
ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 

บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

 

ที่ GUNKUL 61/048 

13 มิถนุายน 2561 

เร่ือง  ขอเชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 

เรียน  ทา่นผู้ ถือหุ้นของบริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

สิ่งที่สง่มาด้วย 1. รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 

 2.   แก้ไขข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 45. เร่ือง ตราประทบัของบริษัท  

 3. ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ในสว่นท่ีเก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้นและการออกเสยีงลงคะแนน 

 4. คําชีแ้จงวิธีการมอบฉนัทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเข้าร่วมประชมุ และการออกเสยีงลงคะแนนในการ

ประชมุผู้ ถือหุ้น 

 5. แบบการลงทะเบียนและหนงัสือมอบฉนัทะ ตามท่ีกรมพฒันาธรุกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กําหนด (แบบ ข.) 

 6. ข้อมลูกรรมการอิสระท่ีเป็นตวัแทนรับมอบฉนัทะในการประชมุ 

 7. แผนที่ตัง้สถานทีป่ระชมุ 

 8. สารสนเทศการเข้าซือ้หุ้นใน บริษัท ฟิวเจอร์ อีเลค็ทริคอล คอนโทรล จํากดั โดย บริษัท กนักลุ พาวเวอร์            

ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั ซึง่เป็นบริษัทย่อย ของ บริษัท กนักลุเอน็จิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

 9. รายงานความเหน็ของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการได้มาซึง่สินทรัพย์และรายการเก่ียวโยงกนัใน

การได้มาซึง่หุ้นสามญัใน บริษัท ฟิวเจอร์ อีเลค็ทริคอล คอนโทรล จํากดั 

  

  ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 4/2561 เม่ือวนัองัคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 ได้มีมติ

ให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่  1/2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้องแมจิก 2 ชัน้ 

2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนช่ัน เลขที่  99 ถนนกําแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 

10210 เพ่ือพิจารณาเร่ืองตา่ง ๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเหน็ของคณะกรรมการบริษัท ดงัตอ่ไปนี ้

 

วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2561 

ความเป็นมา การประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2561 ได้จัดให้มีขึน้เม่ือวนัศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 บริษัทฯ ได้จัดทํารายงานการ

ประชมุแล้วเสร็จ พร้อมทัง้ได้จดัส่งให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วนั ตาม

ระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด รวมทัง้ได้เผยแพร่รายงานดงักล่าวผ่านเว็บไซด์ของบริษัทฯ www.gunkul.com โดยได้แนบสําเนารายงานการ

ประชมุ ดงัรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สง่มาด้วยลําดบัท่ี 1 

ความเหน็คณะกรรมการบริษัท   เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2561 เม่ือ                 

วนัศกุร์ที่ 20 เมษายน 2561 ซึง่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเหน็วา่ได้มีการบนัทกึรายงานไว้อย่างครบถ้วนถกูต้อง 

 

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติให้ บริษัท กันกุล พาวเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ของ บริษัท กันกุลเอ็นจิ

เนียร่ิง จาํกัด (มหาชน) เข้าซือ้หุ้นสามัญเดมิของ บริษัท ฟิวเจอร์ อีเลค็ทริคอล คอนโทรล จาํกัด 

ความเป็นมา ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียร่ิง จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ท่ี 4/2561 เม่ือวันท่ี             

15 พฤษภาคม 2561 ได้มีมติอนมุติัให้นําเสนอต่อท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เพ่ือพิจารณาอนมุติัให้ บริษัท กนักลุ พาวเวอร์    

ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (“GPD”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 99.99 ของจํานวนหุ้นท่ีออกและ

จําหน่ายแล้วทัง้หมด เข้าทํารายการซือ้หุ้นสามญัเดิมของ บริษัท ฟิวเจอร์ อีเล็คทริคอล คอนโทรล จํากดั (“FEC”) จํานวน 10,000,000 

หุ้น คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 100.00 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท โดยเป็นทุนท่ีชําระแล้ว 

47,500,000.00 บาท จากผู้ ถือหุ้ นเดิมของ FEC ซึ่งเป็นบุคคลที่ เก่ียวโยงกัน ในมูลค่ารวมทัง้สิน้ไม่เกิน 650,000,000.00 บาท               

ดงัรายละเอียดปรากฎตามสิ่งท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 8 และ ลําดบัที่ 9 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท     เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาให้ บริษัท กนักลุ พาวเวอร์ ดีเวลล็อปเม้นท์ จํากดั 

เข้าทํารายการซือ้หุ้นสามญัของ บริษัท ฟิวเจอร์ อีเล็คทริคอล คอนโทรล จํากดั จํานวน 10,000,000 หุ้น คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 100.00 

หน้าที่ 1 

http://www.gunkul.com/


ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 

บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

 

ของหุ้นจดทะเบียนท่ีออกและจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท โดยเป็นทนุท่ีชําระแล้ว 47,500,000.00 บาท 

จากผู้ ถือหุ้นเดิมของ FEC ซึ่งเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน ในมลูค่ารวมทัง้สิน้ไม่เกิน 650,000,000.00 บาท ซึ่ง FEC เป็นผู้ประกอบธุรกิจ

รับเหมาก่อสร้างระบบไฟฟ้า แบบบนดิน เคเบิล้ใต้ดิน สถานีไฟฟ้า สายสง่ไฟฟ้า และสายจําหน่ายไฟฟ้า   

ทัง้นี ้การเข้าทํารายการดงักล่าวถือเป็นรายการการได้มาซึง่สินทรัพย์ตามประกาศการได้มาหรือจําหน่ายไป โดยมีขนาดรายการเท่ากบั 

ร้อยละ 50.457 ซึ่งเป็นขนาดรายการสงูสดุท่ีคํานวณได้ตามเกณฑ์กําไรสทุธิ โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิน้สดุวนัท่ี 31 

มีนาคม 2560  31 ธันวาคม 2560  และ 31 มีนาคม 2561 และงบการเงินของ FEC สิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และเม่ือคํานวณ

รายการได้มาซึง่สินทรัพย์ท่ีเกิดขึน้ในรอบระยะเวลา 6 เดือนท่ีผ่านมาของบริษัทฯ ก่อนวนัท่ีคณะกรรมการบริษัทมีมติอนมุติัให้เสนอต่อ  

ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ พิจารณาอนมุติัการเข้าทํารายการดงักล่าว ซึ่งมี 1 รายการ ได้แก่ การเข้าลงทนุในโครงการ Solar Farm 

ขนาด 29.99 เมกะวตัต์ ท่ีประเทศมาเลเซีย ตามท่ีได้รับอนมุติัจากท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2561 เม่ือวนัที่ 21 กมุภาพนัธ์ 

2561 มีขนาดรายการเท่ากับ ร้อยละ 3.767 ซึ่งเป็นรายการสูงสุดที่คํานวณได้ตามเกณฑ์มลูค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดยอ้างอิงจาก      

งบการเงินรวมของบริษัทฯ สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากเป็นการลงทุนในโครงการใหม่ซึ่งยังไม่มีผลการ

ดําเนินงาน จึงไม่สามารถคํานวณขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามเกณฑ์กําไรสทุธิ ดงันัน้ขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในครัง้นี ้  

จะมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 50.457 ตามเกณฑ์กําไรสุทธิ จึงถือเป็นรายการประเภทท่ี 1 ตามประกาศคณะกรรมการกํากับ

ตลาดทุนท่ี ทจ. 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการทํารายการท่ีมีนยัสําคญัท่ีเข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รวมถึง

ประกาศที่แก้ไขเพ่ิมเติม และ ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบติัการของ

บริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (ประกาศการได้มาและจําหน่ายไปฯ) ขนาดรายการดงักล่าวมี

ขนาดรายการมากกวา่หรือเทา่กบัร้อยละ 15 และ น้อยกวา่ร้อยละ 100  บริษัทฯ ต้องดาํเนินการเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทยและขออนุมัตต่ิอผู้ถอืหุ้นโดยแต่งต้ังทีป่รึกษาทางการเงนิอสิระเพื่อแสดงความเหน็ต่อผู้ถอืหุ้น 

นอกจากนี ้การเข้าซือ้หุ้นสามญัเดิมใน FEC ครัง้นี ้มีลกัษณะเป็นการซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ ตาม

ความในมาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) ดังนัน้ การเข้าทํารายการ

ดงักลา่ว จงึต้องได้รับมตอินุมัตจิากทีป่ระชุมผู้ถอืหุ้นของบริษัทฯ ก่อนการเข้าทาํรายการ    

อีกทัง้ รายการดงักลา่วเป็นรายการท่ีทํากบับคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั ดงันัน้จงึเข้าข่ายเป็นรายการที่เก่ียวโยงกนั โดยมีขนาดรายการที่คํานวณ

ได้เท่ากบั ร้อยละ 13.987 ของสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิ (NTA) โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2561  

รวมทัง้มีมูลค่าการเข้าทํารายการเกินกว่า 20,000,000 ล้านบาท และเม่ือรวมกับรายการที่เก่ียวโยงกันท่ีเกิดขึน้ในรอบระยะเวลา           

6 เดือน ท่ีผ่านมาของบริษัทฯ ก่อนการเข้าทํารายการในครัง้นี ้ซึง่มี 1 รายการ ได้แก่ การเช่าท่ีดินและสิ่งปลกูสร้าง ตามที่ได้รับอนมุติั

จากคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2561 เม่ือวนัที่ 21 กมุภาพนัธ์ 2561 โดยมีมลูคา่ขนาดรายการที่เก่ียวโยงเท่ากบั ร้อยละ 0.595 ของ

สินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิ โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ทําให้รายการเก่ียวโยงของบริษัทฯ       

มีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 14.582 โดยขนาดรายการรวมดงักล่าวมีขนาดเกินกว่าร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของ

บริษัทฯ และมีมูลค่าเกินกว่า 20,000,000.00 บาท เข้าข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน           

ที่ ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ือง การ

เปิดเผยข้อมลูและการปฏิบติัของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 (“ประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกัน”) ประเภท 

“รายการเก่ียวกับทรัพย์สินหรือบริการ” บริษัทฯ ต้องดําเนินการเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ           

ขออนุมัตต่ิอผู้ถอืหุ้นโดยแต่งต้ังทีป่รึกษาอสิระเพื่อแสดงความเหน็ต่อผู้ถอืหุ้น 

 

วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45. เร่ือง ตราประทบัของบริษัท  

ความเป็นมา ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียร่ิง จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ท่ี 4/2561 เม่ือวันท่ี             

15 พฤษภาคม 2561 ได้มีมติอนมุติัให้นําเสนอต่อท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เพ่ือพิจารณาอนมุติัการแก้ไขข้อบงัคบั ข้อ 45. 

เร่ือง ตราประทบัของบริษัท ดงัรายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 2 

ความเหน็คณะกรรมการบริษัท    เหน็สมควรเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาการแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 45. เร่ือง ตราประทบั

ของบริษัท  
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ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 

บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

 

วาระที่ 4 พจิารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี)  

 

 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 ในวนัพฤหสับดีที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 

9.00 น. ณ ห้องแมจิก 2 ชัน้ 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่ เลขท่ี 99 ถนนกําแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี่ กรุงเทพฯ 

10210 และบริษัท ฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพ่ือเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นตัง้แต่เวลา 8.00 น. โดยบริษัทฯ จะดําเนินการประชุมตาม

ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน ดงัปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลําดบัที่ 3 พร้อมทัง้

ได้แนบคําชีแ้จงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ ถือหุ้ น        

ดงัปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาด้วยลําดบัที่ 4 

อนึ่ง เพ่ือความสะดวกหากท่านผู้ ถือหุ้ นประสงค์จะแต่งตัง้บุคคลอ่ืนหรือกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนแทนในการประชมุครัง้นี ้โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. ที่แนบมาตามสิ่งที่สง่มาด้วยลําดบั

ที่ 5 รวมทัง้ได้แนบข้อมลูกรรมการอิสระท่ีเป็นตวัแทนรับมอบฉนัทะในการประชมุ ดงัปรากฏตามสิ่งที่สง่มาด้วยลําดบัที่ 6 

สําหรับผู้ ถือหุ้ นท่ีเป็นผู้ ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดูแลหุ้ นนัน้ ท่าน

สาม ารถ ดาวโห ล ดแบ บ ห นังสื อม อ บ ฉัน ท ะแบ บ  ค . ซึ่ ง เป็ น แบ บ เฉ พ าะที่ ใ ช้สํ าห รับ ผู้ ถื อหุ้ น ที่ กล่ าวถึ งดังก ล่ าว  ได้ ที่ 
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ในกรณีท่ีมีการมอบฉันทะ บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะกลับมายังบริษัทฯ โดยทาง

ไปรษณีย์ท่ี สํานักเลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียร่ิง จํากัด (มหาชน) อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชัน้ 8                                                           

เลขที่ 1177 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ  10300 ภายในวันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561 เพ่ือทําการรวบรวม

นําสง่ตอ่ประธานท่ีประชมุก่อนเร่ิมเปิดการประชมุตอ่ไป  

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุตามวนั เวลา และ สถานท่ีดงักล่าวข้างต้น โดยโปรดนํา

เอกสารหลกัฐานตามรายการท่ีระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะมาแสดงเพ่ือลงทะเบยีนในวนัประชมุ อีกทัง้บริษัทฯ ได้แนบแผนที่ตัง้สถานท่ี

ประชมุมาพร้อมกบัหนงัสือฉบบันี ้ดงัปรากฏตามสิ่งที่สง่มาด้วยลําดบัที่ 7 

ทัง้นี ้บริษัทฯ กําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 

1/2561 ในวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2561 ทัง้นี ้วนัท่ีไมไ่ด้รับสิทธิเข้าร่วมประชมุ (XM) คือวนัที่ 28 พฤษภาคม 2561  

 

 

     ขอแสดงความนบัถือ 

      

 

 

     (นางสาวโศภชา  ดํารงปิยวฒ์ิุ) 

     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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