
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 

บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

 

ที่ GUNKUL 61/020 

30 มีนาคม 2561 

เร่ือง  ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 

เรียน  ทา่นผู้ ถือหุ้นของบริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

สิ่งที่สง่มาด้วย 1. รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 

2. รายงานประจําปี 2560 

3. นโยบายการจ่ายปันผลและหลกัเกณฑ์การจ่ายปันผลประจําปี 2561 จากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ  

4. การจดัสรรเงินทนุสํารองตามกฎหมายและการจ่ายปันผลประจําปี 2561 จากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ 

5. ข้อมลูการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ ในสว่นที่ไมส่ามารถจดัสรรเพ่ือจ่ายหุ้นปันผลได้ตามมติที่ประชมุ 

สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 และในส่วนท่ีเหลือจากการแปลงสภาพใบสําคญัแสดงสิทธิเพ่ือซือ้หุ้นสามญั

ของบริษัทฯ รวมทัง้ข้อมลูการแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกบัการ

ลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ 

6. ข้อมลูการปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท 

7. รายนามและประวัติของบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทแทนตําแหน่ง

กรรมการบริษัทท่ีดํารงตําแหน่งครบวาระ และรายนามกรรมการบริษัทท่ีเสนอเพ่ือเลือกตัง้เพ่ิมตาม

โครงสร้างใหม ่  

8. รายละเอียดคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุยอ่ยประจําปี 2561 

9. รายนามและประวติัของผู้สอบบญัชีรับอนญุาตและรายละเอียดคา่ตอบแทนประจําปี 2561 

10. ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 24. เพ่ือให้เป็นไปตามคําสัง่ คสช. ที ่21/2560 

11. ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ในสว่นท่ีเก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน  

12. คําชีแ้จงวิธีการมอบฉนัทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเข้าร่วมประชมุ และการออกเสยีงลงคะแนนใน

การประชมุผู้ ถือหุ้น 

13. แบบการลงทะเบียนและหนงัสือมอบฉนัทะ ตามท่ีกรมพฒันาธรุกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กําหนด (แบบ ข.) 

14. ข้อมลูกรรมการอิสระท่ีเป็นตวัแทนรับมอบฉนัทะในการประชมุ 

15. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจําปี 2560 ในรูปแบบหนงัสือ 

16. แผนท่ีตัง้สถานท่ีประชมุ  

 

 บริษัทฯ ได้จดัส่งหนงัสือแจ้งการเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 

2561 เป็นการล่วงหน้า พร้อมทัง้ระบหุลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทฯ กําหนดสําหรับการเสนอระเบียบวาระให้กบัผู้ ถือหุ้นได้รับทราบโดยทัว่กนั

โดยได้เผยแพร่ผ่านทางเวบ็ไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ ตัง้แตว่นัที่ 25 ตลุาคม 2560 จนถึงวนัท่ี 

24 มกราคม 2561 ท่ีผ่านมานัน้ ซึ่งไม่มีท่านใดเสนอระเบียบวาระเพ่ือให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพ่ือกําหนดเป็น

ระเบียบวาระในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้

 ดงันัน้ ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1/2561 เม่ือวนัพธุที่ 21 กมุภาพนัธ์ 2561 จึง

ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2561 ในวันศุกร์ที่  20 เมษายน 2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1 

ชัน้ 2 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ เลขที่  99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 เพ่ือพิจารณา

เร่ืองตา่ง ๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเหน็ของคณะกรรมการบริษัท ดงัตอ่ไปนี ้

 

 

 

 

หน้าที่ 1 



ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 

บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

 

วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2560 

ความเป็นมา การประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 ได้จดัให้มีขึน้เม่ือวนัศกุร์ที่ 21 เมษายน 2560 บริษัทฯ ได้จดัทํารายงานการ

ประชมุแล้วเสร็จ พร้อมทัง้ได้จดัสง่ให้ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และกรมพฒันาธรุกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วนั ตาม

ระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด รวมทัง้ได้เผยแพร่รายงานดงักล่าวผ่านเว็บไซด์ของบริษัทฯ www.gunkul.coom โดยได้แนบสําเนารายงาน

การประชมุ ดงัรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สง่ด้วยลําดบัที่ 1 

ความเหน็คณะกรรมการบริษัท   เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2560 เม่ือ                 

วนัศกุร์ที่ 21 เมษายน 2560 ซึง่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเหน็วา่ได้มีการบนัทกึรายงานไว้อย่างครบถ้วนถกูต้อง 

การลงมติ ในวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากคือเกินกว่าร้อยละ 50 ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ถ้า

มีคะแนนเสียงเทา่กนั ให้ประธานในที่ประชมุออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกเสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้าด  

 

วาระที่ 2 รับทราบการดาํเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 

ความเป็นมา  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 113 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ         

ข้อ 29 กําหนดให้รายงานผลการดําเนินการของบริษัทฯ ในรอบปีท่ีผ่านมาต่อท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี โดยบริษัทฯ ได้สรุปผล

การดําเนินงานที่ผ่านมาในรอบปี 2560 ซึง่ปรากฏอยู่ในรายงานประจําปี 2560 ดงัรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สง่มาด้วยลําดบัที่ 2 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท   เห็นสมควรเสนอรายงานประจําปี 2560 ซึ่งสรุปผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 

เพ่ือให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบ โดยไมต้่องมีการลงมติ 

 

วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิของบริษัทฯ สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

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

ของบริษัท ฯ ข้อ 29 และ ข้อ 42 – ข้อ 44 บริษัทฯ ได้จดัทํางบการเงินสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ที่ผ่านการตรวจสอบจาก

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วและขอเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมัติ โดยมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏอยู่ในงบการเงินของรายงาน

ประจําปี 2560 ซึง่ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือนดัประชมุในครัง้นี ้ดงัรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สง่มาด้วยลําดบัที่ 2 

ความเหน็คณะกรรมการบริษัท   เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สําหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 

ธนัวาคม 2560 ซึง่ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบญัชีของ บริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั และได้รับ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของ    

บริษัทฯ ในปี 2560 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระสําคญัได้ดงันี ้   

                      (หน่วย : ล้านบาท) 

รายการ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559 

สนิทรัพย์รวม (ล้านบาท) 30,377,02 25,595.83 15,499.21 15,097.59 

หนีส้นิรวม (ล้านบาท) 20,574.36 15,846.58 6,809.11 6,497.52 

สว่นของผู้ ถือหุ้น (ล้านบาท) 9,802.66 9,749.26 8,690.09 8,600.08 

ทนุจดทะเบียน 1,982.97 1,699.69 1,982.97 1,699.69 

ทนุจดทะเบียนชําระแล้ว 1,854.66 1,589.69 1,854.66 1,589.69 

รายได้รวม (ล้านบาท) 4,855.28 3,366.83 1,877.45 2,180.93 

กําไร(ขาดทนุ)สําหรับปี (ล้านบาท) 711.56 615.37 354.01 334.98 

       สว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ (ล้านบาท)  635.36 537.72 354.01 334.98 

       สว่นของผู้ มีสว่นได้เสยีท่ีไมมี่อํานาจควบคมุของบริษัทย่อย (ล้านบาท)   76.19   77.65           -          -  

กําไร(ขาดทนุ)เบด็เสร็จสําหรับปี (ล้านบาท) 424.75 505.56 344.09 334.98 

       สว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ (ล้านบาท)  348.56 427.91 344.09 334.98 

       สว่นของผู้ มีสว่นได้เสยีท่ีไมมี่อํานาจควบคมุของบริษัทย่อย (ล้านบาท)   76.19   77.65           -           -  

กําไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.09 0.07 0.05 0.05 

โดยมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏอยู่ในงบการเงินของรายงานประจําปี 2560 ของบริษัทฯ ซึง่ได้จดัส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบั

หนงัสือเชิญประชมุในครัง้นี ้ดงัรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สง่มาด้วยลําดบัที่ 2 

หน้าที่ 2 

http://www.gunkul.coom/


ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 

บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

 

การลงมติ ในวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากคือเกินกว่าร้อยละ 50 ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ถ้า

มีคะแนนเสียงเทา่กนั ให้ประธานในที่ประชมุออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกเสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้าด 

 

วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัตกิารกาํหนดหลักเกณฑ์การจ่ายปันผลประจาํปี 2561 

ความเป็นมา   เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 

ของกําไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ หลงัหกัภาษีเงินได้นิติบคุคล เงินสํารองตามกฎหมาย และเงินสํารองต่าง ๆ ทัง้หมด 

ดงัรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สง่มาด้วยลําดบัท่ี 3  

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท   เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นกําหนดหลกัเกณฑ์การจ่ายปันผลประจําปี 2561 จากผลการ

ดําเนินงานของบริษัทฯ โดยให้จ่ายเป็น เงินสดปันผล ทัง้นีห้ลักเกณฑ์การจ่ายปันผลนีจ้ะนําไปใช้เป็นแนวทางในการพิจารณา     

วาระท่ี 5 เร่ือง “พิจารณาอนมุติัการจดัสรรกําไรเบ็ดเสร็จจากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 

และ 2559 และจ่ายปันผล (ถ้ามี) ตอ่ไป   

การลงมติ ในวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากคือเกินกว่าร้อยละ 50 ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ถ้า

มีคะแนนเสียงเทา่กนั ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกเสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้าด 

 

วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัตกิารจดัสรรกาํไรเบ็ดเสร็จจากผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 2560 และ 2559 และจ่ายปันผล (ถ้ามี) 

ความเป็นมา จากผลการดําเนินงานประจําปี 2560 ของบริษัทฯ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ มีกําไรสําหรับปี 2560 จํานวน 

354,011,303 บาท และกําไรสะสมท่ียังไม่ได้จัดสรร จํานวน 1,457,643,217 บาท ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด      

พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 กําหนดให้บริษัทฯ ต้องจดัสรรกําไรสุทธิประจําปีส่วนหนึ่งไว้เป็นเงินทุน

สํารองตามกฎหมายไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิประจําปี หกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่เงินทนุสํารองตาม

กฎหมายจะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน อีกทัง้บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของ

กําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ หลงัหกัภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสํารองตามกฎหมาย และเงินสํารองต่าง ๆ ทัง้หมด        

ดงัรายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาด้วยลําดบัที่ 4 

บริษัทฯ จึงขอเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัจดัสรรเงินทนุสํารองตามกฎหมายและอนมุติัจ่ายปันผลจาก

ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ดงันี ้

1. อนมุติัการจดัสรรกําไรเบ็ดเสร็จจากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 

2559 ในสว่นที่เสียภาษีเงินได้นิติบคุคลในอตัราร้อยละ 20 เพ่ือ  

1) เป็นเงินทุนสํารองตามกฎหมายเพ่ิมขึน้อีกจํานวน 22,300,000.00 บาท ยังผลให้เงินทุนสํารองทาง

กฎหมายของบริษัทฯ จะมีจํานวนรวมเท่ากับ 198,300,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.00 ของ        

ทนุจดทะเบียนปัจจบุนัของบริษัทฯ 

2) จ่ายเป็นเงินสดปันผลในอตัราหุ้นละ 0.045 บาท รวมเป็นเงินสดปันผลไม่เกิน 333,837,967.19 บาท 

(จํานวนหุ้นที่ออกและชําระแล้ว ณ ปัจจบุนั เทา่กบั 7,418,621,493 หุ้น)  

2. กําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินสดปันผล (Record Date) ในวนัที่ 25 เมษายน 2561 วนัท่ีไม่ได้รับสิทธิ    

ปันผล (XD) คือวนัท่ี 24 เมษายน 2561 และกําหนดจ่ายเงินสดปันผลในวนัที่ 15 พฤษภาคม 2561 

 

 

 

 

 

 

หน้าที่ 3 



ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 

บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

 

ข้อมูลการจ่ายเงนิปันผลที่ผ่านมา 
รายละเอียดการจา่ยเงินปันผล 

จากผลการดําเนินการงานของบริษัทฯ  

ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี 

ปี 2560 
1)

 ปี 2559 
2)

 ปี 2558 
2)

 ปี 2557 
2)

 ปี 2556 
2)

 

1. หุ้นชําระแล้วท่ีใช้ในการคํานวณปันผล (หุ้น)  7,418,621,493 หุ้น 6,358,775,851 หุ้น 5,298,980,864 หุ้น 879,990,265 หุ้น 659,999,929 หุ้น 

2. กําไรสําหรับปี : งบการเงินเฉพาะกิจการ  (บาท) 354,011,302.81 334,980,871.56  661,502,456.76 531,913,800.49   614,620,157.37 

3. กําไรสําหรับปี : งบการเงินรวม (บาท) 

(สว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่)   

635,363,378.00 537,717,352.83    

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

5. คงเหลือกําไรสําหรับปี เพ่ือคํานวณการจา่ยปันผล 

-    งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) :  

     หลงัหกัเงินทนุสํารองตามกฎหมาย 

-    งบการเงินรวม (บาท) :  

     หลงัหกัเงินทนุสํารองตามกฎหมาย  

 
331,711,302.81 

 

613,063,378.00 

 

 
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  

0.045 

0.045 

- 

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  

8.1 เงินสดปันผล (บาท) : จากกําไรสําหรับ         

ปี 2560 และ 2559 - งบการเงินเฉพาะกิจการ 

8.2       หุ้นปันผล (บาท) :   

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 

245,080,000.00 

 

220,000,000.00 

25,080,000.00 

9. อตัราสว่นการจา่ยเงินปันผล   

-     กําไรสําหรับปี 2560 และ 2559 :  

      งบการเงินเฉพาะกิจการ (%) 

-     กําไรสําหรับปี 2560 และ 2559:  

      งบการเงินรวม (%) 

 
100.64% 

(เงนิสดปันผล) 

- 

 
79.99%  

(เฉพาะเงินสดปันผล) 

99.77% 

(เงินสดปันผล+หุ้นปันผล) 

 
94.40% 

(เงินสดปันผล+หุ้นปันผล) 

 
49.87% 

(เงินสดปันผล+หุ้นปันผล) 

 
41.36% 

(เงินสดปันผล+หุ้นปันผล) 

10. ปีท่ีดําเนินการสัง่จา่ย ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 

1) คํานวณจากการจดัสรรกําไรสําหรับ ปี 2561 เพ่ือสัง่จ่ายเงินสดปันผล  
2) คํานวณจากการจดัสรรกําไรสําหรับปีท่ีอนมุติังบการเงิน เพ่ือสัง่จ่ายเงินสดปันผลและหุ้นปันผล 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท    เห็นสมควรเสนอที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัจดัสรรเงินกําไรสําหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 

2560 ในส่วนท่ีเสียภาษีเงินได้นิติบคุคลในอตัราร้อยละ 20 ไปเป็นทนุสํารองตามกฎหมายจํานวน 22,300,000.00 บาท และอนมุติัการ

จ่ายเป็นเงินสดปันผลในอัตราหุ้นละ 0.045 บาท รวมเป็นเงินสดปันผลไม่เกิน 333,837,967.19 บาท โดยเงินปันผลทัง้หมดจะถูกหกั

ภาษี ณ ท่ีจ่ายในอตัราร้อยละ 10 หรือ 0.0045 บาทต่อหุ้น จากเงินท่ีผู้ ถือหุ้นจะได้รับปันผลในครัง้นี ้ทัง้นีเ้งินปันผลสทุธิท่ีผู้ ถือหุ้นจะ

ได้รับหลงัหกัภาษี ณ ที่จ่ายจะเทา่กบั 0.0405 บาทตอ่หุ้น 

การลงมติ  ในวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากคือเกินกว่าร้อยละ 50 ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ถ้า

มีคะแนนเสียงเทา่กนั ให้ประธานในที่ประชมุออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกเสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้าด 

 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในส่วนที่ ไม่สามารถจัดสรรเพื่อจ่ายหุ้นปันผลได้ตาม       

มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2560 และในส่วนที่คงเหลือจากการแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อ

ซือ้หุ้นสามัญของบริษัทฯ 

ความเป็นมา ตามมติท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 มีมติจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุเพ่ือจ่ายหุ้นปันผลจากผลการดําเนินงาน

ประจําปี 2559 ซึ่งมีจํานวนหุ้นท่ีไม่สามารถจัดสรรเพ่ือจ่ายหุ้นปันผลได้เป็นจํานวน 6,421 หุ้น หรือคิดเป็น 1,605.25 บาท (มลูค่า    

หุ้นละ 0.25 บาท)    

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท     เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุติัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ รวม

จํานวน 513,246,748 หุ้ น หรือ 128,311,687 บาท โดยเป็นหุ้นในส่วนท่ีไม่สามารถจัดสรรเพ่ือจ่ายหุ้นปันผลได้ตามมติท่ีประชุม

สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 จํานวน 6,421 หุ้น หรือ 1,605.25 บาท และในส่วนท่ีคงเหลือจากการแปลงสภาพใบสําคญัแสดงสิทธิ

เพ่ือซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ จํานวน 513,240,327 หุ้น หรือ 128,310,081.75 บาท จากหุ้นจดทะเบียนปัจจบุนั 7,931,868,241 หุ้น 

มลูค่าหุ้นละ 0.25 บาท (ทนุจดทะเบียนปัจจบุนัเท่ากบั 1,982,967,060.25 บาท) เป็นหุ้นจดทะเบียนใหม่ 7,418,621,493 หุ้น มลูค่า

หุ้นละ 0.25 บาท (ทนุจดทะเบียนใหมเ่ทา่กบั 1,854,655,373.25 บาท) โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

หน้าที่ 4 



ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 

บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

 

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

หุ้น/ทนุจดทะเบียนปัจจบุนั 7,931,868,241 หุ้น 1,982,967,060.25 บาท 0.25 บาท 
เพ่ือพิจารณาลดทนุจดทะเบียนในสว่นท่ีไม่

สามารถจดัสรรเพ่ือจ่ายหุ้นปันผลได้  

6,421 หุ้น 1,605.25 บาท 0.25 บาท 

เพ่ือพิจารณาลดทนุจดทะเบียนในสว่นท่ีคงเหลือ

จากการแปลงสภาพในใบสําคญัแสดงสิทธิฯ  

513,240,327 หุ้น 128,310,081.75 บาท 0.25 บาท 

คงเหลือหุ้น/ทนุจดทะเบียนใหม ่ 7,418,621,493 หุ้น 1,854,655,373.25 บาท 0.25 บาท 

 โดยมีรายละเอียดดงัปรากฏตามสิ่งที่สง่มาด้วยลําดบัท่ี 5 

การลงมติ ในวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงไมน้่อยกว่าสามในสี่ คือไมน้่อยกว่าร้อยละ 75 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มา

ประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน          

จดทะเบียนของบริษัทฯ 

ความเป็นมา ตามท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนมุติัให้บริษัทฯ ลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ ในสว่นท่ีไมส่ามารถจดัสรร

เพ่ือจ่ายหุ้นปันผลได้ตามมติที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 จํานวน 6,421 หุ้น หรือ 1,605.25 บาท และในสว่นที่คงเหลือจาก

การแปลงสภาพใบสําคญัแสดงสิทธิเพ่ือซือ้หุ้นสามัญของบริษัทฯ จํานวน 513,240,327 หุ้น หรือ 128,310,081.75 บาท จากหุ้น      

จดทะเบียนปัจจุบนั 7,931,868,241 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 0.25 บาท (ทนุจดทะเบียนปัจจุบนัเท่ากับ 1,982,967,060.25 บาท) เป็นหุ้น    

จดทะเบียนใหม ่7,418,621,493 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 0.25 บาท (ทนุจดทะเบียนใหมเ่ทา่กบั 1,854,655,373.25 บาท) โดยมีรายละเอียด

ปรากฏตามสิ่งที่สง่มาด้วยลําดบัที่ 5  

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท    เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมติัแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ     

ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ 

  ทนุจดทะเบียนปัจจบุนั ลดทนุจดทะเบียนเป็น 

ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน 1,982,967,060.25 บาท 

(หนึง่พนัเก้าร้อยแปดสิบสองล้านเก้าแสนหกหม่ืน

เจ็ดพนัหกสิบบาทย่ีสิบห้าสตางค์) 

1,854,655,373.25 บาท  

(หนึง่พนัแปดร้อยห้าสิบสี่ล้านหกแสนห้าหม่ืน      

ห้าพนัสามร้อยเจ็ดสิบสามบาทย่ีสิบห้าสตางค์) 

แบง่ออกเป็น  7,931,868,241 หุ้น 

(เจ็ดพนัเก้าร้อยสามสิบเอ็ดล้านแปดแสนหกหม่ืน

แปดพนัสองร้อยสี่สิบเอ็ดหุ้น) 

7,418,621,493 หุ้น 

(เจ็ดพนัสี่ร้อยสิบแปดล้านหกแสนสองหม่ืน       

หนึง่พนัสี่ร้อยเก้าสบิสามหุ้น) 

มลูคา่หุ้นละ 0.25 บาท (ย่ีสิบห้าสตางค์) 0.25 บาท (ย่ีสิบห้าสตางค์) 

โดยแบง่ออกเป็น 

- หุ้นสามญั 

 

 

7,931,868,241 หุ้น 

(เจ็ดพนัเก้าร้อยสามสิบเอ็ดล้านแปดแสนหกหม่ืน

แปดพนัสองร้อยสี่สิบเอ็ดหุ้น) 

 

7,418,621,493 หุ้น 

(เจ็ดพนัสี่ร้อยสิบแปดล้านหกแสนสองหม่ืน       

หนึง่พนัสี่ร้อยเก้าสบิสามหุ้น) 

 - หุ้นบริุมสิทธิ - หุ้น - หุ้น 

การลงมติ ในวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี ่ คือไมน้่อยกวา่ร้อยละ 75 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น

ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

 

 

 

 

หน้าที่ 5 



ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 

บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

 

วาระที่ 8  พจิารณาอนุมัตปิรับโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท 

ความเป็นมา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 67 ที่กําหนดให้บริษัทต้องมีกรรมการคณะหนึ่งเพ่ือ

ดําเนินกิจการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และตามหลกัการกํากับดแูลกิจการท่ีดี คณะกรรมการบริษัทควรมี

ขนาดท่ีเหมาะสม และประกอบด้วยบุคลท่ีมีความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถท่ีเพียงพอ ท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ โดยต้องมีกรรมการจํานวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่ควรเกิน 12 คน ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัขนาด ประเภท และความซบัซ้อน

ของธรุกิจ โดยปัจจบุนัคณะกรรมการบริษัทของบริษัท ฯ มีจํานวน 9 ทา่น โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สง่มาด้วยลําดบัที่ 6 

ความเหน็คณะกรรมการบริษัท    เหน็ควรอนมุติัการปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท จาก 9 คน เป็น 10 คน เพ่ือให้องค์คณะมี

ความหลากหลายในด้านทกัษะวิชาชีพและความเช่ียวชาญเฉพาะด้านเพ่ิมมากขึน้ และให้นําเสนอตอ่ผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาตอ่ไป 

การลงมติ ในวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากคือเกินกว่าร้อยละ 50 ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ถ้า

มีคะแนนเสียงเทา่กนั ให้ประธานในที่ประชมุออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกเสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้าด 

 

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติเลือกตัง้กรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ดํารงตําแหน่งครบตามวาระ และเลือกตัง้

 กรรมการบริษัทเพิ่มตามโครงสร้างใหม่ (ถ้ามี) 

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

บริษัท ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี ในอตัราหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการบริษัททัง้หมด ถ้า

จํานวนกรรมการบริษัทท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการบริษัท        

ท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนเป็นบริษัทนัน้ให้ใช้วิธีจบัสลาก ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปให้กรรมการ

บริษัทท่านท่ีอยู่ในตําแหน่งนานท่ีสดุเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง โดยกรรมการบริษัทท่ีออกจากตําแหน่งไปแล้วนัน้ อาจเลือกเพ่ือเข้ามา

ดํารงตําแหน่งใหม่ก็ได้ ซึ่งในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีครัง้นีมี้กรรมการบริษัทท่ีดํารงตําแหน่งครบวาระ 3 ท่าน ดงันี ้

1. พลตํารวจตรี วิศิษฐ์   ศกุรเสพย์ กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) 

2. ดร. จงรัก  ระรวยทรง กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) 

3. ดร.สมบรูณ์            เอือ้อชัฌาสยั กรรมการบริษัท 

 ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้จดัสง่หนงัสือแจ้งการเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือผู้ทรงคณุวฒิุเพ่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ

ของบริษัทฯ ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 เป็นการล่วงหน้า พร้อมทัง้ระบรุายละเอียดคณุสมบติั และวิธีการเสนอช่ือ

ตามหลักเกณฑ์ท่ีบริษัทฯ กําหนด ให้กับผู้ ถือหุ้นได้รับทราบโดยทั่วกัน โดยได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ฯ ตัง้แต่วนัท่ี 25 ตลุาคม 2560 จนถึงวนัท่ี 24 มกราคม 2561 ที่ผ่านมานัน้ ซึ่งไม่มีท่านใดเสนอ

ช่ือผู้ทรงคณุวฒิุเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัท ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นในครัง้นี ้ 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท    คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้ มีส่วนได้เสียได้หารือกันอย่างกว้างขวาง รวมทัง้พิจารณา

จากคณุสมบติัเป็นรายบคุคลอย่างรอบคอบ กล่าวคือ ต้องเป็นบคุคลผู้ทรงคณุวฒิุ มีประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ มีภาวะผู้ นํา วิสยัทศัน์

กว้างไกล เป็นผู้ มีคณุธรรมและจริยธรรม มีประวติัการทํางานท่ีโปร่งใสไม่ดา่งพร้อย มีความสามารถในการแสดงความคิดเหน็ อย่างเป็น

อิสระ และมีคณุสมบติัเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ทัง้นีบุ้คคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เป็นกรรมการอิสระนัน้ เป็นผู้ ท่ี

สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น

พิจารณาเลือกตัง้ตามที่เสนอ รายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

1. เลือกตัง้กรรมการบริษัทที่ดํารงตําแหน่งครบวาระกลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทตอ่ไปอีกวาระหนึง่ ดงันี ้ 

1. ดร. จงรัก ระรวยทรง (กรรมการอิสระ)  

2. ดร. สมบรูณ์ เอือ้อชัฌาสยั  

2. เลือกตัง้ผู้ ท่ีได้รับการเสนอช่ือเพ่ือทดแทนกรรมการบริษัทอีกทา่นหนึง่ที่ดํารงตําแหน่งครบวาระ 9 ปี ดงันี ้ 

3. ดร. พนารัตน์ ปานมณี (กรรมการอิสระ)  

3. เลือกตัง้ผู้ ท่ีได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการบริษัทเพ่ิมอีก 1 ตําแหน่ง ตามโครงสร้างใหม ่ดงันี ้ 

4.   นายธรากร องัภเูบศวร์ (กรรมการอิสระ)     

หน้าที่ 6 



ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 

บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

 

และให้นําเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาตอ่ไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สง่มาด้วยลําดบัที่ 7 

การลงมติ ในวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากคือเกินกว่าร้อยละ 50 ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ถ้า

มีคะแนนเสียงเทา่กนั ให้ประธานในที่ประชมุออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกเสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้าด 

 

วาระที่ 10 พจิารณาอนุมัตกิารกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจาํปี 2561 

ความเป็นมา    ตามข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 29 กําหนดให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีกําหนดค่าตอบแทนของกรรมการ โดย    

บริษัทฯ มีนโยบายและหลกัเกณฑ์ในการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกบัภาระหน้าท่ีในการ

ปฏิบติังานเพ่ือประโยชน์สูงสดุของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้น และ ผู้ มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ โดยมีขัน้ตอนการพิจารณาค่าตอบแทนผ่านจาก

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และนําเข้าสู่การพิจารณาในคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้พิจารณากลั่นกรองอย่าง

ละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน เห็นสมควรกําหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุย่อย ประจําปี 2561 ดงัรายละเอียดตามสิ่งท่ีสง่มาด้วยลําดบัที่ 8 

ความเหน็คณะกรรมการบริษัท   เหน็สมควรเสนอที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุติักําหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการสําหรับปี 2561 ดงันี ้

ค่าเบีย้ประชุม                      (หน่วย : บาท)  

ตําแหน่ง คณะกรรมการ 

บริษัท 

คณะกรรมการ 

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ

บริหาร 

ความเสี่ยง 

คณะกรรมการ

สรรหาและ

พิจารณา

ผลตอบแทน 

คณะกรรมการ

กํากบัดแูล

กิจการที่ดี 

คณะกรรมการ 

บริหาร 

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

หมายเหต:ุ   กรณีกรรมการอิสระได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นประธานกรรมการของแตล่ะคณะกรรมการ ให้ได้รับสิทธิการจ่ายอตัราคา่ตอบแทน   

เบีย้ประชมุของคณะกรรมการในตําแหน่งสงูสดุเพียงตําแหน่งเดียวในแตล่ะคณะกรรมการ 

 

ค่าตอบแทนรายปี                      (หน่วย : บาท)  

ตําแหน่ง คณะกรรมการ 

บริษัท 

คณะกรรมการ 

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ

บริหาร 

ความเสี่ยง 

คณะกรรมการ

สรรหาและ

พิจารณา

ผลตอบแทน 

คณะกรรมการ

กํากบัดแูล

กิจการที่ดี 

คณะกรรมการ 

บริหาร 

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

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 ให้ได้รับสิทธิการจ่ายอตัราคา่ตอบแทนรายปี

ของคณะกรรมการในตําแหน่งสงูสดุเพียงตําแหนง่เดียวในแตล่ะกรรมการ 

  *     ค่าตอบแทนรายปีให้กาํหนดจ่ายเป็นรายไตรมาส  

การลงมติ ในวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สองในสามของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

 

หน้าที่ 7 



ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 

บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

 

วาระที่ 11 พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าสอบบัญชีประจาํปี 2561 

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

กําหนดให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นสามัญประจําปีแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนของผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ดังนัน้

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทจงึได้พิจารณาคดัเลือกผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากผลการปฏิบติังาน 

ประสบการณ์ มาตรฐานและประสิทธิภาพในการทํางาน ความเช่ียวชาญในการสอบบัญชี ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และ

คา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชี โดยเสนอเพ่ือขออนมุติัแตง่ตัง้บคุคลเป็นผู้สอบบญัชีและอนมุติัคา่สอบบญัชี ดงัรายละเอียดปรากฏตาม

สิ่งที่สง่มาด้วยลําดบัท่ี 9 ดงันี ้

1. แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของ บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) ประจําปี 2561 

1) นายเจริญ ผู้สมัฤทธ์ิเลิศ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4068   และ/หรือ 

2) นายวยัวฒัน์ กอสมานชยักิจ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 6333   และ/หรือ 

3) นายณฐัพงศ์ ตนัติจตัตานนท์   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 8829   

แห่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด โดยเป็นผู้ สอบบัญชีท่ีมีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศ

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และบคุคลดงักล่าวยงัเป็นผู้สอบบญัชีในบริษัทย่อยของกลุ่ม

บริษัทกนักลุอีกด้วย  

2. อนมุติัค่าสอบบญัชีประจําปี 2561 โดยมีค่าตอบแทนเป็นจํานวนเงินไม่เกิน 1,700,000.00 บาท สําหรับงบการเงิน

เฉพาะกิจการของบริษัทฯ และเม่ือรวมค่าตอบแทนสําหรับบริษัทย่อย บริษัทร่วม รวมกันทัง้สิ น้ ไม่ เกิน 

12,720,000.00 บาท  

โดยบริษัทท่ีเป็นสํานกังานบญัชีและผู้สอบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอข้างต้นไม่มีความสมัพนัธ์ และ/หรือ ไม่มีส่วนได้

เสียกบับริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ย่างใด 

ทัง้นี ้หากรวมคา่สอบบญัชีของบริษัทย่อยหรือบริษัทท่ีเข้าลงทนุในตา่งประเทศแล้ว รวมเป็นคา่ตอบแทนรวมทัง้สิน้ไมเ่กิน 

20,720,000.00 บาท โดยคณะกรรมการบริษัทจะดแูลให้สามารถจดัทํางบการเงินได้ทนัตามกําหนดระยะเวลา  

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท   เห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเสนอ และเห็นควรเสนอท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 

2561 พิจารณาอนมุติั 

1. แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของ บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน)  

1) นายเจริญ        ผู้สมัฤทธ์ิเลิศ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4068   และ/หรือ 

2) นายวยัวฒัน์ กอสมานชยักิจ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 6333   และ/หรือ 

3) นายณฐัพงศ์    ตนัติจตัตานนท์   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 8829 

แหง่ บริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีประจําปี 2561 

2. อนมุติัคา่สอบบญัชี ประจําปี 2561 เป็นจํานวนเงินไมเ่กิน 1,700,000.00 บาท สําหรับงบการเงินของบริษัทฯ 

 โดยมีรายละเอียดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีเปรียบเทียบย้อนหลงั 5 ปี ดงันี ้ 

รายละเอียด ปี 2561 

(เพ่ือพิจารณา) 

ปี 2560 1) 

 

ปี 2559 1) ปี 2558 1) ปี 2557 1) 

คา่สอบบญัชี และคา่สอบทานรายไตรมาส  

สําหรับงบการเงินของบริษัทฯ  

1,700,000.00 1,480,000.00 1,100,000.00 940,000.00 892,000.00 

คา่บริการอ่ืน ๆ  N.A. 149,127.00 347,776.46 1,362,529.00 338,049.00 

1)  ประกอบด้วย ค่าลว่งเวลา ค่าพาหนะ คา่เข้าเลม่เอกสาร คา่ยืนยนัยอด และคา่สง่เอกสาร  

การลงมติ ในวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากคือเกินกว่าร้อยละ 50 ของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามี

คะแนนเสียงเทา่กนั ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกเสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้าด 

 

หน้าที่ 8 



ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 

บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

 

วาระที่ 12 พจิารณาการแก้ไขเพิ่มเตมิข้อบงัคับของบริษัทฯ   

ความเป็นมา   ตามคําสัง่ คสช.ท่ี 21/2560 ท่ีได้มีการแก้ไขยกเลิกและเปลี่ยนแปลงบทบญัญัติของกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับบริษัท

มหาชนในสว่นของการประชมุผู้ ถือหุ้น ดงัรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สง่มาด้วยลําดบัที่ 10 

ความเหน็คณะกรรมการบริษัท   เหน็สมควรเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบงัคบัของบริษัทฯ หมวดที่ 4 “การประชมุผู้ ถือหุ้น” 

ข้อ 24. โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

  “ข้อ 24.  คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจําปีภายในสี่ (4) เดือนนบัแต่

  วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท 

   การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะ

  เรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเม่ือใดก็ได้สดุแต่จะเหน็สมควร หรือผู้ ถือหุ้นหนึ่งคนหรือหลายคนซึง่

  มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด จะเข้าช่ือกนัทําหนงัสือขอให้

  คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเม่ือใดก็ได้ แต่ต้องระบเุร่ืองและเหตผุลในการที่ขอให้

  เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดงักล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้น

  ภายในสี่สิบห้า (45) วนั นบัแตว่นัที่ได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้น 

   ในกรณีท่ีคณะกรรมการไมจ่ดัให้มีการประชมุภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ ถือหุ้น 

  ทัง้หลายซึง่เข้าช่ือกนัหรือผู้ ถือหุ้นคนอ่ืนๆ รวมกนัได้จํานวนหุ้นตามที่บงัคบัไว้นัน้จะเรียกประชมุเองก็ได้ภายในสี่

  สิบห้า (45) วนั นบัแต่วนัครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี ้ให้ถือว่าเป็นการประชมุผู้ ถือหุ้นท่ี

  คณะกรรมการเรียกประชมุ โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอนัจําเป็นท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชมุและ

  อํานวยความสะดวกตามสมควร 

   ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้ นท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้ นตามวรรคสามครัง้ใด 

  จํานวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ 27. ผู้ ถือหุ้นตามวรรคสามต้อง

  ร่วมกนัรับผิดชอบชดใช้คา่ใช้จ่ายท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชมุในครัง้นัน้ให้แก่บริษัท” 

การลงมติ ในวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ คือไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น

ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระที่ 13 พจิารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี)  

 

 จงึขอเรียนเชิญทา่นผู้ ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 ในวนัศกุร์ที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 9.00 น. 

ณ ห้องบอลรูม 1 ชัน้ 2 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 และบริษัท ฯ จะ

เปิดให้ลงทะเบียนเพ่ือเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นตัง้แต่เวลา 8.00 น. โดยบริษัทฯ จะดําเนินการประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ใน

ส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการประชุมผู้ ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน ดงัปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลําดบัที่ 11 พร้อมทัง้ได้แนบคําชีแ้จง

วิธีการมอบฉนัทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเข้าร่วมประชมุ และการออกเสียงลงคะแนนในการประชมุผู้ ถือหุ้น ดงัปรากฏตามสิ่งที่

สง่มาด้วยลําดบัท่ี 12 

อนึ่ง เพ่ือความสะดวกหากท่านผู้ ถือหุ้นประสงค์จะแต่งตัง้บุคคลอ่ืนหรือกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนแทนในการประชมุครัง้นี ้โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนงัสือมอบฉันทะ แบบ ข. ที่แนบมาตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ลําดบัที่ 13 รวมทัง้ได้แนบข้อมลูกรรมการอิสระท่ีเป็นตวัแทนรับมอบฉนัทะในการประชมุ ดงัปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาด้วยลําดบัที่ 14 

สําหรับผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดูแลหุ้นนัน้ ท่าน

สามารถดาวโหลดแบบหนังสือมอบฉันทะแบ บ ค. ซึ่ ง เป็ นแบ บเฉพาะท่ี ใช้สํ าห รับผู้ ถือหุ้ น ท่ีกล่าวถึ งดังกล่าว ได้ที่ 

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

ในกรณีท่ีมีการมอบฉันทะ บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะกลับมายังบริษัทฯ โดยทาง

ไปรษณีย์ที่ สํานกัเลขานกุารบริษัทและฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชัน้ 8                                                           

เลขท่ี 1177 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ  10300 ภายในวันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2561 เพ่ือทําการ

หน้าที่ 9 

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


ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 

บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

 

รวบรวมนําสง่ตอ่ประธานท่ีประชมุก่อนเร่ิมเปิดการประชมุตอ่ไป และหากทา่นผู้ ถือหุ้นทา่นใดประสงค์จะขอรับรายงานประจําปี 2560 

ในรูปแบบหนงัสอืโปรดกรอกแบบฟอร์มและนําสง่มายงับริษัทฯ ดงัรายละเอียดท่ีปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาด้วยลําดบัที่ 15 

จงึเรียนมาเพ่ือทราบและขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุตามวนั เวลา และ สถานท่ีดงักลา่วข้างต้น โดยโปรดนํา

เอกสารหลกัฐานตามรายการท่ีระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะมาแสดงเพ่ือลงทะเบียนในวนัประชุม อีกทัง้บริษัทฯ ได้แนบแผนที่ตัง้

สถานท่ีประชมุมาพร้อมกบัหนงัสือฉบบันี ้ดงัปรากฏตามสิ่งที่สง่มาด้วยลําดบัที่ 16 

ทัง้นี ้บริษัทฯ กําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 

2561 ในวนัท่ี 8 มีนาคม 2561 และได้รายช่ือในวนัที่ 9 มีนาคม 2561 ทัง้นี ้วนัท่ีไมไ่ด้รับสิทธิเข้าร่วมประชมุ (XM) คือวนัที่ 7 มีนาคม 

2561  

 

 

     ขอแสดงความนบัถือ 

      

 

 

     (นางสาวโศภชา  ดํารงปิยวฒ์ิุ) 

     ประธานกรรมการบริหาร 

 

จนัทรา   จงจามรีสีทอง 

สํานกักรรมการผู้จดัการและนกัลงทนุสมัพนัธ์ 

เลขานกุารบริษัท 

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

หน้าที่ 10 


