สิ่งที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 4
บริ ษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด (มหาชน)

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัตกิ ารจัดสรรกําไรเบ็ดเสร็จจากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ
สําหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 และจ่ ายปั นผล (ถ้ ามี)
การจัดสรรเงินทุนสํารองตามกฎหมายและการจ่ ายปั นผลประจําปี 2561
การจัดสรรเงินทุนสํารองตามกฎหมาย
เพื่ อ ให้ เป็ นไปตามพระราชบัญ ญั ติ บ ริ ษั ท มหาชนจํ า กัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้ อ บัง คับ ของบริ ษั ท ฯ ข้ อ 38
กําหนดให้ บริ ษัท ฯ ต้ องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี ส่วนหนึ่งไว้ เป็ นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปี
หักด้ วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสํารองนี ้จะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
เงินทุนสํารองตามกฎหมาย
สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม
ประจําปี
เงินทุนสํารอง
ตามกฎหมาย

2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560 1)
1)

ทุนจดทะเบียน
ณ วันที่เสนอ
กันสํารองทาง
กฎหมายใน AGM

(บาท)
(บาท)
35,000,000.00 400,000,000.00
40,000,000.00 440,000,000.00
44,000,000.00 440,000,000.00
66,000,000.00 659,999,984.00
88,000,000.00 879,999,929.00
129,000,000.00 1,416,405,589.00
159,000,000.00 1,699,686,359.00
176,000,000.00 1,982,967,060.25

คิดเป็ น
ร้ อยละ
ของทุนจด
ทะเบียน
ณ วันที่
เสนอ
กันสํารองฯ
(%)
8.75
9.09
10.00
10.00
10.00
9.11
9.35
8.87

มติที่ประชุม AGM

ประจําปี

2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561 1)

จัดสรรกําไร
สําหรับปี เป็ นทุน
สํารองฯ เพิ่มขึ ้น

รวมเป็ นเงินทุน
สํารองทาง
กฎหมาย

(บาท)
5,000,000.00
4,000,000.00
22,000,000.00
22,000,000.00
41,000,000.00
30,000,000.00
17,000,000.00
22,300,000.00

(บาท)
40,000,000.00
44,000,000.00
66,000,000.00
88,000,000.00
129,000,000.00
159,000,000.00
176,000,000.00
198,300,000.00

คิดเป็ น
ร้ อยละ
ของทุนจด
ทะเบียน
ณ วันที่
เสนอ
กันสํารองฯ
(%)
10.00
10.00
15.00
13.33
14.66
11.23
10.35
10.00

นําเสนอจัดสรรเงินทุนสํารองตามกฎหมายในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 โดยจัดสรรเงินทุนสํารองตามกฎหมายจากกําไร
สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และมีทนุ จดทะเบียนปั จจุบนั เท่ากับ 1,982,967,060.25 บาท

คณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควรให้ เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมตั ิการจัดสรรเงินทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน
22,300,000.00 บาท ยังผลให้ เงินทุนสํารองตามกฎหมายของบริ ษัทฯ เพิ่มขึ ้นเป็ นจํานวน 198,300,000.00 บาท ซึง่ ถือ
เป็ นอัตราร้ อยละ 10.00 ของทุนจดทะเบียนปั จจุบนั ของบริษัทฯ

หน้ าที่ 49

สิ่งที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 4
บริ ษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด (มหาชน)

การจ่ ายปั นผล
คณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควรให้ เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมตั ิการจ่ายปั นผลประจําปี 2561 สําหรับผลการ
ดําเนินงานในส่วนที่เสียภาษี เงินได้ นิติบุคคลในอัตราร้ อยละ 20 ที่สามารถเครดิตภาษี ได้ โดยจ่ายจากกําไรสําหรับปี
2560 และ 2559 หลังหักเงินสํารองตามกฎหมายแล้ ว ดังนี ้
เสนอต่อที่ประชุม
เพื่อพิจารณา
การจ่ ายปั นผลเป็ นเงินสด : จัดสรรจากกําไรสําหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559
อัตราการจ่ายเงินสดปั นผล
บาทต่อหุ้น
0.045
จํานวนหุ้นที่มีสทิ ธิได้ รับเงินสดปั นผล
หุ้น
7,418,621,493
รวมเงินสดปั นผลจ่าย
บาท
333,837,967.19
กําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับหุ้นปั นผลและเงินสดปั นผล (Record Date) ในวันที่ 25 เมษายน 2561 วันที่ไม่ได้ รับ
สิทธิปันผล (XD) คือวันที่ 24 เมษายน 2561 และกําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561
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