
 

หน้าท่ี 1 

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด (มหาชน) 
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 

วัน เวลา และสถานที่ประชุม 
เมื่อวนัพฤหสับดีที่ 28 มิถนุายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องแมจิก 2 ชัน้ 2  โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่ 

เลขที่ 99 ถนนก าแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี่ กรุงเทพฯ 10210 

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม จ านวน 9 ท่าน 
1. ดร. ชิต เหลา่วฒันา กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / ประธานท่ีประชมุ 
2. ดร. จงรัก ระรวยทรง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 

และประธานคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
3. รศ.ดร. พนารัตน์ ปานมณี กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
4. นายธรากร องัภเูบศวร์ กรรมการอิสระ 

และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 
5. นางสาวโศภชา ด ารงปิยวฒุิ ์ กรรมการบริษัท  ประธานกรรมการบริหาร 

และกรรมการบริหารความเสีย่ง 
6. ดร. สมบรูณ์ 
 

เอือ้อชัฌาสยั 
 

กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการผู้จดัการ 
และเลขานกุารคณะกรรมการบริษัท 

7. นางสาวนฤชล ด ารงปิยวฒุิ ์ กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ สายงานพฒันาธุรกิจและวางแผนกลยทุธ์ 
ผู้อ านวยการอาวโุส สายงานโลจิสติกส์ 

8. นางอารีวรรณ เฉลมิแดน กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และ 
ผู้อ านวยการอาวโุส สายงานโรงงาน 

9. นายเฉลมิพล ศรีเจริญ กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และ 
ผู้อ านวยการ สายงานขายและการตลาด 

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม จ านวน 1 ท่าน 
1. นายกลักลุ ด ารงปิยวฒุิ ์ ประธานกรรมการบริษัท (ติดภารกิจ ไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุได้)  

กรรมการชุดย่อยที่เข้าร่วมประชุม จ านวน 3 ท่าน 
1. ดร. เพียร โตทา่โรง ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง   
2. นายเดชา   ชลูกิรณ์      กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 
3. นายสมชาย  ไตรรัตนภิรมย์ กรรมการบริหารความเสีย่ง และกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

 



 

หน้าท่ี 2 

ผู้บริหารและผู้จัดการที่เข้าร่วมประชุม จ านวน 14 ท่าน 
1. นายพงษ์สกร  ด าเนิน รองกรรมการผู้จดัการ สายงานพฒันาธุรกิจและวางแผนกลยทุธ์  
2. นางสมลกัษณ์  คนงึเหต ุ ผู้อ านวยการอาวโุส สายงานส านกับริหาร  
3. นายธ ารงค์  จนัทรไกรทอง ผู้อ านวยการอาวโุส สายงานขายและการตลาด 
4. นายภดูิศ  ไตรวิลาสกลุ ผู้อ านวยการอาวโุส สายงานขายและการตลาด  

  Energy Solution and Lighting  
5. นายฐิติพงศ์  เตชะรัตนยืนยง ผู้อ านวยการอาวโุส สายงานบริหารการเงินและควบคมุกิจการตา่งประเทศ 
6. นางณฐัวรรณ  วงศ์จนัทร์ ผู้อ านวยการอาวโุส สายงานสนบัสนนุธุรกิจ 
7. นางสาวจนัทรา  จงจามรีสทีอง เลขานกุารบริษัท และ 

   ผู้อ านวยการอาวโุส ส านกักรรมการผู้จดัการและนกัลงทนุสมัพนัธ์ 
8. นางสาววิจิตรา  แสงปรีดีกรณ์ ผู้อ านวยการ สายงานพฒันาธุรกิจพลงังานทดแทน  
9. นางสาวกลุรวี  แสนชยักร ผู้ช่วยผู้อ านวยการ สายงานบริหารการเงินและควบคมุกิจการตา่งประเทศ  
10. นายธเนศศิริ  ฝากมิตร ผู้ช่วยผู้อ านวยการ สายงานตรวจสอบภายใน  
11. นางสาววรินทิพย์  โรซาร์พิทกัษ์ ผู้ช่วยผู้อ านายการ สายงานวางแผนกลยทุธ์และการลงทนุ  
12. นางลคันา   สนัติร่วมใจรักษ์ ผู้จดัการฝ่ายทรัพยากรบคุคลและธุรการ 
13. นายนิติภทัร์  เวชกามา ผู้ช่วยผู้จดัการ สายงานตรวจสอบภายใน 
14. นางสาวธนวรรณ  พฒันะเอนก หวัหน้าสว่นงานเลขานกุารบริษัทและนกัลงทนุสมัพนัธ์ 

ผู้เข้าร่วมการประชุมอื่น ๆ จ านวน 5 ท่าน 
1. นายชยัศิริ  วฒันชาญณรงค์ กรรมการบริษัท บริษัท ฟิวเจอร์ อีเลค็ทริคอล คอนโทรล จ ากดั  
2. นายวยัวฒัน์ กอสมานชยักิจ ผู้สอบบญัชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
3. นางปาลกิา แสงวิไล ผู้สอบบญัชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
4. นายคงกช ยงสวสัดิกลุ ผู้แทน บริษัท กดุัน่ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จ ากดั ที่ปรึกษากฎหมาย 

  และผู้แทนอิสระร่วมเป็นกรรมการในการตรวจสอบการลงคะแนน 
5. นางสาวสายชล ี ลิม่อภิชาต ผู้แทน บริษัทหลกัทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จ ากดั (มหาชน)  

  ที่ปรึกษาการเงินอิสระ   
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 การประชุมในครัง้นีม้ีตวัแทนผู้สอบบญัชี ที่ปรึกษากฎหมาย และที่ปรึกษาการเงินอิสระ ได้เข้าร่วมประชุม โดยมี
รายละเอียดดงันี ้

 ตวัแทนจากผู้สอบบญัชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
 ตวัแทนจากที่ปรึกษาด้านกฎหมาย บริษัท กุดัน่ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จ ากัด ท าหน้าที่เป็นคนกลางในการ

ตรวจสอบการลงคะแนน 
 ตวัแทนจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัทหลกัทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) 

 บริษัทฯ ได้จัดส่งหนงัสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุม และได้เผยแพร่แจ้งการส่งหนงัสือเชิญ
ประชมุผา่นทางเว็บไซด์ของตลาดหลกัทรัพย์เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

ก่อนเร่ิมการประชุมตามระเบียบวาระ ที่ประชุมได้แจ้งรายละเอียดการประชุมและวิธีการออกเสียงการลงคะแนน 
รายละเอียดดงัปรากฏตามเอกสารแนบ ล าดบัท่ี 3 และ ล าดบัท่ี 4 หน้า 33 – หน้า 38 ดงันี ้

ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 27 ได้ก าหนดไว้ว่าต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น มาประชุมไม่น้อยกว่า 
25 คน และต้องมีหุ้นนบัรวมได้ไมน้่อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด หรือ มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ
จากผู้ ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ ถือหุ้ นทัง้หมด และ ต้องมีหุ้นนบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ
จ านวนหุ้นที่จ าหนา่ยได้ทัง้หมด จึงจะครบเป็นองค์ประชมุ  

ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 มาตรา 107 และตาม ข้อบงัคบัของบริษัทฯ    
ข้อ 28 ได้ก าหนดหลกัเกณฑ์ในเร่ืองการลงคะแนนสยีงในการประชมุผู้ ถือหุ้นไว้ดงันี ้

 มาตรา 107 มติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ให้ประกอบด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้ 
(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

และถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึ่งเสียงเป็น    
เสยีงชีข้าด 

(2) ในกรณีดังต่อไปนี ้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ         
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  
ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นที่ส าคญัให้แก่บคุคลอื่น  
ข. การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
ค. การท า แก้ไข หรือเลกิสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่น

ที่ส าคญั การมอบหมายให้บคุคลอื่นเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบั
บคุคลอื่นโดยมีวตัถปุระสงค์จะแบง่ก าไรขาดทนุกนั 

ข้อ 28 ในการออกเสยีงลงคะแนนให้หุ้นหนึง่หุ้นมีเสยีงหนึง่เสยีง และมติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ให้ 
 ประกอบด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
และถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึ่งเสียงเป็น     
เสยีงชีข้าด 

(2) ในกรณีดังต่อไปนี ้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ        
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  
ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นที่ส าคญัให้แก่บคุคลอื่น  
ข. การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
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ค. การท า แก้ไข หรือเลกิสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่น
ที่ส าคญั การมอบหมายให้บคุคลอื่นเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบั
บคุคลอื่นโดยมีวตัถปุระสงค์จะแบง่ก าไรขาดทนุกนั 

ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบั 
จ. การเพิ่มหรือการลดทนุของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้  
ฉ. การควบหรือเลกิบริษัท 

วิธีการนบัคะแนน 
 ผู้ ถือหุ้ นและผู้ รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงและลงคะแนนในกรณีดังต่อไปนีค้ือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ              
งดออกเสยีง ไมอ่นญุาตให้มีการแยกการออกเสียงลงคะแนน โดยก าหนดขัน้ตอนการเก็บบตัรลงคะแนนเสียงและวิธีการนบั
คะแนน ดงันี ้ 

 การเก็บบตัรลงคะแนนเสยีงและวิธีการนบัคะแนนเสยีงในวาระทัว่ไป 
- ประธานที่ประชมุจะขอให้ผู้ ถือหุ้นที่ลงมติ “ไมเ่ห็นด้วย” หรือ “งดออกเสยีง” ในระเบียบวาระใด ๆ ลงคะแนนเสียง

ในบตัรลงคะแนนที่ได้แจกให้เมื่อลงทะเบียน พร้อมลงลายมือช่ือ หลงัจากนัน้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะเก็บบตัร
ลงคะแนนเสยีงเฉพาะ “ไมเ่ห็นด้วย” และ “งดออกเสยีง”เพื่อน ามาสรุปผลการลงคะแนนเพื่อให้ประธานฯ แจ้งต่อ
ที่ประชมุรับทราบตอ่ไป 

- วิธีการนบัคะแนนเสยีงส าหรับวาระทัว่ไปนัน้ บริษัทฯ จะใช้วิธีหกัคะแนนเสยีง “ไมเ่ห็นด้วย” และ “งดออกเสยีง”     
ออกจากจ านวนเสยีงทัง้หมดที่เข้าร่วมประชุม และสว่นที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบ
วาระนัน้ ๆ 

 ทัง้นี ้ในการพิจารณาคะแนนเสียงดงักลา่ว จะค านึงถึงการลงคะแนนเสียงที่ผู้ ถือหุ้นได้มอบฉนัทะแสดงเจตนาไว้
ตามหนังสือมอบฉันทะด้วย โดยมติของที่ประชุมในแต่ละวาระให้ใช้คะแนนเสียงข้างมาก ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้
ประธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชีข้าด ส าหรับมติของระเบียบวาระเร่ืองการแก้ไขหนงัสือบริคณห์
สนธิหรือข้อบงัคบัของบริษัทฯ และการซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทฯ  ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยรายละเอียดผลการนบัคะแนน
ของแตล่ะวาระ จะแจ้งให้ที่ประชมุทราบหลงัจบการประชมุในวาระถดัไป 
 บริษัทฯ ได้สรุปกฎเกณฑ์ของการนบัคะแนนในแตว่าระซึง่ขึน้กบัแตล่ะกรณี ดงันี ้  

 
วาระที ่ ประเภทมติ การนบัคะแนน 

1 มติธรรมดา คะแนนเสียงข้างมากผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนนในการประชมุผู้ ถือหุ้น ในกรณี
ถ้ามีคะแนนเสียงเทา่กนัให้ประธานในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชีข้าด 

2 และ 3 มติพิเศษ  คะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนในการประชมุผู้ ถือหุ้น 

4 (ถ้ามี) มติธรรมดา หรือ  
มติพิเศษ  

อาจใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนนในการประชมุ หรือ 
คะแนนเสียงสองในสามของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนนในการประชมุผู้ ถือหุ้น 
หรือ คะแนนเสียงสามในสี่ของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุม      
ผู้ ถือหุ้น (แล้วแตก่รณี)   
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เร่ิมการประชุม 
ดร. สมบูรณ์  เอือ้อัชฌาสยั กรรมการผู้ จัดการ กล่าวต้อนรับผู้ ถือหุ้ น ผู้ รับมอบฉันทะ และสรุปจ านวน           

ผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุด้วยตนเองและรับมอบฉนัทะก่อนเร่ิมการประชมุ โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 ผู้ ถือหุ้นท่ีมาด้วยตนเอง 41  ราย นบัจ านวนหุ้นได้ 74,764,969  หุ้น 
 ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะ        231  ราย นบัจ านวนหุ้นได้ 5,271,161,542  หุ้น 
 รวมทัง้สิน้  272  ราย นบัจ านวนหุ้นได้ 5,345,926,511  หุ้น 
คิดเป็นร้อยละ 72.0609 ของหุ้นท่ีออกและจ าหนา่ยแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ จ านวน 7,418,621,493 หุ้น ซึ่ง

ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัข้อ 27  
ดร. ชิต เหลา่วฒันา เป็นประธานในที่ประชุม ได้กลา่วเปิดการประชุม โดยมอบหมายให้ นางสาวโศภชา       

ด ารงปิยวฒุิ์ กรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร และ นายสมบรูณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการบริษัท กรรมการ
ผู้จดัการ และเลขานกุารคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ด าเนินการเข้าสูว่าระการประชุมต่อไป 

ดร. สมบูรณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ได้   
เรียนเชิญ บริษัท กุดัน่ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จ ากดั ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นผู้แทนอิสระเข้าร่วมเป็นกรรมการในการตรวจนบั
คะแนน และได้เรียนเชิญผู้แทนจากผู้ ถือหุ้นรายย่อยเข้าร่วมเป็นกรรมการในการตรวจนบัคะแนน โดยในครัง้นีไ้ม่มีท่านใด
สะดวกในการเข้าเป็นผู้แทนจากผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย  

ดร. สมบรูณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จดัการ น าเข้าสูว่าระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้
 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2561 
 ดร. สมบรูณ์ เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จดัการ เสนอตอ่ที่ประชมุเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือ
หุ้นประจ าปี 2561 ซึ่งได้จดัขึน้เมื่อวนัศกุร์ที่ 20 เมษายน 2561 ซึ่งได้น าสง่ต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรมพฒันา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมทัง้ได้เผยแพร่รายงานดงักลา่วผ่าน
เว็บไซด์ของบริษัทฯ www.gunkul.com ตามที่ได้จดัสง่ส าเนารายงานการประชมุให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืนดัประชมุในครัง้นี ้
รายละเอียดดงัปรากฏตามเอกสารแนบ ล าดบัที่ 1 หน้า 4-31 โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าได้มีการ
บนัทกึรายงานไว้อยา่งครบถ้วนถกูต้อง จึงขอให้ที่ประชมุโปรดพิจารณารับรอง  

นางสาวโศภชา ด ารงปิยวฒุิ์ ประธานกรรมการบริหาร แจ้งตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นวา่ จากความเห็นของคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานฉบบันี ้ได้มีการบนัทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน และเห็นสมควรเสนอต่อ        
ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา โดยใน
วาระนีจ้ะนบัคะแนนโดยให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากนัให้
ประธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 

มติที่ประชมุ ที่ประชมุมีมติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน รับรองรายงานการ
 ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 เมื่อวนัศกุร์ที่ 20 เมษายน 2561 ตามที่เสนอ โดยมีมติด้วยคะแนน
 เสยีงดงันี ้
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 มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้ 312 ราย เป็นจ านวนหุ้นรวม 5,364,943,392 หุ้น   
ผู้ ถือหุ้น จ านวน (เสยีง) อตัราร้อยละ 

เห็นด้วย  5,364,943,392 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 
บตัรเสยี 0 0.0000 
รวม  5,364,943,392 100.0000 
งดออกเสยีง * 0 - 

* ไมน่บัรวมเป็นฐานการค านวณคะแนนเสยีง 
 
วาระที่ 2  พิจารณาอนุมตัิให้ บริษัท กันกุล พาวเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ของ  
  บริษัท กนักุลเอน็จิเนียร่ิง จ ากัด (มหาชน) เข้าซือ้หุ้นสามญัเดิมของ บริษัท ฟิวเจอร์ อีเล็คทริคอล 
  คอนโทรล จ ากัด 
  ดร. สมบรูณ์ เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จดัการ กลา่วต่อที่ประชุมว่า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท 
กนักุลเอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 4/2561 เมื่อวนัที่ 15 พฤษภาคม 2561 ได้มีมติอนุมตัิให้น าเสนอต่อที่ประชุม
วิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนมุตัิให้ บริษัท กนักุล พาวเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั ( “GPD”) ซึ่งเป็นบริษัท
ยอ่ยของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในอตัราร้อยละ 99.99 ของจ านวนหุ้นที่ออกและจ าหนา่ยแล้วทัง้หมด เข้าท ารายการซือ้
หุ้นสามญัเดิมของ บริษัท ฟิวเจอร์ อีเลค็ทริคอล คอนโทรล จ ากดั (“FEC”) จ านวน 10,000,000 หุ้น คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 
100.00 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท โดยเป็นทนุที่ช าระแล้ว 47,500,000.00 
บาท จากผู้ ถือหุ้นเดิมของ FEC ในมลูค่ารวมทัง้สิน้ไม่เกิน 650,000,000.00 บาท รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่สง่มาด้วย
ล าดบัที่ 8 หน้า 54-97 และ ล าดบัที่ 9 ที่เป็นรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการเข้าท ารายการ        
“IFA Report” โดยมีรายละเอียดของการเข้าท ารายการ ซึง่สามารถแบง่ออกเป็น 4 หวัข้อใหญ่ ดงันี ้

1. รายละเอียดโดยทั่วไปของรายการ 

รายละเอียดของรายการ 

ผู้ซือ้: บริษัท กนักลุ พาวเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั 

ผู้ขาย: บริษัท กนักลุ กรุ๊พ จ ากดั  9,500,000 หุ้น 

บคุคลธรรมดา จ านวน 6 ทา่น 500,000 หุ้น 
 

รายการทรัพย์สนิท่ีซือ้: หุ้นสามญัเดิมของบริษัท ฟิวเจอร์ อิเล็คทริคอล คอนโทรล จ ากัด จ านวน 10,000,000 หุ้น 
มลูคา่หุ้นละ 10 บาท โดยเป็นมลูคา่หุ้นท่ีช าระแล้ว 47,500,000 บาท 

มลูคา่การลงทนุ: ไมเ่กิน 650,000,000 บาท 
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โครงสร้างการถอืหุ้น 

ก่อนเข้าท ารายการ บริษัท กนักุล กรุ๊พ จ ากดั (“GKG”) และผู้มีสว่นได้เสียถือหุ้นของบริษัทฯ ในอตัราร้อยละ 53.97 ของ
จ านวนหุ้นท่ีออกและจ าหนา่ยแล้วทัง้หมด และถือหุ้นของ FEC ในอตัราร้อยละ 100.00 ของจ านวนหุ้นที่ออกและจ าหน่าย
แล้วทัง้หมด  

  
 
หลงัเข้าท ารายการ GPD ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ จะถือหุ้นของ FEC ในอตัราร้อยละ 100.00 ของจ านวนหุ้นที่ออก
และจ าหนา่ยแล้วทัง้หมด 

 
1/ รวมถึงผู้ มีสว่นได้เสีย 
2/ ข้อมลู ณ วนัที่ 6 มิถนุายน 2561 

 ทัง้นี ้เนื่องจากก่อนท่ีบริษัทฯ จะเข้าตลาดหลกัทรัพย์  ทางก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นว่า ควรแยกธุรกิจรับเหมา
ออกจากธุรกิจหลกัของบริษัทฯ อยา่งไรก็ตาม ปัจจบุนัประเทศไทยมีงบประมาณในการก่อสร้างอยูค่อ่นข้างมาก บริษัทฯ จึง
จ าเป็นท่ีจะต้องพิจารณาน า FEC เข้ามาเป็นบริษัทยอ่ยเพื่อท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นตอ่ไป 

การค านวณขนาดรายการ 
 ส าหรับการเข้าท ารายการในครัง้นี ้ใช้เกณฑ์ในการค านวณขนาดรายการ 2 หลกัเกณฑ์ ประกอบกนั ดงันี ้ 

1. ค านวณขนาดรายการการได้มาและจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ 

การเข้าท ารายการดังกล่าวถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 
20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่มีนยัส าคญัที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รวมถึง
ประกาศที่แก้ไขเพิ่มเติม และ ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและ
การปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (ประกาศการได้มาและ
จ าหนา่ยไปฯ) โดยมีขนาดรายการเทา่กบั ร้อยละ 50.457 ซึง่เป็นขนาดรายการสงูสดุที่ค านวณได้ตามเกณฑ์ก าไรสทุธิ 
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โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2560  31 ธันวาคม 2560  และ 31 มีนาคม 2561 
และงบการเงินของ FEC สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  

และเมื่อค านวณรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึน้ในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมาของบริษัทฯ ก่อนวันที่
คณะกรรมการบริษัทมีมติอนมุตัิให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ พิจารณาอนมุตัิการเข้าท ารายการดงักลา่ว 
ซึ่งมี 1 รายการ คือ การเข้าลงทนุในโครงการ Solar Farm ขนาด 29.99 เมกะวตัต์ ที่ประเทศมาเลเซีย ตามที่ได้รับ
อนมุตัิจากที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2561 เมื่อวนัที่ 21 กุมภาพนัธ์ 2561 มีขนาดรายการเท่ากบั ร้อยละ 
3.767 ซึ่งเป็นรายการสงูสดุที่ค านวณได้ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของ  
บริษัทฯ สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  

อยา่งไรก็ตาม เนื่องจากเป็นการลงทนุในโครงการใหมซ่ึง่ยงัไมม่ีผลการด าเนินงาน จึงไมส่ามารถค านวณขนาดรายการ
ได้มาซึง่สนิทรัพย์ตามเกณฑ์ก าไรสทุธิ ดังนัน้ขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในครัง้นี ้จะมีขนาดรายการเท่ากับ
ร้อยละ 50.457 ตามเกณฑ์ก าไรสุทธิ จึงถือเป็นรายการประเภทที่ 1 ตามประกาศการได้มาและจ าหนา่ยไปฯ  

  

โดยขนาดรายการดงักล่าวมีขนาดรายการมากกว่าหรือเท่ากบัร้อยละ 15 และ น้อยกว่าร้อยละ 100 บริษัทฯ ต้อง
ด าเนินการเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและขออนุมัติต่อผู้ถอืหุ้นโดยแต่งต้ังที่ปรึกษา
ทางการเงนิอิสระเพ่ือแสดงความเห็นต่อผู้ถอืหุ้น 

นอกจากนี ้การเข้าซือ้หุ้นสามญัเดิมใน FEC ครัง้นี ้มีลกัษณะเป็นการซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนมาเป็น
ของบริษัทฯ ตามความในมาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) ดังน้ัน การเข้าท ารายการดังกล่าว จึงต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถอืหุ้นของบริษัทฯ ก่อนการ
เข้าท ารายการ 

2. ค านวณขนาดรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

รายการดงักลา่วเป็นรายการท่ีท ากบับคุคลที่เก่ียวโยงกนั ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ. 21/2551 
เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง 
การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 (“ประกาศรายการที่เก่ียว
โยงกัน”) ดงันัน้จึงเข้าข่ายเป็นรายการที่เก่ียวโยงกัน โดยมีขนาดรายการที่ค านวณได้เท่ากับ ร้อยละ 13.987 ของ
สินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิ (NTA) โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2561 ของบริษัทฯ 
รวมทัง้มีมลูคา่การเข้าท ารายการเกินกวา่ 20,000,000 บาท  
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และเมื่อรวมกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีเกิดขึน้ในรอบระยะเวลา 6 เดือน ที่ผ่านมาของบริษัทฯ ก่อนการเข้าท ารายการ
ในครัง้นี ้ซี่งมี 1 รายการ คือ การเช่าที่ดินและสิง่ปลกูสร้าง ตามที่ได้รับอนมุตัิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 
1/2561 เมื่อวนัที่ 21 กุมภาพนัธ์ 2561 โดยมีมูลค่าขนาดรายการเก่ียวโยงเท่ากบั ร้อยละ 0.595 ของสินทรัพย์ที่มี
ตวัตนสทุธิ โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 ท าให้รายการเก่ียวโยงของ  
บริษัทฯ มีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 14.582 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) 

 
โดยขนาดรายการรวมดงักลา่วมีขนาดเกินกว่าร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ และมีมลูค่าเกินกว่า 
20,000,000.00 บาท เข้าขา่ยเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ประเภท “รายการเก่ียวกบัทรัพย์สนิหรือบริการ” บริษัทฯ ต้อง
ด าเนินการเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและขออนุมัติต่อผู้ถอืหุ้นโดยแต่งต้ังที่ปรึกษา
อิสระเพ่ือแสดงความเห็นต่อผู้ถอืหุ้น  

 บริษัทฯ และ FEC มีผู้ ถือหุ้นใหญ่เป็นกลุม่บคุคลเดียวกนั คือ GKG โดย GKG มีผู้ ถือหุ้นเป็นกลุม่บคุคล      
ที่เป็นกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทฯ รวมทัง้บคุคลที่เก่ียวข้องกบักรรมการและ/หรือผู้บริหารกลุม่ดงักลา่ว ด้วย
เหตนุี ้การเข้าท ารายการครัง้นีจ้ึงถือเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ประกอบกบัขนาดรายการ
เกินกว่าร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ และมีมูลค่าเกินกว่า 20,000,000.00 บาท ซึ่งตามกฎตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ บริษัทฯ จึงต้องขออนมุตัิ
การเข้าท ารายการจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้น โดยต้องได้รับคะแนนเสียงอนมุตัิไม่ต ่ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ      
ผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมน่บัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยี  

กระบวนการขออนุมัติ 

วันที่ กระบวนการด าเนินการ 

21 ม.ค. 2561 คณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2561 มติ รับทราบ GPD จะเข้าท ารายการซือ้หุ้นสามญัเดิมของ FEC 

8 พ.ค. 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครัง้ที่ 
2/2561  

มติ ประเมินความเสี่ยงจากการที่ GPD จะเข้าท ารายการซือ้หุ้นใน FEC 

14 พ.ค. 2561 คณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 4/2561 มติ 1. เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ นครัง้ที่ 1/2561 
พิจารณาอนมุตัิให้ GPD เข้าซือ้หุ้นสามญัเดิมของ FEC  

2. อนมุตัิแตง่ตัง้ IFA เพ่ือให้ความเห็นในการเข้าท ารายการ 
3. ก าหนดการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ นครัง้ที่ 1/2561 เป็นวันที่     

28 มิถนุายน 2561 เวลา 9.00 น. 

15 พ.ค. 2561 แจ้งสารสนเทศมติที่ประชมุคณก.บริษัท ครัง้ที่ 4/2561 ผ่านระบบของ ตลท.  
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วันที่ กระบวนการด าเนินการ 

18 พ.ค. 2561 คณะกรรมการตรวจสอบครัง้ที่ 4/2561 มติ รับทราบรายงานการให้ความเห็นในการเข้าซือ้หุ้ นใน FEC โดย         
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และให้น าเข้าสูก่ารประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น
ครัง้ที่ 1/2561  

28 พ.ค. 2561 ขึน้เคร่ืองหมาย XM วนัที่ผู้ ถือหุ้นไมไ่ด้รับสิทธิในการเข้าประชมุวิสามญัผู้ ถือหุน่ครัง้ที่ 1/2561  

30 พ.ค. 2561 ก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2561  

6 มิ.ย. 2561 แจ้งสารสนเทศเผยแพร่หนงัสือเชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 และรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระบนเว็บไซต์ของ GUNKUL ผ่านระบบของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

6 มิ.ย. 2561 แจ้งสารสนเทศเผยแพร่รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระบนระบบของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

28 มิ.ย. 2561 ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 เพ่ือพิจารณาให้ GPD ซือ้หุ้นสามญัเดิมใน FEC  

ต้น ก.ค. 2561 เข้าท ารายการซือ้หุ้นสามญัเดิมของ FEC (เม่ือได้รับมติอนมุตัิจากที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น) พร้อมช าระค่าหุ้น 325 ล้าน
บาท 

ไมเ่กิน 31 ธ.ค. 2561 ช าระคา่หุ้นสว่นที่เหลือ 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทต่อการเข้าท ารายการ  
 เมื่อวนัที่ 14 พฤษภาคม 2561ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 4/2561 ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นว่า      
ในการเข้าท ารายการดงักลา่วของบริษัทฯ มีความสมเหตสุมผลและจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 
เนื่องจากการเข้าซือ้หุ้นดงักล่าวเป็นโอกาสส าคญัที่ท าให้บริษัทฯ สามารถขยายธุรกิจรับเหมาก่อสร้างระบบไฟฟ้ า และ
ธุรกิจที่เก่ียวข้องอยา่งครบวงจร ซึง่สอดคล้องกบันโยบายและเปา้หมายของบริษัทฯ และธุรกิจดงักลา่วจะสร้างผลตอบแทน 
อัตราการเติบโตของทรัพย์สิน ผลก าไร และกระแสเงินสดให้แก่บริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่องใน       
ระยะยาว  
 จึงมีมติอนมุตัิให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นให้ บริษัท กันกุล พาวเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (“GPD”) ซึ่ง
เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 99.99 ของ จ านวนหุ้นที่ออกและจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด 
เข้าท ารายการซือ้หุ้นสามญัเดิมของ บริษัท ฟิวเจอร์ อีเล็คทริคอล คอนโทรล จ ากดั (“FEC”) จ านวน 10,000,000 หุ้น คิด
เป็นสดัสว่นร้อยละ 100 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด มลูค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท โดยเป็นทนุที่ช าระ
แล้ว 47.50 ล้านบาท จากผู้ ถือหุ้นเดิมของ FEC ซึง่เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนั โดยก าหนดมลูคา่ในการจ่ายช าระราคาจากการ
เข้าท ารายการเป็นจ านวน 650 ล้านบาท 
 และแตง่ตัง้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นตอ่การเข้าท ารายการดงักลา่วเพื่อเป็นข้อมลูต่อผู้ ถือ
หุ้นในการประกอบการพิจารณา  

ความเห็นของที่ปรึกษาการเงนิอิสระต่อการเข้าท ารายการ 
 ส าหรับเร่ืองความเหมาะสมของราคา ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประเมินมูลค่าหุ้นที่เหมาะสมของ FEC 
และมีความเห็นวา่ วิธีที่เหมาะสมที่สดุในการประเมินมลูคา่สว่นของผู้ ถือหุ้นของ FEC ณ ปัจจบุนั คือ วิธีมลูคา่ปัจจุบนัสทุธิ
ของกระแสเงินสด เนื่องจากสามารถสะท้อนผลการด าเนินงานในอนาคตของ FEC  โดยสรุป ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ   
เห็นว่ามลูค่าสว่นของผู้ ถือหุ้นของ FEC เท่ากบั 559.89 – 784.75 ล้านบาท โดยราคาซือ้ขายหุ้น FEC ที่มลูค่าไม่เกิน 650 
ล้านบาท อยู่ในช่วงมูลค่ายุติธรรมดงักลา่ว ดงันัน้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า ราคาซือ้ขายเป็นราคา          
ที่เหมาะสม 
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 และเง่ือนไขในการเข้าท ารายการได้มาซึ่งทรัพย์สิน และรายการที่เก่ียวโยงกันครัง้นีม้ีความเหมาะสม 

เนื่องจากเป็นเง่ือนไขที่เป็นปกติธุรกิจเช่นเดียวกบัการท ารายการทัว่ไป มิได้มีเง่ือนไขใดที่จะท าให้บริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทฯ เสยีประโยชน์ 
 ทัง้นี ้จากการพิจารณาข้อมลูและเหตผุลทีก่ลา่วในรายงานฉบบันี ้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า 
ผู้ ถือหุ้นควรอนุมัติการเข้าท ารายการได้มาซึ่งสนิทรัพย์ในครัง้นี ้

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการเข้าท ารายการ 
 เมื่อวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2561 ที่ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที่ 4/2561 ได้มีมติรับทราบความเห็น
ของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ของรายการการได้มาซึง่สนิทรัพย์และรายการเก่ียวโยงกนัในการเข้าท ารายการซือ้หุ้นสามญั
เดิมในบริษัท ฟิวเจอร์ อีเลค็ทริคอล คอนโทรล จ ากดั ตามที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็น “ให้ผู้ถือหุ้นควรอนุมัติ
การเข้าท ารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในครัง้นี”้  
 จึงเห็นชอบตามที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเสนอ และให้น า “รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระ” ฉบับนี  ้ เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ นครังที่ 1/2561 ที่จะจัดให้มีขึน้ในวันที่ 28 มิถุนายน 2561 นี ้เพื่อ
ประกอบการพิจารณาในวาระดงักลา่ว 

2. ที่มาของการเข้าท ารายการ 
 2.1 แนวโน้มอตุสาหกรรมไฟฟ้าในสว่นของระบบสง่ไฟฟ้าและจ าหน่ายไฟฟ้าอยู่ในช่วงขยายตวั เนื่องจาก
การประกาศแผนพฒันาและงบประมาณที่ได้รับการอนมุตัิด้านไฟฟา้ของกระทรวงพลงังานและการไฟฟา้ทัง้ 3 แหง่ ดงันี ้

 การไฟฟา้ฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย (EGAT) 
ทางภาคใต้มีความต้องการที่จะใช้ไฟฟ้าสงูเกินกว่าที่สามารถผลิตได้อยู่ประมาณ 3,500 เมกะวตัต์ 
ปัจจุบนั EGAT ใช้วิธีการน าไฟฟ้าจากประเทศลาวเข้ามาทางสายสง่ภาคอีสาน ไปจงัหวดัราชบรีุ และ
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ โดยการน าไฟฟ้าผ่านเส้นทางเหลา่นีจ้ าเป็นต้องเพิ่มสายสง่ระดบั 230 kV และ 
500 kV ในระยะเวลา 3 ปีนีเ้ป็นจ านวนมาก เพื่อจ่ายไฟไปยงัภาคใต้ที่มีก าลงัการผลติที่ไมเ่พียงพอ 

 การไฟฟา้นครหลวง (MEA) 
ปีนีจ้ะมีงบประมาณส าหรับการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินของกฟน.ที่อยู่
ระหวา่งด าเนินการระยะทาง 175 กิโลเมตร 

 การไฟฟา้สว่นภมูิภาค (PEA) 
ปีนีจ้ะมีงบประมาณส าหรับการก่อสร้างสถานีไฟฟ้า 51 สถานี ประกอบกบัการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้า
อากาศเป็นสายไฟฟา้ใต้ดิน 4 จงัหวดั 

 2.2 เพื่อเพิ่มโอกาส และเพิ่มเติมศกัยภาพในการท าธุรกิจรับเหมาก่อสร้างด้านพลงังานทดแทนมากขึน้ 
นอกจากนี ้จะสง่ผลให้บริษัทฯ จะสามารถที่จะเข้ารับงานรับเหมาก่อสร้างระบบสายสง่บนดิน เคเบิลใต้ดิน และสถานีไฟฟา้ 
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 หากบริษัทฯ จะต้องการเข้าตลาดงานรับเหมาก่อสร้างระบบไฟฟ้าดงักลา่ว จะต้องมีการเก็บใบผลงานซึ่ง
ต้องใช้ระยะเวลานาน ซึ่งโดยปกติ อาจใช้เวลาประมาณ 4 – 5 ปี เนื่องจากถกูจ ากดัด้วยคุณสมบตัิของผู้ที่จะเข้าร่วม
ประมลูโครงการของราชการ ซึง่ในข้อก าหนดของผู้วา่จ้าง (Term of Reference “TOR”) โดยทัว่ไปในปัจจบุนั จะจ ากดัด้วย
เร่ืองของประสบการณ์ เช่น ต้องเคยเป็นคูส่ญัญางานจ้างเหมาก่อสร้างกบัการไฟฟา้นครหลวง การไฟฟา้ฝ่ายผลิต หรือการ
ไฟฟา้สว่นภมูิภาคมาก่อน และต้องมีผลงานก่อสร้างสายสง่ในแรงดนันัน้ๆ ไมน้่อยกวา่คร่ึงหนึง่ของวงจรกิโลเมตรของงานที่
จะเข้าประมลู หรือมีผลงานการก่อสร้างสายสง่ในแรงดนันัน้ๆ ขัน้ต ่า 10 วงจรกิโลเมตรส าหรับเข้าประมลูงานที่มากกว่า     
10 วงจรกิโลเมตร ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่เคยมีผลงานจึงตกคณุสมบตัิในการเข้าตลาดดงักลา่ว หรือไม่เช่นนัน้ทางบริษัทฯ 
จ าเป็นจะต้องเข้าร่วมประมลูผา่นสญัญาร่วมค้ากบัผู้ที่มีประสบการณ์และมีคณุสมบตัิ ซึง่อาจมีอปุสรรค ได้แก่ หาคูส่ญัญา
ยาก เนื่องจากคู่สญัญาอาจมองว่า บริษัทฯ อาจจะกลายเป็นคู่แข่งในอนาคต อีกทัง้บริษัทที่อาจพิจารณาเข้าประมลูร่วม 
มกัจะเป็นบริษัทท่ีมีขนาดเลก็ ซึง่การเข้าร่วมประมลู มีโอกาสที่เป็นสายสง่แรงดนัต ่า และมีวงจรกิโลเมตรไมม่ากนกั 

3. ภาพรวมของ FEC- ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างระบบไฟฟ้า 

 

 ประเภทงานสายสง่ไฟฟา้แบบเหนือดิน  
FEC มีผลงานประเภทสายสง่ไฟฟา้เหนือดิน แรงดนั 22- 115 kV ทัง้หมด 175.948 วงจร-กม. 

1) งานระบบสายจ าหนา่ย แรงดนั  22 และ 33 เควี 
2) งานระบบสายสง่ไฟฟา้แรงสงู (High Voltage Transmission Line System)  

 ประเภทงานสายสง่ใต้ดิน FEC มีผลงานงานประเภทระบบสายไฟฟา้ใต้ดิน 13.94 วงจร-กม. 

 ประเภทงานสถานีไฟฟา้ FEC มีผลงานประเภทงานสถานีไฟฟา้ (High Voltage Substation) ระดบัแรงดนั 22-
115 kV ทัง้สิน้ 5 สถาน ีวงเงินก่อสร้างรวม 603.42 ล้านบาท  
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ข้อดขีองการเข้าซือ้ FEC 
1. FEC มีคุณสมบตัิในการเข้าร่วมประมูลโครงการของรัฐ ซึ่งครอบคลุมงานสายส่งและระบบผลิตไฟฟ้าเกือบ

ทัง้หมด การเข้าซือ้ FEC ท าให้บริษัทฯ สามารถเข้าสู่ตลาดซึ่งเป็นการเข้าตลาดช่วงที่อตุสาหกรรมอยู่ในช่วง
เติบโตได้ทนัที ตามแผนของบริษัทฯ ทัง้นี ้คณุสมบตัิของผู้ที่จะเข้าร่วมประมลูโครงการของภาครัฐได้นัน้ ต้อง
เคยเป็นคูส่ญัญางานจ้างเหมาก่อสร้างกบัการไฟฟา้นครหลวง การไฟฟา้ฝ่ายผลติ หรือการไฟฟา้สว่นภมูิภาคมา
ก่อน ซึง่ FEC เป็นหนึง่ในบริษัทท่ีได้รับหนงัสอืรับรองผลงานจากทัง้ 3 การไฟฟา้  

 นอกจากนีแ้ล้ว FEC ยงัมีผลงานก่อสร้างตามที่ก าหนดใน TOR โดยมีหนงัสอืรับรองผลงานและประสบการณ์ซึง่
สามารถเข้าร่วมประกวดราคาในงานจ้างเหมาก่อสร้างได้ ไม่ว่าจะเป็น งานก่อสร้างสายสง่ไฟฟ้าเหนือดินและ
เคเบิลใต้ดิน ทัง้สายสง่ไฟฟ้าแรงสงูและระบบจ าหน่าย ที่มีระบบแรงดนัตัง้แต่ 22 - 115 kV โดยไม่ถกูจ ากัด
ระยะทางก่อสร้าง และงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าในระบบแรงดนัตัง้แต่ 22 - 115 kV ซึ่งสามารถรับงานที่มีมลูค่า
งานไมเ่กิน 2,400 ล้านบาท 

2. หากบริษัทฯ เข้าซือ้บริษัทอื่นซึ่งด าเนินธุรกิจเดียวกบัผู้ ถือหุ้นหลกั อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งขึน้ได้ การเข้าซือ้ 
FEC จึงเป็นการลดความขดัแย้งกบัผู้ ถือหุ้นหลกัที่อาจเกิดขึน้ในอนาคต 

3. ปัจจบุนั บริษัท FEC ได้ลงนามสญัญาก่อสร้างแล้ว 3 โครงการ คิดเป็นมลูคา่งานประมาณ 700 ล้านบาท ซึง่อยู่
ในระหว่างการด าเนินการ หลงัจากที่บริษัทฯ ด าเนินการเข้าซือ้ บริษัทฯ สามารถรับรู้รายได้จากธุรกิจรับเหมา
ก่อสร้างระบบไฟฟา้ได้ทนัทีในไตรมาส 3 ของปีนี ้

4. การประเมินมูลค่าการลงทุน 
วิธีประเมินมูลค่ายุติธรรมของ FEC โดย IFA มีด้วยการหลายวิธี ดงันี ้

1. วิธีมลูคา่หุ้นตามบญัชี (Book Value Approach) 
2. วิธีมลูคา่ตามบญัชีที่ปรับปรุงแล้ว (Adjusted Book Value Approach) 
3. วิธีมลูคา่หุ้นตามราคาตลาด (Market Price Approach) 
4. วิธีเปรียบเทียบอตัราสว่นในตลาด (Market Comparable Approach) 

4.1 วิธีเปรียบเทียบอตัราสว่นราคาตอ่มลูคา่ตามบญัชี (Price to Book Value Approach : P/BV Ratio) 
4.2 วิธีเปรียบเทียบอตัราสว่นราคาตอ่ก าไร (Price to Earning Ratio Approach : P/E Ratio) 
4.3 วิธีเปรียบเทียบอตัราสว่นราคาต่อรายได้ (Price to Sale Ratio Approach : P/S Ratio) 
4.4 วิธีเปรียบเทียบอตัราสว่นมลูคา่กิจการตอ่ก าไรก่อนหกัต้นทนุทางการเงิน ภาษีเงินได้ คา่เสือ่มราคา และ

คา่ตดัจ าหนา่ย (Enterprise Value to EBITDA Ratio Approach : EV/EBITDA Ratio) 
4.5 วิธีเปรียบเทียบอตัราสว่นมลูคา่กิจการต่อรายได้ (Enterprise Value to Sales Ratio Approach : EV/S 

Ratio) 
5. วิธีมลูคา่ปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach: DCF) 
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ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้ใช้วิธีที่ 5 “วิธีมลูคา่ปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach: DCF)” 

หากพิจารณาราคาซือ้ขาย สามารถแบง่เป็นการให้มลูคา่ ดงันี ้ 

สว่นของผู้ ถือหุ้น (ณ 31 มี.ค. 61)   89,907,066 

มลูคา่งานในปัจจบุนั 124,625,702  

มลูคา่ใบรับรองผลงาน 435,467,232  

รวมมูลค่า 650,000,000 บาท 

เปรียบเทียบสมมุติฐานของบริษัทและที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระ 
หากพิจารณาสมมติฐานในการคิดค านวณราคาโดยวิธีประมาณการกระแสเงินสด  

สมมุติฐาน บริษัทฯ ที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระ ผลต่อราคา 

สดัสว่นการได้งานนบัจากปี 2563 12.00% 8.33% ผลตอ่ราคาลดลง 

อตัราคิดลด 12.00% 8.53% ผลตอ่ราคาเพิ่มขึน้ 

อตัราการเติบโตตอ่เนื่อง 1.00% 1.00% ไมม่ีผลตอ่ราคา 

มลูคา่ปัจจบุนั 911.75 ล้านบาท 658.58 ล้านบาท ผลตอ่ราคาลดลง 
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 ส าหรับผลบวกต่อราคาหุ้น GUNKUL หากพิจารณาจากก าไรสทุธิเฉลี่ยในช่วง 5 ปีข้างหน้า และสะท้อน
เป็นราคาหุ้นด้วยวิธี P/E จะมีผลตอ่ราคาหุ้น ใน P/E ที่แตกตา่งกนั ดงันี ้

ก าไรสทุธิเฉลีย่ ระหวา่งปี พ.ศ. 2562-2566    116,378,072 

จ านวนหุ้น GUNKUL 7,418,621,493  

ราคาปิด ณ วนัท่ี 14 พ.ค. 2561                 2.94 

P/E (เท่า) ราคาหุ้นที่เพิ่มขึน้ (บาทต่อหุ้น) คิดเป็นอตัราการเพิ่มจากราคาหุ้น 

15 0.24 8.0% 

20 0.31 10.7% 

25 0.39 13.3% 

30 0.47 16.0% 

35 0.55 18.7% 

ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระ 
 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า ผู้ ถือหุ้นควรอนมุตัิการท ารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการ
เก่ียวโยงกนัในครัง้นี ้ซึง่การเข้าท ารายการได้มาซึง่สนิทรัพย์และรายการท่ีเก่ียวโยงกนัครัง้นีมีค้วามสมเหตุสมผล และ วิธี
ที่ เหมาะสมที่ สุดในการประเมินมูลค่าหุ้นของ FEC ในครั้งนี ้คือ วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด 
เนื่องจากวิธีนีจ้ะสะท้อนผลการด าเนินงานและความสามารถในการท าก าไรในอนาคตของ FEC  โดยสรุป ที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระเห็นว่า มลูค่าส่วนของผู้ ถือหุ้นของ FEC เท่ากบั 559.89-784.75 ล้านบาท โดยราคาซือ้ขายหุ้น FEC        
ที่มลูคา่ไมเ่กิน 650 ล้านบาท อยู่ในช่วงมลูค่ายตุิธรรมดงักลา่ว ดงันัน้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า ราคาซือ้
ขายเป็นราคาที่เหมาะสม 

 ดร.ชิต  เหล่าวัฒนา  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ให้ความเห็นต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณาอยา่งรอบคอบ โดยเลง็เห็นถึงการเจริญเติบโตของธุรกิจส าหรับบริษัทฯ ตลอดจน
การประเมินค่ายตุิธรรมซึ่งด าเนินการโดย IFA จึงมีมติเป็นเอกฉนัท์รับทราบรายงานการให้ความเห็นในการเข้าซือ้หุ้นใน 
FEC โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และให้น าเข้าสูก่ารประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาอนมุตัิตอ่ไป 

 1. นายเมธี รังษีวงศ์ ผู้ ถือหุ้น : ได้มีประเด็นสอบถามตอ่ที่ประชมุ ดงันี ้

 งบการเงินของ FEC เมื่อวนัท่ี  31 มีนาคม 2561 มีสนิทรัพย์จ านวน 352 ล้านบาท เมื่อเทียบกบัวนัที่ 31 
ธนัวาคม 2561 ที่มีจ านวน 947 ล้านบาท จะเห็นได้วา่ลดลงเป็นจ านวนมาก ไมท่ราบวา่มีสาเหตมุาจาก
อะไร  

 1. ดร. สมบรูณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จดัการ : ได้ตอบข้อซกัถาม ดงันี ้

 จากการด าเนินงานที่ผ่านมาของ FEC ไม่ได้มีการจ่ายเงินปันผล แต่เนื่องจากก่อนที่จะมีการขายหุ้น
สามญัฯ ท าให้ได้มีการจ่ายเงินปันผลออกไปก่อน จนเหลอืแคม่ลูคา่ตามบญัชี 
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  2. นายศกัดิ์ชยั สกลุศรีมนตรี ผู้ ถือหุ้น : ได้มีข้อเสนอและประเด็นสอบถามตอ่ที่ประชมุ ดงันี ้ 

 จากข้อมูลที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ระบุไว้ว่า FEC มีความเช่ียวชาญเป็นพิเศษในการใช้
เทคโนโลยีเข็มอจัฉริยะ ไมท่ราบวา่เป็นเทคโนโลยีประเภทใด  

 จากแผนภาพที่ 2: โครงสร้างรายได้ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างของ FEC แบ่งตามประเภทของลกูค้าตาม
เอกสารแนบที่ 9 หน้า 5 จะเห็นได้ว่าในปี 2558-2559 ยงัมีรายได้จากบริษัทเอกชนอื่น แต่ในปี 2560 
กลบัไมม่ีรายได้ในสว่นนี ้เพราะเหตใุดจึงเป็นเช่นนัน้  

 โครงการตามหน้า 7-8 ส าหรับข้อ 6-8 มีโครงการใดบ้างที ่FEC อยูร่ะหวา่งการรับรู้รายได้หรือคาดว่าอยู่
ในระหวา่งการก่อสร้าง 

 สรุปข้อด้อยของการท ารายการในหน้า 10 ที่ได้แจ้งไว้ว่า ภายหลงัจากการเข้าซือ้หุ้น FEC บริษัทฯ จะมี
หนีส้นิรวมเพิ่มขึน้ 190.49 ล้านบาท และส่วนของผู้ ถือหุ้นลดลงเท่ากบั 604.41 ล้านบาท ตรงสว่นนีจ้ะ
เห็นได้วา่ มีมลูคา่เกิน 650 ล้านบาท ไมท่ราบวา่สว่นท่ีเกินนีเ้ป็นการรับหนีข้อง FEC เข้ามาด้วยหรือไม่ 

 ก าหนดการในการท าสญัญาจะเกิดขึน้เมื่อใด มีเง่ือนไขในการช าระเงินอย่างไรบ้าง และสามารถรับรู้
รายได้ได้ตัง้แตเ่มื่อไหร่ 

2. ดร. สมบรูณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จดัการ : ได้ตอบข้อซกัถาม ดงันี ้

 ส าหรับประเทศไทย ในช่วงแรกๆ เวลาท าโซลาร์ จะท าโดยการน าเสาเข็มไปตอก แต ่ณ ปัจจบุนั เรานิยม
ใช้เข็มเหลก็ป่ันลงดิน (Ground screws) ซึ่งมีข้อดีคือ ใช้ระยะเวลาในการขดุเจาะเร็ว กลา่วคือ 8 เมตร 
ใช้เวลาเพียงประมาณ 10 วนั ตา่งจากเดิมที่ต้องใช้ระยะเวลาถึง 40 วนั 

 สว่นประเด็นเร่ืองรายได้จากเอกชนนัน้ เกิดจากในช่วงปี 2558-2559 ทางรัฐได้มีการเปิดให้เข้าร่วม
ประมลูเร่ืองโซลาร์คอ่นข้างมาก ซึง่ปัจจบุนัไมไ่ด้เปิดประมลูมาประมาณ 3 ปีแล้ว 

 ส าหรับโครงการในหน้า 7-8 เป็นโครงการที่ FEC ด าเนินการมาแล้วทัง้สิน้ ซึ่งแต่ละโครงการจะได้รับ
ใบรับรองผลงาน ทัง้นี ้ยงัคงเหลืองานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 kV ช่วงสถานีไฟฟ้าแม่สาย – สถานี
ไฟฟ้าเชียงแสนของการไฟฟ้าส่วนภูมิ ภาค (“PEA”) และงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าระบบ 115-22 kV 
จ านวน 4 สถานี ของการไฟฟา้สว่นภมูิภาค (“PEA”) ตามที่ได้ปรากฏในตาราง 

 เร่ืองราคาประเมินต้องแยกออกเป็น 2 ประเด็น คือ การเข้าซือ้ครัง้นีเ้ป็นการใช้เงินของบริษัทฯ ในการเข้า
ซือ้ซึง่จะมีภาระของงบการเงินรวม โดยจะมีเร่ืองของคา่พรีเมี่ยมที่บริษัทฯ ก าลงัจะจ่ายให้กบั FEC และ 
FEC ก าลงัจะเข้ามาเป็นบริษัทลกูของบริษัทฯ ประมาณ 550 ล้านบาท ในแง่ของบญัชีจะน าเงินจ านวน
นีไ้ปหกัทิง้ในสว่นของผู้ ถือหุ้นแบบรวมกลุม่ ไมเ่ป็นการนบัซ า้ซ้อน   

 เร่ืองก าหนดนดัท าสญัญาจะเกิดขึน้วนัท่ี 3 กรกฎาคม 2561 โดยมีเง่ือนไขการช าระเงิน คือ 50% ณ วนั
เข้าท ารายการ และอีก 50% ภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ทัง้นี ้บริษัทฯ สามารถรับรู้รายได้จากธุรกิจ
รับเหมาก่อสร้างระบบไฟฟา้ได้ทนัทีตัง้แตว่นัเข้าท าสญัญาดงักลา่ว 

 3. นายสรุเชษฎ์ วินิยกลู ผู้แทนจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย: ได้มีประเด็นสอบถามตอ่ที่ประชมุ ดงันี ้

 ในรายงาน IFA เอกสารแนบ 2 หน้า 8 โครงสร้างรายได้ของ FEC แสดงให้เห็นว่า รายได้ไม่ค่อย
สม ่าเสมอตัง้แตปี่ 2558-2560 เพราะเหตใุดรายได้จึงเป็นเช่นนี ้และในอนาคตจะเป็นเช่นใด 
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 3. ดร. สมบรูณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จดัการ : ได้ตอบข้อซกัถาม ดงันี ้

 FEC มีการเก็บผลงานมาตัง้แตร่ะดบัลา่งจนมาถึงระดบัปัจจบุนั โดยรายได้ของ FEC ในไตรมาส 2 ของ
ปี 2561 ก าลงัทยอยรับรู้รายได้ประมาณ 100 ล้านบาท และในไตรมาส 3 ของปี 2561 อีกประมาณ 700 
ล้านบาท ซึ่งในตอนนีท้าง FEC ยงัไม่ได้หางานใหม่มาเพิ่ม แต่ทางบริษัทฯ จะสามารถรับรู้รายได้จาก 
FEC ได้ตัง้แตว่นัท่ีเข้าท าสญัญาซือ้ขาย ซึง่หลงัจากที่บริษัทฯ ได้เข้าไปดแูล บริษัทฯ จะเข้าประมลูงานที่
เปิดรับอยู่ ไม่ว่าจะเป็นการไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าฝ่ายผลิต หรือการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค ซึ่งทาง IFA 
ได้น าเอกสารที่การไฟฟ้าเหลา่นีไ้ด้ประกาศเร่ืองงบประมาณการก่อสร้างมาตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว จึงเป็นที่มาของตวัเลขที่น ามาค านวณเป็นรายได้ในอนาคตตามที่ปรากฏในรายงานของ IFA 

 4. Mr. Basant Kumar Ducar ผู้ ถือหุ้น: ได้มีประเด็นสอบถามตอ่ที่ประชมุ ดงันี ้

 ในปัจจบุนัอตัราดอกเบีย้ส าหรับการลงทนุในตา่งประเทศถือเป็นเร่ืองที่ส าคญั เนื่องจากทางบริษัทฯ เอง
ก็ได้มีการไปลงทนุในตา่งประเทศไมว่า่จะเป็นประเทศญ่ีปุ่ น มาเลเซีย เป็นต้น ทัง้นี ้ต้องค านึงถึงการลด
ต้นทนุดอกเบีย้ให้ได้มากที่สดุ เพราะจะช่วยสร้างความได้เปรียบในการเข้าท าธุรกิจ นอกจากนีว้ิธีการ
ประเมินมลูคา่การลงทนุทัง้ 5 วิธีที่ได้กลา่วไปแล้วนัน้ มีข้อดี คือ เป็นการเปรียบเทียบให้เห็นราคาที่ควร
จะเป็นท่ีแท้จริง 

 4. ดร. สมบรูณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จดัการ : ได้ตอบข้อซกัถาม ดงันี ้

 ต้นทนุดอกเบีย้ของบริษัทฯ ในปัจจบุนันัน้เกิดจากเร่ืองหุ้นกู้  ทัง้นี ้โดยผลการประเมินของบริษัทฯ ลา่สดุ
อยูท่ี่ BBB ซึง่จากการประเมินเมื่อเดือนเมษายนที่ผา่นมา โครงการกงัหนัลมยงั COD ไม่ครบ ดงันัน้ ถ้า
หากกระแสเงินสดมีเพิ่มมากขึน้เร่ือย ๆ ซึ่งจากนีเ้ป็นต้นไป ทางบริษัทฯ ก็จะสามารถประเมินภาวะของ
บริษัท เพื่อให้ได้อตัราดอกเบีย้หุ้นกู้ที่มีการประเมินทีด่ีขึน้เร่ือย ๆ (rating) 

 นางสาวโศภชา ด ารงปิยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริหาร แจ้งต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นว่า จากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาให้ บริษัท กนักุล พาวเวอร์ ดีเวลล็อป
เม้นท์ จ ากดั เข้าท ารายการซือ้หุ้นสามญัของ บริษัท ฟิวเจอร์ อีเล็คทริคอล คอนโทรล จ ากดั จ านวน 10,000,000 หุ้น คิด
เป็นสดัสว่นร้อยละ 100.00 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท จากผู้ ถือหุ้นเดิมของ 
FEC ในมลูคา่รวมทัง้สิน้ไมเ่กิน 650,000,000.00 บาท โดยทนุท่ีช าระแล้วจ านวน 47,500,000.00 บาท 
 โดยในวาระนีจ้ะนบัคะแนนโดยถือคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ซึง่ในวาระนี ้ปรากฎรายช่ือผู้ที่มีสว่นได้เสยี ซึง่ไมส่ามารถลงคะแนนเสยีงได้ รวมเป็น
จ านวนทัง้หมด 4,063,054,861 เสยีง (หุ้น) ทัง้นี ้เมื่อหกัจ านวนคะแนนดงักลา่ว ยงัคงจะต้องมีผู้ เห็นชอบไม่น้อยกว่า 3 ใน 
4 หรือ ร้อยละ 75 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

มติที่ประชมุ  ที่ประชมุมีมติด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยมากกวา่สามในสีข่องผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงอนมุตัิ
ให้ บริษัท กันกุล พาวเวอร์ ดีเวลล็อปเม้นท์ จ ากัด เข้าท ารายการซือ้หุ้นสามญัของ บริษัท ฟิวเจอร์ อีเล็ค    
ทริคอล คอนโทรล จ ากดั จ านวน 10,000,000 หุ้น คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 100.00 ของหุ้นจดทะเบียนที่ออก
และจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท โดยเป็นทนุที่ช าระแล้ว 47,500,000.00 บาท 
จากผู้ ถือหุ้นเดิมของ FEC ซึ่งเป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกัน ในมลูค่ารวมทัง้สิน้ไม่เกิน 650,000,000.00 บาท  
ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้
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 โดยในวาระนีป้รากฎรายช่ือผู้ ที่มีส่วนได้เสีย ซึ่งไม่มีสิทธิออกคะแนนเสียงได้ รวมเป็นจ านวนทัง้หมด 
4,063,054,861 หุ้น ทัง้นี ้เมื่อหกัจ านวนหุ้นดงักลา่ว คงต้องมีผู้ ถือหุ้นที่เห็นด้วยทัง้สิน้ไม่น้อยกว่าสามในสี่
ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง  

  มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้ 330 ราย เป็นจ านวนหุ้นรวม 5,378,599,628 หุ้น และเมื่อหกัจ านวนหุ้นของ
ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีสิทธิออกคะแนนเสียงได้ในจ านวนข้างต้น คงเหลือหุ้นเพื่อเป็นฐานในการค านวณ
คะแนนเทา่กบั 1,315,544,767 หุ้น 

  ผู้ ถือหุ้น จ านวน (เสยีง) อตัราร้อยละ 
เห็นด้วย 1,280,766,777 97.3564 
ไมเ่ห็นด้วย 34,777,990 2.6436 
งดออกเสยีง  0 0.0000 
บตัรเสยี 0 0.0000 
รวม 1,315,544,767 100.0000 

  
วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45. เร่ือง ตราประทับของบริษัท   
  ดร. สมบูรณ์ เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จัดการ กลา่วต่อที่ประชุมว่า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ที่ 4/2561 เมื่อวนัที่ 15 พฤษภาคม 2561 ได้มีมติอนมุตัิให้น าเสนอต่อ    
ที่ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับ ข้อ 45. เร่ือง ตราประทับของบริษัท                
ดงัรายละเอียดปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 2 หน้า 32 ดงันี ้

จากตราประทับปัจจุบัน  

 

เป็นตราประทับใหม่ 

 
 
  นางสาวโศภชา ด ารงปิยวฒุิ์ ประธานกรรมการบริหาร แจ้งตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นวา่ เนื่องจากทางบริษัทฯ เพิ่ง
ได้มีการจดังานครบรอบ 36 ปีบริษัท เมื่อวนัที่ 26 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา และได้มีการเปลี่ยนตราประทบัของบริษัทฯ 
และเพื่อให้สอดคล้องกบัค ากลา่วที่วา่ “not only the energy, we care” คือ ไมใ่ช่แคพ่ลงังานเทา่นัน้ท่ีเราให้ความสนใจ แต่
เรายงัให้ความสนใจกบัผู้ ร่วมงานท่ีเก่ียวข้องกบัเรา ไมว่า่จะเป็นผู้ ถือหุ้น ผู้ที่ให้การสนบัสนนุ รวมไปถึงพนกังานของบริษัทฯ 
  จึงขอเสนอตอ่ที่ประชมุเพื่อพิจารณา โดยในวาระนีจ้ะนบัคะแนนโดยการถือคะแนนเสยีงไมน้่อยกว่า 3 ใน 4 
ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
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มติที่ประชมุ  ที่ประชมุมีมติด้วยคะแนนเสยีงเห็นด้วยมากกวา่สามในสีข่องผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงอนมุตัิ
ให้แก้ไขข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 45. เร่ือง ตราประทบัของบริษัทตามที่เสนอด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

 มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้ 330 ราย เป็นจ านวนหุ้นรวม 5,378,599,628 หุ้น 

ผู้ ถือหุ้น จ านวน (เสยีง) อตัราร้อยละ 
เห็นด้วย 5,378,599,628 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 0 0.0000 
บตัรเสยี 0 0.0000 
รวม 5,378,599,628 100.000 

   
วาระที่ 4 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้าม)ี  

 -ไมม่ีเร่ืองอื่นใดเพื่อพิจารณา- 

  1. นายกิตต ิ สนิทวงศ์ ณ อยธุยา ผู้ ถือหุ้น : ได้มีประเด็นสอบถามตอ่ที่ประชมุ ดงันี ้ 

 เหตกุารณ์แผน่ดินไหวในประเทศญ่ีปุ่ นท่ีผา่นมา มีผลกระทบตอ่โครงการที่บริษัทฯ ได้สร้างไว้หรือไม ่ 

 เร่ืองการซือ้หุ้นคืนได้มีการด าเนินการไปถึงไหนแล้ว และจะมีผลกระทบตอ่ราคาตลาดหรือไม ่นอกจากนี ้
แล้วก าหนดการส าหรับการรับซือ้คืนวนัสดุท้ายคือวนัท่ีเทา่ไหร่ 

 ทางบริษัทฯ มีความคิดเห็นอยา่งไรกบัการท าสถานีชาร์จไฟส าหรับรถยนต์ 

1. นางสาวโศภชา  ด ารงปิยวฒุิ์ ประธานกรรมการบริหาร : ได้ตอบข้อซกัถาม ดงันี ้

 ส าหรับประเทศญ่ีปุ่ นนัน้ ทางบริษัทฯ มีโครงการทัง้หมด 4 โครงการ ได้แก่ โครงการ Sendai จ านวน 32 
เมกะวตัต์ ที่คาดว่าจะสามารถ COD ได้เร็วกว่าที่ก าหนดไว้ 1 เดือน และโครงการ Kimitsu จ านวน 34 
เมกะวตัต์ ที่ปัจจบุนัมีความคืบหน้าไปอยา่งมาก สว่นอีก 2 โครงการ คือ โครงการ Utsunomiya จ านวน 
67 เมกะวตัต์ และโครงการ Iwakuni  จ านวน 75 เมกะวตัต์ ซึ่งทัง้ 2 โครงการนีย้งัต้องใช้ระยะเวลาใน
การพฒันา เนื่องจากยงัคงต้องรอเร่ืองของสายสง่ โดยคาดวา่นา่จะใช้ระยะเวลาประมาณ 4 ปี 

 เร่ืองการซือ้หุ้นคืนจะมีผลกบัราคาตลาดหุ้นหรือไมน่ัน้  ทางบริษัทฯ ไมไ่ด้มองวา่ราคาจะไปในทิศทางใด 
เพียงแต่เรามองว่าราคาที่ลงมานัน้ไม่ได้สะท้อนให้เห็นถึงสิ่งที่ทางบริษัทฯ ก าลังจะด าเนินการอยู่ 
อยา่งไรก็ตามจากการท่ีที่ประชมุได้มีมติอนมุตัิในวนันีก็้ถือเป็นอีกก้าวหนึ่งที่ทางบริษัทฯ จะได้ท าธุรกิจ
อยา่งครบวงจร โดยเราจะมุ่งเน้นไปที่ธุรกิจที่เก่ียวข้องกบัอปุกรณ์ระบบไฟฟ้า การขยายธุรกิจเร่ืองของ
พลงังานไปยงัต่างประเทศและในประเทศให้มากขึน้ การท าเร่ืองธุรกิจก่อสร้างที่ไม่ใช่แค่การก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าโซลาร์เพียงอย่างเดียว และการท าธุรกิจโซลาร์บนหลงัคา (GRoof) โดยจะน าเอาเร่ืองของ
เทคโนโลยีใหม ่ๆ เข้ามาใช้ ไมว่า่จะเป็นใช้กบัครัวเรือน โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า กลุม่อตุสาหกรรม 
เป็นต้น โดยทางบริษัทฯ ได้ตัง้เปา้หมายส าหรับ PPA ในปีนีไ้ว้ประมาณ 50-100 เมกะวตัต์ ซึ่งคร่ึงปีแรก
ที่ผา่นมาก็ได้มาประมาณ 30 เมกะวตัต์เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบนับริษัทฯ ได้ท าการซือ้หุ้ นคืนไปแล้วประมาณ 91 ล้านหุ้น คิดเป็นเงินจ านวน
ประมาณ 282 ล้านบาท นบัจากวนัที่ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทในวงเงินสงูสดุไม่เกิน 1,000 
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ล้านบาท โดยเกณฑ์พิจารณาในการซือ้หุ้ นคืนนัน้ จะต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างมาก ทัง้นี ้
เนื่องจากภายหลงัที่ได้รับอนมุตัิโครงการซือ้หุ้นคืนแล้ว ก็เพิ่งทราบว่าจะมีโครงการเข้าซือ้หุ้นสามญัเดิม
ของ FEC ประกอบกบัจะมีการเปิดตวัแบรนด์ใหม่ของบริษัทฯ จึงเป็นเหตผุลที่ทางบริษัทฯ ไมต้่องการให้
การซือ้หุ้นคืนเป็นเหตใุห้เกิดผลกระทบกับราคาหุ้นในตลาดจนมากเกินไป ซึ่งความตัง้ใจของบริษัทฯ       
ก็คือ การน าเงินที่มีอยู่ไปท าการลงทุนแล้วก่อให้เกิดรายได้ ก าไรให้แก่ผู้ ถือหุ้ น ซึ่งสิ่งเหล่านีค้ือ 
เปา้หมายหลกัของบริษัทฯ 

 ก าหนดระยะเวลาที่จะซือ้หุ้นคืนวนัสดุท้ายคือ วนัที่ 24 ตลุาคม 2561 โดยจ านวนหุ้นที่จะซือ้คืนสงูสดุ 
ได้ไม่เกิน 300 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.04 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด ในวงเงินสงูสดุไม่เกิน 
1,000 ล้านบาท 

1. ดร. สมบรูณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จดัการ : ได้ตอบข้อซกัถามเพิม่เตมิ ดงันี ้

 เร่ืองแผ่นดินไหวที่เมืองโอซาก้าไม่ได้มีผลกระทบใด ๆ กับโครงการของบริษัทฯ ในประเทศญ่ีปุ่ น ซึ่ง
โครงการทัง้ 2 โครงการนัน้ มีการท าประกนัภยัเร่ืองแผน่ดินไหวไว้เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

 ส าหรับสถานีชาร์จไฟส าหรับรถยนต์นัน้ ตามหลกัแล้วการเติมน า้มนัให้กบัรถยนต์ 1 คนั ใช้เวลาไม่เกิน 
1.30 นาที แตถ้่าหากใช้วิธีการชาร์จไฟนัน้ ต้องใช้ระยะเวลามากกว่าซึ่งก็คือ ประมาณ 40 นาที จะเห็น
ได้ว่าไม่คุ้มกับการลงทุน ประกอบกับเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา จึงเป็นหนึ่งในเหตุผล
ส าคญัที่จะต้องพิจารณาว่าสิ่งใดเหมาะสมกับการพฒันาของบริษัทฯ ในยุคปัจจุบนั ซึ่งเป็นอีกปัจจัย
หนึ่งที่ท าให้บริษัทฯ เข้ามาท าธุรกิจโซลาร์บนหลังคา (GRoof) ไม่ว่าจะส าหรับบ้านเรือนหรือ
อตุสาหกรรม 

  2. นายเมธี รังษีวงศ์ ผู้ ถือหุ้น : ได้มีประเด็นสอบถามตอ่ที่ประชมุ ดงันี ้ 

 สถานการณ์ส าหรับโรงไฟฟา้ที่ประเทศมาเลเซียมีความคืบหน้าอยา่งไรบ้าง 

 สว่นท่ีประเทศพมา่มีขา่วดีเพิ่มเติมหรือไม่ 

 เหตผุลที่ CPF เลอืกท า PPA กบัทางบริษัทฯ เพราะเหตใุด 

 ในกรณีของ FEC ถ้าในอนาคตมีการ Spin-off ผู้ ถือหุ้นจะมีสทิธิได้หุ้นในสว่นนีด้้วยหรือไม่ 

2. ดร. สมบรูณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จดัการ : ได้ตอบข้อซกัถาม ดงันี ้

 ส าหรับประเทศมาเลเซียปัจจุบนัยงัอยู่ระหว่างการประมลูงานเพิ่มอีก 10 เมกะวตัต์ ส าหรับ 30 เมกะ
วตัต์นัน้ ปัจจบุนัได้มีการจดัการเร่ืองที่ดินรวมถึงเร่ืองของ PPA เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ทัง้นี ้ก าลงัอยู่ในช่วง
ของการจัดท าสินเช่ือโครงการ (Project Finance) โดยมีกรอบระยะเวลาในการก่อสร้าง 1 ปี
โดยประมาณ 

 เหตผุลที่ CPF เลอืกบริษัทฯ ของเรานัน้ อาจมองได้ว่าในตลาดของโซลาร์นัน้ GUNKUL ถือเป็นหนึ่งใน
สามอนัดบัต้น ๆ ของประเทศที่มีความเช่ียวชาญ และสามารถท าได้ครบรูปแบบ ประกอบกบัการที่ทาง
บริษัทฯ มีโทคโนโลยีที่มีความรวดเร็ว มีความรับผิดชอบ และมีงบแสดงฐานะการเงินที่ดี นอกจากนีแ้ล้ว
สิง่ที่ส าคญัก็คือ การท่ีบริษัทฯ สามารถที่จะไปด าเนินงานในตา่งประเทศควบคูก่บัคูส่ญัญาได้ 
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2. นางสาวโศภชา  ด ารงปิยวฒุิ์ ประธานกรรมการบริหาร : ได้ตอบข้อซกัถามเพิ่มเติม ดงันี ้

 ส าหรับประเทศพม่านัน้ ในปัจจุบนัมีโครงการเร่งด่วนประมาณ 14 โครงการ มลูค่าประมาณ 600 ล้าน
เหรียญดอลลาร์ ไม่ว่าจะเป็นสถานี สายส่ง หรือสายจ าหน่ายไฟ ซึ่งโครงการต่าง ๆ น่าจะออกมา
ประมาณปลายปีนี ้โดยทางบริษัทฯ ได้มีการเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ อย่างเช่น FEC ที่มีความ
พร้อมในงานด้านการก่อสร้าง รวมไปถึงความพร้อมด้านเงินสินเช่ือ เป็นต้น นอกจากนีแ้ล้วในประเทศ
พม่าเอง ก็มีทาง ABB และธนาคารโลก ที่เข้ามามีส่วนร่วมค่อนข้างมาก โดยเข้ามาเป็นที่ปรึกษา
ทางการเงิน และการท าธุรกิจทางด้านพลงังาน ซึ่งการเข้ามามีสว่นร่วมนีก็้ยงัมีข้อจ ากดัในการลงทุน 
เช่น ธนาคารโลกอาจลงทนุได้ไม่เกินร้อยละ 25 ในหนึ่งโครงการ โดยมีอตัราดอกเบีย้ที่ค่อนข้างถกูและ
เง่ือนไขในการลงทนุทีค่อ่นข้างละเอียด ประกอบกบัต้องได้รับการอนมุตัิจากรัฐบาลพมา่ก่อน  

 ดร. ชิต เหล่าวัฒนา ประธานที่ประชุม ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ผมในฐานะคณะกรรมการบริษัท
ขอขอบพระคณุทกุทา่นท่ีได้สละเวลามา และขอขอบคณุที่ประชมุทกุทา่นที่ได้มีมติอนมุตัิวาระท่ีส าคญัของบริษัทฯ ในวนันี ้

 ทัง้นีก้่อนปิดการประชมุ มีผู้ ถือหุ้นเข้ามาประชมุด้วยตนเองและโดยผู้ รับมอบฉนัทะ ดงันี ้

ผู้ ถือหุ้นท่ีมาด้วยตนเอง 82  ราย นบัจ านวนหุ้นได้      80,695,756 หุ้น 
ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะ 248  ราย นบัจ านวนหุ้นได้        5,297,903,872 หุ้น 
 รวมทัง้สิน้  330  ราย นบัจ านวนหุ้นได้       5,378,599,628   หุ้น 
 คิดเป็นร้อยละ 72.5013  ของหุ้นท่ีออกและจ าหนา่ยแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ จ านวน 7,418,621,493 หุ้น 

ไมม่ีผู้ใดเสนอเร่ืองอื่นใดเพื่อพิจารณา  ประธานจึงขอกลา่วปิดประชมุ  
ปิดประชมุเวลา 11.16 น. 

 ลงลายมือช่ือ 
 
      ………………………..…………. 

 (ดร. ชิต เหลา่วฒันา) 
 ประธานท่ีประชมุ  
       รับรองความถกูต้อง 
      
……………………………….               
(นางสาวโศภชา  ด ารงปิยวฒุิ์)                    
            กรรมการ    
 
…………………………………   …………………………………. 
(นางสาวจนัทรา จงจามรีสทีอง)   (นางสาวธนวรรณ พฒันะเอนก) 
        เลขานกุารบริษัท          หวัหน้าเลขานกุารบริษัท 
ผู้ตรวจทานรายงานการประชมุ       ผู้บนัทกึรายงานการประชมุ                


