
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 

บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

 

หน้าท่ี 1 

ท่ี GUNKUL 62/015 

 26 มีนาคม 2562 

เร่ือง  ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 

เรียน  ทา่นผู้ ถือหุ้นของบริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 1. รายงานการประชมุวสิามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2561 

2. รายงานประจําปี 2561 

3. นโยบายการจ่ายปันผลและหลกัเกณฑ์การจ่ายปันผลประจําปี 2562 จากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ  

4. การจดัสรรเงินทนุสํารองตามกฎหมายและการจ่ายปันผลประจําปี 2562 จากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ 

5. การเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ เพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผล รวมทัง้การแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์

สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียน  

6. ข้อมลูการปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท 

7. รายนามและประวัติของบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทแทนตําแหน่ง

กรรมการบริษัทท่ีดํารงตําแหน่งครบวาระ และรายนามกรรมการบริษัทท่ีเสนอเพ่ือเลือกตัง้เพิ่มตามโครงสร้าง

ใหม่   

8. รายละเอียดคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจําปี 2562 

9. รายนามและประวตัขิองผู้สอบบญัชีรับอนญุาตและรายละเอียดคา่ตอบแทนประจําปี 2562 

10. วตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ ท่ีเสนอแก้ไขเพิ่มเตมิ 

11. ข้อมลูเสนอเพ่ือยกเลิกตราประทบับริษัท  

12. ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ในส่วนท่ีเก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน  

13. คําชีแ้จงวธีิการมอบฉนัทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเข้าร่วมประชมุ และการออกเสียงลงคะแนนใน

การประชมุผู้ ถือหุ้น 

14. แบบการลงทะเบียนและหนงัสือมอบฉนัทะ ตามท่ีกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กําหนด (แบบ ข.) 

15. ข้อมลูกรรมการอิสระท่ีเป็นตวัแทนรับมอบฉนัทะในการประชมุ 

16. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจําปี 2561 ในรูปแบบหนงัสือ 

17. แผนท่ีตัง้สถานท่ีประชมุ  

 

 บริษัทฯ ได้จดัส่งหนงัสือแจ้งการเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 

2562 เป็นการล่วงหน้า พร้อมทัง้ระบุหลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทฯ กําหนดสําหรับการเสนอระเบียบวาระให้กบัผู้ ถือหุ้นได้รับทราบโดยทัว่กัน

โดยได้เผยแพร่ผ่านทางเวบ็ไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตัง้แตว่นัท่ี 28 พฤศจิกายน 2561 จนถึง

วนัท่ี 31 มกราคม 2562 ท่ีผ่านมานัน้ ซึง่ไม่มีทา่นใดเสนอระเบียบวาระเพ่ือให้ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพ่ือกําหนดเป็น

ระเบียบวาระในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้

 ดงันัน้ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียร่ิง จํากัด (มหาชน) ครัง้ท่ี 1/2562 เม่ือวนัพุธท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2562      

จึงได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถ ือ หุ้นประจํา ปี  2562 ในวันพฤหัสบดีที่  18 เมษายน 2562 เวลา 14:00 น.             

ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชัน้ 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ เลขท่ี 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 

กรุงเทพฯ 10400 เพ่ือพิจารณาเร่ืองตา่ง ๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเหน็ของคณะกรรมการบริษัท ดงัตอ่ไปนี ้

 

วาระท่ี 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2561 

ความเป็นมา การประชมุวสิามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2561 ได้จดัให้มีขึน้เม่ือวนัพฤหสับดีท่ี 28 มิถนุายน 2561 บริษัทฯ ได้จดัทํารายงาน

การประชุมแล้วเสร็จ พร้อมทัง้ได้จดัส่งให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วนั 



ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 

บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

 

หน้าท่ี 2 

ตามระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด รวมทัง้ได้เผยแพร่รายงานดงักล่าวผ่านเว็บไซด์ของบริษัทฯ www.gunkul.coom โดยได้แนบสําเนา

รายงานการประชุม ดงัรายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีส่งด้วยลําดบัท่ี 1 

ความเหน็คณะกรรมการบริษัท   เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2561 เม่ือ                 

วนัพฤหสับดีท่ี 28 มิถนุายน 2561 ซึง่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเหน็วา่ได้มีการบนัทกึรายงานไว้อย่างครบถ้วนถกูต้อง 

การลงมต ิ ในวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากคือเกินกว่าร้อยละ 50 ของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน      

ถ้ามีคะแนนเสียงเทา่กนั ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้าด  
 

วาระท่ี 2 รับทราบการดาํเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 

ความเป็นมา  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ.2535 มาตรา 113 และตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 29 

กําหนดให้รายงานผลการดําเนินการของบริษัทฯ ในรอบปีท่ีผ่านมาต่อท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี โดยบริษัทฯ ได้สรุปผลการ

ดําเนินงานท่ีผ่านมาในรอบปี 2561 ซึง่ปรากฏอยู่ในรายงานประจําปี 2561 ดงัรายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดบัท่ี 2 

ความเหน็คณะกรรมการบริษัท   เหน็สมควรเสนอรายงานประจําปี 2561 ซึง่สรุปผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 เพ่ือให้

ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบ โดยไม่ต้องมีการลงมต ิ
 

วาระท่ี 3 พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิของบริษัทฯ สําหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

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

ของบริษัท ฯ ข้อ 29 และ ข้อ 42 – ข้อ 44 บริษัทฯ ได้จดัทํางบการเงินสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ท่ีผ่านการตรวจสอบจาก

ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตแล้วและขอเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมัติ โดยมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏอยู่ในงบการเงินของรายงาน

ประจําปี 2561 ซึง่ได้จดัส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือนดัประชมุในครัง้นี ้ดงัรายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดบัท่ี 2 

ความเหน็คณะกรรมการบริษัท   เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สําหรับปีสิน้สุดวนัท่ี 31 

ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบญัชีของ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จํากัด โดยให้

ความเห็นว่าถูกต้องตามท่ีควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ซึง่แสดงฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของ    บริษัทฯ ในปี 2561 ท่ีผ่านมา โดย

สรุปสาระสําคญัได้ดงันี ้   

                      (หน่วย : ล้านบาท) 

รายการ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 

สินทรัพย์รวม 35,624.75 30,726.45 17,685.24 15,499.21 

หนีส้ินรวม  26,124.70 20,542.60 8,973.11 6,809.11 

สว่นของผู้ ถือหุ้น  9,500.05 10,183.86 8,712.13 8,690.09 

ทนุจดทะเบียน 1,854.66 1,982.97 1,854.66 1,982.97 

ทนุจดทะเบียนชําระแล้ว 1,854.66 1,854.66 1,854.66 1,854.66 

หุ้นทนุซือ้คืน (304.67) - (304.67) - 

รายได้รวม  6,460.89 4,913.48 2,877.30 1,877.45 

กําไร(ขาดทนุ)สําหรับปี  1,178.41 714.79 660.39 354.01 

       สว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่  1,085.17 465.79 660.39 354.01 

       สว่นชองผู้ ถือหุ้นเดิมก่อนการปรับโครงสร้างธุรกิจ        5.07 172.80          -          - 

       สว่นท่ีเป็นของสว่นได้เสียท่ีไมม่ีอํานาจควบคมุ      88.17   76.19          -          -         

กําไร(ขาดทนุ)เบ็ดเสร็จสําหรับปี  1,231.45 427.24 660.54 344.10 

       สว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่   1,138.20 178.99 660.54 344.10 

       สว่นของผู้ ถือหุ้นเดิมก่อนการปรับโครงสร้างธุรกิจ        5.07 172.05          -          - 

       สว่นท่ีเป็นของสว่นได้เสียท่ีไมมี่อํานาจควบคมุ      88.18   76.19          -          -         

กําไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.15 0.06 0.09 0.05 

โดยมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏอยู่ในงบการเงินของรายงานประจําปี 2561 ของบริษัทฯ ซึง่ได้จดัส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบั

หนงัสือเชิญประชมุในครัง้นี ้ดงัรายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดบัท่ี 2 

http://www.gunkul.coom/


ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 

บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

 

หน้าท่ี 3 

การลงมต ิ ในวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากคือเกินกว่าร้อยละ 50 ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้า

มีคะแนนเสียงเทา่กนั ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกเสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้าด 

 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติการกาํหนดหลักเกณฑ์การจ่ายปันผลจากผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ประจาํปี 2561 

ความเป็นมา   เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 

ของกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ หลงัหกัภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสํารองตามกฎหมาย และเงินสํารองต่าง ๆ ทัง้หมด 

ดงัรายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดบัท่ี 3  

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท   เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นกําหนดหลักเกณฑ์การจ่ายปันผลจากผลการดําเนินงานของ    

บริษัทฯ ประจําปี 2561 โดยให้จ่ายเป็น หุ้นปันผลและเงนิสดปันผล ทัง้นีห้ลกัเกณฑ์การจ่ายปันผลนีจ้ะนําไปใช้เป็นแนวทางในการ

พิจารณาวาระท่ี 5 เร่ือง “พิจารณาอนมุตักิารจดัสรรกําไรเบด็เสร็จจากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2561 และจ่ายปันผล (ถ้ามี) ตอ่ไป   

การลงมต ิ ในวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากคือเกินกว่าร้อยละ 50 ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้า

มีคะแนนเสียงเทา่กนั ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้าด 

 

วาระท่ี 5 พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรกําไรเบ็ดเสร็จจากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับปีสิน้สุด 

 วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และจ่ายปันผล (ถ้ามี) 

ความเป็นมา จากผลการดําเนินงานประจําปี 2561 ของบริษัทฯ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ มีกําไรสําหรับปี 2561 จํานวน  

660,388,915.00 บาท และกําไรสะสมท่ียงัไม่ได้จดัสรร จํานวน 1,479,522,211 บาท และตามงบการเงนิรวม มีกําไรสําหรับปี 2561 

จํานวน 1,178,410,096 บาท และกําไรสะสมท่ียงัไม่ได้จดัสรร จํานวน 2,452,439,992 บาท ซึง่ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน

จํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 38 กําหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีส่วนหนึ่งไว้เป็น

เงินทนุสํารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปี หกัด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าเงินทุน

สํารองตามกฎหมายจะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน อีกทัง้บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 

40 ของกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ หลังหกัภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสํารองตามกฎหมาย และเงินสํารองต่าง ๆ 

ทัง้หมด ดงัรายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดบัท่ี 4 

บริษัทฯ จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิจดัสรรเงินทนุสํารองตามกฎหมายและอนมุตักิารจ่ายปันผล

จากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ดงันี ้

1. พิจารณาไมจ่ดัสรรกําไรเพ่ือเป็นเงินทนุสํารองตามกฎหมาย เน่ืองด้วยบริษัทฯ ได้กนัสํารองไว้เกินกว่าร้อยละ 10 

ของทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ ซ่ีงเป็นไปตามท่ีกฎหมายกําหนด 

2. พิจารณาการจัดสรรกําไรเบ็ดเสร็จจากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับปีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561   

ในส่วนท่ีไม่เสียภาษีเงินได้นิตบิคุคลเน่ืองจากการยกเว้นภาษีตามบตัรสง่เสริมการลงทนุ เพ่ือ  

1) จ่ายเป็นหุ้นสามญัปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้นรายเดิมของบริษัทฯ ในอตัรา 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นสามญัปันผล 

เป็นจํานวนหุ้ นทัง้สิน้ไม่เกิน 1,483,724,299 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นการจ่าย      

หุ้นปันผลในอตัราหุ้นละ 0.05 บาท ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลงัจากการจดัสรรหุ้น

ปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายหุ้นปันผล ในอตัรา 0.05 บาทต่อหุ้น เป็นจํานวนเงิน

ทัง้สิน้ไม่เกิน 370,931,074.75 บาท 

2) จ่ายเป็นเงินสดปันผลในอตัราหุ้นละ 0.01 บาท รวมเป็นเงินสดปันผลไม่เกิน 75,000,000.00 บาท 

รวมเป็นการจ่ายปันผลทัง้ในรูปแบบหุ้นปันผลและเงินสดปันผลทัง้สิน้เท่ากบัอัตราหุ้นละ 0.06 บาท คิด

เป็นจํานวนเงินทัง้สิน้ไม่เกิน 445,931,074.75 บาท ทัง้นีอ้ตัราการจ่ายเงินปันผลสําหรับปี 2562 คิดเป็น

ร้อยละ 67.53 ของกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ หรือ คิดเป็นร้อยละ 41.09 ของ          

งบการเงินรวมของบริษัทฯ ซึง่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ท่ีไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 
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ของกําไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ (จํานวนหุ้นท่ีออกและชําระแล้ว ณ ปัจจบุนั เทา่กบั 

7,418,621,493 หุ้น)  

โดยเงินปันผลทัง้หมดจะถกูหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายในอตัราร้อยละ 10 หรือ 0.006 บาทตอ่หุ้น จากเงินท่ีผู้ ถือหุ้น

จะได้รับปันผลในครัง้นี ้ทัง้นีเ้งินปันผลสุทธิท่ีผู้ ถือหุ้นจะได้รับหลงัหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายจะเท่ากบั 0.054 บาท

ตอ่หุ้น  

ทัง้นี ้ ผู้ รับปันผลข้างต้นท่ีเป็นบุคคลธรรมดาและถือสัญชาติไทย สามารถเลือกชําระภาษีเงินได้บุคคล

ธรรมดาตอนสิน้ปีในรูปแบบการเลือกหกั ณ ท่ีจ่าย โดยมิต้องนําไปคํานวณรวมย่ืนกบัเงินได้ประเภทอ่ืน

ตอนปลายปีก็ได้  

กรณีท่ีบุคคลธรรมดาถือสญัชาติไทยได้รับปันผลและถกูหกัภาษีไว้ ณ ท่ีจ่ายในอตัราร้อยละ 10 สามารถ

นําไปใช้เครดิตภาษีหกัไว้ ณ ท่ีจ่ายได้เม่ือย่ืนแบบชําระภาษีปลายปีโดยเลือกแบบการนําไปย่ืนรวมกับ   

เงินได้ประเภทอ่ืน แต่ไม่มีสิทธิใช้เครดิตเงินปันผลในการย่ืนแบบเพ่ือชําระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ปลายปี เน่ืองจากปันผลรับดงักล่าวมีอตัราภาษีเงินได้นิติบคุคลอตัราร้อยละ 0  

3. กําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับหุ้นปันผลและเงินสดปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 26 เมษายน 2562 วนัท่ีไม่ได้

รับสิทธิปันผล (XD) คือวนัท่ี 25 เมษายน 2562 และกําหนดจ่ายเงินสดปันผลภายในวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2562 

ข้อมูลการจ่ายเงนิปันผลท่ีผ่านมา 
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล 

จากผลการดําเนินการงานของบริษัทฯ  

ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี 

ปี 2561 
1)

 ปี 2560 
2) 3)

 ปี 2559 
2)

 ปี 2558 
2)

 ปี 2557 
2)

 

1. หุ้นชําระแล้วท่ีใช้ในการคํานวณปันผล (หุ้น)  7,418,621,493 หุ้น 7,418,621,493 หุ้น 6,358,775,851 หุ้น 5,298,980,864 หุ้น 879,990,265 หุ้น 

2. กําไรสําหรับปี : งบการเงินเฉพาะกิจการ  (บาท) 660,388,915.00 354,011,303.00 334,980,871.56  661,502,456.76 531,913,800.49   

3. กําไรสําหรับปี : งบการเงินรวม (บาท) 

(สว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่)   

1,085,172,042.00 465,794,332.00 537,717,352.83   

4. หกั เงินทนุสํารองตามกฎหมาย (บาท)  - (22,300,000.00) (17,000,000.00) (30,000,000.00) (41,000,000.00) 

5. คงเหลือกําไรสําหรับปี เพ่ือคํานวณการจ่ายปันผล 

-    งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) :  

     หลงัหกัเงินทนุสํารองตามกฎหมาย 

-    งบการเงินรวม-สว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ (บาท) :  

     หลงัหกัเงินทนุสํารองตามกฎหมาย  

 
660,388,915.00 

 

1,085,172,042.00 

 

 
331,711,303.00 

 

443,494,332.00 

 

 
317,980,871.56 

 

520,717,352.83 

 
631,502,456.76 

 

- 

 
490,913,800.89 

 

- 

6. รวมเงินปันผลจ่าย (บาท : หุ้น)   

6.1 เงินสดปันผล  

6.2 หุ้นปันผล  

0.06 

0.01 

0.05 

(5 หุ้นเดิมตอ่ 1 หุ้นปันผล) 

0.045 

0.045 

- 

0.0817 

0.0400 

0.0417 

(6 หุ้นเดิมตอ่ 1 หุ้นปันผล) 

0.1125 

0.0625 

0.0500 

(5 หุ้นเดิมตอ่ 1 หุ้นปันผล) 

0.278 

0.028 

0.250 

(4 หุ้นเดิมตอ่ 1 หุ้นปันผล) 

7. จํานวนหุ้นท่ีสัง่จ่ายปันผล (หุ้น) 1,483,724,299 - 1,059,795,975 1,059,796,172 879,990,265 

8. รวมเป็นเงินปันผลท่ีจ่ายทัง้สิน้ไมเ่กิน (บาท) แบ่งเป็น  

8.1 เงินสดปันผล (บาท) 

8.2       หุ้นปันผล (บาท) :   

445,931,074.75 

75,000,000.00 

370,931,074.75 

333,837,967.19 

333,837,967.19 

- 

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 

9. อตัราสว่นการจ่ายเงินปันผล   

-     งบการเงินเฉพาะกิจการ (%)  

 

 

 

-     งบการเงินรวม (%) 

 
67.53% 

(เงินสดปันผล+หุ้นปันผล) 

 

 

41.09% 

(เงินสดปันผล+หุ้นปันผล) 

 
100.64% 

(เงินสดปันผล) 

 

 

75.27% 

(เงินสดปันผล) 

 
79.99%  

(เฉพาะเงินสดปันผล) 

163.38% 

(เงินสดปันผล+หุ้นปันผล) 

99.77% 

(เงินสดปันผล+หุ้นปันผล) 

 
94.40% 

(เงินสดปันผล+หุ้นปันผล) 

 

 

- 

 
49.87% 

(เงินสดปันผล+หุ้นปันผล) 

 
 

- 

10. ปีท่ีดําเนินการสัง่จ่าย ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 
1) คํานวณจากการจดัสรรกําไรสําหรับ ปี 2561 เพ่ือสัง่จ่ายหุ้นปันผลและเงินสดปันผล  
2) คํานวณจากการจดัสรรกําไรสําหรับปีท่ีอนมุตัิงบการเงิน เพ่ือสัง่จ่ายเงินสดปันผลและหุ้นปันผล (ถ้ามี) 
3) คํานวณจากตวัเลขปรับปรุงใหมต่ามท่ีระบใุนงบการเงินสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท    เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิจดัสรรเงินกําไรสําหรับปี สิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 

2561 ในส่วนท่ีไม่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจากการยกเว้นภาษีตามบตัรสงเสริมการลงทุน เพ่ือจ่ายเป็นหุ้นสามญัปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้น

เดิมของบริษัทฯ ในอัตรา 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญปันผล รวมเป็นหุ้นปันผลจํานวน 1,483,724,299 หุ้น คิดเป็นจํานวนเงินไม่เกิน 

370,931,074.75 บาท หรือคดิเป็นการจ่ายปันผลหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลงัจากการ

จัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายหุ้นปันผล ในอัตรา 0.05 บาทต่อหุ้น รวมทัง้การจ่ายเป็นเงินสดปันผลใน
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อัตราหุ้นละ 0.01 บาท รวมเป็นเงินสดปันผลไม่เกิน 75,000,000.00 บาท ทัง้นี ้รวมเป็นการจ่ายปันผลทัง้ในรูปของหุ้นสามัญปันผล    

และเงินสดปันผลเท่ากับหุ้ นละ 0.06 บาท หรือคิดเป็นจํานวนเงินไม่เกิน 445,931,074.75 บาท และให้นําเสนอต่อผู้ ถือหุ้ นเพ่ือ             

พิจารณาตอ่ไป 

การลงมต ิ  ในวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากคือเกินกว่าร้อยละ 50 ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้า

มีคะแนนเสียงเทา่กนั ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกเสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้าด 

 

วาระท่ี 6  พจิารณาอนุมัตกิารเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผล  

ความเป็นมา ตามท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติการจ่ายปันผลจากผลการดําเนินงานสําหรับปี สิน้สุดวันท่ี 31 

ธันวาคม 2561 โดยจ่ายเป็นเงินสดและหุ้นปันผล ดงันัน้เพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผลดงักล่าว บริษัทฯ ต้องมีการเพ่ิมทนุจดทะเบียน

ของบริษัทฯ จากทนุจดทะเบียนปัจจบุนั 1,854,655,373.25 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหม่ 2,225,586,448.00 บาท มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 

0.25 บาท  

ความเหน็ของกรรมการ เห็นควรอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผล โดยการออกหุ้นสามัญใหม่

จํานวน 1,483,724,299 หุ้น หรือ 370,931,074.75 บาท มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท และให้นําเสนอต่อผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาต่อไป  

โดยมีรายละเอียดดงันี ้   

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

หุ้น/ทนุจดทะเบียนปัจจบุนั 7,418,621,493 หุ้น 1,854,655,373.25 บาท 0.25 บาท 
เพ่ือพิจารณาเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ 

เพ่ือรองรับการจา่ยหุ้นปันผล 

1,483,724,299 หุ้น 370,931,074.75 บาท 0.25 บาท 

หุ้น/ทนุจดทะเบียนใหม ่ 8,902,345,792 หุ้น 2,225,586,448.00 บาท 0.25 บาท 
 โดยมีรายละเอียดดงัปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดบัท่ี 5  

การลงมติ ในวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี คือไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มา

ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

วาะท่ี 7  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน           

จดทะเบียนของบริษัทฯ 

ความเป็นมา ตามท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพ่ือรองรับการจ่าย       

หุ้นปันผล ดงัรายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดบัท่ี 5 

ความเหน็ของกรรมการ เหน็ควรแก้ไขเพิ่มเตมิหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของ

บริษัทฯ และให้นําเสนอตอ่ผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาตอ่ไป โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

  ทนุจดทะเบียนปัจจบุนั เพ่ิมทนุจดทะเบียนเป็น 

ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน 1,854,655,373.25 บาท 

(หนึ่งพนัแปดร้อยห้าสบิสีล้่านหกแสนห้าหม่ืน      

ห้าพนัสามร้อยเจ็ดสิบสามบาทยีส่ิบห้าสตางค์) 

2,225,586,448.00 บาท  

(สองพนัสองร้อยยี่สิบห้าล้านห้าแสนแปดหม่ืน    

หกพนัสี่ร้อยสี่สิบแปดบาท) 

แบง่ออกเป็น  7,418,621,493 หุ้น 

(เจ็ดพนัสี่ร้อยสิบแปดล้านหกแสนสองหม่ืน       

หนึ่งพนัสี่ร้อยเก้าสิบสองหุ้น) 

8,902,345,792 หุ้น 

(แปดพนัเก้าร้อยสองล้านสามแสนสี่หม่ืนห้าพนั

เจ็ดร้อยเก้าสิบสองหุ้น) 

มลูคา่หุ้นละ 0.25 บาท (ยี่สบิห้าสตางค์) 0.25 บาท (ยี่สบิห้าสตางค์) 

โดยแบง่ออกเป็น 

- หุ้นสามญั 

 

 

7,418,621,493 หุ้น 

(เจ็ดพนัสี่ร้อยสิบแปดล้านหกแสนสองหม่ืน       

หนึ่งพนัสี่ร้อยเก้าสิบสองหุ้น) 

 

8,902,345,792 หุ้น 

(แปดพนัเก้าร้อยสองล้านสามแสนสี่หม่ืนห้าพนั

เจ็ดร้อยเก้าสิบสองหุ้น) 

 - หุ้นบริุมสิทธิ - หุ้น - หุ้น 



ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 

บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

 

หน้าท่ี 6 

การลงมติ ในวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี คือไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มา

ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระท่ี 8  พจิารณาอนุมัตปิรับโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท 

ความเป็นมา ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 67 ท่ีกําหนดให้บริษัทต้องมีกรรมการคณะหนึ่งเพ่ือ

ดําเนินกิจการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และตามหลกัการกํากับดแูลกิจการท่ีดี คณะกรรมการบริษัทควรมี

ขนาดท่ีเหมาะสม และประกอบด้วยบุคลท่ีมีความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถท่ีเพียงพอ ท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ โดยต้องมีกรรมการจํานวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่ควรเกิน 12 คน ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัขนาด ประเภท และความซบัซ้อน

ของธุรกิจ โดยปัจจบุนัคณะกรรมการบริษัทของบริษัท ฯ มีจํานวน 10 ทา่น โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดบัท่ี 6 

ความเหน็คณะกรรมการบริษัท    เหน็ควรอนมุตักิารปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท จาก 10 คน เป็น 12 คน เพ่ือให้องค์คณะมี

ความหลากหลายในด้านทกัษะวิชาชีพและความเช่ียวชาญเฉพาะด้านเพ่ิมมากขึน้ และให้นําเสนอตอ่ผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาตอ่ไป 

การลงมต ิ ในวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากคือเกินกว่าร้อยละ 50 ของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน       

ถ้ามีคะแนนเสียงเทา่กนั ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้าด 

 

วาระท่ี 9 พิจารณาอนุมัติเลือกตัง้กรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทท่ีดํารงตําแหน่งครบตามวาระ และเลือกตัง้

 กรรมการบริษัทเพิ่มตามโครงสร้างใหม่ (ถ้ามี) 

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

บริษัท ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี ในอตัราหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการบริษัททัง้หมด     

ถ้าจํานวนกรรมการบริษัทท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสุดกบัส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการบริษัท        

ท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนเป็นบริษัทนัน้ให้ใช้วิธีจบัสลาก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการ

บริษัทท่านท่ีอยู่ในตําแหน่งนานท่ีสุดเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง โดยกรรมการบริษัทท่ีออกจากตําแหน่งไปแล้วนัน้ อาจเลือกเพ่ือเข้ามา

ดํารงตําแหน่งใหม่ก็ได้ ซึง่ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีครัง้นีมี้กรรมการบริษัทท่ีดํารงตําแหน่งครบวาระ 3 ท่าน ดงันี ้

1. นายกลักลุ  ดํารงปิยวฒุิ์ กรรมการบริษัท (กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร)  

2. นางสาวนฤชล    ดํารงปิยวฒุิ์ กรรมการบริษัท (กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร)  

3. นางอารีวรรณ    เฉลิมแดน กรรมการบริษัท (กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร) 

  และเพ่ือให้องค์คณะกรรมการบริษัทมีความหลากหลายในด้านทกัษะวิชาชีพและความเช่ียวชาญเฉพาะด้านเพิ่ม  

มากขึน้ ตามท่ีได้เสนอต่อท่ีประชุมในการปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท จาก 10 คน เป็น 12 คน นัน้ จึงขอเสนอเพ่ือเลือกตัง้

กรรมการบริษัทเพิ่มอีก 2 ทา่น ได้แก่  

4. พลเอก ธารไชยยนัต์  ศรีสวุรรณ กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)  

5. ดร.ไพโรจน์  ภานกุาญจน์ กรรมการบริษัท (กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร)  

 ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้จดัส่งหนงัสือแจ้งการเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือผู้ทรงคณุวฒุเิพ่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ

ของบริษัทฯ ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 เป็นการล่วงหน้า พร้อมทัง้ระบุรายละเอียดคณุสมบตั ิและวิธีการเสนอช่ือ

ตามหลักเกณฑ์ท่ีบริษัทฯ กําหนด ให้กับผู้ ถือหุ้นได้รับทราบโดยทั่วกัน โดยได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ฯ ตัง้แต่วนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2561 จนถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2562 ท่ีผ่านมานัน้ ซึง่ไม่มีท่านใด

เสนอช่ือผู้ทรงคณุวฒุเิข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัท ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นในครัง้นี ้ 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท    คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้ มีส่วนได้เสียได้หารือกันอย่างกว้างขวาง และร่วมกัน

กลัน่กรองโดยพิจารณาจากคณุสมบตัเิป็นรายบคุคลอย่างรอบคอบ กล่าวคือ ต้องเป็นบคุคลผู้ทรงคณุวฒุ ิมีประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ 

มีภาวะผู้ นํา วิสยัทศัน์กว้างไกล เป็นผู้ มีคณุธรรมและจริยธรรม มีประวตัิการทํางานท่ีโปร่งใสไม่ด่างพร้อย มีความสามารถในการแสดง

ความคิดเห็น อย่างเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ทัง้นีบุ้คคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เป็น

กรรมการอิสระนัน้ เป็นผู้ ท่ีสามารถให้ความเหน็อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง โดยบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเพ่ือ

เลือกตัง้ในครัง้นีไ้ด้ผ่านกระบวนการกลัน่กรองของคณะกรรมการบริษัทแล้ววา่มีคณุสมบตัิท่ีเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 



ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 

บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

 

หน้าท่ี 7 

และในกรณีท่ีบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ววา่บคุคลนัน้จะสามารถให้ความเห็นได้

อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้   

ตามท่ีเสนอ รายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

1. เลือกตัง้กรรมการบริษัทท่ีดํารงตําแหน่งครบวาระกลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทตอ่ไปอีกวาระหนึง่ ดงันี ้ 

1. นายกลักลุ ดํารงปิยวฒุิ์  กรรมการบริษัท (กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร)     

2. นางสาวนฤชล ดํารงปิยวฒุิ์  กรรมการบริษัท (กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร) 

3. นางอารีวรรณ  เฉลิมแดน  กรรมการบริษัท (กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร)  

2. เลือกตัง้ผู้ ท่ีได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการบริษัทเพ่ิมอีก 2 ทา่น ตามโครงสร้างใหม่ ดงันี ้ 

4.  พลเอก ธารไชยยนัต์ ศรีสวุรรณ กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)  

5.  ดร.ไพโรจน์ ภานกุาญจน์  กรรมการบริษัท (กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร)     

และให้นําเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาตอ่ไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดบัท่ี 7 

การลงมต ิ ในวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากคือเกินกว่าร้อยละ 50 ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้า

มีคะแนนเสียงเทา่กนั ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกเสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้าด 

 

วาระท่ี 10 พจิารณาอนุมัตกิารกําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจาํปี 2562 

ความเป็นมา    ตามข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 29 กําหนดให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีกําหนดค่าตอบแทนของกรรมการ โดย    

บริษัทฯ มีนโยบายและหลกัเกณฑ์ในการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกบัภาระหน้าท่ีในการ

ปฏิบัติงานเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้น และ ผู้ มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ โดยมีกระบวนการและขัน้ตอนการพิจารณา

คา่ตอบแทนผ่านจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และนําเข้าสู่การพิจารณาในคณะกรรมการบริษัท ซึง่ได้พิจารณา

กลัน่กรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนั เหน็สมควรกําหนด

คา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุย่อย ประจําปี 2562 ดงัรายละเอียดตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดบัท่ี 8   

ความเหน็คณะกรรมการบริษัท   เห็นสมควรเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตักํิาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสําหรับปี 2562 ดงันี ้

ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงนิ   :   เสนอเพ่ือพิจารณาดงันี ้ 

- ค่าเบีย้ประชุม                      (หน่วย : บาท)  

ตําแหน่ง คณะกรรมการ 

บริษัท 

คณะกรรมการ 

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ

บริหาร 

ความเสี่ยง 

คณะกรรมการ

สรรหาและ

พิจารณา

ผลตอบแทน 

คณะกรรมการ

กํากบัดแูล

กิจการที่ด ี

คณะกรรมการ 

บริหาร 

1.  ประธานกรรมการ 25,000 25,000 20,000 20,000 20,000 7,500 

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

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

 หมายเหต:ุ   กรณีกรรมการอิสระได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นประธานกรรมการของแตล่ะคณะกรรมการ ให้ได้รับสิทธิการจา่ยอตัราคา่ตอบแทน   

เบีย้ประชมุของคณะกรรมการในตําแหน่งสงูสดุเพียงตําแหน่งเดียวในแตล่ะคณะกรรมการ 

 

 

 

 

 

 

 



ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 

บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

 

หน้าท่ี 8 

- ค่าตอบแทนรายปี                                       (หน่วย : บาท)  

ตําแหน่ง คณะกรรมการ 

บริษัท 

คณะกรรมการ 

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ

บริหาร 

ความเสี่ยง 

คณะกรรมการ

สรรหาและ

พิจารณา

ผลตอบแทน 

คณะกรรมการ

กํากบัดแูล

กิจการที่ด ี

คณะกรรมการ 

บริหาร 

1. ประธานกรรมการ 750,000 300,000 100,000 100,000 100,000 500,000 

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

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

4. เลขานกุารบริษัท 100,000 - - - - - 

 หมายเหต:ุ  *    กรณีกรรมการอิสระได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นประธานกรรมการของแตล่ะกรรมการ ให้ได้รับสิทธิการจา่ยอตัราคา่ตอบแทนรายปี

ของคณะกรรมการในตําแหน่งสงูสดุเพียงตําแหน่งเดียวในแตล่ะกรรมการ 

  *     ค่าตอบแทนรายปีให้กําหนดจ่ายเป็นรายไตรมาส  

ทัง้นี ้กําหนดวงเงินสาํหรับการจา่ยคา่ตอบแทนทกุประเภทไว้ดงันี ้

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 ทัง้ค่าตอบแทนเบีย้ประชุม และค่าตอบแทนรายปี โดยต้องไม่เกินกว่าอตัราเพดานหรือวงเงินสงูสดุของแต่ละ

ตําแหน่งสงูสดุท่ีกรรมการท่านนัน้ดํารงตําแหน่งอยู่ ทัง้นีห้ากกรรมการท่านนัน้ดํารงตําแหน่งมากกวา่หนึ่งตําแหน่ง ให้จ่าย

จากอตัราเพดานของตําแหนง่สงูสดุเพียงตําแหนง่เดยีว  

โดยกําหนดวงเงินสาํหรับการจ่ายคา่ตอบแทนทกุประเภทและทกุตําแหนง่ รวมทัง้สิน้ไมเ่กิน 18,000,000 บาท 

ค่าตอบแทน/ผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เป็นตัวเงนิ  :  ไมม่ ี

การลงมต ิ ในวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สองในสามของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

 

วาระท่ี 11 พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าสอบบัญชีประจาํปี 2562 

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

กําหนดให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นสามัญประจําปีแต่งตัง้ผู้ สอบบญัชี และกําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ทุกปี ดงันัน้

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทจงึได้พิจารณาคดัเลือกผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตัิงาน 

ประสบการณ์ มาตรฐานและประสิทธิภาพในการทํางาน ความเช่ียวชาญในการสอบบญัชี ความเป็นอิสระของผู้สอบบญัชี และ

คา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชี โดยเสนอเพ่ือขออนมุตัแิตง่ตัง้บุคคลเป็นผู้สอบบญัชีและอนมุตัิค่าสอบบญัชี ดงัรายละเอียดปรากฏตาม

สิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดบัท่ี 9 ดงันี ้

 

 

 



ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 

บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

 

หน้าท่ี 9 

1) แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของ บริษัท กนักุลเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) ประจําปี 2562 

1) นายวยัวฒัน์ กอสมานชยักิจ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 6333   และ/หรือ 

2) นายณัฐพงศ์ ตนัตจิตัตานนท์   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 8829   และ/หรือ 

3) นางสาวโศภิษฐ์ พรหมพล ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 10042   

แห่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด โดยเป็นผู้ สอบบัญชีท่ีมีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศ

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และบุคคลดงักล่าวยงัเป็นผู้สอบบญัชีในบริษัทย่อยของกลุ่ม

บริษัทกนักลุอีกด้วย  

2) อนมุตัคิา่สอบบญัชีประจําปี 2562 โดยมีคา่ตอบแทนเฉพาะบริษัทฯ ไม่เกิน 1,830,000.00 บาท  

(และเม่ือรวมคา่ตอบแทนสําหรับบริษัทย่อย บริษัทร่วม รวมกนัทัง้สิน้ไม่เกิน 12,961,000.00 บาท)  

โดยบริษัทท่ีเป็นสํานกังานบญัชีและผู้สอบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอข้างต้นไม่มีความสัมพนัธ์ และ/หรือ ไม่มีส่วนได้

เสียกบับริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักล่าวแตอ่ย่างใด 

ทัง้นี ้หากรวมคา่สอบบญัชีของบริษัทย่อยหรือบริษัทท่ีเข้าลงทนุในต่างประเทศแล้ว รวมเป็นคา่ตอบแทนรวมทัง้สิน้ไม่เกิน 

20,961,000 บาท โดยผู้สอบบญัชีในตา่งประเทศสงักดัตา่งสํานกังานสอบบญัชีกบัผู้สอบบญัชีในประเทศ คณะกรรมการ

บริษัทจะดแูลให้สามารถจดัทํางบการเงินได้ทนัตามกําหนดระยะเวลา  

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท   เห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเสนอ และเห็นควรเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 

2562 พิจารณาอนมุตั ิ

1. แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของ บริษัท กนักุลเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน)  

1) นายวยัวฒัน์ กอสมานชยักิจ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 6333   และ/หรือ 

2) นายณฐัพงศ์ ตนัตจิตัตานนท์   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 8829   และ/หรือ 

3) นางสาวโศภิษฐ์ พรหมพล ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 10042 

แหง่ บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูไิชย สอบบญัชี จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีประจําปี 2562 

2. อนมุตัคิา่สอบบญัชี ประจําปี 2562 เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 1,830,000.00 บาท สําหรับงบการเงินของบริษัทฯ 

 โดยมีรายละเอียดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีเปรียบเทียบย้อนหลงั 5 ปี ดงันี ้ 

รายละเอียด ปี 2562 

(เพ่ือพิจารณา) 

ปี 25611) 

 

ปี 2560 1) 

 

ปี 2559 1) ปี 2558 1) 

คา่สอบบญัชี และคา่สอบทานรายไตรมาส  

สําหรับงบการเงินของบริษัทฯ  

1,830,000.00 1,700,000.00 1,480,000.00 1,100,000.00 940,000.00 

คา่บริการอ่ืน ๆ  N.A. 413,335.00 149,127.00 347,776.46 1,362,529.00 

1)  ประกอบด้วย คา่ลว่งเวลา คา่พาหนะ คา่เข้าเลม่เอกสาร คา่ยืนยนัยอด และคา่สง่เอกสาร  

การลงมต ิ ในวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากคือเกินกว่าร้อยละ 50 ของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามี

คะแนนเสียงเทา่กนั ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้าด 

 

วาระท่ี 12  พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขเพิ่มเตมิวัตถุประสงค์ของบริษัท 

ความเป็นมา สืบเน่ืองจากปัจจุบันบริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจในหลากหลายประเภท ดังนัน้เพ่ือให้สอดคล้องกับการดําเนินธุรกิจ        

จึงต้องดําเนินการเพิ่มเติมวตัถุประสงค์ของบริษัทฯ เพ่ือรองรับการดําเนินธุรกิจดงักล่าว ดงัรายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย

ลําดบัท่ี 10 

ความเหน็ของกรรมการ เห็นควรอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมวตัถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 3. 

ของบริษัทฯ และให้นําเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาตอ่ไป 
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วตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ จากเดมิ 60 ข้อ เป็น 63 ข้อ โดยเพิ่มข้อ 61  ข้อ 62  ข้อ 63  ดงันี ้ 

ข้อ 61. ประกอบกิจการค้า ผลิต จําหน่าย รับจัดหา รับจ้าง จัดทํา รับติดตัง้ รือ้ถอน ออกแบบ รับเหมา รับงาน

ระบบ ซ่อมแซม ดแูล บํารุงรักษา ปรับปรุง ดดัแปลง อปุกรณ์ไฟฟ้าและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ    

ดิจิตลัท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้ระบบไฟฟา้ทกุชนิด เคร่ืองคอมพิวเตอร์ อปุกรณ์คอมพิวเตอร์ 

ข้อ 62.  ประกอบกิจการรับงานด้านระบบไฟฟ้า และระบบคอมพิวเตอร์ รวมทัง้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ  

ดิจิตลัท่ีเก่ียวข้อง จากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สหกรณ์ กระทรวง ทบวง กรม สมาคม มลูนิธิ หน่วยงาน

ท่ี ไมแ่สวงหากําไร โดยวิธีการธรรมดา หรือวิธีการจดัซือ้ จดัจ้าง ประกวดราคา ยื่นซองประมลู ประกวด

ราคาทางอิเลก็ทรอนิกส์ หรือวิธีการอ่ืนใด 

ข้อ 63.  ประกอบกิจการประมูลงาน และร่วมเป็นคู่สญัญาทัง้กบัภาครัฐและเอกชนเก่ียวกบัอุปกรณ์ไฟฟ้าและ

ระบบไฟฟ้าทกุชนิด รวมทัง้คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ทุกชนิด และระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ และดิจิตลัท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนอปุกรณ์เคร่ืองมือและอะไหลท่ี่เก่ียวข้องกบัสนิค้า

และระบบดงักลา่วทกุชนิด 

การลงมติ ในวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี คือไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มา

ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระท่ี 13 พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45. เร่ือง ตราประทับของบริษัท  

ความเป็นมา ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติอนุมัติให้นําเสนอต่อ         

ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นของบริษัทฯ เพ่ือพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45. เ ร่ือง ตราประทับของบริษัท                    

รวมถงึการแก้ไขในเร่ืองท่ีเก่ียวเน่ือง ได้แก่ ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 22. เร่ืองอํานาจกรรมการ และ อํานาจกรรมการท่ีมีผลผกูพนับริษัท 

ดงัรายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดบัท่ี 11 

ความเหน็ของกรรมการ เห็นควรอนุมัติการแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 45. เร่ือง ตราประทบัของบริษัท รวมถึงการแก้ไขใน    

เร่ืองท่ีเก่ียวเน่ือง ได้แก่ ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 22. เร่ืองอํานาจกรรมการ และอํานาจกรรมการท่ีมีผลผูกพนับริษัท และให้นําเสนอ      

ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาตอ่ไป เป็นดงันี ้ 

รายการ ปัจจบุนั เสนอเพ่ือแก้ไขเป็น 

1) ข้อบงัคบับริษัท ข้อ 45. ตราประทบัของบริษัทเป็นดงันี ้ 

 

ตราประทบัของบริษัทเป็นดงันี ้

-ไม่มี- 

2) ข้อบงัคบับริษัท ข้อ 22. ให้กรรมการสองคนเป็นผู้ มีอํานาจลงลายมือช่ือร่วมกนั

พร้อมทัง้ประทบัตราสําคญัของบริษัท 

ให้กรรมการสองคนเป็นผู้ มีอํานาจลงลายมือช่ือร่วมกนั 

3) อํานาจกรรมการผู้ มีอํานาจ

ลงนามผกูพนับริษัท 

นายกลักลุ ดํารงปิยวฒุิ ์ นางสาวโศภชา ดํารงปิยวฒุิ ์ 

นางสาวนฤชล ดํารงปิยวฒุิ ์คนใดคนหนึง่ลงลายมือช่ือ

ร่วมกบั นายสมบรูณ์ เอือ้อชัฌาสยั หรือ นายเฉลมิพล 

ศรีเจริญ หรือ นางอารีวรรณ เฉลมิแดน และประทบัตรา

สําคญัของบริษัท  หรือ นางอารีวรรณ เฉลมิแดน       

นายเฉลมิพล ศรีเจริญ  นายสมบรูณ์ เอือ้อชัฌาสยั      

ลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราสําคญัของบริษัท  

นายกลักลุ ดํารงปิยวฒุิ ์ นางสาวโศภชา ดํารงปิยวฒุิ ์ 

นางสาวนฤชล ดํารงปิยวฒุิ ์คนใดคนหนึง่ลงลายมือช่ือ

ร่วมกบั นายสมบรูณ์ เอือ้อชัฌาสยั หรือ นายเฉลมิพล 

ศรีเจริญ หรือ นางอารีวรรณ เฉลมิแดน รวมเป็นสองคน 

หรือ นางอารีวรรณ เฉลมิแดน  นายเฉลมิพล ศรีเจริญ  

นายสมบรูณ์ เอือ้อชัฌาสยั ลงลายมือช่ือร่วมกนั  

การลงมติ ในวาระนี ้ข้อ 1) และ 2) ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี คือไม่น้อยกวา่ร้อยละ 75 ของจํานวนเสียงทัง้หมด

ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 ในวาระนี ้ข้อ 3) ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากคือเกินกวา่ร้อยละ 50 ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน      

ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้าด 
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วาระท่ี 14 พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  

 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 ในวนัพฤหสับดีท่ี 18 เมษายน 2562 เวลา 

14.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชัน้ 3 โรงแรม ด ิเอมเมอรัลด์ เลขท่ี 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพฯ 10400 และ

บริษัท ฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพ่ือเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นตัง้แต่เวลา 13.00 น. โดยบริษัทฯ จะดําเนินการประชุมตามข้อบงัคบัของ

บริษัทฯ ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกบัการประชุมผู้ ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน ดงัปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดบัท่ี 12 พร้อมทัง้ได้แนบ

คําชีแ้จงวธีิการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ ถือหุ้น ดงัปรากฏ

ตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดบัท่ี 13 

อนึ่ง เพ่ือความสะดวกหากท่านผู้ ถือหุ้นประสงค์จะแต่งตัง้บุคคลอ่ืนหรือกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนแทนในการประชุมครัง้นี ้โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ท่ีแนบมาตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย

ลําดบัท่ี 14 รวมทัง้ได้แนบข้อมลูกรรมการอิสระท่ีเป็นตวัแทนรับมอบฉนัทะในการประชมุ ดงัปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดบัท่ี 15 

สําหรับผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดูแลหุ้นนัน้ ท่าน

สามารถดาวโหลดแบบหนัง สือมอบฉันทะแบบ ค .  ซึ่ ง เ ป็นแบบเฉพาะ ท่ี ใ ช้ สํ าห รับผู้ ถื อหุ้ น ท่ีกล่ าวถึ งดังกล่ าว  ไ ด้

ท่ี http://investor.gunkul.com/shareholder_meeting.html 

ในกรณีท่ีมีการมอบฉันทะ บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะกลับมายังบริษัทฯ โดยทาง

ไปรษณีย์ท่ี สํานกัเลขานกุารบริษัทและฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) อาคารเพิร์ล แบงก์คอ็ก ชัน้ 8                                                           

เลขท่ี 1177 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10300 ภายในวนัพธุท่ี 17 เมษายน 2562 เพ่ือทําการรวบรวมนําส่ง

ต่อประธานท่ีประชุมก่อนเร่ิมเปิดการประชุมต่อไป และหากท่านผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะขอรับรายงานประจําปี 2561 ในรูปแบบ

เอกสาร โปรดกรอกแบบฟอร์มและนําส่งมายงับริษัทฯ ดงัรายละเอียดท่ีปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดบัท่ี 16 

จงึเรียนมาเพ่ือทราบและขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุตามวนั เวลา และ สถานท่ีดงักล่าวข้างต้น โดยโปรดนํา

เอกสารหลักฐานตามรายการท่ีระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะมาแสดงเพ่ือลงทะเบียนในวนัประชุม อีกทัง้บริษัทฯ ได้แนบแผนท่ีตัง้

สถานท่ีประชมุมาพร้อมกบัหนงัสือฉบบันี ้ดงัปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดบัท่ี 17 

ทัง้นี ้บริษัทฯ กําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 

2562 ในวนัท่ี 7 มีนาคม 2562 และได้รายช่ือในวนัท่ี 8 มีนาคม 2562 ทัง้นี ้วนัท่ีไม่ได้รับสิทธิเข้าร่วมประชมุ (XM) คือวนัท่ี 6 มีนาคม 

2562  

 

     ขอแสดงความนบัถือ 

      
     (นางสาวโศภชา  ดํารงปิยวฒุิ์) 

     ประธานกรรมการบริหาร 

 

จนัทรา   จงจามรีสีทอง / ธนวรรณ พฒันะเอนก 

สํานกักรรมการผู้จดัการและนกัลงทนุสมัพนัธ์ 

โทรศพัท์: 02-242-5867 / 02-242-5868 

อีเมล์: chantra@gunkul.com / tanawan.pat@gunkul.com  
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