ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2561
บริ ษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด (มหาชน)
ที่ GUNKUL 61/048
เรื่ อง
เรี ยน
สิ่งที่สง่ มาด้ วย

13 มิถนุ ายน 2561

ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2561
ท่านผู้ถือหุ้นของบริ ษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด (มหาชน)
1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561
2. แก้ ไขข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 45. เรื่ อง ตราประทับของบริ ษัท
3. ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
4. คําชี ้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเข้ าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการ
ประชุมผู้ถือหุ้น
5. แบบการลงทะเบียนและหนังสือมอบฉันทะ ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์กําหนด (แบบ ข.)
6. ข้ อมูลกรรมการอิสระที่เป็ นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุม
7. แผนที่ตงสถานที
ั้
ป่ ระชุม
8. สารสนเทศการเข้ าซื ้อหุ้นใน บริ ษัท ฟิ วเจอร์ อีเล็คทริคอล คอนโทรล จํากัด โดย บริ ษัท กันกุล พาวเวอร์
ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อย ของ บริ ษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน)
9. รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์และรายการเกี่ยวโยงกันใน
การได้ มาซึง่ หุ้นสามัญใน บริ ษัท ฟิ วเจอร์ อีเล็คทริ คอล คอนโทรล จํากัด

ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 4/2561 เมื่อวันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 ได้ มีมติ
ให้ เรี ยกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั ้งที่ 1/2561 ในวันพฤหัสบดีท่ ี 28 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้ องแมจิก 2 ชัน้
2 โรงแรมมิร าเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่ น เลขที่ 99 ถนนกํา แพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลัก สี่ กรุ ง เทพฯ
10210 เพื่อพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระพร้ อมด้ วยความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท ดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี 2561
ความเป็ นมา การประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 ได้ จัดให้ มีขึน้ เมื่อวันศุกร์ ที่ 20 เมษายน 2561 บริ ษัทฯ ได้ จัดทํารายงานการ
ประชุมแล้ วเสร็ จ พร้ อมทังได้
้ จดั ส่งให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน ตาม
ระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด รวมทังได้
้ เผยแพร่ รายงานดังกล่าวผ่านเว็บไซด์ของบริ ษัทฯ www.gunkul.com โดยได้ แนบสําเนารายงานการ
ประชุม ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 1
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษัท เห็ น สมควรเสนอที่ ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น รั บ รองรายงานการประชุม สามัญ ผู้ ถื อ หุ้น ประจํ า ปี 2561 เมื่ อ
วันศุกร์ ที่ 20 เมษายน 2561 ซึง่ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาเห็นว่าได้ มีการบันทึกรายงานไว้ อย่างครบถ้ วนถูกต้ อง
วาระที่ 2 พิจารณาอนุ มัติให้ บริ ษัท กันกุล พาวเวอร์ ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่ อย ของ บริ ษัท กันกุลเอ็นจิ
เนียริ่ง จํากัด (มหาชน) เข้ าซือ้ หุ้นสามัญเดิมของ บริษัท ฟิ วเจอร์ อีเล็คทริคอล คอนโทรล จํากัด
ความเป็ นมา ตามมติ ที่ ป ระชุม คณะกรรมการบริ ษั ท กั น กุ ล เอ็ น จิ เนี ย ริ่ ง จํ า กั ด (มหาชน) (“บริ ษั ท ฯ”) ครั ง้ ที่ 4/2561 เมื่ อ วัน ที่
15 พฤษภาคม 2561 ได้ มีมติอนุมตั ิให้ นําเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิให้ บริ ษัท กันกุล พาวเวอร์
ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (“GPD”) ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ โดยบริ ษัทฯ ถื อหุ้นในอัตราร้ อยละ 99.99 ของจํานวนหุ้นที่ออกและ
จําหน่ายแล้ วทังหมด
้
เข้ าทํารายการซื ้อหุ้นสามัญเดิมของ บริ ษัท ฟิ วเจอร์ อีเล็คทริ คอล คอนโทรล จํากัด (“FEC”) จํานวน 10,000,000
หุ้น คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 100.00 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10.00 บาท โดยเป็ นทุนที่ชําระแล้ ว
47,500,000.00 บาท จากผู้ ถื อ หุ้ นเดิ ม ของ FEC ซึ่ ง เป็ นบุ ค คลที่ เกี่ ย วโยงกั น ในมู ล ค่ า รวมทั ง้ สิ น้ ไม่ เกิ น 650,000,000.00 บาท
ดังรายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 8 และ ลําดับที่ 9
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษัท เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาให้ บริ ษัท กันกุล พาวเวอร์ ดีเวลล็อปเม้ นท์ จํากัด
เข้ าทํารายการซื ้อหุ้นสามัญของ บริ ษัท ฟิ วเจอร์ อีเล็คทริ คอล คอนโทรล จํากัด จํานวน 10,000,000 หุ้น คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 100.00
หน้ าที่ 1

ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2561
บริ ษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด (มหาชน)
ของหุ้นจดทะเบียนที่ออกและจําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10.00 บาท โดยเป็ นทุนที่ชําระแล้ ว 47,500,000.00 บาท
จากผู้ถือหุ้นเดิมของ FEC ซึ่งเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ในมูลค่ารวมทังสิ
้ ้นไม่เกิน 650,000,000.00 บาท ซึ่ง FEC เป็ นผู้ประกอบธุรกิจ
รับเหมาก่อสร้ างระบบไฟฟ้า แบบบนดิน เคเบิ ้ลใต้ ดิน สถานีไฟฟ้า สายส่งไฟฟ้า และสายจําหน่ายไฟฟ้า
ทังนี
้ ้ การเข้ าทํารายการดังกล่าวถือเป็ นรายการการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ตามประกาศการได้ มาหรื อจําหน่ายไป โดยมีขนาดรายการเท่ากับ
ร้ อยละ 50.457 ซึ่งเป็ นขนาดรายการสูงสุดที่คํานวณได้ ตามเกณฑ์กําไรสุทธิ โดยอ้ างอิงจากงบการเงินรวมของบริ ษัทฯ สิ ้นสุดวันที่ 31
มีนาคม 2560 31 ธันวาคม 2560 และ 31 มีนาคม 2561 และงบการเงินของ FEC สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และเมื่อคํานวณ
รายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ที่เกิดขึ ้นในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมาของบริ ษัทฯ ก่อนวันที่คณะกรรมการบริ ษัทมีมติอนุมตั ิให้ เสนอต่อ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ พิจารณาอนุมตั ิการเข้ าทํารายการดังกล่าว ซึ่งมี 1 รายการ ได้ แก่ การเข้ าลงทุนในโครงการ Solar Farm
ขนาด 29.99 เมกะวัตต์ ที่ประเทศมาเลเซีย ตามที่ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์
2561 มีขนาดรายการเท่ากับ ร้ อยละ 3.767 ซึ่งเป็ นรายการสูงสุดที่คํานวณได้ ตามเกณฑ์ มลู ค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดยอ้ างอิงจาก
งบการเงินรวมของบริ ษั ทฯ สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 อย่างไรก็ตาม เนื่ องจากเป็ นการลงทุนในโครงการใหม่ซึ่งยังไม่มีผลการ
ดําเนินงาน จึงไม่สามารถคํานวณขนาดรายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ตามเกณฑ์กําไรสุทธิ ดังนันขนาดรายการได้
้
มาซึ่งสินทรัพย์ในครัง้ นี ้
จะมีขนาดรายการเท่ ากับร้ อยละ 50.457 ตามเกณฑ์ กําไรสุทธิ จึงถือเป็ นรายการประเภทที่ 1 ตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ ในการทํารายการที่มีนยั สําคัญที่เข้ าข่ายเป็ นการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รวมถึง
ประกาศที่แก้ ไขเพิ่มเติม และ ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของ
บริ ษัทจดทะเบียนในการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (ประกาศการได้ มาและจําหน่ายไปฯ) ขนาดรายการดังกล่าวมี
ขนาดรายการมากกว่าหรื อเท่ากับร้ อยละ 15 และ น้ อยกว่าร้ อยละ 100 บริษัทฯ ต้ องดําเนินการเปิ ดเผยข้ อมูลต่ อตลาดหลักทรั พย์
แห่ งประเทศไทยและขออนุมัตติ ่ อผู้ถอื หุ้นโดยแต่ งตั้งทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นต่ อผู้ถอื หุ้น
นอกจากนี ้ การเข้ าซื ้อหุ้นสามัญเดิมใน FEC ครัง้ นี ้ มีลกั ษณะเป็ นการซื ้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทเอกชนมาเป็ นของบริ ษัทฯ ตาม
ความในมาตรา 107 แห่งพระราชบัญ ญัติบริ ษั ทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) ดังนัน้ การเข้ าทํารายการ
ดังกล่าว จึงต้ องได้ รับมติอนุมัตจิ ากทีป่ ระชุมผู้ถอื หุ้นของบริษัทฯ ก่ อนการเข้ าทํารายการ
อีกทัง้ รายการดังกล่าวเป็ นรายการที่ทํากับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ดังนันจึ
้ งเข้ าข่ายเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยมีขนาดรายการที่คํานวณ
ได้ เท่ากับ ร้ อยละ 13.987 ของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ (NTA) โดยอ้ างอิงจากงบการเงินรวมของบริ ษัทฯ สิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561
รวมทัง้ มีมูลค่าการเข้ าทํ ารายการเกิ นกว่า 20,000,000 ล้ านบาท และเมื่ อรวมกับ รายการที่ เกี่ ยวโยงกันที่เกิ ดขึน้ ในรอบระยะเวลา
6 เดือน ที่ผ่านมาของบริ ษัทฯ ก่อนการเข้ าทํารายการในครัง้ นี ้ ซึง่ มี 1 รายการ ได้ แก่ การเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้ าง ตามที่ได้ รับอนุมตั ิ
จากคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีมลู ค่าขนาดรายการที่เกี่ยวโยงเท่ากับ ร้ อยละ 0.595 ของ
สินทรัพย์ ท่ีมีตวั ตนสุทธิ โดยอ้ างอิงจากงบการเงินรวมของบริ ษัทฯ สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ทําให้ รายการเกี่ยวโยงของบริ ษัทฯ
มีขนาดรายการรวมเท่ ากับร้ อยละ 14.582 โดยขนาดรายการรวมดังกล่าวมีขนาดเกินกว่าร้ อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของ
บริ ษั ทฯ และมี มูลค่าเกิ นกว่า 20,000,000.00 บาท เข้ าข่ายเป็ นรายการที่เกี่ ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกํ ากับ ตลาดทุน
ที่ ทจ. 21/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การ
เปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิของบริ ษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (“ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน”) ประเภท
“รายการเกี่ ย วกับ ทรั พ ย์ สิ น หรื อ บริ ก าร” บริ ษั ท ฯ ต้ อ งดําเนิ น การเปิ ดเผยข้ อ มู ล ต่ อ ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ งประเทศไทยและ
ขออนุมัตติ ่ อผู้ถอื หุ้นโดยแต่ งตั้งทีป่ รึกษาอิสระเพื่อแสดงความเห็นต่ อผู้ถอื หุ้น
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัตกิ ารแก้ ไขข้ อบังคับของบริษัท ข้ อ 45. เรื่ อง ตราประทับของบริษัท
ความเป็ นมา ตามมติ ที่ ป ระชุม คณะกรรมการบริ ษั ท กั น กุ ล เอ็ น จิ เนี ย ริ่ ง จํ า กั ด (มหาชน) (“บริ ษั ท ฯ”) ครั ง้ ที่ 4/2561 เมื่ อ วัน ที่
15 พฤษภาคม 2561 ได้ มีมติอนุมตั ิให้ นําเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขข้ อบังคับ ข้ อ 45.
เรื่ อง ตราประทับของบริ ษัท ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 2
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการแก้ ไขข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 45. เรื่ อง ตราประทับ
ของบริ ษัท
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ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2561
บริ ษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด (มหาชน)
วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
จึงขอเรี ยนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้ าร่ วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา
9.00 น. ณ ห้ องแมจิก 2 ชัน้ 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่ เลขที่ 99 ถนนกําแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุ งเทพฯ
10210 และบริ ษั ท ฯ จะเปิ ดให้ ลงทะเบียนเพื่อเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตัง้ แต่เวลา 8.00 น. โดยบริ ษั ทฯ จะดําเนิ นการประชุมตาม
ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน ดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้ วยลําดับที่ 3 พร้ อมทัง้
ได้ แนบคําชีแ้ จงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเข้ าร่ วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
ดังปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 4
อนึ่ง เพื่ อความสะดวกหากท่านผู้ถือ หุ้น ประสงค์ จะแต่งตัง้ บุค คลอื่ น หรื อกรรมการอิ สระเข้ าร่ วมประชุม และออกเสีย ง
ลงคะแนนแทนในการประชุมครัง้ นี ้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ที่แนบมาตามสิ่งที่สง่ มาด้ วยลําดับ
ที่ 5 รวมทังได้
้ แนบข้ อมูลกรรมการอิสระที่เป็ นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุม ดังปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 6
สําหรับ ผู้ถื อหุ้น ที่ เป็ นผู้ลงทุน ต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็ นผู้รับ ฝากและดูแลหุ้นนัน้ ท่าน
สามารถดาวโหลดแบ บ หนั ง สื อ มอบฉั น ทะแบ บ ค. ซึ่ ง เป็ นแบ บเฉพาะที่ ใ ช้ สํ า หรั บ ผู้ ถื อหุ้ นที่ ก ล่ า วถึ ง ดั ง กล่ า ว ได้ ที่
http://investor.gunkul.com/shareholder_meeting.html
ในกรณี ที่มีการมอบฉันทะ บริ ษัทฯ ขอความร่ วมมือจากท่านโปรดส่ งหนั งสือมอบฉั นทะกลับมายังบริ ษัทฯ โดยทาง
ไปรษณี ย์ที่ สํานักเลขานุการบริ ษั ทและนักลงทุนสัมพันธ์ บริ ษั ท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด (มหาชน) อาคารเพิร์ล แบงก์ ค็อ ก ชัน้ 8
เลขที่ 1177 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10300 ภายในวันจันทร์ ท่ ี 25 มิถุนายน 2561 เพื่อทําการรวบรวม
นําส่งต่อประธานที่ประชุมก่อนเริ่ มเปิ ดการประชุมต่อไป
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบและขอเรี ยนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมตามวัน เวลา และ สถานที่ดงั กล่าวข้ างต้ น โดยโปรดนํา
เอกสารหลักฐานตามรายการที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะมาแสดงเพื่อลงทะเบียนในวันประชุม อีกทังบริ
้ ษัทฯ ได้ แนบแผนที่ตงสถานที
ั้
่
ประชุมมาพร้ อมกับหนังสือฉบับนี ้ ดังปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 7
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ กําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่
1/2561 ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ทังนี
้ ้ วันที่ไม่ได้ รับสิทธิเข้ าร่วมประชุม (XM) คือวันที่ 28 พฤษภาคม 2561

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวโศภชา ดํารงปิ ยวุฒ์)ิ
ประธานกรรมการบริ หาร
จันทรา จงจามรี สีทอง / ธนวรรณ พัฒนะเอนก
สํานักกรรมการผู้จดั การและนักลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์: 02-242-5867 / 02-242-5868
อีเมล์: chantra@gunkul.com / tanawan.pat@gunkul.com
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