
สิ่งที่สง่มาด้วยลําดบัที่  11 

บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

 

ข้อบงัคับของบริษัทในส่วนที่เก่ียวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน 
 

ข้อ 4. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามญัมีมลูค่าหุ้นละ 25 สตางค์ และเป็นหุ้นชนิดระบช่ืุอผู้ ถือหุ้น หุ้นทกุหุ้นของบริษัท

ต้องชําระคา่หุ้นครัง้เดียวจนเตม็มลูคา่ ผู้จองหุ้นหรือผู้ ซือ้หุ้นจะขอหกักลบลบหนีก้บับริษัทไมไ่ด้  

 หุ้นของบริษัทจะแบ่งแยกมิได้ ถ้าบคุคลตัง้แต่สองคนขึน้ไปถือหุ้นหรือจองซือ้รวมกนั ต้องตัง้ให้คนใดคนหนึ่ง

ในบคุคลเหลา่นัน้เป็นผู้ใช้สทิธิในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้จองหุ้นแล้วแตก่รณี 

 บริษัทอาจออกหุ้นกู้  หรือหุ้นกู้ แปลงสภาพ หรือหุ้นบุริมสิทธิ รวมทัง้หลกัทรัพย์อ่ืนใดตามกฎหมายว่าด้วย

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์เสนอเพ่ือขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นบุคคลใด ๆ หรือประชาชนทั่วไปได้ และการแปลงสภาพ     

หุ้นกู้แปลงสภาพหรือหุ้นบริุมสทิธิเป็นหุ้นสามญัให้ดําเนินการภายใต้ข้อบงัคบับญัญติัของกฎหมาย 

 

ข้อ 12.  ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้แตง่ตัง้กรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ ดงัตอ่ไปนี ้

 (1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเทา่กบัหนึง่หุ้นตอ่เสียงหนึง่ 

 (2) ให้ผู้ ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคลไป 

 (3) บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามลําดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการ

ท่ีจะพงึมีหรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบคุคลซึง่ได้รับการเลือกตัง้ในลําดบัถดัลงมามีคะแนนเสียง

เทา่กนัเกินจํานวนท่ีจะพงึมีหรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด 

 

ข้อ 13.  ในการประชมุสามญัประจําปีทกุครัง้  ให้กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการใน

ขณะนัน้ ถ้าจํานวนกรรมการท่ีจะแบง่ออกให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสดุกบัสว่น 1 ใน 3  

 กรรมการท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนเป็นบริษัทนัน้ให้ใช้วิธีจบัสลาก

กนัว่าผู้ ใดจะออก สว่นปีหลงั ๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในตําแหน่งนานท่ีสดุนัน้เป็นผู้ออกจากตําแหน่งกรรมการท่ีออก

ตามวาระนัน้อาจถกูเลือกเข้ามาดํารงตําแหน่งใหมก็่ได้ 

 

ข้อ 14.  กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบีย้ประชุม บําเหน็จ โบนัส หรือ

ผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน ตามข้อบังคับหรือตามท่ีท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกําหนดเป็นจํานวน

แน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ์ และจะกําหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป  หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกวา่จะมีการเปล่ียนแปลงก็

ได้  และนอกจากนัน้ให้ได้รับเบีย้เลีย้งและสวสัดิการตา่งๆ ตามระเบียบของบริษัท 

 ความในวรรคหนึง่ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนกังานหรือลกูจ้างของบริษัท ซึง่ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการ

ในอนัท่ีจะได้รับคา่ตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนกังานหรือลกูจ้างของบริษัท 

 

ข้อ 24.  คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจําปีภายใน 4 เดือนนบัแตว่นัสิน้สดุ

ของรอบปีบญัชีของบริษัท 

 การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียก

ประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเม่ือใดก็ได้สดุแตจ่ะเห็นสมควร หรือผู้ ถือหุ้นรวมกนันบัจํานวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า  

1 ใน 5 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมดหรือผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 

ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด จะเข้าช่ือกันทําหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุม
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วิสามัญเม่ือใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนีใ้ห้

คณะกรรมการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้น 

 

ข้อ 25.  ในการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทําเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานท่ี วนัเวลา ระเบียบ

วาระการประชมุ และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดพอสมควร โดยระบุว่าเป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือ

ทราบ เพ่ืออนมุติั หรือเพ่ือพิจารณา รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าวและจดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นและนาย

ทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม และโฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน  

ก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่ 3 วนั 

 ในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามารถจดัประชุมได้ ณ ท้องท่ีอนัเป็นท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ของบริษัทหรือจงัหวดัอ่ืน   

ทัว่ราชอาณาจกัร 

 

ข้อ 26.  ในการประชมุผู้ ถือหุ้น  ผู้ ถือหุ้นอาจมอบฉนัทะให้บคุคลอ่ืนเข้าประชมุและออกเสียงแทนตนในการประชมุก็

ได้ หนงัสือมอบฉนัทะจะต้องลงวนัท่ีและลายมือช่ือของผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบท่ีนายทะเบียน

กําหนด 

 หนงัสือมอบฉนัทะนีจ้ะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ ท่ีประธานกําหนด ณ ท่ีประชมุก่อนผู้ รับมอบ

ฉนัทะเข้าประชมุ 

 

ข้อ 27.   ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน  

และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด หรือมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะ

จากผู้ ถือหุ้นมาประชมุไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกวา่หนึ่งในสาม

ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด จงึจะเป็นองค์ประชมุ 

 ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ใด  เม่ือลว่งเวลานดัไปแล้วถงึ 1 ชัว่โมง จํานวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาเข้าร่วม

ประชมุไม่ครบองค์ประชมุตามท่ีกําหนดไว้  หากว่าการประชมุผู้ ถือหุ้นได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ การประชมุเป็นอนั

ระงบัไป ถ้าการประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอให้นดัประชุมใหม่ และให้ส่งหนงัสือนดั

ประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้มบ่งัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ 

 ในการประชุมผู้ ถือหุ้นให้ประธานกรรมการนัง่เป็นประธานท่ีประชมุ ถ้าไม่มีประธานกรรมการหรือประธาน

กรรมการมิได้มาเข้าประชมุ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน  ถ้ารองประธานกรรมการ

ไมมี่หรือมีแตไ่มอ่าจปฏิบติัหน้าท่ีได้ก็ให้ท่ีประชมุเลือกตัง้ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่ซึง่ได้เข้าร่วมประชมุเป็นประธาน 

 

ข้อ 28.   ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ให้ประกอบด้วย

คะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้

 (1)  ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนน

เสียงเทา่กนัให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้าด 

 (2)  ในกรณีดงัต่อไปนี ้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา

ประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 
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(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีสําคญัให้แก่บคุคลอ่ืน 

(ข) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท  

 (ค)  การทํา แก้ไข หรือเลกิสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีสําคญั 

การมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบับุคคลอ่ืนโดยมี

วตัถปุระสงค์จะแบง่กําไรขาดทนุกนั 

 (ง)  การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบั 

 (จ)  การเพิ่มหรือการลดทนุของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้  

 (ฉ)  การควบหรือเลกิบริษัท 

 

ข้อ 29.   กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจําปีพงึกระทํามีดงันี ้

 (1)  พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอต่อท่ีประชมุแสดงถงึผลการดําเนินการของบริษัทในรอบปีท่ีผา่นมา 

 (2) พิจารณาและอนมุติังบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุของรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา 

 (3) พิจารณาจดัสรรเงินกําไร และจดัสรรเงินไว้เป็นทนุสํารอง 

 (4) เลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระและกําหนดคา่ตอบแทน 

 (5) แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่ตอบแทน 

 (6) กิจการอ่ืน ๆ  

 

ข้อ 30.   ในกรณีท่ีบริษัทหรือบริษัทยอ่ยตกลงเข้าทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการเก่ียวกบัการได้มาหรือจําหน่าย

ไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามความหมายท่ีกําหนดตามประกาศตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีใช้

บงัคบักบัการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัทจดทะเบียน  หรือการได้มาหรือจําหน่ายไป  ซึง่ทรัพย์สินของบริษัทจด

ทะเบียน  แล้วแตก่รณี  ให้บริษัทปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์และวิธีการตามท่ีประกาศดงักลา่วกําหนดไว้ในเร่ืองนัน้ ๆ  ด้วย 

 

ข้อ 31. บริษัทจะเพิ่มทนุจากจํานวนท่ีจดทะเบียนไว้แล้วได้ โดยการออกหุ้นใหมเ่พิ่มขึน้ ซึง่จะกระทําได้เม่ือ 

(1) หุ้นทัง้หมดได้ออกจําหน่ายและได้รับชําระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีท่ีหุ้นยงัจําหน่ายไม่หมด 

หุ้นท่ีเหลือต้องเป็นหุ้นท่ีออกเพ่ือรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้น 

(2) ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มา

ประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน และ 

(3) นํามติเพิ่มทนุนัน้ไปจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทนุจดทะเบียนต่อนายทะเบียนภายใน 14 วนันบัแตว่นัท่ีท่ี

ประชมุลงมติดงักลา่ว  

 

ข้อ 32. หุ้ นท่ีเพิ่มขึน้ตามข้อ 31. จะเสนอขายทัง้หมดหรือบางส่วนก็ได้ และจะเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นตามส่วน

จํานวนท่ีผู้ ถือหุ้นแต่ละคนมีอยู่แล้วก่อน หรือจะเสนอขายต่อประชาชนหรือบคุคลอ่ืนไม่ว่าทัง้หมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ 

ทัง้นี ้ตามมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 
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ข้อ 35. ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินกําไร ในกรณีท่ีบริษัทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู่ ห้าม

มิให้จ่ายเงินปันผล 

 การจ่ายเงินปันผลให้กระทําภายใน 1 เดือน นับแต่วนัท่ีท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่

กรณี ทัง้นี ้ให้แจ้งเป็นหนงัสือไปยงัผู้ ถือหุ้นและให้โฆษณาคําบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนัน้ในหนงัสือพิมพ์ด้วย มิให้

คิดดอกเบีย้แก่บริษัทหากการจ่ายเงินปัน้ผลนัน้ได้กระทําภายใต้ระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด 

 

ข้อ 36. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นเป็นครัง้คราวได้ เม่ือปรากฎแก่กรรมการว่า

บริษัทมีกําไรพอสมควรท่ีจะกระทําเช่นนัน้ได้ และเม่ือได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการ

ประชมุคราวตอ่ไป 

 

ข้อ 37. เงินปันผลนัน้ให้แบ่งตามจํานวนหุ้ น หุ้ นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่จะได้มีกําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนสําหรับหุ้ น

บริุมสทิธิ 

 

ข้อ 38. บริษัทต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีสว่นหนึง่ไว้เป็นทนุสํารองไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิประจําปีหกั

ด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุสํารองนีจ้ะมีจํานวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 

 ในกรณีท่ีบริษัทยังจําหน่ายหุ้นไม่ครบตามจํานวนท่ีจดทะเบียนไว้หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว 

บริษัทจะจ่ายเงินปันผลทัง้หมดหรือบางส่วน โดยออกเป็นหุ้นสามญัใหม่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นโดยได้รับความเห็นชอบจาก          

ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นก็ได้  

 

ข้อ 39. การกู้ เงินของบริษัทโดยการออกหุ้นกู้ เพ่ือเสนอขายต่อประชาชน ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์   

 มติท่ีให้ออกหุ้นกู้ตามวรรคหนึ่งต้องใช้มติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวน

เสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

 

ข้อ 42.  คณะกรรมการต้องจดัให้มีการทํางบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท เสนอ

ต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นในการประชุมสามญัประจําปีเพ่ือพิจารณาอนุมติังบดุลและบญัชีกําไรขาดทุนนี ้ คณะกรรมการ

ต้องจดัให้ผู้สอบบญัชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนําเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

 

ข้อ 43.   คณะกรรมการต้องจดัสง่เอกสารดงัตอ่ไปนีใ้ห้ผู้ ถือหุ้น  พร้อมกบัหนงัสือนดัประชมุสามญัประจําปี 

 (1)  สําเนางบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุท่ีผู้สอบบญัชีตรวจสอบแล้ว  พร้อมกบัรายงานการตรวจสอบบญัชี

ของผู้สอบบญัชี 

 (2)   รายงานประจําปีของคณะกรรมการ 
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ข้อ 44. ผู้สอบบญัชีมีหน้าท่ีเข้าร่วมประชมุในการประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัททกุครัง้ท่ีมีการพิจารณางบดลุบญัชีกําไร

ขาดทุน และปัญหาเก่ียวกับบัญชีของบริษัทเพ่ือชีแ้จงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ ถือหุ้ น ให้บริษัทจัดส่งรายงานและ

เอกสารของบริษัทท่ีผู้ ถือหุ้ นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ ถือหุ้ นครัง้นัน้แก่ผู้ สอบบัญชีด้วย ผู้ สอบบัญชีต้องไม่เป็น

กรรมการ พนกังาน ลกูจ้าง หรือผู้ ดํารงตําแหน่งหน้าท่ีใด ๆ ของบริษัท 

 ให้ผู้สอบบญัชีมีอํานาจเข้าตรวจสอบสมดุ และบญัชี และหลกัฐานอ่ืนใดเก่ียวกบัรายได้รายจ่าย ตลอดจน

ทรัพย์สนิและหนีส้นิของบริษัทได้ในเวลาทําการของบริษัท และให้มีสทิธิท่ีจะเรียกให้กรรมการ พนกังาน และลกูจ้างของ

บริษัทให้ข้อความและคําชีแ้จงอย่างใด ๆ ตามท่ีจําเป็นสําหรับการปฏิบัติหน้าท่ีของผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีต้องทํา

รายงานว่าด้วยงบดุลและบัญชีเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปี และต้องแถลงในรายงานเช่นว่านัน้ด้วยว่า     

งบดลุนัน้ได้จดัทําขึน้โดยถกูต้องและแสดงถงึกิจการท่ีแท้จริงและถกูต้องของบริษัทหรือไม ่ 

 

ข้อ 46. ในกรณีท่ีบริษัทมอบหมายให้บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั เป็นนายทะเบียนหุ้นของ

บริษัท วิธีปฏิบติัท่ีเก่ียวกบังานทะเบียนของบริษัทให้เป็นไปตามท่ีนายทะเบียนหุ้นกําหนด  
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