ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561
บริ ษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด (มหาชน)
ที่ GUNKUL 61/020
เรื่ อง
เรี ยน
สิ่งที่สง่ มาด้ วย

30 มีนาคม 2561

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561
ท่านผู้ถือหุ้นของบริ ษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด (มหาชน)
1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560
2. รายงานประจําปี 2560
3. นโยบายการจ่ายปั นผลและหลักเกณฑ์การจ่ายปั นผลประจําปี 2561 จากผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ
4. การจัดสรรเงินทุนสํารองตามกฎหมายและการจ่ายปั นผลประจําปี 2561 จากผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ
5. ข้ อมูลการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ ในส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรเพื่อจ่ายหุ้นปั นผลได้ ตามมติที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 และในส่วนที่เหลือจากการแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อซื ้อหุ้นสามัญ
ของบริ ษัทฯ รวมทังข้
้ อมูลการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัทฯ ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการ
ลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ
6. ข้ อมูลการปรับโครงสร้ างคณะกรรมการบริ ษัท
7. รายนามและประวัติ ข องบุค คลที่ ได้ รับ การเสนอชื่ อ ให้ เข้ า ดํ า รงตํ า แหน่ งกรรมการบริ ษั ท แทนตํ าแหน่ ง
กรรมการบริ ษั ท ที่ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ครบวาระ และรายนามกรรมการบริ ษั ท ที่ เสนอเพื่ อ เลื อ กตัง้ เพิ่ ม ตาม
โครงสร้ างใหม่
8. รายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจําปี 2561
9. รายนามและประวัติของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและรายละเอียดค่าตอบแทนประจําปี 2561
10. ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 24. เพื่อให้ เป็ นไปตามคําสัง่ คสช. ที่ 21/2560
11. ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
12. คําชี ้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเข้ าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนใน
การประชุมผู้ถือหุ้น
13. แบบการลงทะเบียนและหนังสือมอบฉันทะ ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์กําหนด (แบบ ข.)
14. ข้ อมูลกรรมการอิสระที่เป็ นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุม
15. แบบฟอร์ มขอรับรายงานประจําปี 2560 ในรูปแบบหนังสือ
16. แผนที่ตงสถานที
ั้
ป่ ระชุม

บริ ษัทฯ ได้ จดั ส่งหนังสือแจ้ งการเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี
2561 เป็ นการล่วงหน้ า พร้ อมทังระบุ
้ หลักเกณฑ์ท่ีบริ ษัทฯ กําหนดสําหรับการเสนอระเบียบวาระให้ กบั ผู้ถือหุ้นได้ รับทราบโดยทัว่ กัน
โดยได้ เผยแพร่ ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ ตังแต่
้ วนั ที่ 25 ตุลาคม 2560 จนถึงวันที่
24 มกราคม 2561 ที่ผ่านมานัน้ ซึ่งไม่มีท่านใดเสนอระเบียบวาระเพื่อให้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาเพื่อกํ าหนดเป็ น
ระเบียบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ นี ้
ดังนัน้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2561 เมื่อวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 จึง
ได้ มีมติให้ เรี ย กประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้ นประจําปี 2561 ในวัน ศุก ร์ ที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้ อ งบอลรู ม 1
ชัน้ 2 โรงแรม ดิ เอมเมอรั ลด์ เลขที่ 99/1 ถนนรั ชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพฯ 10400 เพื่อพิจารณา
เรื่ องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระพร้ อมด้ วยความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท ดังต่อไปนี ้

หน้ าที่ 1

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561
บริ ษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด (มหาชน)
วาระที่ 1 พิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี 2560
ความเป็ นมา การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 ได้ จดั ให้ มีขึ ้นเมื่อวันศุกร์ ที่ 21 เมษายน 2560 บริ ษัทฯ ได้ จดั ทํารายงานการ
ประชุมแล้ วเสร็จ พร้ อมทังได้
้ จดั ส่งให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน ตาม
ระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด รวมทังได้
้ เผยแพร่ รายงานดังกล่าวผ่านเว็บไซด์ของบริ ษัทฯ www.gunkul.coom โดยได้ แนบสําเนารายงาน
การประชุม ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สง่ ด้ วยลําดับที่ 1
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษัท เห็นสมควรเสนอที่ป ระชุม ผู้ถือหุ้น รั บ รองรายงานการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจํ าปี 2560 เมื่ อ
วันศุกร์ ที่ 21 เมษายน 2560 ซึง่ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาเห็นว่าได้ มีการบันทึกรายงานไว้ อย่างครบถ้ วนถูกต้ อง
การลงมติ
ในวาระนี ้ต้ องได้ รับคะแนนเสียงข้ างมากคือเกินกว่าร้ อยละ 50 ของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ า
มีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด
วาระที่ 2 รั บทราบการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560
ความเป็ นมา เพื่ อ ให้ เป็ นไปตามพระราชบัญ ญั ติ บ ริ ษั ท มหาชนจํ า กัด พ.ศ.2535 มาตรา 113 และตามข้ อ บังคับ ของบริ ษั ท ฯ
ข้ อ 29 กําหนดให้ รายงานผลการดําเนินการของบริ ษัทฯ ในรอบปี ที่ผ่านมาต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี โดยบริ ษัทฯ ได้ สรุปผล
การดําเนินงานที่ผ่านมาในรอบปี 2560 ซึง่ ปรากฏอยู่ในรายงานประจําปี 2560 ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 2
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษัท เห็นสมควรเสนอรายงานประจําปี 2560 ซึ่งสรุ ปผลการดําเนิ นงานของบริ ษัทฯ ในรอบปี 2560
เพื่อให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยไม่ต้องมีการลงมติ
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัตงิ บการเงินของบริษัทฯ สําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ความเป็ นมา เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 112 - มาตรา 114 รวมทังตามข้
้
อบังคับ
ของบริ ษัท ฯ ข้ อ 29 และ ข้ อ 42 – ข้ อ 44 บริ ษัทฯ ได้ จดั ทํางบการเงินสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้สอบบัญ ชีรับอนุญ าตแล้ วและขอเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินของรายงาน
ประจําปี 2560 ซึง่ ได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับหนังสือนัดประชุมในครัง้ นี ้ ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 2
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริ ษัทฯ สําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31
ธันวาคม 2560 ซึง่ ได้ ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของ บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด และได้ รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษัทแล้ ว ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของ
บริ ษัทฯ ในปี 2560 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระสําคัญได้ ดงั นี ้
รายการ
สินทรัพย์รวม (ล้ านบาท)
หนี ้สินรวม (ล้ านบาท)
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้ านบาท)
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนชําระแล้ ว
รายได้ รวม (ล้ านบาท)
กําไร(ขาดทุน)สําหรับปี (ล้ านบาท)
ส่วนที่เป็ นของบริษัทใหญ่ (ล้ านบาท)
ส่วนของผู้มีสว่ นได้ เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทย่อย (ล้ านบาท)
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จสําหรับปี (ล้ านบาท)
ส่วนที่เป็ นของบริษัทใหญ่ (ล้ านบาท)
ส่วนของผู้มีสว่ นได้ เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทย่อย (ล้ านบาท)
กําไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)

งบการเงินรวม
ปี 2560
30,377,02
20,574.36
9,802.66
1,982.97
1,854.66
4,855.28
711.56
635.36
76.19
424.75
348.56
76.19
0.09

ปี 2559
25,595.83
15,846.58
9,749.26
1,699.69
1,589.69
3,366.83
615.37
537.72
77.65
505.56
427.91
77.65
0.07

(หน่วย : ล้ านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ปี 2560
ปี 2559
15,499.21
15,097.59
6,809.11
6,497.52
8,690.09
8,600.08
1,982.97
1,699.69
1,854.66
1,589.69
1,877.45
2,180.93
354.01
334.98
354.01
334.98
344.09
334.98
344.09
334.98
0.05
0.05

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินของรายงานประจําปี 2560 ของบริ ษัทฯ ซึง่ ได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับ
หนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้ ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 2
หน้ าที่ 2

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561
บริ ษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด (มหาชน)
การลงมติ
ในวาระนี ้ต้ องได้ รับคะแนนเสียงข้ างมากคือเกินกว่าร้ อยละ 50 ของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ า
มีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัตกิ ารกําหนดหลักเกณฑ์ การจ่ ายปั นผลประจําปี 2561
ความเป็ นมา เพื่อให้ เป็ นไปตามนโยบายการจ่ายปั นผลของบริ ษัทฯ โดยบริ ษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40
ของกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริ ษัทฯ หลังหักภาษี เงินได้ นิติบคุ คล เงินสํารองตามกฎหมาย และเงินสํารองต่าง ๆ ทังหมด
้
ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 3
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นกําหนดหลักเกณฑ์ การจ่ายปั นผลประจําปี 2561 จากผลการ
ดําเนินงานของบริ ษัทฯ โดยให้ จ่ายเป็ น เงินสดปั นผล ทัง้ นี ห้ ลักเกณฑ์ การจ่ายปั นผลนีจ้ ะนําไปใช้ เป็ นแนวทางในการพิจารณา
วาระที่ 5 เรื่ อง “พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกําไรเบ็ดเสร็ จจากผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
และ 2559 และจ่ายปั นผล (ถ้ ามี) ต่อไป
การลงมติ
ในวาระนี ้ต้ องได้ รับคะแนนเสียงข้ างมากคือเกินกว่าร้ อยละ 50 ของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ า
มีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัตกิ ารจัดสรรกําไรเบ็ดเสร็ จจากผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ สําหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560 และ 2559 และจ่ ายปั นผล (ถ้ ามี)
ความเป็ นมา
จากผลการดําเนินงานประจําปี 2560 ของบริ ษัทฯ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ มีกําไรสําหรับปี 2560 จํานวน
354,011,303 บาท และกํ าไรสะสมที่ ยังไม่ ได้ จัด สรร จํ านวน 1,457,643,217 บาท ซึ่งตามพระราชบัญ ญั ติบ ริ ษั ท มหาชนจํ ากัด
พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 38 กําหนดให้ บริ ษัทฯ ต้ องจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําปี ส่วนหนึ่งไว้ เป็ นเงินทุน
สํารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปี หักด้ วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าเงินทุนสํารองตาม
กฎหมายจะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน อีกทังบริ
้ ษัทฯ มีนโยบายการจ่ายปั นผลไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40 ของ
กําไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะของบริ ษัทฯ หลังหักภาษี เงินได้ นิติบุคคล เงินสํารองตามกฎหมาย และเงินสํารองต่าง ๆ ทัง้ หมด
ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 4
บริ ษัทฯ จึงขอเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิจดั สรรเงินทุนสํารองตามกฎหมายและอนุมตั ิจ่ายปั นผลจาก
ผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ดังนี ้
1. อนุมตั ิการจัดสรรกําไรเบ็ดเสร็ จจากผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ
2559 ในส่วนที่เสียภาษีเงินได้ นิติบคุ คลในอัตราร้ อยละ 20 เพื่อ
1) เป็ นเงินทุนสํารองตามกฎหมายเพิ่มขึน้ อีกจํานวน 22,300,000.00 บาท ยังผลให้ เงินทุนสํารองทาง
กฎหมายของบริ ษั ท ฯ จะมี จํ า นวนรวมเท่ า กับ 198,300,000.00 บาท คิ ด เป็ นร้ อยละ 10.00 ของ
ทุนจดทะเบียนปั จจุบนั ของบริ ษัทฯ
2) จ่ายเป็ นเงินสดปั นผลในอัตราหุ้นละ 0.045 บาท รวมเป็ นเงินสดปั นผลไม่เกิน 333,837,967.19 บาท
(จํานวนหุ้นที่ออกและชําระแล้ ว ณ ปั จจุบนั เท่ากับ 7,418,621,493 หุ้น)
2. กําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ รับเงินสดปั นผล (Record Date) ในวันที่ 25 เมษายน 2561 วันที่ไม่ได้ รับสิทธิ
ปั นผล (XD) คือวันที่ 24 เมษายน 2561 และกําหนดจ่ายเงินสดปั นผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561
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ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561
บริ ษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด (มหาชน)
ข้ อมูลการจ่ ายเงินปั นผลที่ผ่านมา
รายละเอียดการจ่ายเงินปั นผล
จากผลการดําเนินการงานของบริ ษัทฯ
1.
2.
3.

ปี 2559

ปี 2558

2)

ปี 2557

2)

ปี 2556

2)

7,418,621,493 หุ้น
354,011,302.81
635,363,378.00

6,358,775,851 หุ้น
334,980,871.56
537,717,352.83

5,298,980,864 หุ้น
661,502,456.76

879,990,265 หุ้น
531,913,800.49

659,999,929 หุ้น
614,620,157.37

(22,300,000.00)

(17,000,000.00)

(30,000,000.00)

(41,000,000.00)

(22,000,000.00)

331,711,302.81

317,980,871.56

631,502,456.76

490,913,800.89

592,620,157.37

613,063,378.00

520,717,352.83

-

-

-

0.045
0.045
-

จํานวนหุ้นที่สงั่ จ่ายปั นผล (หุ้น)
รวมเป็ นเงินปั นผลที่จา่ ยทังสิ
้ ้นไม่เกิน (บาท) แบ่งเป็ น
8.1 เงินสดปั นผล (บาท) : จากกําไรสําหรับ
ปี 2560 และ 2559 - งบการเงินเฉพาะกิจการ
8.2 หุ้นปั นผล (บาท) :
9. อัตราส่วนการจ่ายเงินปั นผล
- กําไรสําหรับปี 2560 และ 2559 :
งบการเงินเฉพาะกิจการ (%)
- กําไรสําหรับปี 2560 และ 2559:
งบการเงินรวม (%)
10. ปี ที่ดําเนินการสัง่ จ่าย

333,837,967.19

0.0817
0.0400
0.0417
(6 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปั นผล)
1,059,795,975
519,511,988.00

0.1125
0.0625
0.0500
(5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปั นผล)
1,059,796,172
596,135,347.00

0.278
0.028
0.250
(4 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปั นผล)
879,990,265
244,800,000.00

0.371
0.038
0.333
(3 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปั นผล)
659,999,984
245,080,000.00

333,837,967.19
-

254,351,035.00
265,160,953.00

331,186,304.00
264,949,043.00

24,800,000.00
220,000,000.00

220,000,000.00
25,080,000.00

100.64%
(เงินสดปั นผล)
-

79.99%
(เฉพาะเงินสดปั นผล)
99.77%
(เงินสดปั นผล+หุ้นปั นผล)

94.40%
(เงินสดปั นผล+หุ้นปั นผล)

49.87%
(เงินสดปั นผล+หุ้นปั นผล)

41.36%
(เงินสดปั นผล+หุ้นปั นผล)

ปี 2561

ปี 2560

ปี 2559

ปี 2558

ปี 2557

6.

7.
8.

2)

ปี 2560

2)

หุ้นชําระแล้ วที่ใช้ ในการคํานวณปั นผล (หุ้น)
กําไรสําหรับปี : งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
กําไรสําหรับปี : งบการเงินรวม (บาท)
(ส่วนที่เป็ นของบริษัทใหญ่)
หัก เงินทุนสํารองตามกฎหมาย (บาท)
คงเหลือกําไรสําหรับปี เพื่อคํานวณการจ่ายปั นผล
- งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) :
หลังหักเงินทุนสํารองตามกฎหมาย
- งบการเงินรวม (บาท) :
หลังหักเงินทุนสํารองตามกฎหมาย
รวมเงินปั นผลจ่าย (บาท : หุ้น)
6.1 เงินสดปั นผล
6.2 หุ้นปั นผล

4.
5.

1)

ผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ประจําปี
1)

คํานวณจากการจัดสรรกําไรสําหรับ ปี 2561 เพื่อสัง่ จ่ายเงินสดปั นผล
คํานวณจากการจัดสรรกําไรสําหรับปี ที่อนุมตั ิงบการเงิน เพื่อสัง่ จ่ายเงินสดปั นผลและหุ้นปั นผล

ความเห็นคณะกรรมการบริ ษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิจดั สรรเงินกําไรสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560 ในส่วนที่เสียภาษี เงินได้ นิติบคุ คลในอัตราร้ อยละ 20 ไปเป็ นทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 22,300,000.00 บาท และอนุมตั ิการ
จ่ายเป็ นเงินสดปั นผลในอัตราหุ้นละ 0.045 บาท รวมเป็ นเงินสดปั นผลไม่เกิน 333,837,967.19 บาท โดยเงินปั นผลทังหมดจะถู
้
กหัก
ภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้ อยละ 10 หรื อ 0.0045 บาทต่อหุ้น จากเงินที่ผ้ ถู ือหุ้นจะได้ รับปั นผลในครัง้ นี ้ ทังนี
้ ้เงินปั นผลสุทธิที่ผ้ ถู ือหุ้นจะ
ได้ รับหลังหักภาษี ณ ที่จ่ายจะเท่ากับ 0.0405 บาทต่อหุ้น
การลงมติ
ในวาระนี ้ต้ องได้ รับคะแนนเสียงข้ างมากคือเกินกว่าร้ อยละ 50 ของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ า
มีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด
วาระที่ 6 พิจ ารณาอนุ มั ติก ารลดทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท ฯ ในส่ วนที่ ไม่ ส ามารถจัด สรรเพื่ อ จ่ ายหุ้ น ปั นผลได้ ต าม
มติท่ ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 และในส่ วนที่คงเหลือจากการแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อ
ซือ้ หุ้นสามัญของบริษัทฯ
ความเป็ นมา ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 มีมติจดั สรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจ่ายหุ้นปั นผลจากผลการดําเนินงาน
ประจําปี 2559 ซึ่งมีจํานวนหุ้นที่ไม่สามารถจัดสรรเพื่อจ่ายหุ้นปั นผลได้ เป็ นจํานวน 6,421 หุ้น หรื อคิดเป็ น 1,605.25 บาท (มูลค่า
หุ้นละ 0.25 บาท)
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษัท เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ รวม
จํานวน 513,246,748 หุ้น หรื อ 128,311,687 บาท โดยเป็ นหุ้นในส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรเพื่อ จ่ายหุ้นปั นผลได้ ตามมติที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 จํานวน 6,421 หุ้น หรื อ 1,605.25 บาท และในส่วนที่คงเหลือจากการแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิ
เพื่อซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ จํานวน 513,240,327 หุ้น หรื อ 128,310,081.75 บาท จากหุ้นจดทะเบียนปั จจุบนั 7,931,868,241 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท (ทุนจดทะเบียนปั จจุบนั เท่ากับ 1,982,967,060.25 บาท) เป็ นหุ้นจดทะเบียนใหม่ 7,418,621,493 หุ้น มูลค่า
หุ้นละ 0.25 บาท (ทุนจดทะเบียนใหม่เท่ากับ 1,854,655,373.25 บาท) โดยมีรายละเอียดดังนี ้
หน้ าที่ 4

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561
บริ ษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด (มหาชน)
รายการ
หุ้น/ทุนจดทะเบียนปั จจุบนั
เพื่อพิจารณาลดทุนจดทะเบียนในส่วนที่ไม่
สามารถจัดสรรเพื่อจ่ายหุ้นปั นผลได้
เพื่อพิจารณาลดทุนจดทะเบียนในส่วนที่คงเหลือ
จากการแปลงสภาพในใบสําคัญแสดงสิทธิฯ
คงเหลือหุ้น/ทุนจดทะเบียนใหม่

หุ้นจดทะเบียน (หุ้น)
7,931,868,241 หุ้น
6,421 หุ้น

ทุนจดทะเบียน (บาท)
1,982,967,060.25 บาท
1,605.25 บาท

มูลค่าหุ้นละ (บาท)
0.25 บาท
0.25 บาท

513,240,327 หุ้น

128,310,081.75 บาท

0.25 บาท

7,418,621,493 หุ้น

1,854,655,373.25 บาท

0.25 บาท

โดยมีรายละเอียดดังปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 5
การลงมติ ในวาระนี ้ต้ องได้ รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ คือไม่น้อยกว่าร้ อยละ 75 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 7 พิ จ ารณาอนุ มั ติ แ ก้ ไขเพิ่ ม เติ ม หนั งสื อ บริ ค ณห์ ส นธิ ข องบริ ษั ท ฯ ข้ อ 4. เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การลดทุ น
จดทะเบียนของบริษัทฯ
ความเป็ นมา ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทได้ มีมติอนุมตั ิให้ บริ ษัทฯ ลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ ในส่วนที่ไม่สามารถจัดสรร
เพื่อจ่ายหุ้นปั นผลได้ ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 จํานวน 6,421 หุ้น หรื อ 1,605.25 บาท และในส่วนที่คงเหลือจาก
การแปลงสภาพใบสําคัญ แสดงสิทธิ เพื่อซื ้อหุ้นสามัญ ของบริ ษัทฯ จํานวน 513,240,327 หุ้น หรื อ 128,310,081.75 บาท จากหุ้น
จดทะเบียนปั จจุบนั 7,931,868,241 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท (ทุนจดทะเบียนปั จจุบนั เท่ากับ 1,982,967,060.25 บาท) เป็ นหุ้น
จดทะเบียนใหม่ 7,418,621,493 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท (ทุนจดทะเบียนใหม่เท่ากับ 1,854,655,373.25 บาท) โดยมีรายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 5
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัทฯ
ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ
ข้ อ 4.

ทุนจดทะเบียน

แบ่งออกเป็ น

มูลค่าหุ้นละ
โดยแบ่งออกเป็ น
- หุ้นสามัญ

- หุ้นบุริมสิทธิ

ทุนจดทะเบียนปั จจุบนั
1,982,967,060.25 บาท
(หนึง่ พันเก้ าร้ อยแปดสิบสองล้ านเก้ าแสนหกหมื่น
เจ็ดพันหกสิบบาทยี่สิบห้ าสตางค์)
7,931,868,241 หุ้น
(เจ็ดพันเก้ าร้ อยสามสิบเอ็ดล้ านแปดแสนหกหมื่น
แปดพันสองร้ อยสี่สิบเอ็ดหุ้น)
0.25 บาท (ยี่สิบห้ าสตางค์)

ลดทุนจดทะเบียนเป็ น
1,854,655,373.25 บาท
(หนึง่ พันแปดร้ อยห้ าสิบสี่ล้านหกแสนห้ าหมื่น
ห้ าพันสามร้ อยเจ็ดสิบสามบาทยี่สิบห้ าสตางค์)
7,418,621,493 หุ้น
(เจ็ดพันสี่ร้อยสิบแปดล้ านหกแสนสองหมื่น
หนึง่ พันสี่ร้อยเก้ าสิบสามหุ้น)
0.25 บาท (ยี่สิบห้ าสตางค์)

7,931,868,241 หุ้น
(เจ็ดพันเก้ าร้ อยสามสิบเอ็ดล้ านแปดแสนหกหมื่น
แปดพันสองร้ อยสี่สิบเอ็ดหุ้น)
- หุ้น

7,418,621,493 หุ้น
(เจ็ดพันสี่ร้อยสิบแปดล้ านหกแสนสองหมื่น
หนึง่ พันสี่ร้อยเก้ าสิบสามหุ้น)
- หุ้น

การลงมติ
ในวาระนี ้ต้ องได้ รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ คือไม่น้อยกว่าร้ อยละ 75 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้น
ซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หน้ าที่ 5

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561
บริ ษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด (มหาชน)
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัตปิ รั บโครงสร้ างคณะกรรมการบริษัท
ความเป็ นมา ตามพระราชบัญญั ติบริ ษั ทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 67 ที่กําหนดให้ บริ ษัทต้ องมีกรรมการคณะหนึ่งเพื่ อ
ดําเนินกิจการของบริ ษัทประกอบด้ วยกรรมการอย่างน้ อย 5 คน และตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริ ษัทควรมี
ขนาดที่ เหมาะสม และประกอบด้ ว ยบุค ลที่ มี ค วามรู้ ประสบการณ์ และความสามารถที่ เพี ย งพอ ที่ จ ะปฏิ บัติ ห น้ าที่ ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ โดยต้ องมีกรรมการจํานวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่ควรเกิน 12 คน ทังนี
้ ้ ขึ ้นอยู่กบั ขนาด ประเภท และความซับซ้ อน
ของธุรกิจ โดยปั จจุบนั คณะกรรมการบริ ษัทของบริ ษัท ฯ มีจํานวน 9 ท่าน โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 6
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษัท เห็นควรอนุมตั ิการปรับโครงสร้ างคณะกรรมการบริ ษัท จาก 9 คน เป็ น 10 คน เพื่อให้ องค์คณะมี
ความหลากหลายในด้ านทักษะวิชาชีพและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้ านเพิ่มมากขึ ้น และให้ นําเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป
การลงมติ
ในวาระนี ้ต้ องได้ รับคะแนนเสียงข้ างมากคือเกินกว่าร้ อยละ 50 ของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ า
มีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด
วาระที่ 9 พิจารณาอนุ มัติเลือกตัง้ กรรมการบริ ษัทแทนกรรมการบริ ษั ทที่ดํารงตําแหน่ งครบตามวาระ และเลือกตัง้
กรรมการบริษัทเพิ่มตามโครงสร้ างใหม่ (ถ้ ามี)
ความเป็ นมา ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ 13 กําหนดให้ กรรมการ
บริ ษัท ต้ องออกจากตําแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ในอัตราหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการบริ ษัททังหมด
้
ถ้ า
จํานวนกรรมการบริ ษัทที่จะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจํานวนใกล้ ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการบริ ษัท
ที่จะต้ องออกจากตําแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนเป็ นบริ ษัทนัน้ ให้ ใช้ วิธีจบั สลาก ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไปให้ กรรมการ
บริ ษัทท่านที่อยู่ในตําแหน่งนานที่สดุ เป็ นผู้ออกจากตําแหน่ง โดยกรรมการบริ ษัทที่ออกจากตําแหน่งไปแล้ วนัน้ อาจเลือกเพื่อเข้ ามา
ดํารงตําแหน่งใหม่ก็ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ครัง้ นี ้มีกรรมการบริ ษัทที่ดาํ รงตําแหน่งครบวาระ 3 ท่าน ดังนี ้
1. พลตํารวจตรี วิศิษฐ์ ศุกรเสพย์
กรรมการบริ ษัท (กรรมการอิสระ)
2. ดร. จงรัก
ระรวยทรง
กรรมการบริ ษัท (กรรมการอิสระ)
3. ดร.สมบูรณ์
เอื ้ออัชฌาสัย กรรมการบริ ษัท
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ จดั ส่งหนังสือแจ้ งการเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ ารับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการ
ของบริ ษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 เป็ นการล่วงหน้ า พร้ อมทังระบุ
้ รายละเอียดคุณสมบัติ และวิธีการเสนอชื่อ
ตามหลักเกณฑ์ ที่บริ ษัทฯ กํ าหนด ให้ กับผู้ถือหุ้นได้ รับทราบโดยทั่วกัน โดยได้ เผยแพร่ ผ่านทางเว็บไซต์ ของตลาดหลักทรัพย์ แห่ง
ประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริ ษัท ฯ ตังแต่
้ วนั ที่ 25 ตุลาคม 2560 จนถึงวันที่ 24 มกราคม 2561 ที่ผ่านมานัน้ ซึ่งไม่มีท่านใดเสนอ
ชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเข้ ารับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการของบริ ษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครัง้ นี ้
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการบริ ษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้ เสียได้ หารื อกันอย่างกว้ างขวาง รวมทังพิ
้ จารณา
จากคุณสมบัติเป็ นรายบุคคลอย่างรอบคอบ กล่าวคือ ต้ องเป็ นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์ในด้ านต่าง ๆ มีภาวะผู้นํา วิสยั ทัศน์
กว้ างไกล เป็ นผู้มีคณ
ุ ธรรมและจริ ยธรรม มีประวัติการทํางานที่โปร่งใสไม่ดา่ งพร้ อย มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็น อย่างเป็ น
อิสระ และมีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริ ษัทฯ ทังนี
้ บ้ ุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ เป็ นกรรมการอิสระนัน้ เป็ นผู้ที่
สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง คณะกรรมการบริ ษัทจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาเลือกตังตามที
้
่เสนอ รายละเอียดดังต่อไปนี ้
1. เลือกตังกรรมการบริ
้
ษัทที่ดํารงตําแหน่งครบวาระกลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัทต่อไปอีกวาระหนึง่ ดังนี ้
1. ดร. จงรัก ระรวยทรง (กรรมการอิสระ)
2. ดร. สมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย

2. เลือกตังผู
้ ้ ที่ได้ รับการเสนอชื่อเพือ่ ทดแทนกรรมการบริ ษัทอีกท่านหนึง่ ที่ดํารงตําแหน่งครบวาระ 9 ปี ดังนี ้
3. ดร. พนารัตน์ ปานมณี (กรรมการอิสระ)

3. เลือกตังผู
้ ้ ที่ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการบริ ษัทเพิ่มอีก 1 ตําแหน่ง ตามโครงสร้ างใหม่ ดังนี ้
4. นายธรากร อังภูเบศวร์ (กรรมการอิสระ)
หน้ าที่ 6

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561
บริ ษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด (มหาชน)
และให้ นําเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 7
การลงมติ
ในวาระนี ้ต้ องได้ รับคะแนนเสียงข้ างมากคือเกินกว่าร้ อยละ 50 ของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ า
มีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด
วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัตกิ ารกําหนดค่ าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่ อยประจําปี 2561
ความเป็ นมา
ตามข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ 29 กําหนดให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี กําหนดค่าตอบแทนของกรรมการ โดย
บริ ษัทฯ มีนโยบายและหลักเกณฑ์ในการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการให้ อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้ องกับภาระหน้ าที่ในการ
ปฏิบตั ิงานเพื่อประโยชน์ สูงสุดของบริ ษัทฯ ผู้ถือหุ้น และ ผู้มีส่วนได้ เสียกลุ่มต่าง ๆ โดยมีขนตอนการพิ
ั้
จารณาค่าตอบแทนผ่านจาก
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และนํ าเข้ าสู่การพิจารณาในคณะกรรมการบริ ษัท ซึ่งได้ พิจารณากลั่นกรองอย่าง
ละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ และเปรี ยบเทียบอ้ างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน เห็นสมควรกําหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจําปี 2561 ดังรายละเอียดตามสิ่งที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 8
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสําหรับปี 2561 ดังนี ้
ค่ าเบีย้ ประชุม
(หน่วย : บาท)
ตําแหน่ง
คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริ ษัท
ตรวจสอบ
บริ หาร
สรรหาและ
กํากับดูแล
บริ หาร
ความเสี่ยง
พิจารณา
กิจการที่ดี
ผลตอบแทน
1. ประธานกรรมการ
22,000
22,000
15,000
15,000
15,000
7,500
2. กรรมการ
18,000
18,000
12,000
12,000
12,000
5,000
3. เลขานุการคณะกรรมการ
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
หมายเหตุ: กรณีกรรมการอิสระได้ รับการแต่งตังให้
้ เป็ นประธานกรรมการของแต่ละคณะกรรมการ ให้ ได้ รับสิทธิการจ่ายอัตราค่าตอบแทน
เบี ้ยประชุมของคณะกรรมการในตําแหน่งสูงสุดเพียงตําแหน่งเดียวในแต่ละคณะกรรมการ

ค่ าตอบแทนรายปี
ตําแหน่ง

1. ประธานกรรมการ
2. กรรมการ
3. เลขานุการคณะกรรมการ
4. เลขานุการบริ ษัท

(หน่วย : บาท)
คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริ ษัท
ตรวจสอบ
บริ หาร
สรรหาและ
กํากับดูแล
บริ หาร
ความเสี่ยง
พิจารณา
กิจการที่ดี
ผลตอบแทน
750,000
240,000
100,000
100,000
100,000
500,000
300,000

200,000

100,000

100,000

100,000

200,000

50,000

50,000

25,000

25,000

25,000

-

100,000

-

-

-

-

-

หมายเหตุ: * กรณีกรรมการอิสระได้ รับการแต่งตังให้
้ เป็ นประธานกรรมการของแต่ละกรรมการ ให้ ได้ รับสิทธิการจ่ายอัตราค่าตอบแทนรายปี
ของคณะกรรมการในตําแหน่งสูงสุดเพียงตําแหน่งเดียวในแต่ละกรรมการ
* ค่ าตอบแทนรายปี ให้ กาํ หนดจ่ ายเป็ นรายไตรมาส

การลงมติ

ในวาระนี ้ต้ องได้ รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม

หน้ าที่ 7

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561
บริ ษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด (มหาชน)
วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัตกิ ารแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกําหนดค่ าสอบบัญชีประจําปี 2561
ความเป็ นมา เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อที่ 29
กําหนดให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจําปี แต่งตัง้ ผู้สอบบัญ ชี และกําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญ ชีของบริ ษัทฯ ทุกปี ดังนัน้
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษัทจึงได้ พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตั ิงาน
ประสบการณ์ มาตรฐานและประสิทธิ ภาพในการทํางาน ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญ ชี ความเป็ นอิสระของผู้สอบบัญ ชี และ
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยเสนอเพื่อขออนุมตั ิแต่งตังบุ
้ คคลเป็ นผู้สอบบัญชีและอนุมตั ิคา่ สอบบัญชี ดังรายละเอียดปรากฏตาม
สิ่งที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 9 ดังนี ้
1. แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีของ บริ ษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด (มหาชน) ประจําปี 2561
1) นายเจริ ญ ผู้สมั ฤทธิ์เลิศ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 และ/หรื อ
2) นายวัยวัฒน์ กอสมานชัยกิจ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6333 และ/หรื อ
3) นายณัฐพงศ์ ตันติจตั ตานนท์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8829
แห่ ง บริ ษั ท เคพี เอ็ ม จี ภู มิ ไ ชย สอบบัญ ชี จํ า กั ด โดยเป็ นผู้ สอบบัญ ชี ที่ มี คุณ สมบัติ ส อดคล้ อ งกับ ประกาศ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และบุคคลดังกล่าวยังเป็ นผู้สอบบัญชีในบริ ษัทย่อยของกลุ่ม
บริ ษัทกันกุลอีกด้ วย
2. อนุมตั ิค่าสอบบัญชีประจําปี 2561 โดยมีค่าตอบแทนเป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 1,700,000.00 บาท สําหรับงบการเงิน
เฉพาะกิ จ การของบริ ษั ท ฯ และเมื่ อ รวมค่ า ตอบแทนสํ า หรั บ บริ ษั ท ย่ อ ย บริ ษั ท ร่ ว ม รวมกั น ทั ง้ สิ น้ ไม่ เ กิ น
12,720,000.00 บาท
โดยบริ ษัทที่เป็ นสํานักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้ างต้ นไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรื อ ไม่มีส่วนได้
เสียกับบริ ษัท/บริ ษัทย่อย/ผู้บริ หาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
ทังนี
้ ้ หากรวมค่าสอบบัญชีของบริ ษัทย่อยหรื อบริ ษัทที่เข้ าลงทุนในต่างประเทศแล้ ว รวมเป็ นค่าตอบแทนรวมทังสิ
้ ้นไม่เกิน
20,720,000.00 บาท โดยคณะกรรมการบริ ษัทจะดูแลให้ สามารถจัดทํางบการเงินได้ ทนั ตามกําหนดระยะเวลา
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษัท เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ และเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี
2561 พิจารณาอนุมตั ิ
1. แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีของ บริ ษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด (มหาชน)
1) นายเจริ ญ ผู้สมั ฤทธิ์เลิศ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 และ/หรื อ
2) นายวัยวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6333 และ/หรื อ
3) นายณัฐพงศ์ ตันติจตั ตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8829
แห่ง บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีประจําปี 2561
2. อนุมตั ิคา่ สอบบัญชี ประจําปี 2561 เป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 1,700,000.00 บาท สําหรับงบการเงินของบริ ษัทฯ
โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเปรี ยบเทียบย้ อนหลัง 5 ปี ดังนี ้
รายละเอียด
ปี 2561
ปี 2560 1)
ปี 2559 1)
ปี 2558 1)
ปี 2557 1)
(เพื่อพิจารณา)
ค่าสอบบัญชี และค่าสอบทานรายไตรมาส 1,700,000.00
1,480,000.00 1,100,000.00 940,000.00 892,000.00
สําหรับงบการเงินของบริ ษัทฯ
ค่าบริ การอื่น ๆ
N.A.
149,127.00
347,776.46 1,362,529.00 338,049.00
1)

ประกอบด้ วย ค่าล่วงเวลา ค่าพาหนะ ค่าเข้ าเล่มเอกสาร ค่ายืนยันยอด และค่าส่งเอกสาร

การลงมติ
ในวาระนีต้ ้ องได้ รับคะแนนเสียงข้ างมากคือเกินกว่าร้ อยละ 50 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ ามี
คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด
หน้ าที่ 8

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561
บริ ษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด (มหาชน)
วาระที่ 12 พิจารณาการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริษัทฯ
ความเป็ นมา ตามคําสัง่ คสช.ที่ 21/2560 ที่ได้ มีการแก้ ไขยกเลิกและเปลี่ยนแปลงบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท
มหาชนในส่วนของการประชุมผู้ถือหุ้น ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 10
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริ ษัทฯ หมวดที่ 4 “การประชุมผู้ถือหุ้น”
ข้ อ 24. โดยมีรายละเอียดดังนี ้
“ข้ อ 24. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายในสี่ (4) เดือนนับแต่
วันสิ ้นสุดของรอบปี บัญชีของบริ ษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ ว ให้ เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะ
เรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สดุ แต่จะเห็นสมควร หรื อผู้ถือหุ้นหนึ่งคนหรื อหลายคนซึง่
มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าร้ อยละสิบ (10) ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมด
ั้
จะเข้ าชื่อกันทําหนังสือขอให้
คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่ องและเหตุผลในการที่ขอให้
เรี ยกประชุมไว้ ให้ ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้ วย ในกรณี เช่นนี ้ คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้น
ภายในสี่สิบห้ า (45) วัน นับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จดั ให้ มีการประชุมภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้น
ทังหลายซึ
้
ง่ เข้ าชื่อกันหรื อผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้ จํานวนหุ้นตามที่บงั คับไว้ นนจะเรี
ั้
ยกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่
สิบห้ า (45) วัน นับแต่วนั ครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี ้ ให้ ถือว่าเป็ นการประชุมผู้ถือหุ้นที่
คณะกรรมการเรี ยกประชุม โดยบริ ษัทต้ องรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายอันจําเป็ นที่เกิดจากการจัดให้ มีการประชุมและ
อํานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณี ที่ปรากฏว่าการประชุม ผู้ถือหุ้นที่ เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้น ตามวรรคสามครัง้ ใด
จํานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่ วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กําหนดไว้ ในข้ อ 27. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้ อง
ร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ คา่ ใช้ จ่ายที่เกิดจากการจัดให้ มีการประชุมในครัง้ นันให้
้ แก่บริ ษัท”
การลงมติ
ในวาระนี ้ต้ องได้ รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ คือไม่น้อยกว่าร้ อยละ 75 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้น
ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
จึงขอเรี ยนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 ในวันศุกร์ ที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 9.00 น.
ณ ห้ องบอลรู ม 1 ชัน้ 2 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพฯ 10400 และบริ ษัท ฯ จะ
เปิ ดให้ ลงทะเบียนเพื่อเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตังแต่
้ เวลา 8.00 น. โดยบริ ษัทฯ จะดําเนินการประชุมตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ใน
ส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน ดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้ วยลําดับที่ 11 พร้ อมทังได้
้ แนบคําชีแ้ จง
วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเข้ าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ดังปรากฏตามสิ่งที่
ส่งมาด้ วยลําดับที่ 12
อนึ่ง เพื่อความสะดวกหากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์ จะแต่งตัง้ บุคคลอื่นหรื อกรรมการอิสระเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทนในการประชุมครัง้ นี ้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ที่แนบมาตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย
ลําดับที่ 13 รวมทังได้
้ แนบข้ อมูลกรรมการอิสระที่เป็ นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุม ดังปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 14
สําหรับผู้ถือหุ้นที่เป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
้ Custodian ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้นนัน้ ท่าน
สามารถดาวโหลดแบบหนั ง สื อ มอบฉั น ทะแบบ ค. ซึ่ ง เป็ นแบบเฉพาะที่ ใ ช้ สํ า หรั บ ผู้ ถื อ หุ้ นที่ ก ล่ า วถึ ง ดั ง กล่ า ว ได้ ที่
http://investor.gunkul.com/shareholder_meeting.html
ในกรณี ที่มีการมอบฉันทะ บริ ษั ทฯ ขอความร่ วมมือ จากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะกลับมายังบริ ษั ทฯ โดยทาง
ไปรษณีย์ที่ สํานักเลขานุการบริ ษัทและฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริ ษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด (มหาชน) อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชัน้ 8
เลขที่ 1177 ถนนพหลโยธิ น แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุ งเทพฯ 10300 ภายในวันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2561 เพื่อทําการ
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ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561
บริ ษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด (มหาชน)
รวบรวมนําส่งต่อประธานที่ประชุมก่อนเริ่ มเปิ ดการประชุมต่อไป และหากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะขอรับรายงานประจําปี 2560
ในรูปแบบหนังสือโปรดกรอกแบบฟอร์ มและนําส่งมายังบริ ษัทฯ ดังรายละเอียดทีป่ รากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 15
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบและขอเรี ยนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมตามวัน เวลา และ สถานที่ดงั กล่าวข้ างต้ น โดยโปรดนํา
เอกสารหลักฐานตามรายการที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะมาแสดงเพื่อลงทะเบียนในวันประชุม อีกทังบริ
้ ษัทฯ ได้ แนบแผนที่ตงั ้
สถานที่ประชุมมาพร้ อมกับหนังสือฉบับนี ้ ดังปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 16
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ กําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี
2561 ในวันที่ 8 มีนาคม 2561 และได้ รายชื่อในวันที่ 9 มีนาคม 2561 ทังนี
้ ้ วันที่ไม่ได้ รับสิทธิเข้ าร่วมประชุม (XM) คือวันที่ 7 มีนาคม
2561

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวโศภชา ดํารงปิ ยวุฒ์)ิ
ประธานกรรมการบริ หาร
จันทรา จงจามรี สีทอง
สํานักกรรมการผู้จดั การและนักลงทุนสัมพันธ์
เลขานุการบริษัท
โทรศัพท์: 02-242-5867, อีเมล์: chantra@gunkul.com
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