GUNKUL-W) 

ความเป็นมา ตามท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนมุติัการเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ เพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผลและ

เพ่ือรองรับการปรับสิทธิครัง้ที่ 2 สําหรับใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ครัง้ท่ี 1 (GUNKUL-W) จากทนุจดทะเบียน

หลงัจากลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ ในส่วนที่ไม่สามารถจดัสรรเพ่ือจ่ายหุ้นปันผลได้ตามมติท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 

แล้ว จาก 1,699,685,996.75 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จํานวน 1,982,967,060.25 บาท โดยการออกหุ้ นสามัญใหม่จํานวน 

1,133,124,254 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพ่ือรองรับการปรับสิทธิครัง้ที่ 2 สําหรับใบสําคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของ

บริษัทฯ ครัง้ที่  1 (GUNKUL-W) เป็นจํานวนหุ้ นเพ่ิมขึน้  73,328,279 หุ้ น และเพ่ือรองรับการจ่ายหุ้ นปันผลเป็นจํานวนหุ้ น 

1,059,795,975 หุ้น ให้นําเสนอที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาตอ่ไป โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท  เห็นควรอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผลและเพ่ือรองรับการ        

ปรับสิทธิครัง้ท่ี 2 สําหรับใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ครัง้ท่ี 1 (GUNKUL-W) จากทนุจดทะเบียนหลงัลดทนุจํานวน 

1,699,685,996.75 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหม่จํานวน 1,982,967,060.25 บาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จํานวน 1,133,124,254 หุ้น 

มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท และให้นําเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาตอ่ไปดงันี ้  

 

 ทนุจดทะเบียนหลงัลดทนุจดทะเบียน 

ในสว่นท่ีไม่สามารถจ่ายหุ้นปันผล 

ตามมติ AGM ปี 2559 

เพ่ิมทนุจดทะเบียนเป็น  

มลูคา่ท่ีตราไว้ 0.25 บาท 0.25 บาท 

จํานวนหุ้นสามญัของบริษัท   

- หุ้นสามญัจดทะเบียน 6,798,743,987 หุ้น 7,931,868,241 หุ้น 

จํานวนทนุของบริษัท    

- ทนุจดทะเบียน 1,699,685,996.75 บาท 1,982,967,060.25 บาท 

 โดยมีรายละเอียดดงัปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 7  

การลงมติ ในวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี ่ คือไมน้่อยกวา่ร้อยละ 75 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น

ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน้าที่ 8 



ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 

บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

 

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน          

จดทะเบียนของบริษัทฯ  

ความเป็นมา ตามท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนมุติัให้บริษัทฯ เพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ เพ่ือรองรับการจ่ายหุ้น    

ปันผล และเพ่ือรองรับการปรับสิทธิครัง้ท่ี 2 สําหรับใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัทครัง้ที่ 1 (GUNKUL-W) จาก        

ทนุจดทะเบียนหลงัจากลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ ในส่วนท่ีไม่สามารถจดัสรรเพ่ือจ่ายหุ้นปันผลได้ตามมติท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น

ประจําปี 2559 แล้ว จาก 1,699,685,996.75 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหม่จํานวน 1,982,967,060.25 บาท รายละเอียดดงัปรากฏตาม   

สิ่งที่สง่มาด้วยลําดบัท่ี 7  

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท  เห็นควรแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพ่ิมทุน            

จดทะเบียนของบริษัทฯ 

  ทนุจดทะเบียนปัจจบุนั เพ่ิมทนุจดทะเบียนเป็น 

ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน 1,699,685,996.75 บาท  

(หนึง่พนัหกร้อยเก้าสิบเก้าล้านหกแสน 

แปดหม่ืนห้าพนัเก้าร้อยเก้าสิบหกบาท 

เจ็ดสิบห้าสตางค์) 

1,982,967,060.25 บาท 

(หนึง่พนัเก้าร้อยแปดสิบสองล้าน       

เก้าแสนหกหม่ืนเจ็ดพนัหกสิบบาท 

ย่ีสิบห้าสตางค์) 

 แบง่ออกเป็น  6,798,743,987 หุ้น 

(หกพนัเจ็ดร้อยเก้าสิบแปดล้านเจ็ดแสน 

สี่หม่ืนสามพนัเก้าร้อยแปดสิบเจ็ดหุ้น) 

7,931,868,241 หุ้น 

(เจ็ดพนัเก้าร้อยสามสิบเอ็ดล้านแปดแสน

หกหม่ืนแปดพนัสองร้อยสี่สิบเอ็ดหุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ 0.25 บาท (ย่ีสิบห้าสตางค์) 0.25 บาท (ย่ีสิบห้าสตางค์) 

 โดยแบง่ออกเป็น 

- หุ้นสามญั 

 

 

6,798,743,987 หุ้น 

(หกพนัเจ็ดร้อยเก้าสิบแปดล้านเจ็ดแสน 

สี่หม่ืนสามพนัเก้าร้อยแปดสิบเจ็ดหุ้น) 

 

7,931,868,241 หุ้น 

(เจ็ดพนัเก้าร้อยสามสิบเอ็ดล้านแปดแสน

หกหม่ืนแปดพนัสองร้อยสี่สิบเอ็ดหุ้น) 

 - หุ้นบริุมสิทธิ - หุ้น - หุ้น 

การลงมติ ในวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี ่ คือไมน้่อยกวา่ร้อยละ 75 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น

ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และการ

ปรับสทิธิครัง้ที่ 2 สาํหรับใบสาํคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1 (GUNKUL-W) 

ความเป็นมา ตามท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนมุติัการเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ เพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผล 

และการปรับสิทธิครัง้ที่ 2 สําหรับใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ครัง้ท่ี 1 (GUNKUL-W) นัน้ บริษัทฯ ต้องดําเนินการ

จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ จํานวน 1,133,124,254 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และการปรับสิทธิ

ครัง้ที่ 2 ดงักลา่ว ดงัรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สง่มาด้วยลําดบัที่ 7 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท   เห็นควรอนุมัติการจัดสรรหุ้ นเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวนรวม 1,133,124,254 หุ้ น          

มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาทตอ่หุ้น เพ่ือรองรับการปรับสิทธิครัง้ที่ 2 สําหรับใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ครัง้ท่ี 

1 (GUNKUL-W) เป็นจํานวนหุ้นเพ่ิมขึน้ 73,328,279 หุ้น และเพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผลเป็นจํานวนหุ้น 1,059,795,975 หุ้น และ

ให้นําเสนอที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาตอ่ไป 

 

 

 

 

 

หน้าที่ 9 



ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 

บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

 

 ทนุจดทะเบียน 

(หลงัลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ ในสว่น

ท่ีไม่สามารถจดัสรรเพ่ือจ่ายหุ้นปันผลได้

ตามมติ AGM ประจําปี 2559) 

ทนุจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงเป็น 

(จดัสรรสําหรับหุ้นปันผลและ 

ปรับสิทธิใบสําคญัแสดงสิทธิฯ) 

ทนุจดทะเบียน 1,699,685,996.75  บาท 1,982,967,060.25 บาท 

หุ้นจดทะเบียน 6,798,743,987   หุ้น 7,931,868,241 หุ้น 

มลูคา่หุ้นละ 0.25  บาท   0.25  บาท 

แบง่ออกเป็น   

- หุ้นสามญั 6,798,743,987   หุ้น 7,931,868,241 หุ้น 

    -  หุ้นบริุมสิทธ์ิ -   หุ้น -   หุ้น 

การลงมติ ในวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากคือเกินกว่าร้อยละ 50 ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ถ้า

มีคะแนนเสียงเทา่กนั ให้ประธานในที่ประชมุออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกเสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้าด 

 

วาระที่ 12 พจิารณาอนุมัตเิลือกตัง้กรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ดาํรงตาํแหน่งครบตามวาระ 

ความเป็นมา ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 13 กําหนดให้กรรมการ

บริษัท ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี ในอตัราหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการบริษัททัง้หมด ถ้า

จํานวนกรรมการบริษัทที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการบริษัท        

ท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนเป็นบริษัทนัน้ให้ใช้วิธีจบัสลาก ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปให้กรรมการ

บริษัทท่านท่ีอยู่ในตําแหน่งนานท่ีสดุเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง โดยกรรมการบริษัทท่ีออกจากตําแหน่งไปแล้วนัน้ อาจเลือกเพ่ือเข้ามา

ดํารงตําแหน่งใหม่ก็ได้ ซึ่งในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีครัง้นีมี้กรรมการบริษัทท่ีดํารงตําแหน่งครบวาระ 3 ท่าน ดงันี ้

1. ดร. ชิต  เหลา่วฒันา กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) 

2. นางสาวโศภชา ดํารงปิยวฒ์ิุ กรรมการบริษัท  

3. นายเฉลิมพล ศรีเจริญ  กรรมการบริษัท 

 ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้จดัสง่หนงัสือแจ้งการเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือผู้ทรงคณุวฒิุเพ่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ

ของบริษัทฯ ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 เป็นการล่วงหน้า พร้อมทัง้ระบรุายละเอียดคณุสมบติั และวิธีการเสนอช่ือ

ตามหลักเกณฑ์ท่ีบริษัทฯ กําหนด ให้กับผู้ ถือหุ้นได้รับทราบโดยทั่วกัน โดยได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ฯ ตัง้แต่วนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2559 จนถึงวนัท่ี 15 มกราคม 2560 ท่ีผ่านมานัน้ ซึ่งไม่มีท่านใด

เสนอช่ือผู้ทรงคณุวฒิุเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นในครัง้นี ้ 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท    คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้ มีส่วนได้เสียได้หารือกันอย่างกว้างขวาง รวมทัง้พิจารณา

จากคณุสมบติัเป็นรายบคุคลอย่างรอบคอบ กล่าวคือ ต้องเป็นบคุคลผู้ทรงคณุวฒิุ มีประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ มีภาวะผู้ นํา วิสยัทศัน์

กว้างไกล เป็นผู้ มีคณุธรรมและจริยธรรม มีประวติัการทํางานท่ีโปร่งใสไม่ดา่งพร้อย มีความสามารถในการแสดงความคิดเหน็ อย่างเป็น

อิสระ ทัง้นีบ้คุคลที่ได้รับการเสนอช่ือให้เป็นกรรมการอิสระนัน้ เป็นผู้ที่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์           

ท่ีเก่ียวข้อง คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้บคุคลทัง้สามดงักล่าวกลบัเข้ามาดํารงตําแหน่ง

กรรมการบริษัทตอ่ไปอีกวาระหนึง่ทัง้นีป้ระวติัของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ ปรากฏตามสิ่งที่สง่มาด้วยลําดบัท่ี 8 

การลงมติ ในวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากคือเกินกว่าร้อยละ 50 ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ถ้า

มีคะแนนเสียงเทา่กนั ให้ประธานในที่ประชมุออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกเสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้าด 

 

 

 

 

หน้าที่ 10 



ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 

บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

 

วาระที่ 13 พจิารณาอนุมัตกิารกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจาํปี 2560 

ความเป็นมา    ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 29 กําหนดให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นสามัญประจําปีกําหนดค่าตอบแทนของกรรมการ โดย    

บริษัทฯ มีนโยบายในการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าท่ีในการปฏิบติังานเพ่ือ

ประโยชน์สงูสุดของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้น และ ผู้ มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลัน่กรองอย่างละเอียดถึง

ความเหมาะสมประการต่าง ๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอตุสาหกรรมประเภทเดียวกนั เห็นสมควรกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ

บริษัทและคณะกรรมการชดุย่อย ประจําปี 2560 ดงัรายละเอียดตามสิ่งท่ีสง่มาด้วยลําดบัที่ 9 

ความเหน็คณะกรรมการบริษัท   เหน็สมควรเสนอที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุติักําหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการสําหรับปี 2560 ดงันี ้

ค่าเบีย้ประชุม                      (หน่วย : บาท)  

ตําแหน่ง คณะกรรมการ 

บริษัท 

คณะกรรมการ 

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 

บริหาร 

คณะกรรมการ

บริหาร 

ความเสี่ยง 

คณะกรรมการ

สรรหาและ

พิจารณา

ผลตอบแทน 

คณะกรรมการ

กํากบัดแูล

กิจการที่ดี 

1.  ประธานกรรมการ 22,000 22,000 7,500 15,000 15,000 15,000 

2.  กรรมการ 18,000 18,000 5,000 12,000 12,000 12,000 

3. เลขานกุารคณะกรรมการ 6,000 6,000 - 6,000 6,000 6,000 

หมายเหต:ุ   กรณีกรรมการอิสระได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นประธานกรรมการของแตล่ะคณะกรรมการ ให้ได้รับสิทธิการจ่ายอตัรา

คา่ตอบแทนเบีย้ประชมุของคณะกรรมการในตําแหน่งสงูสดุเพียงตําแหน่งเดียวในแตล่ะคณะกรรมการ 

ค่าตอบแทนรายปี                      (หน่วย : บาท)  

ตําแหน่ง คณะกรรมการ 

บริษัท 

คณะกรรมการ 

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 

บริหาร 

คณะกรรมการ

บริหาร 

ความเสี่ยง 

คณะกรรมการ

สรรหาและ

พิจารณา

ผลตอบแทน 

คณะกรรมการ

กํากบัดแูล

กิจการที่ดี 

1.  ประธานกรรมการ 750,000 240,000 500,000 100,000 100,000 100,000 

2.  กรรมการ 300,000 200,000 200,000 100,000 100,000 100,000 

3. เลขานกุารคณะกรรมการ 50,000 50,000 - 25,000 25,000 25,000 

4. เลขานกุารบริษัท 100,000 - - - - - 

หมายเหต:ุ  กรณีกรรมการอิสระได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นประธานกรรมการของแตล่ะกรรมการ ให้ได้รับสิทธิการจ่ายอตัราคา่ตอบแทน

รายปีของคณะกรรมการในตําแหน่งสงูสดุเพียงตําแหน่งเดียวในแตล่ะกรรมการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน้าที่ 11 



ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 

บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

 

ค่าตอบแทนโบนัส                      (หน่วย : บาท)  

ตําแหน่ง คณะกรรมการ 

บริษัท 

คณะกรรมการ 

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 

บริหาร 

คณะกรรมการ

บริหาร 

ความเสี่ยง 

คณะกรรมการ

สรรหาและ

พิจารณา

ผลตอบแทน 

คณะกรรมการ

กํากบัดแูล

กิจการท่ีดี 

1.  ประธาน กรรมการบริษัท หลกัเกณฑ์การคิดคํานวณการจ่ายเงินโบนสั 

1.  เงินโบนสัไม่เกินร้อยละ 1 ของกําไรเบด็เสร็จสําหรับปีของงบการเงินเฉพาะกิจการ  

 โดยต้องหกักําไร/รายได้ดงันีก่้อนนํามาคํานวณ   

 1.1 หกัด้วย     กําไรจากอตัราแลกเปลี่ยนก่อนภาษี 

 1.2 หกัด้วย     กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทนุก่อนภาษี 

 1.3     หกัด้วย      รายได้หรือกําไรจากรายการพิเศษก่อนภาษี 

 1.4 หากกรรมการท่านใดดํารงตําแหน่งมากกวา่หนึง่ตําแหน่ง ให้จ่ายในอตัราท่ีสงูท่ีสดุเพียงตําแหน่งเดียว 

2. วิธีการคิดคํานวณการจ่ายโบนสัตามรายตําแหนง่กรรมการ หลงัจากคํานวณยอดรวมโบนสัทัง้หมดท่ีพงึจ่าย    

ตามข้อ 1. แล้ว 

 2.1 ให้จ่ายเงินโบนสัในอตัราคงท่ีสําหรับประธานกรรมการบริษัทเป็นจํานวน 1,500,000 บาท 

 2.2 ยอดรวมเงินโบนสัของแตล่ะคณะกรรมการ 

 -  ยอดรวมตามข้อ 1. – ข้อ 2.1 เท่ากบัยอดโบนสัคงเหลือท่ีจ่ายให้คณะกรรมการแตล่ะคณะ  

 - โดยพิจารณาจากจํานวนครัง้ของการประชมุในแตล่ะคณะกรรมการ 

 -  หารด้วยยอดรวมจํานวนครัง้ของการประชมุทัง้หมดของคณะกรรมการทกุชดุ ซึง่แสดงตามสตูรได้ดงันี ้

 

A = (ยอดโบนสัรวมหลงัหกัรายการตามข้อ 1 และข้อ 2.1) x จํานวนครัง้ของการประชมุของแตล่ะคณะกรรมการ 

ยอดรวมจํานวนครัง้ของการประชมุของคณะกรรมการทกุคณะทัง้หมด 

    

 2.3    ยอดโบนสัรายบคุคลแตล่ะคณะกรรมการ 

โบนสัรายบคุคล    =    ยอดรวมโบนสัของแตล่ะคณะกรรมการ (A)  / จํานวนคณะกรรมการแต่ละคณะ 
 

2. ประธานกรรมการบริหาร 

3. ประธานคณะกรรมการ 

 ทกุชดุ 

 ยกเว้น 

 ประธานกรรมการบริษัท 

 และประธาน

กรรมการบริหาร 

4. กรรมการผู้จดัการ 

5. กรรมการบริหาร 

6. กรรมการชดุอ่ืน ๆ  

      ยกเว้น 

      กรรมการบริหาร 

 

หมายเหต ุ ทัง้นี ้กําหนดวงเงินสําหรับการจ่ายคา่ตอบแทนทกุประเภทไว้ดงันี ้

1) ประธานกรรมการบริษัท  จํากดัวงเงินสงูสดุไมเ่กิน    3,500,000  บาท 

2) ประธานกรรมการบริหาร  จํากดัวงเงินสงูสดุไมเ่กิน    2,500,000  บาท 

3) ประธานคณะกรรมการทกุชดุ  จํากดัวงเงินสงูสดุไมเ่กิน    1,500,000  บาท 

  (ยกเว้นประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร)   

4) กรรมการผู้จดัการ  จํากดัวงเงินสงูสดุไมเ่กิน    1,000,000  บาท 

5) กรรมการบริหาร   จํากดัวงเงินสงูสดุไมเ่กิน     800,000  บาท 

6) กรรมการชดุอ่ืน ๆ   จํากดัวงเงินสงูสดุไมเ่กิน     400,000  บาท 

 (ยกเว้นกรรมการบริหาร)  

และหากกรรมการท่านใดดํารงตําแหน่งมากกว่าหนึ่งตําแหน่ง ให้จ่ายจากการคํานวณผลรวมของค่าตอบแทน              

ทกุประเภท ทัง้คา่ตอบแทนเบีย้ประชมุ ค่าตอบแทนรายปี และคา่ตอบแทนเงินโบนสั โดยต้องไมเ่กินกวา่อตัราเพดานหรือวงเงินสงูสดุ

ของแต่ละตําแหน่งสงูสดุท่ีกรรมการท่านนัน้ดํารงตําแหน่งอยู่ ทัง้นีห้ากกรรมการท่านนัน้ดํารงตําแหน่งมากกว่าหนึ่งตําแหน่ง ให้จ่าย

จากอตัราเพดานของตําแหน่งสงูสดุเพียงตําแหน่งเดียว  

โดยกาํหนดวงเงนิสาํหรับการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภทและทุกตาํแหน่ง รวมทัง้สิน้ไม่เกนิ 18,000,000 บาท 

การลงมติ ในวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สองในสามของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

 

หน้าที่ 12 



ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 

บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

 

วาระที่ 14 พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าสอบบัญชีประจาํปี 2560 

ความเป็นมา    เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อท่ี 29 

กําหนดให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นสามัญประจําปีแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนของผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ดังนัน้

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาเลือกผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากผลการปฏิบติังาน 

ประสบการณ์ มาตรฐานและประสิทธิภาพในการทํางาน ความเช่ียวชาญในการสอบบัญชี ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และ

คา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชี โดยเสนอเพ่ือขออนมุติัแตง่ตัง้บคุคลเป็นผู้สอบบญัชีและอนมุติัคา่สอบบญัชี ดงัรายละเอียดปรากฏตาม

สิ่งที่สง่มาด้วยลําดบัท่ี 10 ดงันี ้

1. แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของ บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) ประจําปี 2560 

1) นายเจริญ ผู้สมัฤทธ์ิเลิศ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาติเลขที่ 4068   และ/หรือ 

2) นายวยัวฒัน์ กอสมานชยักิจ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาติเลขที่ 6333   และ/หรือ 

3) นายณฐัพงศ์ ตนัติจตัตานนท์   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาติเลขที่ 8829   

แหง่ บริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั โดยเป็นผู้สอบบญัชีที่มีคณุสมบติัสอดคล้องกบัประกาศ

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  

2. อนมุติัคา่สอบบญัชีประจําปี 2560 เป็นจํานวนเงินไมเ่กิน 1,480,000.00 บาท สําหรับงบการเงินของบริษัทฯ  

และเม่ือรวมคา่ตอบแทนสําหรับบริษัทย่อย บริษัทร่วม รวมกนัทัง้สิน้ไมเ่กิน 11,000,000.00 บาท 

โดยบริษัทท่ีเป็นสํานกังานบญัชีและผู้สอบบญัชีตามรายช่ือที่เสนอข้างต้นไมมี่ความสมัพนัธ์ และ/หรือ ไมมี่สว่นได้เสียกบั

บริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ย่างใด 

ทัง้นี ้หากรวมค่าสอบบญัชีของบริษัทย่อยหรือบริษัทท่ีเข้าลงทนุในต่างประเทศแล้ว ซึง่มิได้เป็นผู้สอบบญัชีท่ีสงักดัสํานกั

งานสอบบญัชีเดียวกนั จะรวมเป็นค่าตอบแทนรวมทัง้สิน้ไม่เกิน 16,000,000.00 บาท โดยคณะกรรมการบริษัทจะดแูล

ให้สามารถจดัทํางบการเงินได้ทนัตามกําหนดระยะเวลา  

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท   เห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเสนอ และเห็นควรเสนอท่ีประชมุ

สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 พิจารณาอนมุติั 

1. แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของ บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน)  

1) นายเจริญ        ผู้สมัฤทธ์ิเลิศ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาติเลขที่ 4068   และ/หรือ 

2) นายวยัวฒัน์ กอสมานชยักิจ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาติเลขที่ 6333   และ/หรือ 

3) นายณฐัพงศ์    ตนัติจตัตานนท์   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาติเลขที่ 8829 

แหง่ บริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีประจําปี 2560  

2. อนมุติัคา่สอบบญัชี ประจําปี 2560 เป็นจํานวนเงินไมเ่กิน 1,480,000.00 บาท สําหรับงบการเงินของบริษัทฯ 

 โดยมีรายละเอียดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีเปรียบเทียบย้อนหลงั 5 ปี ดงันี ้ 

รายละเอียด ปี 2560 

(เพ่ือพิจารณา) 

ปี 2559 1) ปี 2558 1) ปี 2557 1) ปี 2556 1) 

คา่สอบบญัชี และคา่สอบทานรายไตรมาส  

สําหรับงบการเงินของบริษัทฯ  

1,480,000.00 1,100,000.00 940,000.00 892,000.00 892,000.00 

คา่บริการอ่ืน ๆ  n.a. 347,776.46 1,362,529.00 338,049.00 157,350.00 

1)  ประกอบด้วย ค่าเบีย้ประชมุ ค่าลว่งเวลา คา่พาหนะ คา่เข้าเลม่เอกสาร และคา่ยืนยนัยอด โดยในปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 มีคา่ตรวจสอบพิเศษ 

เป็นจํานวน 110,000.00 บาท 190,000 บาท 1,035,000.00 บาท รวมอยู่ด้วยตามลําดบั 

การลงมติ ในวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากคือเกินกว่าร้อยละ 50 ของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามี

คะแนนเสียงเทา่กนั ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกเสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้าด 

 

หน้าที่ 13 



ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 

บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

 

วาระที่ 15 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เพิ่มอีกจํานวน 3,000,000,000.00 บาท จากวงเงินเดิมไม่เกิน  

6,000,000,000.00 บาท รวมเป็นวงเงนิใหม่ไม่เกนิ 9,000,000,000.00 บาท อายุไม่เกนิ 7 ปี  

ความเป็นมา ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ สามารถออกและเสนอขายหุ้ นกู้ เพ่ิมอีกจํานวน 

3,000,000,000.00 บาท จากวงเงินเดิมไม่เกิน 6,000,000,000.00 บาท รวมเป็นวงเงินใหม่ไม่เกิน 9,000,000,000.00 บาท อาย ุ     

ไม่เกิน 7 ปี เพ่ือใช้ชําระคืนหนีเ้ดิม ซึ่งจะเป็นการลดภาระต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ และเพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนและเงินกู้        

ระยะยาวสําหรับพฒันาโครงการปัจจบุนัและโครงการใหม่ รวมทัง้รองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ รายละเอียดตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย

ลําดบัท่ี 11 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท   เห็นควรอนมุติัการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เพ่ิมอีกจํานวน 3,000,000,000.00 บาท จากวงเงินเดิม     

ไมเ่กิน 6,000,000,000.00 บาท รวมเป็นวงเงินใหมไ่มเ่กิน 9,000,000,000.00 บาท อายไุมเ่กิน 7 ปี  

นอกจากนี ้เสนอต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริษัท  ประธาน

กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จดัการ มีอํานาจดงันี ้

(1) การกําหนดรายละเอียดและเง่ือนไขอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้  เช่น การกําหนดช่ือ ลกัษณะการขายหุ้นกู้  

จํานวนหุ้นกู้ ท่ีจะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของหุ้นกู้  หลกัประกนั ราคาเสนอขายต่อหน่วย อาย ุระยะเวลาไถ่ถอน 

การไถ่ถอนก่อนกําหนด อตัราดอกเบีย้ วิธีการชําระเงินต้นและดอกเบีย้ วิธีการจดัสรร และรายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น 

(2) การแต่งตัง้ ท่ีปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้ จัดจําหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือ สถาบันจัดอันดับความน่าเช่ือถือของผู้ ออก

หลกัทรัพย์ และ/หรือ บคุคลที่เก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้  

(3) การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสญัญาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้มีอํานาจในการดําเนินการใด ๆ ตามท่ีจําเป็น และ

เก่ียวเน่ืองกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในครัง้นี ้รวมถึงการนําหุ้นกู้ดงักล่าวไปจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย หรือ สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย (The Thai Bond Market Association) หรือ ตลาดรองอ่ืนๆ 

การลงมติ ในวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงไมน้่อยกว่าสามในสี่ คือไมน้่อยกว่าร้อยละ 75 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มา

ประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 16 พจิารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี)  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน้าที่ 14 



ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 

บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

 

 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้ นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 

13.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชัน้ 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขท่ี 247 ถนนรัชดาภิเษก  เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

และบริษัท ฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพ่ือเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นตัง้แต่เวลา 12.00 น. โดยบริษัทฯ จะดําเนินการประชุมตาม

ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ในส่วนที่เก่ียวข้องกับการประชมุผู้ ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน ดงัปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลําดบัที่ 12

พร้อมทัง้ได้แนบคําชีแ้จงวิธีการมอบฉนัทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเข้าร่วมประชมุ และการออกเสียงลงคะแนนในการประชมุ

ผู้ ถือหุ้น ดงัปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาด้วยลําดบัที่ 13 

อนึ่ง เพ่ือความสะดวกหากท่านผู้ ถือหุ้นประสงค์จะแต่งตัง้บุคคลอ่ืนหรือกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนแทนในการประชมุครัง้นี ้โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนงัสือมอบฉันทะ แบบ ข. ที่แนบมาตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ลําดบัที่ 14 รวมทัง้ได้แนบข้อมลูกรรมการอิสระท่ีเป็นตวัแทนรับมอบฉนัทะในการประชมุ ดงัปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาด้วยลําดบัที่ 15 

ในกรณีท่ีมีการมอบฉันทะ บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะกลับมายังบริษัทฯ โดยทาง

ไปรษณีย์ท่ี สํานักเลขานุการบริษัทและฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียร่ิง จํากัด (มหาชน) เลขท่ี 1038-1046 ถนน      

นครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดสุิต กรุงเทพมหานคร 10300 ภายในวนัศกุร์ที่ 14 เมษายน 2560 เพ่ือทําการรวบรวมนําสง่ต่อ

ประธานท่ีประชุมก่อนเร่ิมเปิดการประชุมต่อไป และหากท่านผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะขอรับรายงานประจําปี 2559 ในรูปแบบ

หนงัสือโปรดกรอกแบบฟอร์มและนําสง่มายงับริษัทฯ ดงัรายละเอียดท่ีปรากฏตามสิ่งที่สง่มาด้วยลําดบัที่ 16 

จงึเรียนมาเพ่ือทราบและขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุตามวนั เวลา และ สถานท่ีดงักลา่วข้างต้น โดยโปรดนํา

เอกสารหลกัฐานตามรายการท่ีระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะมาแสดงเพ่ือลงทะเบียนในวนัประชุม อีกทัง้บริษัทฯ ได้แนบแผนที่ตัง้

สถานที่ประชมุมาพร้อมกบัหนงัสือฉบบันี ้ดงัปรากฏตามสิ่งที่สง่มาด้วยลําดบัที่ 17 

ทัง้นี ้บริษัทฯ กําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 

2560 ในวนัท่ี 15 มีนาคม 2560 และได้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ โดยวิธี

ปิดสมดุทะเบียนในวนัที่ 16 มีนาคม 2560 ทัง้นีว้นัท่ีไมไ่ด้รับสิทธิเข้าร่วมประชมุ (XM) คือวนัที่ 13 มีนาคม 2560 

 

     ขอแสดงความนบัถือ 

      

 

 

     (นางสาวโศภชา  ดํารงปิยวฒ์ิุ) 

     ประธานกรรมการบริหาร 

 

จนัทรา   จงจามรีสีทอง 

สํานกักรรมการผู้จดัการและนกัลงทนุสมัพนัธ์ 

เลขานกุารบริษัท 

โทรศพัท์: 02-242-5867, อีเมล์: chantra@gunkul.com 

หน้าที่ 15 


