บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2561
วัน เวลา และสถานที่ประชุม
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มิถนุ ายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้ องแมจิก 2 ชัน้ 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่
เลขที่ 99 ถนนกาแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุ งเทพฯ 10210
กรรมการที่เข้ าร่ วมประชุม จานวน 9 ท่ าน
1. ดร. ชิต
เหล่าวัฒนา
2. ดร. จงรัก
ระรวยทรง
3. รศ.ดร. พนารัตน์
4. นายธรากร

ปานมณี
อังภูเบศวร์

5. นางสาวโศภชา

ดารงปิ ยวุฒิ์

6. ดร. สมบูรณ์

เอื ้ออัชฌาสัย

7. นางสาวนฤชล

ดารงปิ ยวุฒิ์

8. นางอารี วรรณ

เฉลิมแดน

9. นายเฉลิมพล

ศรี เจริ ญ

กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / ประธานทีป่ ระชุม
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และประธานคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริ หาร
และกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
กรรมการบริษัท กรรมการบริ หาร กรรมการผู้จดั การ
และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท กรรมการบริ หาร
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ สายงานพัฒนาธุรกิจและวางแผนกลยุทธ์
ผู้อานวยการอาวุโส สายงานโลจิสติกส์
กรรมการบริษัท กรรมการบริ หาร และ
ผู้อานวยการอาวุโส สายงานโรงงาน
กรรมการบริษัท กรรมการบริ หาร และ
ผู้อานวยการ สายงานขายและการตลาด

กรรมการที่ไม่ เข้ าร่ วมประชุม จานวน 1 ท่ าน
1. นายกัลกุล
ดารงปิ ยวุฒิ์
ประธานกรรมการบริ ษัท (ติดภารกิจ ไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมได้ )
กรรมการชุดย่ อยที่เข้ าร่ วมประชุม จานวน 3 ท่ าน
1. ดร. เพียร
โตท่าโรง
ประธานคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
2. นายเดชา
ชูลกิ รณ์
กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
3. นายสมชาย
ไตรรัตนภิรมย์
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง และกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
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ผู้บริหารและผู้จัดการที่เข้ าร่ วมประชุม จานวน 14 ท่ าน
1. นายพงษ์ สกร
ดาเนิน
รองกรรมการผู้จดั การ สายงานพัฒนาธุรกิจและวางแผนกลยุทธ์
2. นางสมลักษณ์
คนึงเหตุ
ผู้อานวยการอาวุโส สายงานสานักบริ หาร
3. นายธารงค์
จันทรไกรทอง ผู้อานวยการอาวุโส สายงานขายและการตลาด
4. นายภูดิศ
ไตรวิลาสกุล
ผู้อานวยการอาวุโส สายงานขายและการตลาด
Energy Solution and Lighting
5. นายฐิ ติพงศ์
เตชะรัตนยืนยง ผู้อานวยการอาวุโส สายงานบริ หารการเงินและควบคุมกิจการต่างประเทศ
6. นางณัฐวรรณ
วงศ์จนั ทร์
ผู้อานวยการอาวุโส สายงานสนับสนุนธุรกิจ
7. นางสาวจันทรา
จงจามรี สที อง เลขานุการบริ ษัท และ
ผู้อานวยการอาวุโส สานักกรรมการผู้จดั การและนักลงทุนสัมพันธ์
8. นางสาววิจิตรา
แสงปรี ดีกรณ์
ผู้อานวยการ สายงานพัฒนาธุรกิจพลังงานทดแทน
9. นางสาวกุลรวี
แสนชัยกร
ผู้ช่วยผู้อานวยการ สายงานบริ หารการเงินและควบคุมกิจการต่างประเทศ
10. นายธเนศศิริ
ฝากมิตร
ผู้ช่วยผู้อานวยการ สายงานตรวจสอบภายใน
11. นางสาววริ นทิพย์
โรซาร์ พิทกั ษ์
ผู้ช่วยผู้อานายการ สายงานวางแผนกลยุทธ์และการลงทุน
12. นางลัคนา
สันติร่วมใจรักษ์ ผู้จดั การฝ่ ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
13. นายนิติภทั ร์
เวชกามา
ผู้ช่วยผู้จดั การ สายงานตรวจสอบภายใน
14. นางสาวธนวรรณ
พัฒนะเอนก
หัวหน้ าส่วนงานเลขานุการบริ ษัทและนักลงทุนสัมพันธ์
ผู้เข้ าร่ วมการประชุมอื่น ๆ จานวน 5 ท่ าน
1. นายชัยศิริ
วัฒนชาญณรงค์
2. นายวัยวัฒน์
กอสมานชัยกิจ
3. นางปาลิกา
แสงวิไล
4. นายคงกช
ยงสวัสดิกลุ
5. นางสาวสายชลี

ลิม่ อภิชาต

กรรมการบริ ษัท บริ ษัท ฟิ วเจอร์ อีเล็คทริ คอล คอนโทรล จากัด
ผู้สอบบัญชี บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
ผู้สอบบัญชี บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
ผู้แทน บริ ษัท กุดนั่ แอนด์ พาร์ ทเนอร์ ส จากัด ที่ปรึกษากฎหมาย
และผู้แทนอิสระร่วมเป็ นกรรมการในการตรวจสอบการลงคะแนน
ผู้แทน บริ ษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จากัด (มหาชน)
ที่ปรึกษาการเงินอิสระ
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การประชุมในครัง้ นี ้มี ตวั แทนผู้สอบบัญชี ที่ปรึ กษากฎหมาย และที่ปรึ กษาการเงินอิสระ ได้ เข้ าร่ วมประชุม โดยมี
รายละเอียดดังนี ้
 ตัวแทนจากผู้สอบบัญชี บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
 ตัวแทนจากที่ปรึ กษาด้ านกฎหมาย บริ ษัท กุดนั่ แอนด์ พาร์ ทเนอร์ ส จากัด ทาหน้ าที่เป็ นคนกลางในการ
ตรวจสอบการลงคะแนน
 ตัวแทนจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ บริ ษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จากัด (มหาชน)
บริ ษัทฯ ได้ จัดส่งหนังสือเชิ ญประชุมพร้ อมเอกสารประกอบการประชุม และได้ เผยแพร่ แจ้ งการส่งหนังสือเชิ ญ
ประชุมผ่านทางเว็บไซด์ของตลาดหลักทรัพย์เป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
ก่อนเริ่ มการประชุมตามระเบียบวาระ ที่ประชุมได้ แจ้ งรายละเอียดการประชุมและวิธีการออกเสียงการลงคะแนน
รายละเอียดดังปรากฏตามเอกสารแนบ ลาดับที่ 3 และ ลาดับที่ 4 หน้ า 33 – หน้ า 38 ดังนี ้
ตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 27 ได้ กาหนดไว้ ว่าต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มาประชุมไม่น้อยกว่า
25 คน และต้ องมีห้ นุ นับรวมได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
หรื อ มีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ
จากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้ถือหุ้นทังหมด
้
และ ต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ
จานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชน พ.ศ. 2535 แก้ ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 มาตรา 107 และตาม ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ
ข้ อ 28 ได้ กาหนดหลักเกณฑ์ในเรื่ องการลงคะแนนสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ ดงั นี ้
มาตรา 107
มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนันให้
้ ประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
(1) ในกรณีปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
และถ้ ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้ อีก หนึ่งเสียงเป็ น
เสียงชี ้ขาด
(2) ในกรณี ดังต่อไปนี ้ ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทัง้ หมดของ
ผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ก. การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาคัญให้ แก่บคุ คลอื่น
ข. การซื ้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทอื่นหรื อบริ ษัทเอกชนมาเป็ นของบริ ษัท
ค. การทา แก้ ไข หรื อเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้ เช่ากิจการของบริ ษัททังหมดหรื
้
อบางส่วน
ที่สาคัญ การมอบหมายให้ บคุ คลอื่นเข้ าจัดการธุรกิจของบริ ษัท หรื อการรวมกิจการกับ
บุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
ข้ อ 28
ในการออกเสียงลงคะแนนให้ ห้ นุ หนึง่ หุ้นมีเสียงหนึง่ เสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนันให้
้
ประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
(1) ในกรณีปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
และถ้ ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่ มขึน้ อีกหนึ่งเสียงเป็ น
เสียงชี ้ขาด
(2) ในกรณี ดังต่อไปนี ้ ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทัง้ หมดของ
ผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ก. การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาคัญให้ แก่บคุ คลอื่น
ข. การซื ้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทอื่นหรื อบริ ษัทเอกชนมาเป็ นของบริ ษัท
หน้ าที่ 3

ค. การทา แก้ ไข หรื อเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้ เช่ากิจการของบริ ษัททังหมดหรื
้
อบางส่วน
ที่สาคัญ การมอบหมายให้ บคุ คลอื่นเข้ าจัดการธุรกิจของบริ ษัท หรื อการรวมกิจการกับ
บุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
ง. การแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิหรื อข้ อบังคับ
จ. การเพิ่มหรื อการลดทุนของบริ ษัทหรื อการออกหุ้นกู้
ฉ. การควบหรื อเลิกบริ ษัท
วิธีการนับคะแนน
ผู้ถื อ หุ้นและผู้รั บ มอบฉัน ทะจะต้ อ งออกเสี ยงและลงคะแนนในกรณี ดัง ต่ อไปนี ค้ ื อ เห็ น ด้ ว ย ไม่ เห็ น ด้ วย หรื อ
งดออกเสียง ไม่อนุญาตให้ มีการแยกการออกเสียงลงคะแนน โดยกาหนดขันตอนการเก็
้
บบัตรลงคะแนนเสียงและวิธีการนับ
คะแนน ดังนี ้
การเก็บบัตรลงคะแนนเสียงและวิธีการนับคะแนนเสียงในวาระทัว่ ไป
- ประธานที่ประชุมจะขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่ลงมติ “ไม่เห็นด้ วย” หรื อ “งดออกเสียง” ในระเบียบวาระใด ๆ ลงคะแนนเสียง
ในบัตรลงคะแนนที่ได้ แจกให้ เมื่อลงทะเบียน พร้ อมลงลายมือชื่อ หลังจากนันเจ้
้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ จะเก็บบัตร
ลงคะแนนเสียงเฉพาะ “ไม่เห็นด้ วย” และ “งดออกเสียง”เพื่อนามาสรุปผลการลงคะแนนเพื่อให้ ประธานฯ แจ้ งต่อ
ที่ประชุมรับทราบต่อไป
- วิธีการนับคะแนนเสียงสาหรับวาระทัว่ ไปนัน้ บริ ษัทฯ จะใช้ วิธีหกั คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้ วย” และ “งดออกเสียง”
ออกจากจานวนเสียงทังหมดที
้
่เข้ าร่ วมประชุม และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงที่เห็นด้ วยในระเบียบ
วาระนัน้ ๆ
ทังนี
้ ้ ในการพิจารณาคะแนนเสียงดังกล่าว จะคานึงถึงการลงคะแนนเสียงที่ผ้ ู ถือหุ้นได้ มอบฉันทะแสดงเจตนาไว้
ตามหนังสือมอบฉันทะด้ วย โดยมติของที่ประชุมในแต่ละวาระให้ ใช้ คะแนนเสียงข้ างมาก ถ้ ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้
ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกหนึ่งเสียงเป็ นเสียงชี ้ขาด สาหรับมติของระเบียบวาระเรื่ องการแก้ ไขหนังสือบริ คณห์
สนธิหรื อข้ อบังคับของบริ ษัทฯ และการซื ้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทอื่นมาเป็ นของบริ ษัทฯ ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในสี่ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยรายละเอียดผลการนับคะแนน
ของแต่ละวาระ จะแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบหลังจบการประชุมในวาระถัดไป
บริ ษัทฯ ได้ สรุปกฎเกณฑ์ของการนับคะแนนในแต่วาระซึง่ ขึ ้นกับแต่ละกรณี ดังนี ้
วาระที่
1
2 และ 3
4 (ถ้ ามี)

ประเภทมติ
มติธรรมดา

การนับคะแนน
คะแนนเสียงข้ างมากผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณี
ถ้ ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกหนึ่งเสียงเป็ นเสียงชี ้ขาด
มติพิเศษ
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
มติธรรมดา หรือ อาจใช้ คะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถื อหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุม หรื อ
มติพิเศษ
คะแนนเสียงสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
หรื อ คะแนนเสียงสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนนในการประชุม
ผู้ถือหุ้น (แล้ วแต่กรณี)

หน้ าที่ 4

เริ่มการประชุม
ดร. สมบูรณ์ เอื อ้ อัชฌาสัย กรรมการผู้จัดการ กล่าวต้ อ นรั บ ผู้ถื อหุ้น ผู้รั บมอบฉันทะ และสรุ ป จานวน
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้ วยตนเองและรับมอบฉันทะก่อนเริ่ มการประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ผู้ถือหุ้นที่มาด้ วยตนเอง 41 ราย นับจานวนหุ้นได้ 74,764,969 หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ 231 ราย นับจานวนหุ้นได้ 5,271,161,542 หุ้น
รวมทังสิ
้ ้น
272 ราย นับจานวนหุ้นได้ 5,345,926,511 หุ้น
คิดเป็ นร้ อยละ 72.0609 ของหุ้นที่ออกและจาหน่ายแล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯ จานวน 7,418,621,493 หุ้น ซึ่ง
ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้ อบังคับข้ อ 27
ดร. ชิต เหล่าวัฒนา เป็ นประธานในที่ประชุม ได้ กล่าวเปิ ดการประชุม โดยมอบหมายให้ นางสาวโศภชา
ดารงปิ ยวุฒิ์ กรรมการบริ ษัท และประธานกรรมการบริ หาร และ นายสมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย กรรมการบริ ษัท กรรมการ
ผู้จดั การ และเลขานุการคณะกรรมการบริ ษั ท เป็ นผู้ดาเนินการเข้ าสูว่ าระการประชุมต่อไป
ดร. สมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย กรรมการบริ ษัท กรรมการผู้จัดการ และเลขานุการคณะกรรมการบริ ษัท ได้
เรี ยนเชิญ บริ ษัท กุดนั่ แอนด์ พาร์ ทเนอร์ ส จากัด ที่ปรึ กษากฎหมาย เป็ นผู้แทนอิสระเข้ าร่ วมเป็ นกรรมการในการตรวจนับ
คะแนน และได้ เรี ยนเชิญผู้แทนจากผู้ถือหุ้นรายย่อยเข้ าร่ วมเป็ นกรรมการในการตรวจนับคะแนน โดยในครัง้ นี ้ไม่มีท่านใด
สะดวกในการเข้ าเป็ นผู้แทนจากผู้ถือหุ้นรายย่อย
ดร. สมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย กรรมการผู้จดั การ นาเข้ าสูว่ าระการประชุมดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2561
ดร. สมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย กรรมการผู้จดั การ เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจาปี 2561 ซึ่งได้ จดั ขึ ้นเมื่อวันศุกร์ ที่ 20 เมษายน 2561 ซึ่งได้ นาส่งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนดเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว รวมทังได้
้ เผยแพร่ รายงานดังกล่าวผ่าน
เว็บไซด์ของบริ ษัทฯ www.gunkul.com ตามที่ได้ จดั ส่งสาเนารายงานการประชุมให้ กบั ผู้ถือหุ้นพร้ อมกับหนังสือนัดประชุมในครัง้ นี ้
รายละเอียดดังปรากฏตามเอกสารแนบ ลาดับที่ 1 หน้ า 4-31 โดยได้ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริ ษัท เห็นว่าได้ มีการ
บันทึกรายงานไว้ อย่างครบถ้ วนถูกต้ อง จึงขอให้ ที่ประชุมโปรดพิจารณารับรอง
นางสาวโศภชา ดารงปิ ยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริ หาร แจ้ งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า จากความเห็นของคณะกรรมการ
บริ ษัทพิจารณาแล้ วเห็นว่ารายงานฉบับนี ้ ได้ มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้ อย่างถูกต้ องครบถ้ วน และเห็นสมควรเสนอต่อ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา โดยใน
วาระนี ้จะนับคะแนนโดยให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้
ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกหนึง่ เสียงเป็ นเสียงชี ้ขาด
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 เมื่อวันศุกร์ ที่ 20 เมษายน 2561 ตามที่เสนอ โดยมีมติด้วยคะแนน
เสียงดังนี ้

หน้ าที่ 5

มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมทังสิ
้ ้น 312 ราย เป็ นจานวนหุ้นรวม 5,364,943,392 หุ้น
ผู้ถือหุ้น
จานวน (เสียง)
อัตราร้ อยละ
เห็นด้ วย
5,364,943,392
100.0000
ไม่เห็นด้ วย
0
0.0000
บัตรเสีย
0
0.0000
รวม
5,364,943,392
100.0000
งดออกเสียง *
0
* ไม่นบั รวมเป็ นฐานการคานวณคะแนนเสียง
วาระที่ 2

พิจารณาอนุมตั ิให้ บริษัท กันกุล พาวเวอร์ ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด ซึ่งเป็ นบริษัทย่ อย ของ
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จากัด (มหาชน) เข้ าซือ้ หุ้นสามัญเดิมของ บริษัท ฟิ วเจอร์ อีเล็คทริคอล
คอนโทรล จากัด
ดร. สมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย กรรมการผู้จดั การ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ บริ ษัท
กันกุลเอ็นจิเนียริ่ ง จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ได้ มีมติอนุมตั ิให้ นาเสนอต่อที่ประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิให้ บริ ษัท กันกุล พาวเวอร์ ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด (“GPD”) ซึ่งเป็ นบริ ษัท
ย่อยของบริ ษัทฯ โดยบริ ษัทฯ ถือหุ้นในอัตราร้ อยละ 99.99 ของจานวนหุ้นที่ออกและจาหน่ายแล้ วทังหมด
้
เข้ าทารายการซื ้อ
หุ้นสามัญเดิมของ บริ ษัท ฟิ วเจอร์ อีเล็คทริ คอล คอนโทรล จากัด (“FEC”) จานวน 10,000,000 หุ้น คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ
100.00 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10.00 บาท โดยเป็ นทุนที่ชาระแล้ ว 47,500,000.00
บาท จากผู้ถือหุ้นเดิมของ FEC ในมูลค่ารวมทังสิ
้ ้นไม่เกิน 650,000,000.00 บาท รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย
ลาดับที่ 8 หน้ า 54-97 และ ลาดับที่ 9 ที่เป็ นรายงานความเห็นของที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระต่อการเข้ าทารายการ
“IFA Report” โดยมีรายละเอียดของการเข้ าทารายการ ซึง่ สามารถแบ่งออกเป็ น 4 หัวข้ อใหญ่ ดังนี ้
1. รายละเอียดโดยทั่วไปของรายการ
รายละเอียดของรายการ
ผู้ซื ้อ:

บริ ษัท กันกุล พาวเวอร์ ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด

ผู้ขาย:

บริ ษัท กันกุล กรุ๊พ จากัด
บุคคลธรรมดา จานวน 6 ท่าน

รายการทรัพย์สนิ ที่ซื ้อ:

หุ้นสามัญเดิมของบริ ษัท ฟิ วเจอร์ อิ เล็คทริ คอล คอนโทรล จากัด จานวน 10,000,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท โดยเป็ นมูลค่าหุ้นที่ชาระแล้ ว 47,500,000 บาท

มูลค่าการลงทุน:

ไม่เกิน 650,000,000 บาท

9,500,000
500,000

หุ้น
หุ้น

หน้ าที่ 6

โครงสร้ างการถือหุ้น
ก่อนเข้ าทารายการ บริ ษัท กันกุล กรุ๊ พ จากัด (“GKG”) และผู้มีสว่ นได้ เสียถือหุ้นของบริ ษัทฯ ในอัตราร้ อยละ 53.97 ของ
จานวนหุ้นที่ออกและจาหน่ายแล้ วทังหมด
้
และถือหุ้นของ FEC ในอัตราร้ อยละ 100.00 ของจานวนหุ้นที่ออกและจาหน่าย
แล้ วทังหมด
้

หลังเข้ าทารายการ GPD ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ จะถือหุ้นของ FEC ในอัตราร้ อยละ 100.00 ของจานวนหุ้นที่ออก
และจาหน่ายแล้ วทังหมด
้

1/ รวมถึงผู้มีสว่ นได้ เสีย
2/ ข้ อมูล ณ วันที่ 6 มิถนุ ายน 2561

ทังนี
้ ้ เนื่องจากก่อนที่บริ ษัทฯ จะเข้ าตลาดหลักทรัพย์ ทางก.ล.ต. ได้ ให้ ความเห็น ว่า ควรแยกธุรกิจรับเหมา
ออกจากธุรกิจหลักของบริ ษัทฯ อย่างไรก็ตาม ปั จจุบนั ประเทศไทยมีงบประมาณในการก่อสร้ างอยูค่ อ่ นข้ างมาก บริ ษัทฯ จึง
จาเป็ นที่จะต้ องพิจารณานา FEC เข้ ามาเป็ นบริ ษัทย่อยเพื่อที่จะก่อให้ เกิดประโยชน์แก่บริ ษัทฯ และผู้ถือหุ้นต่อไป
การคานวณขนาดรายการ
สาหรับการเข้ าทารายการในครัง้ นี ้ ใช้ เกณฑ์ในการคานวณขนาดรายการ 2 หลักเกณฑ์ ประกอบกัน ดังนี ้
1. คานวณขนาดรายการการได้ มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์
การเข้ าท ารายการดัง กล่า วถื อ เป็ น รายการได้ ม าซึ่ง สินทรั พย์ ต ามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ.
20/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่มีนยั สาคัญที่เข้ าข่ายเป็ นการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รวมถึง
ประกาศที่แก้ ไขเพิ่มเติม และ ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและ
การปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (ประกาศการได้ มาและ
จาหน่ายไปฯ) โดยมีขนาดรายการเท่ากับ ร้ อยละ 50.457 ซึง่ เป็ นขนาดรายการสูงสุดที่คานวณได้ ตามเกณฑ์กาไรสุทธิ
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โดยอ้ างอิงจากงบการเงินรวมของบริ ษัทฯ สิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 31 ธันวาคม 2560 และ 31 มีนาคม 2561
และงบการเงินของ FEC สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
และเมื่ อค านวณรายการได้ ม าซึ่ง สินทรั พ ย์ ที่เ กิ ดขึน้ ในรอบระยะเวลา 6 เดื อนที่ ผ่า นมาของบริ ษัท ฯ ก่ อ นวัน ที่
คณะกรรมการบริ ษัทมีมติอนุมตั ิให้ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ พิจารณาอนุมตั ิการเข้ าทารายการดังกล่าว
ซึ่งมี 1 รายการ คือ การเข้ าลงทุนในโครงการ Solar Farm ขนาด 29.99 เมกะวัตต์ ที่ประเทศมาเลเซีย ตามที่ได้ รับ
อนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 มีขนาดรายการเท่ากับ ร้ อยละ
3.767 ซึ่งเป็ นรายการสูงสุดที่คานวณได้ ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดยอ้ างอิงจากงบการเงินรวมของ
บริ ษัทฯ สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเป็ นการลงทุนในโครงการใหม่ซงึ่ ยังไม่มีผลการดาเนินงาน จึงไม่สามารถคานวณขนาดรายการ
ได้ มาซึง่ สินทรัพย์ตามเกณฑ์กาไรสุทธิ ดังนัน้ ขนาดรายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ ในครัง้ นี ้ จะมีขนาดรายการเท่ ากับ
ร้ อยละ 50.457 ตามเกณฑ์ กาไรสุทธิ จึงถือเป็ นรายการประเภทที่ 1 ตามประกาศการได้ มาและจาหน่ายไปฯ

โดยขนาดรายการดังกล่าวมีขนาดรายการมากกว่าหรื อเท่ากับร้ อยละ 15 และ น้ อยกว่าร้ อยละ 100 บริ ษัทฯ ต้ อง
ดาเนินการเปิ ดเผยข้ อมูลต่ อตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทยและขออนุมัติต่อผู้ถอื หุ้นโดยแต่ งตั้งที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นต่ อผู้ถอื หุ้น
นอกจากนี ้ การเข้ าซื ้อหุ้นสามัญเดิมใน FEC ครัง้ นี ้ มีลกั ษณะเป็ นการซื ้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทเอกชนมาเป็ น
ของบริ ษัทฯ ตามความในมาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่มีการแก้ ไข
เพิ่มเติม) ดังนั้น การเข้ าทารายการดังกล่ าว จึงต้ องได้ รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถอื หุ้นของบริษัทฯ ก่ อนการ
เข้ าทารายการ
2. คานวณขนาดรายการที่เกี่ยวโยงกัน
รายการดังกล่าวเป็ นรายการที่ทากับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551
เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง
การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิของบริ ษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (“ประกาศรายการที่เกี่ยว
โยงกัน”) ดังนันจึ
้ งเข้ าข่ายเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยมีขนาดรายการที่คานวณได้ เท่ากับ ร้ อยละ 13.987 ของ
สินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ (NTA) โดยอ้ างอิงจากงบการเงินรวมของบริ ษัทฯ สิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 ของบริ ษัทฯ
รวมทังมี
้ มลู ค่าการเข้ าทารายการเกินกว่า 20,000,000 บาท
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และเมื่อรวมกับรายการที่เกี่ยวโยงกันที่เกิดขึ ้นในรอบระยะเวลา 6 เดือน ที่ผ่านมาของบริ ษัทฯ ก่อนการเข้ าทารายการ
ในครัง้ นี ้ ซี่งมี 1 รายการ คือ การเช่าที่ดินและสิง่ ปลูกสร้ าง ตามที่ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่
1/2561 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีมูลค่าขนาดรายการเกี่ยวโยงเท่ากับ ร้ อยละ 0.595 ของสินทรัพย์ที่มี
ตัวตนสุทธิ โดยอ้ างอิงจากงบการเงินรวมของบริ ษัทฯ สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ทาให้ รายการเกี่ยวโยงของ
บริ ษัทฯ มีขนาดรายการรวมเท่ ากับร้ อยละ 14.582 ของสินทรัพย์ ท่ มี ีตัวตนสุทธิ (NTA)

โดยขนาดรายการรวมดังกล่าวมีขนาดเกินกว่าร้ อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัทฯ และมีมลู ค่าเกินกว่า
20,000,000.00 บาท เข้ าข่ายเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกัน ประเภท “รายการเกี่ยวกับทรัพย์สนิ หรื อบริ การ” บริษัทฯ ต้ อง
ดาเนินการเปิ ดเผยข้ อมูลต่ อตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทยและขออนุมัติต่อผู้ถอื หุ้นโดยแต่ งตั้งที่ปรึกษา
อิสระเพื่อแสดงความเห็นต่ อผู้ถอื หุ้น
บริ ษัทฯ และ FEC มีผ้ ถู ือหุ้นใหญ่เป็ นกลุม่ บุคคลเดียวกัน คือ GKG โดย GKG มีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นกลุม่ บุคคล
ที่เป็ นกรรมการบริ ษัทและผู้บริ หารของบริ ษัทฯ รวมทังบุ
้ คคลที่เกี่ยวข้ องกับกรรมการและ/หรื อผู้บริ หารกลุม่ ดังกล่าว ด้ วย
เหตุนี ้ การเข้ าทารายการครัง้ นี ้จึงถือเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน ประกอบกับขนาดรายการ
เกินกว่าร้ อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ ของบริ ษัทฯ และมีมูลค่าเกินกว่า 20,000,000.00 บาท ซึ่งตามกฎตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริ ษัทฯ จึงต้ องขออนุมตั ิ
การเข้ าทารายการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยต้ องได้ รับคะแนนเสียงอนุมตั ิไม่ต่ากว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของ
้
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสีย
กระบวนการขออนุมัติ
วันที่

กระบวนการดาเนินการ

21 ม.ค. 2561

คณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 1/2561

มติ

รับทราบ GPD จะเข้ าทารายการซื ้อหุ้นสามัญเดิมของ FEC

8 พ.ค. 2561

คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง ครัง้ ที่
2/2561

มติ

ประเมินความเสี่ยงจากการที่ GPD จะเข้ าทารายการซื ้อหุ้นใน FEC

14 พ.ค. 2561

คณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 4/2561

มติ

1.
2.
3.

15 พ.ค. 2561

เห็ น ชอบให้ เสนอต่อที่ ป ระชุม วิ ส ามัญ ผู้ถือหุ้น ครั ง้ ที่ 1/2561
พิจารณาอนุมตั ิให้ GPD เข้ าซื ้อหุ้นสามัญเดิมของ FEC
อนุมตั ิแต่งตัง้ IFA เพื่อให้ ความเห็นในการเข้ าทารายการ
กาหนดการประชุมวิส ามัญผู้ถือหุ้นครั ง้ ที่ 1/2561 เป็ น วัน ที่
28 มิถนุ ายน 2561 เวลา 9.00 น.

แจ้ งสารสนเทศมติที่ประชุมคณก.บริษัท ครัง้ ที่ 4/2561 ผ่านระบบของ ตลท.
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วันที่

กระบวนการดาเนินการ

18 พ.ค. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบครัง้ ที่ 4/2561

มติ

รั บ ทราบรายงานการให้ ค วามเห็ น ในการเข้ า ซือ้ หุ้น ใน FEC โดย
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และให้ นาเข้ าสูก่ ารประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครัง้ ที่ 1/2561

28 พ.ค. 2561

ขึ ้นเครื่องหมาย XM วันที่ผ้ ถู ือหุ้นไม่ได้ รับสิทธิในการเข้ าประชุมวิสามัญผู้ถือหุน่ ครัง้ ที่ 1/2561

30 พ.ค. 2561

กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2561

6 มิ.ย. 2561

แจ้ งสารสนเทศเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2561 และรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระบนเว็บไซต์ของ GUNKUL ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

6 มิ.ย. 2561

แจ้ งสารสนเทศเผยแพร่รายงานความเห็นของที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระบนระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

28 มิ.ย. 2561

ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาให้ GPD ซื ้อหุ้นสามัญเดิมใน FEC

ต้ น ก.ค. 2561

เข้ าทารายการซื ้อหุ้นสามัญเดิมของ FEC (เมื่อได้ รับมติอนุมตั ิจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น) พร้ อมชาระค่าหุ้น 325 ล้ าน
บาท

ไม่เกิน 31 ธ.ค. 2561

ชาระค่าหุ้นส่วนที่เหลือ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทต่ อการเข้ าทารายการ
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 4/2561 ได้ พิจารณาแล้ วมีมติเห็นว่า
ในการเข้ าทารายการดังกล่าวของบริ ษัทฯ มีความสมเหตุสมผลและจะเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ
เนื่องจากการเข้ าซื ้อหุ้นดังกล่าวเป็ นโอกาสสาคัญที่ทาให้ บริ ษัทฯ สามารถขยายธุรกิจรับเหมาก่อสร้ างระบบไฟฟ้ า และ
ธุรกิจที่เกี่ยวข้ องอย่างครบวงจร ซึง่ สอดคล้ องกับนโยบายและเป้าหมายของบริ ษัทฯ และธุรกิจดังกล่าวจะสร้ างผลตอบแทน
อัตราการเติบโตของทรั พย์ สิน ผลกาไร และกระแสเงิ นสดให้ แก่บริ ษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ได้ อย่างต่อเนื่องใน
ระยะยาว
จึงมีมติอนุมตั ิให้ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ บริ ษัท กันกุล พาวเวอร์ ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด (“GPD”) ซึ่ง
เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ โดยบริ ษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 99.99 ของ จานวนหุ้นที่ออกและจาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
เข้ าทารายการซื ้อหุ้นสามัญเดิมของ บริ ษัท ฟิ วเจอร์ อีเล็คทริ คอล คอนโทรล จากัด (“FEC”) จานวน 10,000,000 หุ้น คิด
เป็ นสัดส่วนร้ อยละ 100 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10.00 บาท โดยเป็ นทุนที่ชาระ
แล้ ว 47.50 ล้ านบาท จากผู้ถือหุ้นเดิมของ FEC ซึง่ เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน โดยกาหนดมูลค่าในการจ่ายชาระราคาจากการ
เข้ าทารายการเป็ นจานวน 650 ล้ านบาท
และแต่งตังที
้ ่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ ความเห็นต่อการเข้ าทารายการดังกล่าวเพื่อเป็ นข้ อมูลต่อผู้ถือ
หุ้นในการประกอบการพิจารณา
ความเห็นของที่ปรึกษาการเงินอิสระต่ อการเข้ าทารายการ
สาหรับเรื่ องความเหมาะสมของราคา ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระได้ ประเมินมูลค่าหุ้นที่เหมาะสมของ FEC
และมีความเห็นว่า วิธีที่เหมาะสมที่สดุ ในการประเมินมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของ FEC ณ ปั จจุบนั คือ วิธีมลู ค่าปั จจุบนั สุทธิ
ของกระแสเงินสด เนื่องจากสามารถสะท้ อนผลการดาเนินงานในอนาคตของ FEC โดยสรุ ป ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระ
เห็นว่ามูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของ FEC เท่ากับ 559.89 – 784.75 ล้ านบาท โดยราคาซือ้ ขายหุ้น FEC ที่มลู ค่าไม่เกิน 650
ล้ านบาท อยู่ในช่วงมูลค่ายุติธรรมดังกล่าว ดังนัน้ ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระมีความเห็ นว่า ราคาซือ้ ขายเป็ นราคา
ที่เหมาะสม
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และเงื่อนไขในการเข้ าทารายการได้ มาซึ่ งทรั พย์ สิน และรายการที่เกี่ ยวโยงกันครั ง้ นี ้มีความเหมาะสม
เนื่องจากเป็ นเงื่อนไขที่เป็ นปกติธุรกิจเช่นเดียวกับการทารายการทัว่ ไป มิได้ มีเงื่อนไขใดที่จะทาให้ บริ ษัทฯ และผู้ถือหุ้นของ
บริ ษัทฯ เสียประโยชน์
ทังนี
้ ้ จากการพิจารณาข้ อมูลและเหตุผลทีก่ ล่าวในรายงานฉบับนี ้ ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า
ผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการเข้ าทารายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ในครัง้ นี ้
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่ อการเข้ าทารายการ
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ ที่ 4/2561 ได้ มีมติรับทราบความเห็น
ของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ของรายการการได้ มาซึง่ สินทรัพย์และรายการเกี่ยวโยงกันในการเข้ าทารายการซื ้อหุ้นสามัญ
เดิมในบริ ษัท ฟิ วเจอร์ อีเล็คทริ คอล คอนโทรล จากัด ตามที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็น “ให้ ผ้ ูถือหุ้นควรอนุ มัติ
การเข้ าทารายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ ในครัง้ นี ”้
จึงเห็นชอบตามที่ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระเสนอ และให้ นา “รายงานความเห็นของที่ปรึ กษาทางการเงิน
อิสระ” ฉบับนี ้ เสนอต่อที่ ประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้นครั งที่ 1/2561 ที่จะจัดให้ มีขึน้ ในวันที่ 28 มิถุนายน 2561 นี ้ เพื่ อ
ประกอบการพิจารณาในวาระดังกล่าว
2. ที่มาของการเข้ าทารายการ
2.1 แนวโน้ มอุตสาหกรรมไฟฟ้าในส่วนของระบบส่งไฟฟ้าและจาหน่ายไฟฟ้าอยู่ในช่วงขยายตัว เนื่องจาก
การประกาศแผนพัฒนาและงบประมาณที่ได้ รับการอนุมตั ิด้านไฟฟ้าของกระทรวงพลังงานและการไฟฟ้าทัง้ 3 แห่ง ดังนี ้
 การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT)
ทางภาคใต้ มีความต้ องการที่จะใช้ ไฟฟ้าสูงเกินกว่าที่สามารถผลิตได้ อยู่ประมาณ 3,500 เมกะวัตต์
ปั จจุบนั EGAT ใช้ วิธีการนาไฟฟ้าจากประเทศลาวเข้ ามาทางสายส่งภาคอีสาน ไปจังหวัดราชบุรี และ
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ โดยการนาไฟฟ้าผ่านเส้ นทางเหล่านี ้จาเป็ นต้ องเพิ่มสายส่งระดับ 230 kV และ
500 kV ในระยะเวลา 3 ปี นี ้เป็ นจานวนมาก เพื่อจ่ายไฟไปยังภาคใต้ ที่มีกาลังการผลิตที่ไม่เพียงพอ
 การไฟฟ้านครหลวง (MEA)
ปี นีจ้ ะมีง บประมาณสาหรั บ การเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็ น สายไฟฟ้าใต้ ดินของกฟน.ที่อ ยู่
ระหว่างดาเนินการระยะทาง 175 กิโลเมตร
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)
ปี นี ้จะมีงบประมาณสาหรับการก่อสร้ างสถานีไฟฟ้า 51 สถานี ประกอบกับการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้า
อากาศเป็ นสายไฟฟ้าใต้ ดิน 4 จังหวัด
2.2 เพื่อเพิ่มโอกาส และเพิ่มเติมศักยภาพในการทาธุรกิจรับเหมาก่อสร้ างด้ านพลังงานทดแทนมากขึ ้น
นอกจากนี ้ จะส่งผลให้ บริ ษัทฯ จะสามารถที่จะเข้ ารับงานรับเหมาก่อสร้ างระบบสายส่งบนดิน เคเบิลใต้ ดิน และสถานีไฟฟ้า
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หากบริ ษัทฯ จะต้ องการเข้ าตลาดงานรับเหมาก่อสร้ างระบบไฟฟ้าดังกล่าว จะต้ องมีการเก็บใบผลงานซึ่ง
ต้ องใช้ ระยะเวลานาน ซึ่งโดยปกติ อาจใช้ เวลาประมาณ 4 – 5 ปี เนื่องจากถูกจากัดด้ วยคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ าร่ วม
ประมูลโครงการของราชการ ซึง่ ในข้ อกาหนดของผู้วา่ จ้ าง (Term of Reference “TOR”) โดยทัว่ ไปในปั จจุบนั จะจากัดด้ วย
เรื่ องของประสบการณ์ เช่น ต้ องเคยเป็ นคูส่ ญ
ั ญางานจ้ างเหมาก่อสร้ างกับการไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าฝ่ ายผลิต หรื อการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาก่อน และต้ องมีผลงานก่อสร้ างสายส่งในแรงดันนันๆ
้ ไม่น้อยกว่าครึ่งหนึง่ ของวงจรกิโลเมตรของงานที่
จะเข้ าประมูล หรื อมีผลงานการก่อสร้ างสายส่งในแรงดันนันๆ
้ ขันต
้ ่า 10 วงจรกิโลเมตรสาหรับเข้ าประมูลงานที่ มากกว่า
10 วงจรกิโลเมตร ซึ่งทางบริ ษัทฯ ไม่เคยมีผลงานจึงตกคุณสมบัติในการเข้ าตลาดดังกล่าว หรื อไม่เช่นนันทางบริ
้
ษัทฯ
จาเป็ นจะต้ องเข้ าร่วมประมูลผ่านสัญญาร่วมค้ ากับผู้ที่มีประสบการณ์และมีคณ
ุ สมบัติ ซึง่ อาจมีอปุ สรรค ได้ แก่ หาคูส่ ญ
ั ญา
ยาก เนื่องจากคู่สญ
ั ญาอาจมองว่า บริ ษัทฯ อาจจะกลายเป็ นคู่แข่งในอนาคต อีกทังบริ
้ ษัทที่อาจพิจารณาเข้ าประมูลร่ วม
มักจะเป็ นบริ ษัทที่มีขนาดเล็ก ซึง่ การเข้ าร่วมประมูล มีโอกาสที่เป็ นสายส่งแรงดันต่า และมีวงจรกิโลเมตรไม่มากนัก
3. ภาพรวมของ FEC- ธุรกิจรับเหมาก่ อสร้ างระบบไฟฟ้ า

 ประเภทงานสายส่งไฟฟ้าแบบเหนือดิน
FEC มีผลงานประเภทสายส่งไฟฟ้าเหนือดิน แรงดัน 22- 115 kV ทังหมด
้
175.948 วงจร-กม.
1) งานระบบสายจาหน่าย แรงดัน 22 และ 33 เควี
2) งานระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง (High Voltage Transmission Line System)
 ประเภทงานสายส่งใต้ ดิน FEC มีผลงานงานประเภทระบบสายไฟฟ้าใต้ ดิน 13.94 วงจร-กม.
 ประเภทงานสถานีไฟฟ้า FEC มีผลงานประเภทงานสถานีไฟฟ้า (High Voltage Substation) ระดับแรงดัน 22115 kV ทังสิ
้ ้น 5 สถานี วงเงินก่อสร้ างรวม 603.42 ล้ านบาท
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ข้ อดีของการเข้ าซือ้ FEC
1. FEC มีคุณสมบัติในการเข้ าร่ วมประมูลโครงการของรัฐ ซึ่งครอบคุลมงานสายส่งและระบบผลิตไฟฟ้าเกือบ
ทังหมด
้
การเข้ าซื ้อ FEC ทาให้ บริ ษัทฯ สามารถเข้ าสู่ตลาดซึ่งเป็ นการเข้ าตลาดช่วงที่อตุ สาหกรรมอยู่ในช่วง
เติบโตได้ ทนั ที ตามแผนของบริ ษัทฯ ทังนี
้ ้ คุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ าร่ วมประมูลโครงการของภาครัฐ ได้ นนั ้ ต้ อง
เคยเป็ นคูส่ ญ
ั ญางานจ้ างเหมาก่อสร้ างกับการไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าฝ่ ายผลิต หรื อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมา
ก่อน ซึง่ FEC เป็ นหนึง่ ในบริ ษัทที่ได้ รับหนังสือรับรองผลงานจากทัง้ 3 การไฟฟ้า
นอกจากนี ้แล้ ว FEC ยังมีผลงานก่อสร้ างตามที่กาหนดใน TOR โดยมีหนังสือรับรองผลงานและประสบการณ์ซงึ่
สามารถเข้ าร่วมประกวดราคาในงานจ้ างเหมาก่อสร้ างได้ ไม่ว่าจะเป็ น งานก่อสร้ างสายส่งไฟฟ้าเหนือดินและ
เคเบิลใต้ ดิน ทังสายส่
้
งไฟฟ้าแรงสูงและระบบจาหน่าย ที่มีระบบแรงดันตังแต่
้ 22 - 115 kV โดยไม่ถกู จากัด
ระยะทางก่อสร้ าง และงานก่อสร้ างสถานีไฟฟ้าในระบบแรงดันตังแต่
้ 22 - 115 kV ซึ่งสามารถรับงานที่มีมลู ค่า
งานไม่เกิน 2,400 ล้ านบาท
2. หากบริ ษัทฯ เข้ าซื ้อบริ ษัทอื่นซึ่งดาเนินธุรกิจเดียวกับผู้ถือหุ้นหลัก อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งขึ ้นได้ การเข้ าซื ้อ
FEC จึงเป็ นการลดความขัดแย้ งกับผู้ถือหุ้นหลักที่อาจเกิดขึ ้นในอนาคต
3. ปั จจุบนั บริ ษัท FEC ได้ ลงนามสัญญาก่อสร้ างแล้ ว 3 โครงการ คิดเป็ นมูลค่างานประมาณ 700 ล้ านบาท ซึง่ อยู่
ในระหว่างการดาเนินการ หลังจากที่บริ ษัทฯ ดาเนินการเข้ าซื ้อ บริ ษัทฯ สามารถรับรู้ รายได้ จากธุรกิจรับเหมา
ก่อสร้ างระบบไฟฟ้าได้ ทนั ทีในไตรมาส 3 ของปี นี ้
4. การประเมินมูลค่ าการลงทุน
วิธีประเมินมูลค่ ายุติธรรมของ FEC โดย IFA มีด้วยการหลายวิธี ดังนี ้
1. วิธีมลู ค่าหุ้นตามบัญชี (Book Value Approach)
2. วิธีมลู ค่าตามบัญชีที่ปรับปรุงแล้ ว (Adjusted Book Value Approach)
3. วิธีมลู ค่าหุ้นตามราคาตลาด (Market Price Approach)
4. วิธีเปรี ยบเทียบอัตราส่วนในตลาด (Market Comparable Approach)
4.1 วิธีเปรี ยบเทียบอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี (Price to Book Value Approach : P/BV Ratio)
4.2 วิธีเปรี ยบเทียบอัตราส่วนราคาต่อกาไร (Price to Earning Ratio Approach : P/E Ratio)
4.3 วิธีเปรี ยบเทียบอัตราส่วนราคาต่อรายได้ (Price to Sale Ratio Approach : P/S Ratio)
4.4 วิธีเปรี ยบเทียบอัตราส่วนมูลค่ากิจการต่อกาไรก่อนหักต้ นทุนทางการเงิน ภาษี เงินได้ ค่าเสือ่ มราคา และ
ค่าตัดจาหน่าย (Enterprise Value to EBITDA Ratio Approach : EV/EBITDA Ratio)
4.5 วิธีเปรี ยบเทียบอัตราส่วนมูลค่ากิจการต่อรายได้ (Enterprise Value to Sales Ratio Approach : EV/S
Ratio)
5. วิธีมลู ค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach: DCF)
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ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ ใช้ วิธีที่ 5 “วิธีมลู ค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach: DCF)”
หากพิจารณาราคาซื ้อขาย สามารถแบ่งเป็ นการให้ มลู ค่า ดังนี ้
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ณ 31 มี.ค. 61)

89,907,066

มูลค่างานในปั จจุบนั

124,625,702

มูลค่าใบรับรองผลงาน

435,467,232

รวมมูลค่ า

650,000,000 บาท

เปรียบเทียบสมมุติฐานของบริษัทและที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
หากพิจารณาสมมติฐานในการคิดคานวณราคาโดยวิธีประมาณการกระแสเงินสด
สมมุติฐาน

บริษัทฯ

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

ผลต่ อราคา

สัดส่วนการได้ งานนับจากปี 2563

12.00%

8.33%

ผลต่อราคาลดลง

อัตราคิดลด

12.00%

8.53%

ผลต่อราคาเพิ่มขึ ้น

อัตราการเติบโตต่อเนื่อง

1.00%

1.00%

ไม่มีผลต่อราคา

911.75 ล้ านบาท

658.58 ล้ านบาท

ผลต่อราคาลดลง

มูลค่าปั จจุบนั
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สาหรับผลบวกต่อราคาหุ้น GUNKUL หากพิจารณาจากกาไรสุทธิ เฉลี่ยในช่วง 5 ปี ข้างหน้ า และสะท้ อน
เป็ นราคาหุ้นด้ วยวิธี P/E จะมีผลต่อราคาหุ้น ใน P/E ที่แตกต่างกัน ดังนี ้
กาไรสุทธิเฉลีย่ ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2566

116,378,072

จานวนหุ้น GUNKUL

7,418,621,493

ราคาปิ ด ณ วันที่ 14 พ.ค. 2561

2.94

P/E (เท่ า)

ราคาหุ้นที่เพิ่มขึน้ (บาทต่ อหุ้น)

คิดเป็ นอัตราการเพิ่มจากราคาหุ้น

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%

ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า ผู้ถือหุ้นควรอนุมตั ิการทารายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์และรายการ
เกี่ยวโยงกันในครัง้ นี ้ ซึง่ การเข้ าทารายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันครัง้ นีมี ้ความสมเหตุสมผล และ วิธี
ที่เ หมาะสมที่ สุ ด ในการประเมิ น มู ล ค่ า หุ้ น ของ FEC ในครั ้ง นี ้ คื อ วิ ธี มู ล ค่ า ปั จ จุ บั น สุ ท ธิ ข องกระแสเงิน สด
เนื่องจากวิธีนี ้จะสะท้ อนผลการดาเนินงานและความสามารถในการทากาไรในอนาคตของ FEC โดยสรุ ป ที่ปรึ กษา
ทางการเงินอิสระเห็นว่า มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของ FEC เท่ากับ 559.89-784.75 ล้ านบาท โดยราคาซื ้อขายหุ้น FEC
ที่มลู ค่าไม่เกิน 650 ล้ านบาท อยู่ในช่วงมูลค่ายุติธรรมดังกล่าว ดังนัน้ ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า ราคาซือ้
ขายเป็ นราคาที่เหมาะสม
ดร.ชิ ต เหล่ า วัฒ นา ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ ให้ ค วามเห็ น ต่ อ ที่ ป ระชุ ม ว่ า ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการตรวจสอบได้ มีการพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยเล็งเห็นถึงการเจริ ญเติบโตของธุรกิจสาหรับบริ ษัทฯ ตลอดจน
การประเมินค่ายุติธรรมซึ่งดาเนินการโดย IFA จึงมีมติเป็ นเอกฉันท์ รับทราบรายงานการให้ ความเห็นในการเข้ าซื ้อหุ้นใน
FEC โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และให้ นาเข้ าสูก่ ารประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิตอ่ ไป
1. นายเมธี รังษี วงศ์ ผู้ถือหุ้น : ได้ มีประเด็นสอบถามต่อที่ประชุม ดังนี ้
 งบการเงินของ FEC เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2561 มีสนิ ทรัพย์จานวน 352 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับวันที่ 31
ธันวาคม 2561 ที่มีจานวน 947 ล้ านบาท จะเห็นได้ วา่ ลดลงเป็ นจานวนมาก ไม่ทราบว่ามีสาเหตุมาจาก
อะไร
1. ดร. สมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย กรรมการผู้จดั การ : ได้ ตอบข้ อซักถาม ดังนี ้
 จากการดาเนินงานที่ผ่านมาของ FEC ไม่ได้ มีการจ่ายเงินปั นผล แต่เนื่องจากก่อนที่จะมีการขายหุ้น
สามัญฯ ทาให้ ได้ มีการจ่ายเงินปั นผลออกไปก่อน จนเหลือแค่มลู ค่าตามบัญชี
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2. นายศักดิ์ชยั สกุลศรี มนตรี ผู้ถือหุ้น : ได้ มีข้อเสนอและประเด็นสอบถามต่อที่ประชุม ดังนี ้
 จากข้ อมูลที่ปรากฏในหนังสื อเชิญประชุมที่ได้ ระบุไว้ ว่า FEC มีความเชี่ยวชาญเป็ นพิเศษในการใช้
เทคโนโลยีเข็มอัจฉริ ยะ ไม่ทราบว่าเป็ นเทคโนโลยีประเภทใด
 จากแผนภาพที่ 2: โครงสร้ างรายได้ ธุรกิ จรับเหมาก่อสร้ างของ FEC แบ่งตามประเภทของลูกค้ า ตาม
เอกสารแนบที่ 9 หน้ า 5 จะเห็นได้ ว่าในปี 2558-2559 ยังมีรายได้ จากบริ ษัทเอกชนอื่น แต่ในปี 2560
กลับไม่มีรายได้ ในส่วนนี ้ เพราะเหตุใดจึงเป็ นเช่นนัน้
 โครงการตามหน้ า 7-8 สาหรับข้ อ 6-8 มีโครงการใดบ้ างที่ FEC อยูร่ ะหว่างการรับรู้รายได้ หรื อคาดว่าอยู่
ในระหว่างการก่อสร้ าง
 สรุปข้ อด้ อยของการทารายการในหน้ า 10 ที่ได้ แจ้ งไว้ ว่า ภายหลังจากการเข้ าซื ้อหุ้น FEC บริ ษัทฯ จะมี
หนี ้สินรวมเพิ่มขึ ้น 190.49 ล้ านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงเท่ากับ 604.41 ล้ านบาท ตรงส่วนนี ้จะ
เห็นได้ วา่ มีมลู ค่าเกิน 650 ล้ านบาท ไม่ทราบว่าส่วนที่เกินนี ้เป็ นการรับหนี ้ของ FEC เข้ ามาด้ วยหรื อไม่
 กาหนดการในการทาสัญญาจะเกิดขึ ้นเมื่อใด มีเงื่อนไขในการชาระเงินอย่างไรบ้ าง และสามารถรับรู้
รายได้ ได้ ตงแต่
ั ้ เมื่อไหร่
2. ดร. สมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย กรรมการผู้จดั การ : ได้ ตอบข้ อซักถาม ดังนี ้
 สาหรับประเทศไทย ในช่วงแรกๆ เวลาทาโซลาร์ จะทาโดยการนาเสาเข็มไปตอก แต่ ณ ปั จจุบนั เรานิยม
ใช้ เข็มเหล็กปั่ นลงดิน (Ground screws) ซึ่งมีข้อดีคือ ใช้ ระยะเวลาในการขุดเจาะเร็ ว กล่าวคือ 8 เมตร
ใช้ เวลาเพียงประมาณ 10 วัน ต่างจากเดิมที่ต้องใช้ ระยะเวลาถึง 40 วัน
 ส่วนประเด็นเรื่ องรายได้ จากเอกชนนัน้ เกิดจากในช่วงปี 2558-2559 ทางรัฐได้ มีการเปิ ดให้ เข้ าร่ วม
ประมูลเรื่ องโซลาร์ คอ่ นข้ างมาก ซึง่ ปั จจุบนั ไม่ได้ เปิ ดประมูลมาประมาณ 3 ปี แล้ ว
 สาหรับโครงการในหน้ า 7-8 เป็ นโครงการที่ FEC ดาเนินการมาแล้ วทังสิ
้ ้น ซึ่งแต่ละโครงการจะได้ รับ
ใบรับรองผลงาน ทังนี
้ ้ ยังคงเหลืองานก่อสร้ างสายส่งระบบ 115 kV ช่วงสถานีไฟฟ้าแม่สาย – สถานี
ไฟฟ้าเชียงแสนของการไฟฟ้าส่วนภูมิ ภาค (“PEA”) และงานก่อสร้ างสถานีไฟฟ้าระบบ 115-22 kV
จานวน 4 สถานี ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (“PEA”) ตามที่ได้ ปรากฏในตาราง
 เรื่ องราคาประเมินต้ องแยกออกเป็ น 2 ประเด็น คือ การเข้ าซื ้อครัง้ นี ้เป็ นการใช้ เงินของบริ ษัทฯ ในการเข้ า
ซื ้อซึง่ จะมีภาระของงบการเงินรวม โดยจะมีเรื่ องของค่าพรี เมี่ยมที่บริ ษัทฯ กาลังจะจ่ายให้ กบั FEC และ
FEC กาลังจะเข้ ามาเป็ นบริ ษัทลูกของบริ ษัทฯ ประมาณ 550 ล้ านบาท ในแง่ของบัญชีจะนาเงินจานวน
นี ้ไปหักทิ ้งในส่วนของผู้ถือหุ้นแบบรวมกลุม่ ไม่เป็ นการนับซ ้าซ้ อน
 เรื่ องกาหนดนัดทาสัญญาจะเกิดขึ ้นวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 โดยมีเงื่อนไขการชาระเงิน คือ 50% ณ วัน
เข้ าทารายการ และอีก 50% ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ สามารถรับรู้ รายได้ จากธุรกิจ
รับเหมาก่อสร้ างระบบไฟฟ้าได้ ทนั ทีตงแต่
ั ้ วนั เข้ าทาสัญญาดังกล่าว
3. นายสุรเชษฎ์ วินิยกูล ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย: ได้ มีประเด็นสอบถามต่อที่ประชุม ดังนี ้
 ในรายงาน IFA เอกสารแนบ 2 หน้ า 8 โครงสร้ างรายได้ ของ FEC แสดงให้ เห็นว่า รายได้ ไม่ค่อย
สม่าเสมอตังแต่
้ ปี 2558-2560 เพราะเหตุใดรายได้ จึงเป็ นเช่นนี ้ และในอนาคตจะเป็ นเช่นใด
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3. ดร. สมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย กรรมการผู้จดั การ : ได้ ตอบข้ อซักถาม ดังนี ้
 FEC มีการเก็บผลงานมาตังแต่
้ ระดับล่างจนมาถึงระดับปั จจุบนั โดยรายได้ ของ FEC ในไตรมาส 2 ของ
ปี 2561 กาลังทยอยรับรู้รายได้ ประมาณ 100 ล้ านบาท และในไตรมาส 3 ของปี 2561 อีกประมาณ 700
ล้ านบาท ซึ่งในตอนนี ้ทาง FEC ยังไม่ได้ หางานใหม่มาเพิ่ม แต่ทางบริ ษัทฯ จะสามารถรับรู้ รายได้ จาก
FEC ได้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่เข้ าทาสัญญาซื ้อขาย ซึง่ หลังจากที่บริ ษัทฯ ได้ เข้ าไปดูแล บริ ษัทฯ จะเข้ าประมูลงานที่
เปิ ดรับอยู่ ไม่ว่าจะเป็ นการไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าฝ่ ายผลิต หรื อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งทาง IFA
ได้ นาเอกสารที่การไฟฟ้าเหล่านี ้ได้ ประกาศเรื่ องงบประมาณการก่อสร้ างมาตรวจสอบเป็ นที่เรี ยบร้ อย
แล้ ว จึงเป็ นที่มาของตัวเลขที่นามาคานวณเป็ นรายได้ ในอนาคตตามที่ปรากฏในรายงานของ IFA
4. Mr. Basant Kumar Ducar ผู้ถือหุ้น: ได้ มีประเด็นสอบถามต่อที่ประชุม ดังนี ้
 ในปั จจุบนั อัตราดอกเบี ้ยสาหรับการลงทุนในต่างประเทศถือเป็ นเรื่ องที่สาคัญ เนื่องจากทางบริ ษัทฯ เอง
ก็ได้ มีการไปลงทุนในต่างประเทศไม่วา่ จะเป็ นประเทศญี่ปนุ่ มาเลเซีย เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ ต้ องคานึงถึงการลด
ต้ นทุนดอกเบี ้ยให้ ได้ มากที่สดุ เพราะจะช่วยสร้ างความได้ เปรี ยบในการเข้ าทาธุรกิจ นอกจากนี ้วิธีการ
ประเมินมูลค่าการลงทุนทัง้ 5 วิธีที่ได้ กล่าวไปแล้ วนัน้ มีข้อดี คือ เป็ นการเปรี ยบเทียบให้ เห็นราคาที่ควร
จะเป็ นที่แท้ จริ ง
4. ดร. สมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย กรรมการผู้จดั การ : ได้ ตอบข้ อซักถาม ดังนี ้
 ต้ นทุนดอกเบี ้ยของบริ ษัทฯ ในปั จจุบนั นันเกิ
้ ดจากเรื่ องหุ้นกู้ ทังนี
้ ้ โดยผลการประเมินของบริ ษัทฯ ล่าสุด
อยูท่ ี่ BBB ซึง่ จากการประเมินเมื่อเดือนเมษายนที่ผา่ นมา โครงการกังหันลมยัง COD ไม่ครบ ดังนัน้ ถ้ า
หากกระแสเงินสดมีเพิ่มมากขึ ้นเรื่ อย ๆ ซึ่งจากนี ้เป็ นต้ นไป ทางบริ ษัทฯ ก็จะสามารถประเมินภาวะของ
บริ ษัท เพื่อให้ ได้ อตั ราดอกเบี ้ยหุ้นกู้ที่มีการประเมินทีด่ ีขึ ้นเรื่ อย ๆ (rating)
นางสาวโศภชา ดารงปิ ยวุฒ์ิ ประธานกรรมการบริ หาร แจ้ งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า จากความเห็นของ
คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาแล้ วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาให้ บริ ษัท กันกุล พาวเวอร์ ดีเวลล็อ ป
เม้ นท์ จากัด เข้ าทารายการซื ้อหุ้นสามัญของ บริ ษัท ฟิ วเจอร์ อีเล็คทริ คอล คอนโทรล จากัด จานวน 10,000,000 หุ้น คิด
เป็ นสัดส่วนร้ อยละ 100.00 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10.00 บาท จากผู้ถือหุ้นเดิมของ
FEC ในมูลค่ารวมทังสิ
้ ้นไม่เกิน 650,000,000.00 บาท โดยทุนที่ชาระแล้ วจานวน 47,500,000.00 บาท
โดยในวาระนี ้จะนับคะแนนโดยถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ซึง่ ในวาระนี ้ ปรากฎรายชื่อผู้ที่มีสว่ นได้ เสีย ซึง่ ไม่สามารถลงคะแนนเสียงได้ รวมเป็ น
จานวนทังหมด
้
4,063,054,861 เสียง (หุ้น) ทังนี
้ ้ เมื่อหักจานวนคะแนนดังกล่าว ยังคงจะต้ องมีผ้ เู ห็นชอบไม่น้อยกว่า 3 ใน
4 หรื อ ร้ อยละ 75 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเห็นด้ วยมากกว่าสามในสีข่ องผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงอนุมตั ิ
ให้ บริ ษัท กันกุล พาวเวอร์ ดีเวลล็อปเม้ นท์ จากัด เข้ าทารายการซื ้อหุ้นสามัญของ บริ ษัท ฟิ วเจอร์ อีเล็ค
ทริ คอล คอนโทรล จากัด จานวน 10,000,000 หุ้น คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 100.00 ของหุ้นจดทะเบียนที่ออก
และจาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10.00 บาท โดยเป็ นทุนที่ชาระแล้ ว 47,500,000.00 บาท
จากผู้ถือหุ้นเดิมของ FEC ซึ่งเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ในมูลค่ารวมทังสิ
้ ้นไม่เกิน 650,000,000.00 บาท
ตามที่เสนอด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
หน้ าที่ 17

โดยในวาระนี ป้ รากฎรายชื่ อผู้ที่มี ส่วนได้ เสีย ซึ่ง ไม่มี สิท ธิ อ อกคะแนนเสียงได้ รวมเป็ น จานวนทัง้ หมด
4,063,054,861 หุ้น ทังนี
้ ้ เมื่อหักจานวนหุ้นดังกล่าว คงต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นที่เห็นด้ วยทังสิ
้ ้นไม่น้อยกว่าสามในสี่
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมทังสิ
้ ้น 330 ราย เป็ นจานวนหุ้นรวม 5,378,599,628 หุ้น และเมื่อหักจานวนหุ้นของ
ผู้มีส่วนได้ เสียที่ไม่มีสิทธิ ออกคะแนนเสียงได้ ในจานวนข้ างต้ น คงเหลือหุ้นเพื่อเป็ นฐานในการคานวณ
คะแนนเท่ากับ 1,315,544,767 หุ้น
ผู้ถือหุ้น
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

จานวน (เสียง)
1,280,766,777
34,777,990
0
0
1,315,544,767

อัตราร้ อยละ
97.3564
2.6436
0.0000
0.0000
100.0000

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการแก้ ไขข้ อบังคับของบริษัท ข้ อ 45. เรื่อง ตราประทับของบริษัท
ดร. สมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย กรรมการผู้จัดการ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
กันกุลเอ็นจิเนียริ่ ง จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ครัง้ ที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ได้ มีมติอนุมตั ิให้ นาเสนอต่อ
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ของบริ ษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ ไขข้ อบังคับ ข้ อ 45. เรื่ อง ตราประทับของบริ ษัท
ดังรายละเอียดปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 2 หน้ า 32 ดังนี ้
จากตราประทับปั จจุบัน

เป็ นตราประทับใหม่

นางสาวโศภชา ดารงปิ ยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริ หาร แจ้ งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า เนื่องจากทางบริ ษัทฯ เพิ่ง
ได้ มีการจัดงานครบรอบ 36 ปี บริ ษัท เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา และได้ มีการเปลี่ยนตราประทับของบริ ษัทฯ
และเพื่อให้ สอดคล้ องกับคากล่าวที่วา่ “not only the energy, we care” คือ ไม่ใช่แค่พลังงานเท่านันที
้ ่เราให้ ความสนใจ แต่
เรายังให้ ความสนใจกับผู้ร่วมงานที่เกี่ยวข้ องกับเรา ไม่วา่ จะเป็ นผู้ถือหุ้น ผู้ที่ให้ การสนับสนุน รวมไปถึงพนักงานของบริ ษัทฯ
จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา โดยในวาระนี ้จะนับคะแนนโดยการถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4
ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
หน้ าที่ 18

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเห็นด้ วยมากกว่าสามในสีข่ องผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงอนุมตั ิ
ให้ แก้ ไขข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 45. เรื่ อง ตราประทับของบริ ษัทตามที่เสนอด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมทังสิ
้ ้น 330 ราย เป็ นจานวนหุ้นรวม 5,378,599,628 หุ้น
ผู้ถือหุ้น
จานวน (เสียง)
อัตราร้ อยละ
เห็นด้ วย
5,378,599,628
100.0000
ไม่เห็นด้ วย
0
0.0000
งดออกเสียง
0
0.0000
บัตรเสีย
0
0.0000
รวม
5,378,599,628
100.000
วาระที่ 4

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
-ไม่มีเรื่ องอื่นใดเพื่อพิจารณา1. นายกิตติ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ถือหุ้น : ได้ มีประเด็นสอบถามต่อที่ประชุม ดังนี ้
 เหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศญี่ปนที
ุ่ ่ผา่ นมา มีผลกระทบต่อโครงการที่บริ ษัทฯ ได้ สร้ างไว้ หรื อไม่
 เรื่ องการซื ้อหุ้นคืนได้ มีการดาเนินการไปถึงไหนแล้ ว และจะมีผลกระทบต่อราคาตลาดหรื อไม่ นอกจากนี ้
แล้ วกาหนดการสาหรับการรับซื ้อคืนวันสุดท้ ายคือวันที่เท่าไหร่
 ทางบริ ษัทฯ มีความคิดเห็นอย่างไรกับการทาสถานีชาร์ จไฟสาหรับรถยนต์
1. นางสาวโศภชา ดารงปิ ยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริ หาร : ได้ ตอบข้ อซักถาม ดังนี ้
 สาหรับประเทศญี่ปนนั
ุ่ น้ ทางบริ ษัทฯ มีโครงการทังหมด
้
4 โครงการ ได้ แก่ โครงการ Sendai จานวน 32
เมกะวัตต์ ที่คาดว่าจะสามารถ COD ได้ เร็ วกว่าที่กาหนดไว้ 1 เดือน และโครงการ Kimitsu จานวน 34
เมกะวัตต์ ที่ปัจจุบนั มีความคืบหน้ าไปอย่างมาก ส่วนอีก 2 โครงการ คือ โครงการ Utsunomiya จานวน
67 เมกะวัตต์ และโครงการ Iwakuni จานวน 75 เมกะวัตต์ ซึ่งทัง้ 2 โครงการนี ้ยังต้ องใช้ ระยะเวลาใน
การพัฒนา เนื่องจากยังคงต้ องรอเรื่ องของสายส่ง โดยคาดว่าน่าจะใช้ ระยะเวลาประมาณ 4 ปี
 เรื่ องการซื ้อหุ้นคืนจะมีผลกับราคาตลาดหุ้นหรื อไม่นนั ้ ทางบริ ษัทฯ ไม่ได้ มองว่าราคาจะไปในทิศทางใด
เพีย งแต่เรามองว่าราคาที่ลงมานัน้ ไม่ได้ สะท้ อนให้ เ ห็ น ถึงสิ่งที่ ทางบริ ษัท ฯ ก าลังจะดาเนิน การอยู่
อย่างไรก็ตามจากการที่ที่ประชุมได้ มีมติอนุมตั ิในวันนี ้ก็ถือเป็ นอีกก้ าวหนึ่งที่ทางบริ ษัทฯ จะได้ ทาธุรกิจ
อย่างครบวงจร โดยเราจะมุ่งเน้ นไปที่ธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับอุปกรณ์ ระบบไฟฟ้า การขยายธุรกิจเรื่ องของ
พลังงานไปยังต่างประเทศและในประเทศให้ มากขึ ้น การทาเรื่ องธุรกิจก่อสร้ างที่ไม่ใช่แค่การก่อสร้ าง
โรงไฟฟ้าโซลาร์ เพียงอย่างเดียว และการทาธุรกิจโซลาร์ บนหลัง คา (GRoof) โดยจะนาเอาเรื่ องของ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ ามาใช้ ไม่วา่ จะเป็ นใช้ กบั ครัวเรื อน โรงพยาบาล ห้ างสรรพสินค้ า กลุม่ อุตสาหกรรม
เป็ นต้ น โดยทางบริ ษัทฯ ได้ ตงเป้
ั ้ าหมายสาหรับ PPA ในปี นี ้ไว้ ประมาณ 50-100 เมกะวัตต์ ซึ่งครึ่ งปี แรก
ที่ผา่ นมาก็ได้ มาประมาณ 30 เมกะวัตต์เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว
อย่างไรก็ตาม ปั จจุบนั บริ ษัทฯ ได้ ทาการซื ้อหุ้นคืนไปแล้ วประมาณ 91 ล้ านหุ้น คิดเป็ นเงิ นจานวน
ประมาณ 282 ล้ านบาท นับจากวันที่ได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัทในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000
หน้ าที่ 19

ล้ า นบาท โดยเกณฑ์ พิ จ ารณาในการซื อ้ หุ้น คื น นัน้ จะต้ อ งใช้ ค วามระมัด ระวัง เป็ นอย่า งมาก ทัง้ นี ้
เนื่องจากภายหลังที่ได้ รับอนุมตั ิโครงการซื ้อหุ้นคืนแล้ ว ก็เพิ่งทราบว่าจะมีโครงการเข้ าซื ้อหุ้นสามัญเดิม
ของ FEC ประกอบกับจะมีการเปิ ดตัวแบรนด์ใหม่ของบริ ษัทฯ จึงเป็ นเหตุผลที่ทางบริ ษัทฯ ไม่ต้องการให้
การซื ้อหุ้นคืนเป็ นเหตุให้ เกิดผลกระทบกับราคาหุ้น ในตลาดจนมากเกินไป ซึ่งความตังใจของบริ
้
ษัทฯ
ก็ คื อ การน าเงิ น ที่ มี อ ยู่ไ ปท าการลงทุน แล้ ว ก่ อ ให้ เ กิ ด รายได้ ก าไรให้ แ ก่ ผ้ ูถื อ หุ้น ซึ่ง สิ่ ง เหล่า นี ค้ ื อ
เป้าหมายหลักของบริ ษัทฯ
 กาหนดระยะเวลาที่จะซื ้อหุ้นคืนวันสุดท้ ายคือ วันที่ 24 ตุลาคม 2561 โดยจานวนหุ้นที่จะซื ้อคืนสูงสุด
ได้ ไม่เกิน 300 ล้ านหุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 4.04 ของหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน
1,000 ล้ านบาท
1. ดร. สมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย กรรมการผู้จดั การ : ได้ ตอบข้ อซักถามเพิม่ เติม ดังนี ้
 เรื่ องแผ่นดินไหวที่เมืองโอซาก้ าไม่ได้ มีผลกระทบใด ๆ กับ โครงการของบริ ษัทฯ ในประเทศญี่ ปุ่น ซึ่ง
โครงการทัง้ 2 โครงการนัน้ มีการทาประกันภัยเรื่ องแผ่นดินไหวไว้ เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว
 สาหรับสถานีชาร์ จไฟสาหรับรถยนต์นนั ้ ตามหลักแล้ วการเติมน ้ามันให้ กบั รถยนต์ 1 คัน ใช้ เวลาไม่เกิน
1.30 นาที แต่ถ้าหากใช้ วิธีการชาร์ จไฟนัน้ ต้ องใช้ ระยะเวลามากกว่าซึ่งก็คือ ประมาณ 40 นาที จะเห็น
ได้ ว่าไม่ค้ ุมกับการลงทุน ประกอบกับเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา จึงเป็ นหนึ่งในเหตุผล
สาคัญที่จะต้ องพิจารณาว่าสิ่งใดเหมาะสมกับการพัฒนาของบริ ษัทฯ ในยุคปั จจุบนั ซึ่งเป็ นอีกปั จจัย
หนึ่ ง ที่ ท าให้ บ ริ ษั ท ฯ เข้ า มาท าธุ ร กิ จ โซลาร์ บ นหลัง คา (GRoof) ไม่ ว่า จะสาหรั บ บ้ า นเรื อ นหรื อ
อุตสาหกรรม
2. นายเมธี รังษีวงศ์ ผู้ถือหุ้น : ได้ มีประเด็นสอบถามต่อที่ประชุม ดังนี ้
 สถานการณ์สาหรับโรงไฟฟ้าที่ประเทศมาเลเซียมีความคืบหน้ าอย่างไรบ้ าง
 ส่วนที่ประเทศพม่ามีขา่ วดีเพิ่มเติมหรื อไม่
 เหตุผลที่ CPF เลือกทา PPA กับทางบริ ษัทฯ เพราะเหตุใด
 ในกรณีของ FEC ถ้ าในอนาคตมีการ Spin-off ผู้ถือหุ้นจะมีสทิ ธิได้ ห้ นุ ในส่วนนี ้ด้ วยหรื อไม่
2. ดร. สมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย กรรมการผู้จดั การ : ได้ ตอบข้ อซักถาม ดังนี ้
 สาหรับประเทศมาเลเซียปั จจุบนั ยังอยู่ระหว่างการประมูลงานเพิ่มอีก 10 เมกะวัตต์ สาหรับ 30 เมกะ
วัตต์นนั ้ ปั จจุบนั ได้ มีการจัดการเรื่ องที่ดินรวมถึงเรื่ องของ PPA เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว ทังนี
้ ้ กาลังอยู่ในช่วง
ของการจัดทาสินเชื่ อ โครงการ (Project Finance) โดยมีกรอบระยะเวลาในการก่อสร้ าง 1 ปี
โดยประมาณ
 เหตุผลที่ CPF เลือกบริ ษัทฯ ของเรานัน้ อาจมองได้ ว่าในตลาดของโซลาร์ นนั ้ GUNKUL ถือเป็ นหนึ่งใน
สามอันดับต้ น ๆ ของประเทศที่มีความเชี่ยวชาญ และสามารถทาได้ ครบรู ปแบบ ประกอบกับการที่ทาง
บริ ษัทฯ มีโทคโนโลยีที่มีความรวดเร็ ว มีความรับผิดชอบ และมีงบแสดงฐานะการเงินที่ดี นอกจากนี ้แล้ ว
สิง่ ที่สาคัญก็คือ การที่บริ ษัทฯ สามารถที่จะไปดาเนินงานในต่างประเทศควบคูก่ บั คูส่ ญ
ั ญาได้
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2. นางสาวโศภชา ดารงปิ ยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริ หาร : ได้ ตอบข้ อซักถามเพิ่มเติม ดังนี ้
 สาหรับประเทศพม่านัน้ ในปั จจุบนั มีโครงการเร่ งด่วนประมาณ 14 โครงการ มูลค่าประมาณ 600 ล้ าน
เหรี ยญดอลลาร์ ไม่ว่าจะเป็ นสถานี สายส่ง หรื อสายจาหน่ายไฟ ซึ่ง โครงการต่าง ๆ น่าจะออกมา
ประมาณปลายปี นี ้ โดยทางบริ ษัทฯ ได้ มีการเตรี ยมความพร้ อมในด้ านต่าง ๆ อย่างเช่น FEC ที่มีความ
พร้ อมในงานด้ านการก่อสร้ าง รวมไปถึงความพร้ อมด้ านเงินสินเชื่อ เป็ นต้ น นอกจากนี ้แล้ วในประเทศ
พม่าเอง ก็ มีทาง ABB และธนาคารโลก ที่เข้ ามามีส่วนร่ วมค่อ นข้ างมาก โดยเข้ ามาเป็ นที่ปรึ กษา
ทางการเงิน และการทาธุรกิจ ทางด้ านพลังงาน ซึ่งการเข้ ามามีสว่ นร่ วมนีก้ ็ยงั มีข้อจากัดในการลงทุน
เช่น ธนาคารโลกอาจลงทุนได้ ไม่เกินร้ อยละ 25 ในหนึ่งโครงการ โดยมีอตั ราดอกเบี ้ยที่ค่อนข้ างถูกและ
เงื่อนไขในการลงทุนทีค่ อ่ นข้ างละเอียด ประกอบกับต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากรัฐบาลพม่าก่อน
ดร. ชิ ต เหล่า วัฒ นา ประธานที่ ป ระชุ ม ได้ กล่ า วต่ อ ที่ ป ระชุ ม ว่ า ผมในฐานะคณะกรรมการบริ ษั ท
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ สละเวลามา และขอขอบคุณที่ประชุมทุกท่านที่ได้ มีมติอนุมตั ิวาระที่สาคัญของบริ ษัทฯ ในวันนี ้
ทังนี
้ ้ก่อนปิ ดการประชุม มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ ามาประชุมด้ วยตนเองและโดยผู้รับมอบฉันทะ ดังนี ้
ผู้ถือหุ้นที่มาด้ วยตนเอง
82 ราย
นับจานวนหุ้นได้
80,695,756
หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ
248 ราย
นับจานวนหุ้นได้
5,297,903,872
หุ้น
รวมทังสิ
้ ้น
330 ราย
นับจานวนหุ้นได้ 5,378,599,628
หุ้น
คิดเป็ นร้ อยละ 72.5013 ของหุ้นที่ออกและจาหน่ายแล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯ จานวน 7,418,621,493 หุ้น
ไม่มีผ้ ใู ดเสนอเรื่ องอื่นใดเพื่อพิจารณา ประธานจึงขอกล่าวปิ ดประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 11.16 น.
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